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Pred 180. rokmi (2.3.1834) umrel v Prietrži kazateľ Ján Vyskydenský. Teológiu študoval v Halle. 

Pôsobil ako rektor školy v Šamoríne, potom v Bratislave. V rokoch 1786-1798 pôsobil ako kazateľ 

v Dolných Salibách, potom v Horných Salibách. Po požiari fary v roku 1804 odišiel Trnavy, neskôr do 

Prietrži. Bol autorom príležitostných náboženských tlačí, vydával aj redigoval Prešpurské noviny. 

Pred 70. rokmi (12.3.1944) sa narodil v Prešove lesník Ing. Igor Jenča, CSc. Bol absolventom Lesníckej 

fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Do roku 1976 pôsobil vo Výskumnom ústave 

lesného hospodárstva, potom v Ústave pre výchovu a vzdelávania pracovníkov lesného a vodného 

hospodárstva vo Zvolene. Zaoberal sa problematikou pestovania lesov, zákonitostí rastu a produkcie 

buka. Umrel v Galante v roku 1982. 

Pred 200. rokmi (15.3.1814) umrel v Križovanoch nad Dudváhom kňaz  Tomáš jedlička. Filozofiu 

a teológiu študoval v Trnave a na generálnom seminári v Bratislave. Kňazsky pôsobil ako kaplán 

v Rybníku, v rokoch 1792-1795 v Seredi, potom ako farár v Križovanoch nad Dudváhom. Autor 

katechizmu. Člen Slovenského učeného tovarišstva. 

Pred 170. rokmi (17.3.1844) sa narodil v Pezinku právnik a publicista Pavol Burian. Po absolvovaní 

práva pôsobil v rokoch 1867-1871 ako slúžny v Košútoch, potom ako hlavný slúžny v Senci, od roku 

1889 v Šintave, neskôr sudca kráľovskej súdnej stolice v Trnave i Bratislave, následne sudca 

kráľovskej súdnej tabule v Budapešti a v Timisoare. 

Pred 120. rokmi (21.3.1894) sa narodil v Galante verejný a literárny činiteľ, publicista a typograf Ignác 

Schulz. Vyučil sa za typografa. Od roku 1923 bol majiteľom a vydavateľom regionálneho periodika 

Lévai Hírlap. Bol organizátorom stavovského hnutia tlačiarenských robotníkov, tajomníkom spolku 

grafických robotníkov a kníhtlačiarov. Ako člen sociálnodemokratickej strany bol poslancom 

parlamentu. Autor zbierky veršov, poviedok. Úvodníky, komentáre, svoju literárnu tvorbu publikoval 

v časopisoch, ktoré redigoval. 

Pred  140. rokmi (21.7.1874) umrel v Budapešti kňaz, vydavateľ a publicista Jozef Karol Viktorin. 

Mladosť prežil v Hornom Čepeni. V Trnave vyštudoval filozofiu a teológiu. Bol kaplánom na rôznych 

miestach, farárom vo Vyšehrade (Maďarsko). V literárnej práci sa venoval publicistike, spravodajstvu,  

biografiám, cestopisom a jazykovede. Zapojil sa do úsilí o zrod Matice slovenskej. 

Pred 80. rokmi (27.3.1934) umrel v Grinave kňaz Anton Filkorn. Študoval na kňazskom seminári 

v Ostrihome. Od roku 1897 bol kaplánom v Šoporni, následne v Moravskom sv. Jáne, Šuranoch 

a Chtelnici. V roku 1903 emigroval do USA, kde bol organizátorom duchovného a spolkového života 

Slovákov. Po návrate na Slovensko v roku 1920 žil v Grinave. 

Pred 150. rokmi (28.3.1864) sa narodil v Seredi operný spevák a herec Martin Klein. Absolvent 

viedenského konzervatória. Pôsobil ako operný spevák v Rakúsku, v Budapešti, v Karlových Varoch, 

vo Wroclawi, Kolíne, Štuttgarte, ako šéfrežisér v Mníchove, ako vedúci letného divadla v Baden-

Badene. 


