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1. 2. 1878 – v Sučanoch sa narodil Milan Hodža, slovenský a československý politik, novinár,
priekopník agrárneho hnutia, poslanec uhorského snemu a Národného zhromaždenia ČSR, minister
a predseda vlády ČSR, podpredseda Slovenskej národnej strany, r. 1918 člen SNR (135. výročie)
2. 2. 1568 – v Sklabini sa narodil Peter Révai, turčiansky župan, strážca uhorskej koruny, jedna
z hlavných osobností evanjelickej šľachty a neordinovaných reprezentantov luterskej ortodoxie koncom
16. a v prvej štvrtine 17. storočia, autor politických, spoločenských, historických a kultúrnych traktátov
a rozpráv, prvý apologetik Slovanstva v uhorskej historiografii (445. výročie)
2. 2. 1888 – v Trenčíne sa narodila Mária Zochová (rod. Staneková), organizátorka a predsedníčka
evanjelických ženských spolkov a Spolku slovenskej evanjelickej diakonie, publicistka, podporovateľka
charitatívnej činnosti, manželka biskupa Samuela Zocha (125. výročie)
8. 2. 1813 – v Gemerských Tepliciach – Jelšavskej Teplici sa narodil Samuel Tomášik, evanjelický
kňaz, gemerský senior a dozorca ev. a. v. škôl v Gemerskom senioráte, národnokultúrny pracovník,
básnik, prozaik, publicista, dramatik, hymnológ, autor národných i duchovných piesní, tvorca textu
panslovanskej hymny Hej, Slované (200. výročie)
9. 2. 1968 – v Lovinobani zomrel Július Krčméry, evanjelický kňaz, zvolenský senior, biskup
Východného dištriktu do r. 1958, cirkevný publicista, reprezentant mierového hnutia evanjelického
duchovenstva (45. výročie)
13. 2. 1743 – v Revúcej sa narodil Pavel Šramko, evanjelický kňaz, učiteľ, jazykovedec, autor
duchovných piesní, príležitostnej poézie, Česko-slovenskej gramatiky (Liternice) a rukopisného Řeckoslovenského slovára na Nový zákon, za jeho pôsobenia došlo v r. 1774 – 75 k obnove a novej výstavbe ev.
a. v. artikulárneho kostola v Paludzi (270. výročie)
15. 2. 1848 – vo Vavrišove sa narodil Ján Alexander Fábry, evanjelický kňaz, básnik, autor
subjektívnej a vlasteneckej lyriky, cirkevný publicista, prekladateľ a pisateľ cirkevnej biografickej
literatúry, zakladateľ sirotinca v Modre a predseda pastorálnych konferencií; zomrel 14. 10. 1908
v Zvolenskej Slatine (165. a 105. výročie)
20. 2. 1893 – na Brezovej pod Bradlom zomrel Martin Šaško starší, významný slovenský staviteľ
organov, učiteľ majstrov organárov Samuela Wagnera a Vincenta Možneho, autor cca 50 nástrojov
v evanjelických i katolíckych kostoloch na západnom Slovensku a v Maďarsku (120. výročie)
21. 2. 1768 – v Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupči sa narodil Ján Krman, evanjelický kňaz, učiteľ,
autor didaktickej osvieteneckej poézie, náučnohistorických článkov, člen Učenej spoločnosti
malohontskej (245. výročie)
21. 2. 1858 – v Prešove zomrel Ján Michal Schwarz, evanjelický kňaz, senior východoslovenských
slobodných kráľovských miest, náboženský spisovateľ, homiletik (155. výročie)
21. 2. 1888 – v Hlbokom zomrel Jozef Miloslav Hurban, evanjelický kňaz, superintendent ev. a. v.
patentálnej cirkvi, národný buditeľ, ideológ a organizátor slovenského národného hnutia, vedúca
osobnosť Slovenského povstania v r. 1848 – 1849, spisovateľ, publicista, zakladateľ, vydavateľ a redaktor
radu titulov slovenskej cirkevnej a svetskej tlače (125. výročie)
22. 2. 1923 – v Slovenskom Pravne zomrel Samuel Chorvát, evanjelický kňaz, propagátor moderného
včelárstva, autor náboženskej literatúry a publicistických príspevkov v cirkevnej tlači (90. výročie)

24. 2. 1898 – v Liptovskom Mikuláši zomrel Juraj Matúška, evanjelický kňaz, národnokultúrny
pracovník, spoluzakladateľ a prvý predseda Spoločnosti vychovávateľskej oravského bratstva,
zakladajúci člen Tatrína, účastník memorandového zhromaždenia v Martine r. 1861 (115. výročie)
25. 2. 1818 – v Kiskőrősi (Maďarsko) zomrel Štefan Leška, evanjelický kňaz, superintendent v Prahe,
učiteľ, jazykovedec, náboženský spisovateľ, autor duchovných piesní, učebníc náboženstva
a zostavovateľ kancionálov, vrátane najväčšieho dobového českého spevníka, ľudovýchovných
hospodárskych spisov, príležitostnej poézie, prekladateľ, prvý redaktor Prešpurských novín (195. výročie)
28. 2. 1728 – v Jasenovej sa narodil Jozef Bencúr, pedagóg, rektor evanjelického lýcea v Kežmarku,
viceregistrátor Uhorskej komory, riaditeľ dvorskej knižnice vo Viedni po A. F. Kollárovi, autor
geograficko-historických a právnych diel, stúpenec osvieteneckého absolutizmu (285. výročie)

