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16. 3. 1935 – 12. 12. 2001
75. výročie narodenia v roku 2005
Vysokoškolský pedagóg, dramaturg, redaktor, muzikológ, hudobný kritik a kňaz. Zmaturoval r. 1953
vo svojom rodisku, v Banskej Bystrici. Rok študoval na bratislavskom konzervatóriu hru na klavír. Hudobnú
vedu vyštudoval na FFUK v Bratislave v r. 1954 – 1959. Potom pôsobil ako profesor teórie dejín hudby
a obligátneho klavíra na košickom konzervatóriu (1959 – 1961), ako dramaturg banskobystrickej opery
(1962 – 1963). V r. 1963 – 1971 pracoval ako redaktor mesačníka Slovenská hudba v Bratislave, súčasne ako
odborný pracovník Slovenskej akadémie vied (1968 – 1990). Ako muzikológ a hudobný kritik napísal stovky
hudobných i hudobno-divadelných kritík, recenzií, desiatky štúdií. Podieľal sa na troch knižných tituloch:
monografii Sergej Prokofiev (Bratislava 1964), knihe Národný umelec Eugen Suchoň (spoluautor
J. Kresánek, Bratislava 1978) a monografii Slovenská opera a operná tvorba súčasných slovenských
skladateľov a ich predchodcov ( Bratislava 1988). O kňazstve a rehoľnom živote začal uvažovať až r. 1966.
Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil tajne r. 1971. Štúdiá ukončil 25. 3. 1984, za kňaza ho vysvätili 23. 11. 1984.
Večné rehoľné sľuby zložil 2. 2. 1988. Už ako tajný študent filozofie a teológie apoštoloval medzi mládežou.
Ako kňaz istý čas spolupracoval v hnutí Svetlo a život aj v samizdatovom časopise Rodinné spoločenstvo. Po
novembri 1989 sa postupne zapojil do pastorácie. V r.1991 – 1992 pôsobil v exercičnom dome v Piešťanoch.
Od 1. 3. 1992 do 31. 12. 1993 bol redaktorom náboženského vysielania Slovenskej televízie. R. 1994 sa stal
kaplánom v Nitre-Dolnom meste a od 1. 7. 1994 redaktorom štvrťročníka Viera a život, časopisu pre
kresťanskú orientáciu v Trnave. V Trnave popri pastoračnej a redakčnej práci spolupracoval ako dramaturg
s Divadlom Jána Palárika v Trnave, pre ktoré spolu so Štúdiom baletu a súčasného scénického tanca Dušana
Nebylu, dramaturgicky pripravoval činoherno-baletné inscenácie. Na štátnom konzervatóriu v Bratislave
vyučoval liturgiu a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity liturgický spev.
Zomrel a pochovaný je v Trnave.

