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Pedagóg, redaktor, kultúrny pracovník, publicista. Po skončení ľudovej školy
v Partizánskej Ľupči študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, v Levoči a v Prešove,
kde pracoval vo vzdelávacom spolku ako jeho predseda. Po maturite v r. 1868 –
1871 bol poslucháčom teológie v Prešove a v r. 1872 – 3 absolvoval Teologickú
fakultu bazilejskej univerzity. V roku 1900 absolvoval knihovnícky kurz v Budapešti.
V r. 1874-77 pracoval ako učiteľ v Partizánskej Ľupči.
Články o ľudovom školstve publikoval v Národných novinách. Vo výchovnej
práci aplikoval moderné pedagogické metódy a formy. V rokoch 1890 – 1908 bol
knihovníkom knižnice Národného domu a Muzeálnej spoločnosti Slovenska (MSS).
Vybudoval v nej slovenský, český a maďarský knižný oddiel, usporiadal archiválie
a do roku 1909 skatalogizoval 5689 kníh. Spracoval S. Chalúpku a A.H. Škultétyho.
Sám daroval 310 kníh a 628 časopisov a iných tlačí. Za národnú činnosť bol
perzekvovaný a v roku 1908 v procese s 28 Martinčanmi odsúdený na 14 dní
väzenia. V r. 1908 na protest proti školským zákonom A. Apponyiho abdikoval zo
zamestnania i emancipačného hnutia Slovákov a odišiel na odpočinok k dcére do
Budapešti.
Literárne začal pracovať v Prešove, kde písal subjektívnu a prírodnú lyriku
(Pieseňka), ale i pesimistické verše odrážajúce súveké spoločenské pomery,
preniknuté náboženskou pokorou. Poéziu publikoval v almanachu Minerva
a Napred. Podľa G.A Gräbnera preložil román Daniela Defoa Robinson Crusoe.

Prvé Slovenské gymnázium v Revúcej
bolo otvorené v roku 1862 a zohralo v
dejinách slovenského národa významnú
a nenahraditeľnú úlohu. Vzdelávalo sa
tu, ako na prvej úplnej slovenskej
strednej škole v celej predchádzajúcej
histórii Slovákov, 566 študentov. Ako
činovníci a profesori pôsobili v
gymnáziu
významní
predstavitelia
nášho národa, medzi inými Štefan
Marko Daxner, Ján Francisci, Július
Botto, Gustáv Lojko, Andrej Sokolík,
August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan
Branislav Zoch a ďalší.
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