
 
70.výročie oživotvorenia MO Matice Slovenskej Košice 

Košice,  26. jún 2015 
 

Miestny odbor Matice Slovenskej v Košiciach si v týchto dňoch pripomína významné povojnové 

udalosti v Košiciach, keď  na valnom zhromaždení 23.júna 1945, po 6-ročnej maďarskej okupácii, 

bol obnovený Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach. 

O 9:00 hod. si košickí matičiari pri buste Karola Murgaša na Kováčskej ulici  pripomenuli 

90.výročie úmrtia tohto národného buditeľa, ktorý významne prispel k rozvoju slovenského 

národného a kultúrneho života v Košiciach. Na Kováčskej ulici matičiarov privítal podpredseda 

Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. Prítomní na úvod 

zaspievali štátnu hymnu Slovenskej republiky. Osobnosť Karola Murgaša pripomenul A. Meteňko 

(niektoré pasáže pozri nižšie). Za spevu slovenských piesní bol osadený venček, ktorý pripravila 

košická matičiarka Ing. Tatiana Buchláková. Na záver podujatia zaznela matičná hymna. 

Karol Murgaš sa narodil 18.marca 1881 v Tajove. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 

po maturite vstúpil do premoštrátskej rehole. Teológiu, matematiku a fyziku študoval v Budapešti. 

Pôsobil ako stredoškolský profesor matematiky a fyziky. Po vzniku ČSR významne prispel k rozvoju 

slovenského národného a kultúrneho života v Košiciach. Bol funkcionárom národných a kultúrnych 

spolkov, vrátane Matice slovenskej, spoluzakladateľom a prvým predsedom Spolku profesorov -

Slovákov. Zaviedol nové formy vyučovanie matematiky, cvičenia z fyziky, poslovenčil učebnice 

matematiky a geometrii. Venoval sa hudbe a spevu, dirigoval, upravoval ľudové piesne, napísal operné 

libreto. Zomrel 23.júna 1925 v Ružomberku. Bol zakladajúcim členom Miestneho odboru Matice 

slovenskej v Košiciach, v novembri 1919. 

My, Košičania môžeme ďakovať jemu i Ťahanovčanom za to, že Košice pripadli po I. svetovej 

vojne Československu. Maďarské politické sily silou-mocou chceli naspäť najmä mesto Košice aj 

s okolím. Presvedčiť víťazné mocnosti o tom, že v meste a jeho blízkosti žijú Maďari vo väčšine, malo 

napomôcť verejné zisťovanie v najbližšej severnej obci Ťahanovce (Tehány), tú si zvolila samotná 

maďarská strana. V rámci verejného zisťovania o tom, akým jazykom hovoria dospelí obyvatelia tejto 

obce, odišli zástupcovia maďarskej strany s poriadne dlhým nosom, ako to zaznamenal Anton 

Prídavok: „Člen maďarskej komisie nadporučík gróf  Csáky žiadal francúzsku misiu, aby Košice 

pririekla Maďarsku, bo i okolie Košíc je maďarské. Náš člen, Karol Murgaš, žiadal presvedčiť sa 

o tom. I pošla  komisia do Ťahanoviec a nenašla tam ani jedného Maďara. Francúzsky generál 

sa nad týmto pozastavil a upozornil Csákyho, aby ho nezavádzal.“ 



 

Následne sa matičiari presunuli do priestorov Malej scény Štátneho divadla v Košiciach na 

Hlavnej  ul. č. 76. Tu si spoločne so Štátnym divadlom pripomenuli 70. výročie obnovenia slovenskej 

kultúry a matičnej činnosti v Košiciach. Bohatý program viedol predseda Miestneho odboru Matice 

Slovenskej v Košiciach Ing. Dr. Ján  Buleca, PhD., ktorý privítal prítomných. Na úvod podujatia 

spevácka skupina „Košické matičiarky“, pod vedením vedúcej p. Heleny Kalinovej, začala spievať 

štátnu hymnu, k speváčkam sa pripojilo publikum. Medzi hosťami podujatia boli JUDr. Ing. Otto 

Brixi, poslanec NR SR, riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach Mgr. Peter Himič, PhD., predseda 

Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD., ale aj miestni funkcionári: poverený riaditeľ DMS 

v Košiciach Mgr. Peter Kalmár, za SNS bola prítomná Ing. Monika Makeľová. Miestna poslankyňa 

Dr. Andreja Takáčová, dlhoročná podporovateľka matičnej činnosti na miestnej úrovni, s potešením 

prijala pozvanie na toto podujatie. Početné publikum, popri matičiaroch, tvorili študenti dvoch 

košických stredných škôl: Gymnázia Jána A. Komenského a Strednej zdravotnej školy na Mojzesovej 

ulici v Košiciach. 

V programe zazneli príhovory predstaviteľov kultúrneho života v Košiciach, zástupcov Matice 

slovenskej. Povojnové obdobie rozvoja kultúrneho života v druhom najväčšom slovenskom meste, plné 

peripetií, zhodnotil riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach Mgr. Peter Himič, PhD. Matičný život 

v Košiciach v medzivojnovom období stručne predstavil Ing. Dr. Ján  Buleca, PhD. S pozdravom 

vystúpil  JUDr. Ing. Otto Brixi, poslanec NR SR, mestského i miestneho zastupiteľstva. K prítomným 

sa prihovoril predseda Matice Slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. 

Nevšedným zážitkom bolo vystúpenie herca Mgr. art. Františka Baloga, ktorý predviedol 

ukážku dramatizácie próz Stanislava Rakúsa. 

Na záver podujatia prítomní zaspievali matičnú hymnu. 

Dôstojný rámec osláv pozostávajúcich z vyššie uvedených podujatí zastrešovali členovia Výboru 

Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach: Tatiana Buchláková, Gabriela Čiasnohová, Beatrica 

Korfantová, Mária Tomášová, Ján Buleca, Vladimír Dzuričko, Štefan Fejko, Tibor Korečko, Michal 

Matečka, Anton Meteňko, Ondrej Pravda. Patrí im za to poďakovanie.  

 
Anton Meteňko, MO MS Košice 

Foto: A.M. 

 

 

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej. 



Fotogaléria: 

 
Foto 1: Rázne kroky košických matičiarov viedli po Kováčskej ulici 



 

 

Foto 2: Pri buste Karola Murgaša si matičiari uctili tohto významného národného dejateľa, pôsobiaceho aj v Košiciach 



 

 

Foto 3: Pohľad na časť obecenstva v zaplnenej Malej scéne Štátneho divadla 

 

 



 

 

Foto 4: Príhovor predsedu košických matičiarov Ing. Dr. Jána Bulecu, PhD. 

 

 



 

  

Foto 5a, b: Prejav riaditeľa ŠD Mgr. Petra  Himiča, PhD.   príhovor predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. 



 

 

Foto 6:  Mgr. Peter Kalmár,   Ing. Dr. Jána Buleca, PhD.,   JUDr. Ing. Otto Brixi,    Ing. Marián Tkáč, PhD. 

 



 

  

Foto 7a, b: Nevšedným zážitkom bolo vystúpenie herca Mgr. art Františka Baloga 


