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¾achtický snem v Nových Zámkoch

V

naom meste sa konala 13. decembra 2008 slávnostná èlenská schôdza - ¾achtický snem obèianskeho zdruenia
Nobilitas Carpathiae. Podujatie sa uskutoènilo za úèasti domácich
a zahranièných hostí. Potomkovia niekdajích ¾achticov na snem
prili odetí v dobových ¾achtických odevoch, èím upútali pozornos kupujúcich na vianoèných trhoch, ktoré sa práve v ten deò zaèali na Hlavnom námestí. Aj preto som po skonèení slávnostnej
èlenskej schôdze poiadala predsedu obèianskeho zdruenia
Nobilitas Carpathiae Mikuláa Práznovszkyho o krátky rozhovor.
* Bola to slávnostná èlenská schôdza alebo ¾achtický snem a preèo sa konal v Nových Zámkoch?
- ¾achtickým snemom ho nazývame pod¾a naich stanov, ale je to v
podstate slávnostná èlenská schôdza a v naom meste sa konal preto, lebo obèianske zdruenie má sídlo v Nových Zámkoch.
* Môete nám priblíi vae obèianske zdruenie?
- Zdruenie bolo zaloené v decembri 2007, èie práve sme oslavovali prvé výroèie vzniku. Èlenmi obèianskeho zdruenia sú potomkovia bývalých
¾achticov, ktorí ijú na území Slovenskej republiky, bez oh¾adu na národnos, vierovyznanie a rasu a sú potomkom ¾achtica pod¾a obyèajového práva, ktoré platilo na území naej republiky. Okrem týchto tzv. riadnych èlenov poèíta nae zdruenie aj s podporujúcimi èlenmi. Týmto èlenom môe
by kadý obèan SR, ktorý síce nie je potomkom ¾achtica ale súhlasí s naimi cie¾mi a chce nás v ich dosiahnutí podporova. Hlavným cie¾om zdruenia je získa spoloèenské uznanie tých hodnôt, ktorých nosite¾mi bola v
minulosti ¾achta a ktoré sú zluèite¾né s princípmi demokratického a právneho tátu. Napríklad v roku 1918 bolo v bývalej Èeskoslovenskej republike zruené ¾achtictvo a zakázané pouíva ¾achtické tituly a prídomky. Od
tejto doby vlastne tieto pojmy boli tabu. Neskôr, v èase komunistického totalitného reimu v zmysle marxistickej ideológie bola práve ¾achta, ¾achtictvo predkladané obèanom len v tom najhorom svetle, ako nepriatelia ¾udu a národa. Je vak potrebné si uvedomi, e povýeniu do ¾achtického stavu predchádzali zásluhy, skutky, sluby tátu. e bránili krajinu, e boli politickými reprezentantmi tátu, e boli nosite¾mi kultúry a vzdelania.
* Kto sa zúèastnil ¾achtického smenu?
- Samozrejme nai èlenovia z rôznych miest Slovenska: z Banskej
Bystrice, Piean, Luèenca, z Nitry a Nových Zámkov. Okrem toho sme
na slávnostné stretnutie - na slávnostný ¾achtický snem - pozvali aj zástupcov naej partnerskej organizácie z Maïarska. Boli to zástupcovia
Zväzu svätej koruny, konkrétne jeho predseda Imre Kiss, ïalej hlavný

Matica slovenská
M

atica slovenská je verejnoprávna ustanovizeò slovenského národa v
oblasti kultúrnej a spoloèenskej èinnosti na Slovensku. Pred zaloením Slovenskej akadémie vied (1942 resp. 1953) bola najvyou intitúciou, ktorá sa zaoberala kultúrnymi a inými záleitosami Slovákov.
Potrebu zaloi Maticu ako prvý spomenul vo svojom liste adresovanom
J. Kollárovi v roku 1827 pod vplyvom zaloenia srbskej Matice P.J. afárik.
Prvá Matica pôsobila v období 1863-1875. Vedúci slovenskí politici ijúci v Rakúsko-uhorskej monarchii v roku 1861 vydali v Martine
Memorandum národa slovenského, v ktorom pre Slovákov iadali základné
meninové práva. Rakúsky cisár Frantiek Jozef povolil aktivity slovenského národa, následkom èoho na príklad iných organizácií - urèených na posilnenie a ochranu národného uvedomenia - ïalích slovanských národov, 4.
augusta 1863 vznikla Matica slovenská. Ustanovujúce valné zhromadenie
sa uskutoènilo v Martine, kde má doteraz sídlo. Na post najvyí - za predsedu bol zvolený banskobystrický biskup tefan Moyzes. Po jeho smrti sa
predsedom stal J. Kozáèek a funkciu podpredsedu zastával evanjelický hodnostár Karol Kuzmány. Novozaloená ustanovizeò sa stala obhajkyòou a
predstavite¾kou slovenského národa.
Slovo Matica je srbského pôvodu, znamená: matka. Príkladom Matice
slovenskej bola Matica Srbska (zaloili ju v roku 1826) a Matica èeská (bola zaloená v roku 1831).
Po zaloení Matice slovenskej sa jej èlenská základòa neustále rozirovala. Zdruovala aktivistov slovenskej kultúry, podporovala ochotnícke divadelné súbory, ¾udovú kultúru a vydávala slovenský vedecký èasopis
Letopisy. V úzkej spätosti s históriou Matice slovenskej vzniklo aj
Slovenské národné múzeum.

stráca vlajky tohto zväzu a ïalí dvaja jeho èlenovia. Spoluprácu s nimi povaujeme za ve¾mi dôleitú. Pod¾a obyèajového práva platného
na území Slovenskej republiky toti do ¾achtického stavu, prípadne do
vyieho ¾achtického stavu mohol povýi iba ten panovník, ktorý bol
korunovaný svätotefanskou korunou.
* Aký priebeh mal ¾achtický snem?
- Vetci jeho úèastníci si ete pred jeho zaèatím prezreli historické miesta
na Hlavnom námestí. Hlavným bodom ¾achtického snemu bola krátka správa o èinnosti obèianskeho zdruenia Nobilitas Carpathiae za prvý rok svojej
èinnosti. Slávnostný prejav následne predniesol predseda Zväzu svätej koruny. V jeho úvode zdôraznil význam èinnosti náho zdruenia a potom sa zameral na spoloèné dejiny naich národov - Slovákov a Maïarov. Poukázal
na to, e oba národy majú vo svojich tátnych symboloch rovnaké prvky, a
to trojvàie a dvojitý krí, oba národy majú aj rovnakú ochrankyòu Pannu
Máriu a spoloène bojovali v Rákócziho protihabsburskom povstaní ako aj v
revolúcii v rokoch 1848-49. Vyjadril svoju rados z toho, e stretnutie sa konalo v meste, ktorého meno bolo známe v celej Európe, keï práve tu sa podarilo zvíazi nad tureckou nadvládou. V závere príhovoru sa poïakoval za
priate¾ské privítanie a pohostinnos. Milým prekvapením pre vetkých prítomných bolo, e posledné vety svojho príhovoru povedal v slovenskom jazyku. ¾achtický snem potom pokraèoval vo forme plodných rozhovorov.
* Ïakujem za rozhovor.
Mária Sternová
Minister vnútra Koloman Tisza vo svojom nariadení è. 125 zo dòa 6. apríla 1875 zakázal èinnos Matice slovenskej.
Èinnos Matice slovenskej sa obnovila a v roku 1919. Po vzniku èeskoslovenského tátu v roku 1918, Matica slovenská 5. augusta 1919 znovu
oila. V týchto nových podmienkach na èele organizácie stáli piati predsedovia: M. Dula, P.O. Hviezdoslav, F.R. Osvald, Vavro robár, Juraj
Jánoka. Jej èinnos aj naïalej bola orientovaná na rozvoj slovenskej národnej kultúry. Do vzniku Slovenskej akadémie vied zohrávala výnimoènú rolu aj vo vedeckom ivote Slovákov, predovetkým v otázkach spojených so
slovenským jazykom. Po roku 1945 sa predsedom Matice slovenskej stal
L. Novomeský. Od roku 1954 sa jej èinnos redukovala na dozor Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej kninice.
Matica slovenská v roku 1963 oslávila 100. výroèie svojho vzniku. Jej význam bol ve¾ký, po celej krajine sa rad radom zakladali základné organizácie.
V histórii ustanovizne znaèným mí¾nikom bol rozpad èeskoslovenského
tátu a vznik samostatnej Slovenskej republiky. Organizácia sa od roku 1990
èoraz výraznejie aktivizovala. V roku 1991 bol schválený zákon SNR o
Matici slovenskej, ktorý jej zakotvil miesto v kultúre a národe.
Skutoèná renesancia Matice slovenskej sa vak zaèala od roku 1993
vznikom zvrchovanej Slovenskej republiky. Jej praktická èinnos sa zameriava hlavne na organizovanie kultúrnych podujatí. Centrálnym sídlom
organizácie je mesto Martin.
Pestovaním naich historických hodnôt, kultúrnych tradícií organizácia
zabezpeèí priestor pre nové generácie, aby mohli zachova, pestova, rozvíja slovenskú kultúru v európskom, resp. aj celosvetovom meradle. Takto
napåòa svoju rolu, ktorú má urèenú v zachovaní európskeho charakteru slovenskej kultúry.
(pokraèovanie)
Alexander Strba, miestny historik

