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Súkromný život a štúdium 
          
Rodičia Jozefa Murgaša boli Ján Murgaš a Zuzana Murgašová (rodená Slamová). Mali 
dvoch synov staršieho Jožka a mladšieho Janka. Rodina Murgašovcov žila v Tajove, 
v odľahlej časti nazývanej Farbenô, kde sa narodili aj obaja ich synovia. Ako chudob-
ní roľníci, uvedomovali si svoje možnosti, a preto začali sporiť a plánovať Jožkovu 
budúcnosť. V blízkosti ich domu tiekol potok, kde malý Jožko trávil svoje detské roky, 
a kde prirodzene vnímal prírodu a venoval sa rybárstvu.

Rodičia usmerňovali malého Jožka tak, aby na jeho vývoj mala okrem domova vplyv aj 
škola a kostol. Do prvého ročníka „normálky“ v Tajove  prichádza Jožko 1. septembra 
1869. V Tajove mal veľký vplyv na Jožka a jeho ďalšie smerovanie v živote  učiteľ Ka-
rol Berger, ktorý bystrosť a maliarsky talent u Jožka  systematicky rozvíjal. Jožko ako 
nadaný žiak túžil po štúdiu, a tak po ukončení základnej školy ho jeho matka v roku 
1875 zapísala na banskobystrické gymnázium. Avšak nebol prijatý pre nedostatočné 
vedomosti z nemčiny. 

Druhý pokus po usilovnom doučovaní Jožko zvládol a 1. septembra 1876 bol prijatý 
do 1. ročníka banskobystrického gymnázia. Prirodzené nadanie viedli Jožka k ume-
niu a technike. Kreslenie a maľovanie patrilo medzi jeho obľúbené predmety. Veľa 
času venoval praktickej, technickej práci s provizórnymi mechanickými zariadeniami a 
s elektrickými prístrojmi. Počas štúdia na gymnáziu si obľúbil Jozefa Murgaša výborný 
maliar ─ krajinkár Jozef Božetech Klemens, ktorý tam pôsobil ako profesor prírodných 
vied a kreslenia. Zoznámil Murgaša s nadaným maliarom Dominikom Skuteckým, kto-
rý mal veľký vplyv na rozvoj Murgašovho maliarskeho talentu. 

ZRIADIL SI V SEMINÁRI PODKROVNÉ LABORATÓRIUM

Po úspešnom zložení skúšky do ostrihomského seminára (v r. 1880), odišiel na štúdiá 
teológie do  Bratislavy. Tu okrem štúdia teológie pokračoval vo svojich pokusoch 
v oblasti elektriny a rozširoval si svoje vedomosti vo výtvarnom umení. V roku 1882 
prešiel Murgaš do ostrihomského seminára, kde boli pre neho lepšie podmienky, hlav-
ne pre jeho rozvíjajúci sa maliarsky talent. Tu v roku 1884 zmaturoval a pokračoval ďa-
lej na ostrihomskej bohosloveckej fakulte (v r. 1884 ─ 1886), kde realizoval svoje prvé 
pokusy v elektrotechnike. So zvláštnym povolením svojho nadriadeného zriadil si v se-
minári podkrovné laboratórium a svoj čas si rozdelil medzi teológiu, vedu a umenie. 

Správa o Murgašovom maliarskom talente sa doniesla aj biskupovi Bendemu v Banskej 
Bystrici, ktorý ho neskôr poslal na štúdia maliarstva do Budapešti a Mníchova. V roku 
1886 prechádza Murgaš z Ostrihomu na bohosloveckú fakultu v Banskej Bystrici, kde 
ukončil tretí a štvrtý ročník teológie. Kedže jeho ciele boli vysoké a motívy všestranné, 
rozšíril si svoje vedomosti o znalosť francúzštiny, pokročilej nemčiny, vedeckej fyziky 
a astronómie.

Dňa 10. novembra 1888 bol Jozef Murgaš vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza 
v banskobystrickej diecéze. 



J. Murgaš ─ Rotačné iskrište
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PôSobenie   
           
Po vysvätení za kňaza v roku 1888  na-
stúpil Jozef Murgaš za kaplána do Dubo-
vej. V tomto období sa Murgaš umelecky 
zdokonaľoval. Namaľoval množstvo nád-
herných malieb a kresieb, ktoré následne 
daroval rôznym kostolom a diecézam. 
Svojmu nadriadenému  ─ biskupovi Ben-
demu daroval maľbu Kristus pred Pilá-
tom. Umelecké schopnosti Jozefa Mur-
gaša podnietili biskupa Bendeho k tomu, 
aby Murgaša poslal na maliarsku školu 
v Budapešti (v. r. 1889). Murgaš tu študo-
val krajinomaľbu a maľbu portrétov. 

V roku 1890 umožňuje biskup Ben-
de odísť Murgašovi na Akadémiu umení 
v Mníchove, kde rozvinul svoj talent pod 
vedením najlepších majstrov akadémie. 
Stal sa prvým študentom, ktorý získal 
v prvom roku štúdia dve vysvedčenia, 
jedno za kreslenie a druhé za maľovanie. 
Z tohoto obdobia pochádza obraz Svätá 
Alžbeta, ktorý daroval svojmu biskupovi. 
Po odchode biskupa Bendeho z úradu 
banskobystrickej diecézy (v roku 1894), 

odvoláva náhle biskupský úrad Jozefa 
Murgaša z akadémie v Mníchove, ešte 
pred ukončením štúdia. Zásluhu na tom 
mal biskupský tajomník Jánoss Havrany 
(pôvodne Ján Havran). 

Po návrate na Slovensko (v r. 1894), sa 
Jozef Murgaš venuje maľovaniu krajiniek 
a náboženských objektov, čím si získal 
pochvalu aj od veľkých autorít. Maďar-
ská vláda sa naňho obrátila so žiadosťou 
o posúdenie dokončenej maľby od sláv-
neho maďarského maliara Mihályho Mun-
kácsyho (1844 ─ 1900), znázorňujúcej 
príchod Maďarov do Podunajskej nížiny 
a o spôsobe ich prijatia našimi predkami 
v roku 907. Kedže obraz skresľoval históriu 
a podával dôkaz o maďarskej nadrade-
nosti, dostal sa tým Murgaš do konfron-
tácie a nemilosti s vtedajšími mocipánmi. 
Pre svoju národnú hrdosť kapituloval, 
aby sa vyhol už započatému šikanova-
niu. V priebehu jedného roka (1894) ho 
neustále prekladali z fary na faru. Najprv 
z Dubovej do Slovenskej Lupče a odtiaľ 
do Chrenovca.

Z tohto dôvodu odišiel J. Murgaš 
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zo Slovenska. Rozhodol sa vysťahovať 
do USA, kde už žilo v tom čase pomer-
ne veľa Slovákov. Murgaš podáva žiadosť 
o uvoľnenie na biskupský úrad a odchádza 
do USA. Cesta loďou do Spojených štá-
tov bola dlhá, namáhavá a zaujímavá. 
Murgaš tu stretol zaujímavých ľudí a ces-
tu si krátil aj štúdiom odbornej elektro-
technickej literatúry. 

ZAČIATKOM ROKU 1898 SI MURGAŠ 
ZARIADIL V SUTERÉNE SVOJEJ FARY 

MALÉ LABORATÓRIUM

Murgaš pricestoval do USA dňa 6. 4. 
1896. Usadil sa v Pensylvánii, v baníc-
kej osade Wilkes-Barre. Žili tu Slováci 
z okolia Prešova, a tiež aj mnoho Polia-
kov. Biskup scrantonskej diecézy O´ Hara 
mu dočasne prideľuje farnosť v Pittstone, 
v predmestí Wilkes-Barre. O niekoľko me-
siacov bol menovaný pastorom celého 
zboru slovenskej katolíckej cirkvi svätého 
srdca vo Wilkes-Barre. Hneď po nastúpe-
ní začal sa horlivo venovať dokončeniu 
stavby kostola. Následne inicioval fi nanč-
né zbierky. Pod Murgašovým vedením 

slo-
venskí osadníci 
postavili faru, neskôr školu pre deti 
slovenských prisťahovalcov. Sám pritom 
namaľoval obrazy, ktoré zdobili oltár 
kostola vo Wilkes-Barre.

Začal sa venovať osvete ohľadom 
zlepšenie života svojich krajanov 
v Amerike a politike, ktorá mala dosah 
aj v rodnom Slovensku. Murgaš sa 
venoval svojej zvyčajnej kňazskej práci, 
ale  pripravoval sa zároveň aj na svoje 
vedecké pokusy v oblasti bezdrôtovej 
telegrafi e. Začiatkom roku 1898 si 
Murgaš zariadil v suteréne svojej fary 
malé laboratórium, na ktoré vynaložil 
všetko úsilie a čas, ak nepočítame jeho 
kňazské povinnosti. 
Začal systematicky experimentovať, 
zdokonaľovať bezdrôtovú telegrafi u, 
ktorej vývoj v tom čase už znamenal 
niečo viac než  je obyčajná myšlienka.   

JOZEF MURGAŠ
komunikácia včera a dnes9 | 
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umelecká 
dráha  
   
        
Murgašov život a jeho 
smerovanie významne 
ovplyvnil jeho prvý učiteľ 
Karol Berger, ktorý pô-
sobil na základnej škole 
v Tajove. V Murgašovom 
životopise sa vyzdvihuje 
jeho úprimná vďačnosť 
voči tomuto učiteľovi.  
O tomto postoji svedčia aj 
zachované dva majstrov-
ské Murgašove portré-
ty učiteľa Karola Bergera  
a jeho dcéry Márie.

Významným prínosom  
pre Murgašovu orientáciu 
v kreslení a maľovaní bol 

bezprostredný vplyv ďalších 
oduševnených osobností  

v Banskej Bystrici. 
Boli to predovšetkým umelci 
ako Jozef Božetech Klemens 

(1817 ─ 1883), absolvent 
maliarskej akadémie a poly-
techniky v Prahe a Dominik 

Skutecký (1849 ─ 1921), 
absolvent maliarskych škôl  
vo Viedni a v Benátkach. 

Na mladého Murgaša 
vplývali významní ľudia, 
čo malo pozitívny dopad 
na jeho ďalší vývoj. Spo-
menuté známosti mu do-
pomohli absolvovať ško-
lu pre učiteľov kreslenia  
v Budapešti (1889 ─ 1890) 
a doplniť si vzdelanie, zá-
roveň zvýšiť profesionalitu 
v maliarstve pod vedením 
vynikajúcich pedagógov 
na akadémii v Mníchove 

(1890 ─ 1894).
Murgaš ako úspešný  
absolvent školy kreslenia  
v Budapešti, ale aj  
vo veľkomestskom pro-
stredí Mníchova, hneď 
od začiatku veľmi inten-
zívne kreslil a maľoval  
na voľnom priestranstve  
a v dostupných ateliéroch. 
Svoje nadanie už predtým 
ilustroval dvoma obrazmi 
sv. Alžbeta a Kristus pred 
Pilátom, ktoré sú dote-
raz v biskupskej rezidencii  
v Banskej Bystrici. Med-
zi ďalšie známe Murga-
šove diela patrí aj obraz  
sv. Juraja na hlavnom oltá-
ri kostola v Lopeji a obraz 
ukrižovania Krista, ktorý  
zdobí rezidenciu biskup-
ského úradu v Nitre. 

Predčasný návrat Murga-
ša z Mníchova, na pokyn 
biskupského úradu v roku 
1894, znamenal pre Mur-
gaša ďalší životný míľnik. 
V tom čase v Budapešti 
vystavovali Munkácsy-
ho obraz „Honfoglalás“ 
z roku 1893, ktorý svo-
jím poburujúcim obsa-
hom znázorňoval zdanli-
vo pokorné vzdávanie sa 
nemaďarských národov, 
žijúcich v Uhorsku, víťaz-
nému vodcovi Arpádo-
vi. Vtedajší predstavitelia  
v Budapešti požiadali 
Murgaša o znalecký po-
sudok k Munkácsyho ob-
razu. Týmto poverením sa  
v podstate priznala Mur-
gašovi vysoká odbornosť 
a schopnosť posúdiť dielo 

umelca svetového mena. 
Lenže predostretú, histo-
ricky nepodloženú ma-
liarovu predstavu, Murgaš 
nemohol schváliť. Bránila 
mu v tom nepreukázateľ-
nosť obsahovej náplne, 
pričom veľmi presvedčivo 
poukázal na nedostatky 
obrazu (žezlo, odev, vý-
stroj koňa), ktoré neodpo-
vedalo dobe, ktorú malo 
zobrazovať. Po neskrý-
vanom prejavení svojej  
mienky vtedajším moci-
pánom, dostal sa Murgaš  
do nemilosti. 

Podľa dostupných 
prameňov namaľoval 
Murgaš v Amerike 20 
obrazov, pričom medzi 
uznávané patria Rybár  
v člne a Medvedí potok. 
Murgaš namaľoval aj 
sakrálne obrazy  
do nového kostola  
vo Wilkes-Barre.  
Na hlavný oltár umiestnil 
obraz Božské srdce a 
na bočný oltár obraz 
Nepoškvrnené počatie. 
Posledným obrazom, 
ktorý Murgaš namaľoval, 
bol obraz biskupa  
O’ Reillyho v životnej 
veľkosti. Žiaľ, vzhľadom 
na ubúdajúce sily, 
nedokončil ho tak, ako si 
predstavoval.

Okrem fyziky a maľovania 
sa Murgaš venoval aj zbie-
raniu motýľov a rybačke. 
Jeho zbierka motýľov ob-
sahovala 9 000 exemplá-
rov 
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z rôznych kútov sveta, čím sa v tom čase stal jedným z popredných lepidopterológov 
v Amerike. Po jeho smrti sa zbierka roztratila a zachránili sa len 2/3 pre Kráľovské ko-
légium, ktorému túto zbierku odkázal v testamente. 

JOZEF MURGAŠ
komunikácia včera a dnes13 | 



naJvýZnamneJšÍ PrÍnoS JoZeFa murGaša  
                      
Najdynamickejšie segmenty v oblasti komunikačných služieb sú dnes služby inter-
netu, mobilná komunikácia, konvergencia hlasu a dát. Ak sa však vrátime o vyše 100 netu, mobilná komunikácia, konvergencia hlasu a dát. Ak sa však vrátime o vyše 100 
rokov naspäť do histórie, uvidíme, že vývoj v tejto oblasti začínal bezdrôtovým pre-rokov naspäť do histórie, uvidíme, že vývoj v tejto oblasti začínal bezdrôtovým pre-
nosom informácií zakódovaných v ustálených telegrafných značkách a bezdrôtovým nosom informácií zakódovaných v ustálených telegrafných značkách a bezdrôtovým 
prenosom hlasu, ktorý bol vytvorený viactónovou moduláciou. prenosom hlasu, ktorý bol vytvorený viactónovou moduláciou. 

Prvenstvo bezdrôtového prenosu informácií prostredníctvom tónovej modulácie Prvenstvo bezdrôtového prenosu informácií prostredníctvom tónovej modulácie Prvenstvo bezdrôtového prenosu informácií prostredníctvom tónovej modulácie 
elektromagnetických vĺn určil Okresný súd v New Yorku dňa 7. januára 1916 Jozefovi elektromagnetických vĺn určil Okresný súd v New Yorku dňa 7. januára 1916 Jozefovi elektromagnetických vĺn určil Okresný súd v New Yorku dňa 7. januára 1916 Jozefovi 
Murgašovi, ktorý ho úspešne vykonal v roku 1905 v USA medzi mestami Wilkes-Barre Murgašovi, ktorý ho úspešne vykonal v roku 1905 v USA medzi mestami Wilkes-Barre Murgašovi, ktorý ho úspešne vykonal v roku 1905 v USA medzi mestami Wilkes-Barre 
a Scranton na vzdialenosť 20 míľ (30 km).a Scranton na vzdialenosť 20 míľ (30 km).a Scranton na vzdialenosť 20 míľ (30 km).

BOLI TO MURGAŠOVE SLOVÁ:
 „Počujete ma? Počujete ma? 
                              Počuje ma niekto?“ 
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V tom čase tento vynález znamenal sve-
tový unikát, avšak spor o jeho prvenstvo 
nebol jednoduchý, pretože sa o to pokú-
šali viacerí významní svetoví odborníci. šali viacerí významní svetoví odborníci. 
Tak ako taliansky vynálezca a podnikateľ Tak ako taliansky vynálezca a podnikateľ 
Marconi (1874Marconi (1874 ─ 1937) aj ďalší bádatelia, ─ 1937) aj ďalší bádatelia, ─
ako bol napríklad profesor Fessenden 
(1866─ 1932), nedokázali ešte v tom čase ─ 1932), nedokázali ešte v tom čase ─
uskutočniť uspokojivý, nerušený bezdrô-
tový prenos informácií nad zemským 
povrchom. Murgašove pokusy s veľkým 
záujmom sledoval aj Thomas Alva Edison 
(1847 ─ 1931), ktorý upozornil Marconiho ─ 1931), ktorý upozornil Marconiho ─
na Murgašove úspechy a informoval ho 
aj o prekvapivom bezdrôtovom prenose 
hovoreného slova, ktorý sa Murgašovi 
vydaril v roku 1905. 

Najznámejší patent Jozefa Murgaša je 
patent z 10. mája 1904 na Tón-systém. Je 
to spôsob prenosu správ Tón-systémom, 
kde bodku a čiarku Morseovej abecedy 
s rozdielnou dľžkou nahradil Jozef Mur-
gaš dvoma rôznymi tónmi. Tým dokázal 
podstatne skrátiť dľžku jednotlivých zna-
kov.

Druhý patent bol významný v tom, že 
umožňoval bezdrôtový prenos takto 
vzniknutých správ nad zemským povr-
chom. Bolo to zariadenie na prenos správ chom. Bolo to zariadenie na prenos správ chom.
prostredníctvom Tón-systému. Rozdiel-
nu  výšku tónov generoval Jozef Murgaš 
pomocou dvoch elektrolytických pre-
rušovačov a kľúčovanie robil pomocou 
páky, ktorú vychyľoval zo strednej polohy 
na jednu, alebo druhú stranu.  Na základe 
tohto patentu vznikla akciová spoločnosť 
„Universal Aether Telegraph Company“ 
so sídlom vo Philadelphii, ktorá posta-
vila dva dvojité anténne stožiare. Jeden vila dva dvojité anténne stožiare. Jeden 
vo Wilkes-Barre a druhý o 30 km vzdia-vo Wilkes-Barre a druhý o 30 km vzdia-
lenom Scrantone, prostredníctvom kto-lenom Scrantone, prostredníctvom kto-
rých sa 23. novembra 1905 vykonalirých sa 23. novembra 1905 vykonali prvé 
ofi ciálne skúšky Murgašovho vynálezu 
nerušeného bezdrôtového prenosu. Pre 
úspešný bezdrôtový prenos informácií 
zakódovaných v ustálených telegrafných 

značkách musel Jozef Murgaš vytvoriť značkách musel Jozef Murgaš vytvoriť 
výkonný elektrický oscilátor, zariade-výkonný elektrický oscilátor, zariade-
nie na výrobu elektromagnetických vĺn nie na výrobu elektromagnetických vĺn 
s vysokou frekvenciou. Tým zabezpečil 
analógový bezdrôtový prenos a modu-
lovanie vytvoreného signálu s viactóno-
vou  moduláciou, ktorý prostredníctvom 
elektromagnetických vĺn cez vysielacie a 
prijímacie antény sa preniesol na vzdiale-
nosť 30 km vzduchom nad zemou. 

Okrem toho Jozef Murgaš ako prvý 
človek na svete uskutočnil bezdrôtový 
prenos ľudského hlasu, už v roku 1905. 
Tento prenos sa stal základom  bezdrô-
tového prenosu a vysielania pre rádio. 
Murgaš spojil rotačné iskrové zariadenie 
s emitujúcou ihlou, na ktorej bol pripev-
nený uhlíkový prvok, využil ďalšie vlast-
nosti tónového prístroja a na túto sú-
stavu namontoval telefónnu membránu, 
na ktorú narážal hlas, takže toto usporia-
danie slúžilo ako mikrofón.  

V sústave použil aj ďalšie prvky a vytvoril 
vysielací systém, ktorý prekonal static-
kú elektrinu a ďalšie interferujúce šumy, 
takže hlas sa dal jasne rozpoznať na dru-
hej strane aj za búrkového počasia. Ako 
uviedol Murgašov asistent John Stegner, 
počas jednej búrkovej noci v roku 1905 
bolo počuť prvýkrát ľudský hlas v éteri 
na zemeguli, ktorý patril Murgašovi, a 
ktorý zachytila stanica v Scrantone. Boli 
to Murgašove slová: „Počujete ma? Počujete 
ma? Počuje ma niekto?“ Neskôr Murgaš tento 
vysielací systém zdokonalil a v roku 1907  sa 
uskutočnila prvá bezdrôtová hlasová komuni-uskutočnila prvá bezdrôtová hlasová komuni-
kácia medzi starostom Connellom zo Scranto-kácia medzi starostom Connellom zo Scranto-
nu a starostom Kirkendallom z Wilkes-Barre. nu a starostom Kirkendallom z Wilkes-Barre. 

Dva mesiace nato ničivá búrka zničila an-
ténne veže, na opravu ktorých sa už ne-
našli ďalšie fi nančné prostriedky.  Murga-
šov   princíp prenosu sa dodnes využíva 
pre analógové rozhlasové a  televízne vy-
sielanie a pre bezdrôtovú komunikáciu.

Jozef MUrGaŠ
komunikácia včera a dnes15 | 
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Jozef murgaš 
sa narodil   v 

tajove v 
odľahlej časti 

nazývanej 
Farbenô

17. 2. 1864

ukončil 
banskobystrické 
gymnázium a 
úspešne zložil 

skúšky do 
seminára

1880

študoval 
v kňažskom 
seminári v 
bratislave, 

prvé pokusy 
v oblasti 
elektriny

1880 ─ 1882      

odchod a 
vysťahovanie 

sa do ameriky, 
kde sa usadil 
v Pensylvánii, 
Wilkes-barre

1896 

zahájenie 
experimentov 

v oblasti 
rádiotelegrafi e 

vo svojom 
laboratóriu 

na fare

1898 

štúdium v seminári 
v ostrihome, 

kde v roku 1884 
zložil maturitu 
a pokračuje na 
bohosloveckej 

fakulte v 
ostrihome, v 

rokoch 1884 - 1886 
kde okrem štúdia 

teológie robí 
svoje prvé pokusy 

rádiotelegrafi e 
v laboratóriu 
a venuje sa 
maliarstvu 

1882 ─ 1886 

pokračovanie 
v štúdiu 

teológie na 
bohosloveckej 

fakulte v 
banskej bystrici 

a ukončenie 
kňazského 
štúdia; v 

novembri 1888 
je vysvätený za 

kňaza   

1886 ─ 1888    

štúdium na 
maliarskej 

škole v 
budapešti

1889 ─ 1890

štúdium 
maliarskeho 
umenia na 
akadémii 
umenia v 
mníchove 

1890 ─ 1894     

pôsobil ako 
kaplán v 
dubovej, 

Slovenskej 
lupči a v 

chrenovci

1894 ─ 1896

menovanie do 
funkcie pastora 

biskupom 
scrantonskej 
diecézy vo 

Wilkes-barre  

6. 4. 1896
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nominovaný 
za člena 

federálnej 
rádiovej 

komisie uSa

1925

pripravuje prvé 
memorandum 

Slovenskej ligy v 

amerike  ─  „magna 
charta libertatum“

1900   

venuje sa 
všeobecnému 

rozšíreniu 
Prvej 

katolíckej 
slovenskej 

jednoty v uSa

1900 ─ 1904      

prvé patenty 
Jozefa murgaša v 
uSa: registračné 

číslo 759 825 
- zariadenie 

na bezdrôtovú 
telegrafiu tzv. 
tón-systém; 
registračné 

číslo 759 826   
─  spôsob 

prenášania správ 
bezdrôtovou 
telegrafiou

10. 5. 1904      

návšteva 
prezidenta 

uSa theodora 
roosvelta v 
laboratóriu 

Jozefa 
murgaša 

10. 8. 1905

zaregistroval 
v USa 13 
patentov 
z oblasti 

bezdrôtovej 
telegrafie a 

bezdrôtového 
prenášania 

správ  a jeden 
patent na 
naviják na 

rybársky prút 

1904 ─ 1911   

rozhodnutie 
okresného súdu 
v new Yorku o 
murgašovom 
prvenstve v 

rádiotelegrafii

07. 1. 1916

iniciátor 
zbierky 
1 000 

000 uSd 
amerických 
Slovákov na 

založenie 
ČSr

1917

prípravuje 
a podpisuje 
Pittsburskú 
dohodu o 

založení ČSr s 
t.G.masarykom 

30. 5. 1918

audiencia u 
prezidenta t. 
G. masaryka 
na Pražskom 

hrade,  
odmietnutie    
murgašových 

zásluh

1920

Jozef murgaš 
zomrel 

vo Wilkes 
barre počas 
odpočinku 
v 66. roku 

svojho života

11. 5. 1929

zahájenie 
experimentov 

v oblasti 
rádiotelegrafie 

vo svojom 
laboratóriu 

na fare

1898 

život a dielo



model anténovej veže, ktorú postavila 
pre pokusy J. murgaša spoločnosť universal 
aether telegraph company vo Wilkes barre 
v roku 1905.  // autor modelu: m horník //18 | 
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život v amerike  

Murgašove pôsobenie v Amerike začína 
6. apríla 1896 vystúpením z lode na ame-
rickú pôdu v New Yorku. V krátkom čase 
po príchode sa Murgaš stal pastorom 
celého zboru slovenskej katolíckej cirkvi 
svätého srdca vo Wilkes-Barre (Pensylvá-
nia). Keď sa usadil zorganizoval fi nančnú 
zbierku, ktorá umožnila dostavbu kostola, 
fary a  školy (r. 1897) pre deti slovenských 
usadlíkov.

V Amerike si Murgaš uvedomil bezhranič-
né možnosti pre prisťahovalcov všetkých 
národností. Demokracia a sloboda slúži-
li Murgašovi ako inšpirácia na založenie 
známej Slovenskej ligy v Amerike. Počas 
rokov 1900 až 1904 sa Murgaš venoval 
všeobecnému rozšíreniu Prvej katolíckej 
slovenskej jednoty v Spojených štátoch 
amerických. V tejto organizácii bol aktív-
nym funkcionárom počas celého svojho 
ďalšieho života.  

Popri vykonávaní svojej kňazskej práci, 
začal Murgaš v  r. 1898 aj s prípravou svoj-

ho laboratória v suteréne fary, ktoré malo 
slúžiť na experimenty v rádiotelegrafi i. 
V nasledujúcich štyroch rokoch vo svoj-
om voľnom čase pracoval na rozvoji dov-
tedy nepraktickej a neuspokojivej metóde 
prenosu bezdrôtovej telegrafi e. V augus-
te r. 1902 objavil kľúč k riešeniu. Murgaš 
bol presvedčený, že pomocou tohoto 
nového objavu prekoná Marconiho aj 
napriek jeho niekoľkoročnému náskoku 
v experimentovaní v oblasti bezdrôtovej 
telegrafi e. 

Murgaš dospel ku geniálnemu riešeniu. 
Na odstránenie rušivých signálov vytvoril 
rotačné iskrište, ktoré zabraňovalo ruši-
vému pôsobeniu nebezpečných static-
kých výbojov a vytváralo odlišný výsledok 
v prenose, nakoľko zrušil bodku a čiarku 
z Morseovho systému a nahradil ich vyš-
ším a nižším tónom. Po trinástich me-
siacoch štúdia a expermentov Murgaš 
úspešne vytvoril novú metódu bezdrô-
tového prenosu pomocou rotačného is-
krišťa a 14. 9. 1903  požiadal o patent na 
tento systém. Vynález bol prijatý a 10. 5. 
1904 udelili naň Muragšovi prvé dva pa-
tenty. 

20 | 



V roku 1905 spolu so sku-
pinou slovenských kňazov, 
založil Združenie sloven-
ských katolíkov v Amerike. Murgaš sa 
ako zakladateľ tejto organizácie stal jej prvým prezidentom. 
V roku 1906 vyvinul iniciatívu pri usporiadaní výročnej slávnosti v Amerike, známej 
pod názvom Slovenský deň. Toto zhromaždenie symbolizovalo manifestáciu dobrej 
vôle v oblasti náboženskej, rasovej, národnej, kultúrnej a vlasteneckej. V rokoch 1906 
─ 1908 vybudoval Murgaš spolu s farníkmi nový kostol v európskom štýle. V roku 
1925 sa mu podarilo vybudovať modernú školu pre 550 žiakov.

VÝZNAMNÉ STRETNUTIA V AMERIKE

Thomas Alva Edison (1847 ─ 1931) prejavil záujem o Murgašove vynálezy a upozornil Marconiho 
na Murgašove úspechy. Informoval ho aj o prekvapivom bezdrôtovom prenose hovoreného 
slova, ktorý sa Murgašovi podaril v roku 1905. 

Návšteva amerického prezidenta Theodora Roosvelta 10. 8. 1905 v laboratóriu Jozefa Murgaša 
vo Wilkes-Barre, Pensylvánia. Prezidentov prísľub vládnej podpory sa pre Murgaša stal odhodlaním 
i povzbudením do ďalšej práce. 

Návšteva predstaviteľa Marconiho spoločnosti v roku 1914 v laboratóriu Jozefa Murgaša 
vo Wilkes-Barre, Pensylvánia. Murgaš nijako netajil úspešné výsledky svojich experimentov. 
To dosvedčuje aj Murgašom vlastnoručne dopísaná poznámka na liste Marconiho spoločnosti 
zo dňa 12. 1. 1914 „Bol tu a vypytoval sa na všetko o patentoch. Bol aj v laboratóriu, ukázal som 
mu všetko...“.

foto : Murgašové laboratórium v Wilkes Barre

foto : Murgašové laboratórium v Wilkes Barre

JOZEF MURGAŠ
komunikácia včera a dnes21 | 
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PatentY 
a obháJenie PrvenStva

Jozef Murgaš mal rozhodujúci podiel na možnostiach zrozumiteľného bezdrôtového 
prenosu informácií telegrafných značiek. Ďalších 13 patentov (r. 1904 ─ 1911) boli 
výsledkom dômyselnej a cieľavedomej práce. Patentovú prioritu nerušeného bezdrô-
tového prenosu informácií princípom „Tón-systém“ mu v roku 1916 priznal Okresný 
súd v New Yorku.

Murgaš podal žiadosť na svoj prvý  patent (reg. číslo 759 825) „Zariadenie na bezdrô-
tovú telegrafi u“ označovaný aj ako „Tón-systém“ 6. októbra 1903, pričom vydaný bol 
10. mája 1904. 

24 | 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

759 825
 „Zariadenie 

na bezdrôtovú 
telegrafi u“

759 826 
„Spôsob pre-
nášania správ 
bezdrôtovou 
telegrafi ou“

876 383
 Zariadenie 
na výrobu 

elektromagnetických 
vĺn

917 103
 „výroba iskro-
vých frekven-
cií zo zdroja 
prúdu bez 

prerušovačov“

848 675
 „vlnomer“

860 051 
„Podzemná 
bezdrôtová 
telegrafi a“

848 676 
„elektrický 

transformátor“

915 993 
„bezdrôtová 
telegrafi a“

917 104 
„detektor 

magnetických 
vĺn“

930 780 
„magnetický 

detektor“

1196 969 
Spôsob a 

zariadenie na 
výrobu elektric-

kých oscilácií 
zo striedavého 

prúdu



V patente, ktorý sa chápe ako jeden, sú 
obsiahnuté dva samostatné patenty. 
Prvým je spôsob prenosu správ Tón-sys-
témom. Pri tomto nahradil bodku a čiar-
ku s rozdielnou dĺžkou dvoma rôznymi 
tónmi. Pre bodku vyšší, pre čiarku nižší 
tón. Tým dokázal podstatne skrátiť dĺžku 
prenosu jednotlivých znakov. 

Druhý patent (reg. číslo 759 826) bol na 
zariadenie na prenos správ pomocou 
Tón-systému. Rozdielnu výšku tónov ge-
neroval pomocou dvoch elektrolytických 
prerušovačov. Kľúčovanie robil pomo-
cou páky, ktorú vychyľoval zo strany na 

stranu. Samozrejme tento kľúč nevedel 
generovať konštantnú dĺžku znaku, tú 
určoval operátor. Rýchlosť kľúčovania ta-
kýmto spôsobom bola samozrejme níz-
ka, ale nízka bola aj pri klasickej iskrovej 
telegrafi i, pričom rýchlosti sa pohybovali 
okolo 40 znakov za minútu. Murgaš bol aj 
spolutvorcom dvoch vynálezov z oblasti 
elektrických oblúkových lámp (rok 1910).

JOZEF MURGAŠ
komunikácia včera a dnes25 | 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patenty Jozefa Murgaša 
registrované v USA 

boli podané v rokoch 1904 – 1911 
na Federálny patentový úrad 
vo Washingtone pod reg. číslami:

930 780 
„magnetický 

detektor“

1196 969 
Spôsob a 

zariadenie na 
výrobu elektric-

kých oscilácií 
zo striedavého 

prúdu

9 726      
vylepšený vyná-
lez 1 196 969 reg. 
v uSa“ udelený 

v anglicku – 1907

1 001 975 
„Prístroj 

na výrobu 
elektrických 

oscilácií“

1 034 739 
„naviják 

na rybársky 
prút“ 1912

J. Murgaš v laboratóriu

dobová fotografi a
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hiStorický výZnam  

Murgaš sa podstatnou mierou zasadil 
o podpísanie Pittsburskej dohody 31. 5. 
1918 pri  vzniku prvej ČSR spolu s ďalší-
mi signatármi dohody za Slovenskú ligu 
v Amerike, spolu s Tomášom Garrigue 
Masarykom (1850 ─ 1937) a zástupcami 
Českého národného združenia a Zvä-
zu českých katolíkov. Od tejto dohody a 
následne jej plnenia očakával vytúženú 
samostatnosť Slovákov a rovnoprávnosť 
novovzniknutej ČSR. 

Murgaš dal v roku 1917 podnet 
k významnej zbierke v Amerike, kde sa 
vyzbieralo milión dolárov z prostriedkov 
amerických Slovákov na valutový fond 
novovzniknutej ČSR. Osobne prispel 
čiastkou 5 000 dolárov

Z MURGAŠA VYSŤAHOVALCA SA STAL 
VYHNANEC Z VLASTNEJ DOMOVINY

Tienistou stránkou tohto významného 
podielu ostáva, že napriek prísľubom pri 
preberaní uvedených fi nančných pro-
striedkov sa napokon v ČSR nenašlo pre 
slovenského rodáka a vynálezcu sve-
tového mena ani len miesto učiteľa na 
niektorej tunajšej odbornej škole. 
Z Murgaša vysťahovalca sa stal vyhnanec 
z vlastnej domoviny a postupne aj človek 
so zaznávanými zásluhami. To sa prejavilo 
v roku 1920, pri prvej návšteve domoviny 
a nevydarenej audiencii Murgaša u T. G. 
Masaryka na Pražskom hrade. Následne 
došlo k trvalému ignorovaniu Murgašo-
vých zásluh.

Vzhľadom na užitočnosť Murgašových 
vynálezov vláda Spojených štátov ame-
rických pozývala Murgaša často na kon-
zultácie do vládnej lodenice vojenských 
námorných síl v Navy Yarde v Brooklyne, 
kde sa rokovalo o veľmi dôležitých zále-
žitostiach z oblasti bezdrôtovej telegrafi e. 

Okrem toho, v rokoch 1903 až 1905 sa 
zástupca vojenských námorných síl Spo-
jených štátov amerických admirál Samuel 
S. Robinson, zúčastňoval na každej väčšej 
skúške Murgašovho systému bezdrôtovej 
telegrafi e. 

Murgašom vytvorené hodnoty v Amerike 
zaslúžene pretrvávali, až napokon prežili 
aj samotného Murgaša. Z  vďaky za jeho 
priekopnícku prácu v oblasti rádiového 
prenosu informácií spustili dňa 12. ok-
tóbra 1944 v americkom štáte Georgia na 
more jednu z lodí slobody pomenovanú 
„Reverend Joseph Murgas“. Ani po oce-
není J. Murgaša za záslužnú prácu v ďa-
lekej cudzine sa postoj predstaviteľov bý-
valého režimu v rodnej vlasti nezmenil.

Záporný postoj bývalého režimu v ČSR 
k Murgašovi bol evidentný aj pri vydáva-
ní šiestich československých poštových 
známok v sérii „Rádiovynálezci s portrét-
mi: Popov, Marconi, Tesla, Branly, Herz 
a Amstrong. Nebola to náhoda, že tam 
Murgaš chýbal. Všetci títo vedci mali svoje 
zásluhy na vývoji rádiotelegrafi e. Murgaš 
však ako prvý z rádiovynálezcov uviedol 
do praxe zrozumiteľný bezdrôtový pre-
nos signálu na väčšie vzdialenosti vďaka 
svojmu unikátnemu vynálezu, ktorý na-
zval „Tón-systém“. Po vzniku Slovenskej 
republiky 1. 1. 1993 bola dňa 27. 5. 1994 
pri príležitosti 130. výročia narodenia 
Jozefa Murgaša vydaná emisia sloven-
ských známok pod názvom „Európa - 
Jozef Murgaš.“ Týmto aktom sa čiastočne 
napravila krivda dovtedy zaznávaných 
zásluh Jozefa Murgaša v rodnej vlasti. 

V roku 1969 premenovali Strednú 
priemyselnú školu spojovej techniky 
v Banskej Bystrici na Strednú priemysel-
nú školu Jozefa Murgaša. Podobne aj 
Základná škola v Šali sa z úcty k dielu 
Jozefa Murgaša v roku 2004 premeno-
vala na Základnú školu Jozefa Murgaša 
v Šali.

Jozef Murgaš.“ Týmto aktom sa čiastočne 
napravila krivda dovtedy zaznávaných 

V roku 1969 premenovali Strednú 
priemyselnú školu spojovej techniky 
v Banskej Bystrici na Strednú priemysel-
nú školu Jozefa Murgaša. Podobne aj 
Základná škola v Šali sa z úcty k dielu 
Jozefa Murgaša v roku 2004 premeno-
vala na Základnú školu Jozefa Murgaša 
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kostol v Tajove

Pitsburská dohoda

Murgašov rodný dom v Tajove

dobový Murgašov rodný dom v Tajove
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Pamiatka Jozefa Murgaša

Rodný dom Jozefa Murgaša v Tajove, na samote Farbenô v Tajove• 
Pamätná izba  J. G. Tajovského a  Jozefa Murgaša v Tajove • 
Symbolický hrob s náhrobným pomníkom Jozefa Murgaša na cintoríne v Tajove• 
Pomník, busta  Jozefa Murgaša v Bratislave, budova GTC Slovak Group, Jarošova ulica• 
Pamätná tabuľa na budove Slovenská pošta v Bratislave, Nám. SNP• 
Pamätná tabuľa na kostole v Chrenovci • 
Pomník Jozefa Murgaša vo Wilkes-Bare v Pensylvánii• 
Obrazy v kostole vo Wilkes-Bare v Pensylvánii• 
Obrazy Jozefa Murgaša v pamätnej izbe v Tajove, kostol v Lopeji v Banskej Bystrici• 
Obrazy na biskupskom úrade  v B. Bystrici a v Nitre• 
Maketa Murgašovej vysielačky vo Wilkes-Bare v pamätnej izbe v Tajove• 
Zbierka motýľov (9 000 exemplárov) z rôznych častí sveta v pamätnej izbe v Tajove• 
Pomenovanie vojnovej lode „Reverend Jozeph Murgas“ v štáte Georgia,   rok 1944• 
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici • 
Základná škola Jozefa Murgaša v Šali• 
Životopisný román „Technik v reverende“, autor • ─ Mária Valehrachová,  rok 1970
Životopisný román „ Z doliny prerástol hory, Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca“ • 
autor Jozef Vranka,  rok 2004, 2010
Modely patentovaných vynálezov Jozefa Murgaša v Slovenskom technickom múzeu v • 
Košiciach
Kópie patentov v Národnom technickom múzeu v Prahe• 

Čerpané zdroje

Rev. Jozef Murgaš, kňaz-vedec, Jeho tónová bezdrôtová telegrafi a a prvé rádio, autor 1. 
Stephen J. Palickar, New York, r.1956, slovenský preklad Ing.  M. Kusý, r. 1982
Záznamy faktov života a diela Jozefa Murgaša, autor Jozef Šebo, r. 20002. 
Významná slovenská osobnosť v Amerike,  Národná osveta 8/2005, autor Ľudovít Tupta3. 
Jozef Murgaš – priekopník rádiotechniky, Akuality RŽ 6/03, autor Miroslav Horník, r. 20034. 
Z doliny prerástol hory, J. Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca, autor Jozef Vranka, r. 5. 
2004, 2010
Web stránka asociácie Fórum pre komunikačné technológie www.ctf.sk.  6. 
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