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Abstract: 
Vincze L. 2015: Tracks of the Last Days of Stefan I. Koháry in the Levice region. 

Acta Musei Tekovensis Levice 10: 134 – 144.
 The period of the 16th and 17th centuries, characterized by the Ottoman occupation 

of the Hungarian kingdom, enabled a number of noble families to excel and 
gain honour in the anti-Ottoman wars. One of these families was Kohary’s who, 
thanks to the military abilities of their male descendants, penetrated into the elite 
of Hungarian nobility. The name of Stefan Kohary resonates among the others. In 
the 150 year long period of neighbouring the Ottoman empire he participated in the 
greatest military action of our region and played an important role in many battles 
in the Hungarian – Turkish frontiers between 1663 – 1664. His heroic death in 
the battle of Levice on 19th July 1664 and the esteem of his descendants were the 
impulse to create some monuments and memorials in Levice and its surroundings. 
Thus, in a relatively limited area were created monuments of a supra–regional 
character.
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ÚVOD

Rod Koháryovcov sa na historickej scéne uhorských dejín presadil v období 
17. storočia hlavne vďaka vojenským schopnostiam, disciplínou a taktikou svojich 
mužských potomkov, čo im umožnilo preniknúť medzi elitu uhorskej spoločnosti. Už 
prvý známy potomok rodu Juraj sa spomína ako člen vojska Mateja Korvína. Jeho 
schopnosti zdedil  syn Imrich, vnuk Peter i pravnuk Štefan I., ktorí sa preslávili v pro-

titureckých bojoch. Osoba Štefana I. Koháryho sa tradične spomína v súvislosti s jeho 
smrťou v bitke pri Leviciach 19. júla 1664.
 Štefan sa narodil v roku 1616 a už v roku 1629 sa spomína ako spoluvlastník obce 
Beluj pri Banskej Štiavnici. Veľmi skoro osirel, preto sa jeho poručníkom stal barón 
Daniel Esterházy. Potom čo Štefan prevzal otcovo dedičstvo, sa usadil v rodinnom sídle 
na hrade Čabraď. Bol to muž s výbornými vojenskými schopnosťami, vďaka ktorým 
sa mu podarilo získať mnohé vojenské a administratívno–správne funkcie. V roku 
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1647 bol vymenovaný za hlavného kapitána 
hradu Szécsény, v roku 1657 za dedičného 
kapitána hradu Fiľakovo a v roku 1661 za 
hontianskeho župana. V roku 1664 ho cisár 
Leopold I. menoval za podmaršala a hlav-

ného kapitána stredoslovenských banských 
miest.1

TURECKÉ ŤAŽENIE NA HORNOM 
UHORSKU V ROKOCH 1663 – 1664

 Najväčšou vojenskou akciou na našom 
území počas takmer 150 ročného susedstva 
s Osmanskou ríšou bola turecká výprava 
v rokoch 1663 a 1664. Osmanské úspechy, 
ako pád Nových Zámkov v roku 1663, mal 
katastrofálne dôsledky a začala sa reťazová 
strata ďalších pevností – Nitry, Levíc, 
Hlohovca, Komjatíc, Novohradu, Drégelya 
a Bujáka. Tieto udalosti mali veľký ohlas 
aj v zahraničí, čo využil i cisársky dvor 

na získanie vojenskej pomoci a financií na boj proti Osmanom. Už koncom jesene 
1663 prišli na pomoc Viedni brandenburské, bavorské a saské oddiely a pomocné 
jednotky salzburského prímasa a mnohí iní, a tak koncom roka 1663 vznikla armáda 
v sile 52 500 mužov.2

 V marci 1664 sa začali vojenské akcie aj na území Slovenska, kde sa cisárske 
vojská pokúsili prejsť do ofenzívy. Pod vedením Štefana I. Koháryho a Mikuláša Ber-
csényiho vojsko, skladajúce sa z insurgentov zo slovenských stolíc, prehradilo cestu 
k Novým Zámkom s cieľom izolovať novozámockú pevnosť od nitrianskej tureckej 
posádky a pripraviť tak pôdu na nástup cisárskych žoldnierov. Velenie nad branden-

burskými a saskými vojskami prevzal skúsený veliteľ francúzskeho pôvodu Louis 
Rattuit de Souchès. Vďaka nemu bola oslobodená Nitra a v jeho pláne hrali dôležitú 
úlohu Levice, ktoré sa mu však pre blížiacu sa tureckú armádu podarilo oslobodiť až 
v lete 1664. Reakciou Osmanov na túto udalosť bola však odveta. V polovici júla paša 
Husejn Sari na čele asi s 20 000 vojskom pritiahol k Leviciam a začal ich obliehať. 
Souchès reagoval ihneď, posilnený uhorskými oddielmi sa z Nitry cez Zlaté Moravce 
presunul medzi Hronský Beňadik a Čaradice. Nepriateľské vojská boli takto nútené 
zanechať obliehanie Levíc a prijať boj. Strategické pozície zaujali na pahorkoch se-

verne od Levíc a vyčkávali nasledujúce udalosti. Souchès so svojimi oddielmi zaujal 
bojové postavenie medzi Kozmálovcami a Rybníkom.

1 BOROVSZKY, Samu. (ed.). Hont Vármegye monográfiája. Budapest : Apollo, 1906, p. 461.
2 DANGL, Vojtech. Bitky a bojiská v našich dejinách. Bratislava : Perfekt, 2005 p. 150 – 153.

Obr. 1. Štefan Koháry.
Foto: Magyarorszság vármegyéi és váro-

sai – Bars vármegye.
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LEVICKÁ BITKA

 K stretu oboch armád došlo 19. júla 1664 v tzv. Levickej bitke, mnohokrát 
nazývanej aj hronskobeňadická. Spojené cisárske jednotky a uhorské vojská mali 
dokopy asi 30 000 mužov. Iniciatívu prevzali cisárske sily. Podnikli niekoľko za sebou 
nasledujúcich útokov zo svojho ľavého krídla a stredu bojovej zostavy na valašské 
a moldavské jednotky, ktoré boli umiestnené na ľavom krídle tureckej obrannej línie. 
Tieto jednotky mali menšie skúsenosti so západoeurópskym spôsobom boja a boli po-

važované za menej disciplinované neturecké oddiely. Táto taktika sa ukázala správna. 
Ľavé krídlo protivníka zakolísalo a pod stupňujúcim náporom sa dalo na útek. Tým sa 
odkryl stred bojovej zostavy a hrozilo obkľúčenie. Preto veliteľ tureckých vojsk vydal 
rozkaz na ústup a začal sťahovať svoje vojská. Ústup sa však čoskoro zmenil na útek. 
Chaoticky pomiešané oddiely sa stali ľahkou korisťou víťazov.
 Na pravom kraji prvej línie viedol jazdecký oddiel, zostavený z 800 mužov, Štefan 
I. Koháry. Spolu s nimi začal ofenzívu smerom na Hronské Kosihy, kde sa už zakrátko 
stretol so skupinou strieľajúcich janičiarov. Koháry bol preto nútený so svojim od-

dielom ustúpiť a uchýliť sa za lesík pri Čajkovskom potoku. Tu mu prišlo na pomoc 
asi 150 brandenburských dragúňov, ktorí opätovali paľbu a tým zastavili postup 
janičiarov a sipáhiov. Túto situáciu využil Koháry a mohol opätovať útok. Atak sa 
vydaril ukážkovo a nepriateľský oddiel sa mu podarilo zatlačiť až za Čajkovský potok. 
Pri tomto manévri bol však neďaleko Levíc zasiahnutý nepriateľskou guľkou a jeho 
nevládne telo splašený kôň vliekol až do chotára Hronských Kosíh, kde ho podľa 
tradície zachytili konáre hrušky. Tu svojim zraneniam podľahol. Jeho mŕtve telo našli 
vo vzdialenosti 100 stôp od hradskej cesty v chotári Hronských Kosíh. Následne vzali 
do kláštora v Hronskom Beňadiku, o tri dni previezli a pochovali na hrade Čabraď, 
rodovom sídle Koháryovcov.3

 Napriek tomu, že od tejto udalosti uplynulo niekoľko storočí, prítomnosť baróna 
Štefana I. Koháryho v okolí Levíc neustále pripomínajú pamiatky viažuce sa k jeho 
osobe. Neutíchajúca úcta jeho potomkov umožnila vznik niekoľkých hnuteľných 
i nehnuteľných pamiatok v Leviciach a v ich okolí, ale na druhej strane spôsobila 
i zmeny v uložení jeho telesných pozostatkov. Takto v relatívne malom priestore 
vznikli pamiatky s nadregionálnym významom, ktorých spoločným znakom okrem 
osoby Štefana I. Koháryho je i fakt, že neskôr boli vyhlásené za národné kultúrne 
pamiatky a tak sa stali významnou súčasťou kultúrneho dedičstva.

RODINNÁ KRYPTA KOHÁRYOVCOV

 Potom čo v roku 1690 dal Štefan II. Koháry vyzdvihnúť telesné pozostatky svojho 
otca z hrobky na čabraďskom hrade, preniesol ich do kláštorného kostola v Hronskom 
Beňadiku. Koháryovci mali k tomuto miestu blízky vzťah, pretože hronskobeňadic-

kému konventu ako hodnovernému miestu, zverili opateru časti svojho rodového 
archívu. Štefan II. dal pre svoju rodinu vybudovať v hlavnej lodi kláštorného kostola 
3 BAKÓ, István. Történelmi jegyzetek Léva mútjából. In A Lévai Kegyes–tanítórendi Főgimnázium 

Értesítője 1884/85. tanévről. Levice : Nyitrai és társa, 1885, p. 29 – 36.
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priestrannú kryptu, kde ako prvého pochoval 
svojho otca. Okrem neho boli do krypty neskôr 
pochovaní ďalší členovia rodiny – gróf Ján Ko-

háry (1690), gróf Štefan II. Koháry (1731), gróf 
Ignác Koháry (1777) a knieža František Koháry 
(1826). Krypta slúžila do polovice 19. storočia 
a posledný pohreb sa tu odohral v  januári 
1854 a pochovanou bola Františkova vdova 
Antónia Waldstein-Wartnberg.4 V roku 1778 
sem pochovali i len 9 mesačného grófa Karola 
Antona Keglevicha, člena spríbuznenej rodiny 
s Koháryovcami.
 Krypta s otvorom v podlahe bola zakrytá 
bielou kamennou doskou, v rohoch so štyrmi 
kovovými kruhovými madlami na zdvíhanie. 
V strede dosky je umiestnený reliéfny erb 
Koháryovcov s latinským nápisom CRYPTA 
FAMILIAE KOHARIANAE.
 Krypta ležala bez povšimnutia až do 
roku 1882, kedy ju počas svojho výskumu 
ostrihomský kanonik Nándor Knauz dal otvoriť. 
Poškodené rakvy v časti krypty uložil na seba 
a vchod i časť smerujúcu pod hlavný oltár dal 
zamurovať. Krypta bola znovu otvorená až 
v roku 1909.

EPITAF ŠTEFANA I. KOHÁRYHO

 Po exhumácii Štefanovho tela a jeho opätovnom pochovaní, dal Štefan II. na južnú 
stenu interiéru kláštorného kostola upevniť klasicizujúci neskororenesančný mramo-

rový epitaf. Epitaf má jednoduchý architektonizovaný tvar. Jeho základom je veľké 
horizontálne orientované zrkadlo, na ktorom je položené menšie, taktiež horizontálne 
zrkadlo s výjavom smrti Štefana I. Koháryho. Do plochy veľkého zrkadla bola osadená 
kamenná doska s rytým pamätným nápisom v latinskom jazyku. Pod veľkým zrkad-

lom je zavesená polkartuša v strede s erbom Koháryovcov. Na plochu malého zrkadla 
dosadá pravouhlo profilovaná zalamovaná rímsa s reliéfom anjelskej hlavičky s roz-

prestretými krídlami. Na koncoch krídiel sú zavesené girlandy s ovocím. Nad rímsou 
je umiestnený trojuholníkový štít v strede s reliéfom Božieho oka s lúčovou gloriolou.
 Súčasťou epitafu bola i olejomaľba na medenom plechu s rozmermi 48 x 16 cm, 
znázorňujúca smrť baróna Štefana I. Koháryho, ktorej autorstvo sa tradične pripisuje 
jeho synovi Štefanovi II. Poškodená maľba je uložená v Rímskokatolíckom farskom 
úrade v Hronskom Beňadiku.

4 HAICZL, Kálmán. A Garamszentbenedeki apátság története. Budapest : Élet, 1913, p. 136.

Obr. 2. Kamenná doska rodinnej krypty 
Koháryovcov, stav v roku 2003.

Foto: Ladislav Vincze.



138

KAPLNKA ŠTEFANA I. KOHÁRYHO V CHOTÁRI OBCE HRONSKÉ KOSIHY

 Štefan II. v stavaní hmotných pamiatok pripomínajúcich otcovo hrdinstvo pokra-

čoval i neskôr. V roku 1713 dal na mieste v chotári Hronských Kosíh, kde našli otcovo 
mŕtve telo po Levickej bitke, vystavať malú barokovú, jednopriestorovú kaplnku 
na obdĺžnikovom pôdoryse. Bola zaklenutá krížovou klenbou a ukončená sedlovou 
strechou. Mala dva neogotické lomené okenné otvory a vstupný otvor s dvojkrídlo-

vými dverami. V interiéri na celej šírke západnej steny kaplnky bola situovaná hladká 
menza bez profilácie. Plochy stien a menzy pokrýval biely náter. Do západného štítu 
fasády kaplnky bola vložená pamätná tabuľa zo šedo–zeleného kameňa s latinským 
textom, opisujúcim hrdinské udalosti Štefana I. Koháryho.
 Text: „Ad Levam dextre Stephanus Pugnando Kohary pro patria moritur, caesare 
proque deo. In conflictu generali cum Turci habita die decima nona julii anno domini 
1664. Obtenta insigni victoria hoc loco occubuit. Ora itaque pro eodem. Reqiescat in 
pace.“

 Tabuľa s tesaným textom tvorí samostatný predmet pamiatkovej ochrany.5 V sú-

časnosti je v havarijnom stave, je poškodená dvomi šikmými, súvislými prasklinami 
a výraznou deštrukciou kameňa v spodnej časti. Dôvodom havarijného stavu je expo-

novaná poloha v exteriéri s priamym pôsobením klimatických podmienok a zmien, 
prirodzeného starnutia a opotrebovania materiálu a absencie odborného reštaurovania.
 Kaplnka v roku 1900 prešla kompletnou obnovou.6 Postupné chátranie objektu 
bolo spôsobené vekom, ale snáď i nepriaznivou politickou situáciou, ktorá nepriala 
podobným zámerom, nezapadajúcim do ideového konceptu totalitnej vládnej garnitú-

ry. Tieto faktory sa podpísali pod katastrofálny technický stav kaplnky. V roku 1984 
pracovník pamiatkového úradu píše: omietka fasády i vnútorné omietky sú narušené na 
40 %. Krytina na 2/3-nách objektu je zničená, krovné konštrukcie a latkovanie zhnité. 
Pre havarijný stav bola pamiatka o rok neskôr rekonštruovaná v rozsahu výmeny krovu, 
krytiny, vonkajších omietok, opravy tehlových ostení okien a dlážky. Výška, tvar a sklon 
strechy zostali zachované, pôvodnú keramickú pálenú krytinu nahradila pásová plecho-

vá, exteriér pokryl brizolitový nástrek, chýbajúce tehly režného ostenia boli doplnené, 
do vstupného otvoru bola osadená nová kovová brána podľa zachovanej mreže svetlíka.7
 Začiatkom 21. storočia sa začal technický stav kaplnky podobať stavu spred roku 
1985. Voľný prístup do interiéru bez dvier spôsobil poškodenie menzy a hĺbkovú 
deštrukciu dlažby. Kaplnka je v neudržiavanom stave.

PAMÄTNÍK ŠTEFANA I. KOHÁRYHO PRI LEVICIACH

 Druhá pamiatka, ktorá sa viaže k osobe Štefana I. Koháryho a k jeho smrti v Le-

vickej bitke, vznikla rovnako v roku 1713. Dalo ju postaviť mesto Levice na mieste, 
5 Krajský pamiatkový úrad Nitra, Č. ÚZPF: 2173/2.
6
 Bars 1900, roč. XX, č. 43, p.1.

7 Štátny archív v Nitre, pobočka Levice (ďalej ŠAN – pLv), 1984, fond ONV – Odbor kultúry, Zámer 
obnovy pamiatky Kaplnka Štefana Koháryho v Hronských Kosihách. inv. č. 224/84, šk. č. 10.
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kde bol podľa tradície barón zasiahnutý guľkou nepriateľa. Kde presne bolo to miesto 
a kde postavili spomenutý objekt nie je známe. Zo starších prameňov vieme len toľko, 
že v druhej polovici 19. storočia pamätník chátral. Vtedajší mešťanosta Levíc Lukáč 
Mácsay presvedčil Andreja Szakmáryho, majiteľa parcely, na ktorom bol objekt posta-

vený, aby pre pamätník vymeral vhodnejší pozemok bližšie k mestu. Pôvodný zámer 
zachrániť pôvodný pamätník sa nepodarilo zrealizovať. Preto pri hlavnej ceste smerom 
na Tlmače dalo mesto postaviť drobný sakrálny stavebný objekt, v podobe Božej muky. 
Muka v tvare štvorbokého hranola s pätou a s kamennou strieškou niesla výrazné znaky 
výtvarnej kultúry ľudovej proveniencie. Mala štyri výklenky, pričom v prvom za sklom 
bol umiestnený obraz Madony s Ježiškom. Neskôr dr. František Brach, iniciátor stavby 
levickej nemocnice, dal vysadiť do každého rohu parcely topole a medzi ne orgovánový 
plot. Tým vznikol v tomto priestore dôstojný element regionálnej histórie.
 Pred výstavbou Rozvodných závodov elektrární v roku 1970 sa uvažovalo o pre-

Obr. 3. Koháryho pamätník pri Leviciach.
Foto: Archív Tekovského múzea v Leviciach.
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miestnení pamätníka do katastrálneho územia Hronských Kľačian. Vďaka protestom 
pamiatkovej správy sa tento zámer však nepodarilo zrealizovať.
 Pamätník vplyvom víchrice bol v roku 2000 vážne poškodený. Z iniciatívy mesta 
Levice bol o rok neskôr postavený na pôvodnom mieste nový pamätník. Pamätník tvo-

rí štvorboký hranol so štyrmi výklenkami a kamennou strieškou. V prednom výklenku 
sa nachádza tabuľa z umelého kameňa, na ktorom je latinský text. Pravý, ľavý a zadný 
výklenok je prázdny. Pamätník je umiestnený na betónovom podstavci (2 x 2 m). 
K pamätníku vedie cez malé parkovisko chodník vydláždený dlažobnými kockami. 
Pamätník je obkolesený stromovým porastom.8

Vedľa pamätníka na informačnú tabuľu umiestnili nasledovný text v štyroch jazykoch:

Na tomto pamätnom mieste vo víťaznom boji proti Turkom
padol 19. júla 1664 veliteľ predvoja cisárskej armády podmaršal

Štefan Koháry hontiansky župan a veliteľ kapitanátu
banských miest. Tento pamätník, na mieste pôvodného

pomníka, dalo postaviť v roku 2001 mesto Levice.

OSÁRIUM ŠTEFANA I. KOHÁRYHO

 Na podnet správcu hronskobeňadickej farnosti Dr. Kálmána Haiczla bol v roku 
1908 zhotovený plán osária, pre opätovné uloženie telesných pozostatkov baróna Šte-

fana I. Koháryho. Plány náhrobku zhotovil architekt a staviteľ František Storno a jeho 
syn, ktorí v rokoch 1881 – 1885 reštaurovali kláštorný kostol v Hronskom Beňadiku. 
Výdavky s vyhotovením náhrobku znášal bulharský cár Ferdinand Coburg, potomok 
Koháryovcov, ktorý vec prenesenia pozostatkov na dôstojnejšie miesto vzal pod svoj 
patronát. Telesné pozostatky Štefana I. Koháryho boli za účasti vysokej cirkevnej a žup-

nej honorácie z rodinnej krypty vyzdvihnuté 25. augusta 1909. Opätovne ich uložili do 
schránky z orechového dreva a počas slávnostných obradov vložili do osária. Obrady 
viedol košický diecézny biskup Augustín Fischer – Colbrie, rodák zo Želiezoviec.9
Osárium vysoké 2,5 m v tvare profilovaného pilastra bolo zhotovené z bieleho šopron-

ského pieskovca. Objekt s obdĺžnikovým pôdorysom je pristavaný pozdĺžnou stranou 
k stene lode kostola. V jeho dolnej časti je osadená kartuša so štylizovaným rokverko-

vým rámom, v strede s osadeným spojeným erbom bulharského cára. Na kartuši v strede 
zrkadla je vložená doska s pamätným latinským nápisom. Spodná časť dosky je v strede 
prekrytá hodnostnou korunou cárskeho erbu. Na stredovú kartušu dosadá kartuša v stre-

de osadeným kniežacím erbom Koháryovcov. Pozadie náhrobku vytvárala oblúkovitá, 
ornamentová iluzívna nástenná maľba, ukončená maľovanou drapériou.

BOJOVÁ ZÁSTAVA ŠTEFANA I. KOHÁRYHO

 Ďalšou pamiatkou pripomínajúcou osobu Štefana I. Koháryho je jeho bojová zá-

stava, ktorá ho sprevádzala nielen na bojisku, ale i na jeho poslednej ceste do večnosti. 
8 Krajský pamiatkový úrad Nitra. Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky. Č. ÚZPF: 2174/0.
9 HAICZL, Kálmán. cit. d., p. 137 – 142.
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Po prenesení telesných pozostatkov baróna do krypty v Hronskom Beňadiku zostala 
zástava trvalou súčasťou inventára kláštorného kostola. Väčší záujem o zástavu 
začali pamiatkári javiť až na počiatku 21. storočia. V roku 2007 bol zhotovený jej 
podrobný umelecko-historický rozbor a vypracovaný zámer na jej reštauráciu. Zásta-

va predstavuje textíliu s torzálne zachovanou pôvodnou časťou – maľbou na hodvábe, 
ktorá je našitá na sekundárny hrubší brokát. Rozmery obojstrannej zástavy sú 165 x 
145 cm. Zástava vznikla s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 1661, kedy Štefan 
získal funkciu župana Hontianskej stolice, keďže tento titul pripomína latinský text 
na zástave.
 Ústredným motívom averzného listu zástavy je rodový erb Koháryovcov, nad kto-

rým ja umiestnený neúplný latinský text namaľovaný zlatými písmenami: (MAG)
NIFICVS DOMINVS STEPHANUS (KOHARI) / (...)RIVS DNVS ARCIVM 
CZABRAD ET (SZITNYA) COMITATVS HONTENSIS SV(P)REM(US) / PRESI-
DIORVM FVLEKET SZECZENYS / CAPITANEVS.
 Reverz zástavy má do brokátového podkladu všité torzo maľby Ukrižovania. Kor-
pus Krista, pribitého na kríži s tŕňovou korunou, zlatou svätožiarou a bielym rúškom 
okolo bedier, sa zachoval po výšku kolien. Súmerné črty tváre, jemná modelácia tela 
a bederného rúška, vypovedá o školenom maliarovi pracujúcom podľa predlohy.10

KOHÁRYHO ULICA V LEVICIACH

 Poslednou nehmotnou pamiatkou pripomínajúcou osobu Štefana I. Koháryho je 
názov ulice v Leviciach – Ulica Koháryho. Dnešné Levice sa začali vyvíjať ako pod-

hradská osada gotického nížinného hradu. Hrad predstavoval významný strategický 
bod, ktorý kontroloval dôležité obchodné cesty spájajúce juh krajiny so stredoslo-

venskými banskými mestami. V roku 1428 sa Levice spomínajú už ako zemepanské 
mestečko. Rozširujúce sa mestečko postupne prerástlo mestské hradby, v jeho okolí 
na pahorkoch vznikli viničné obce a pod hradnou skalou samostatná šľachtická ulica 
Podhradie, nazývané i Vonkajšia ulica. Mala vlastnú samosprávu, ktorú tvorili uličný 
richtár, notár a traja prísažní. Z roku 1807 sa zachovala jej pečať. Pečatidlo nielen 
svojím obsahom, ale aj kruhopisom vyjadruje, že išlo o zemiansku obec. V strede 
pečatného poľa stojí šabľou ozbrojený lev, ktorý je typickým rodovým znakom. Kru-

hopis pečatidla znie: NEMES UCA LEVAI VARALAI 1807.11 Občianskou schôdzou 
27. apríla 1848 bola Vonkajšia ulica pričlenená k mestu Levice. Spomenutá ulica bola 
v roku 1890 na podnet Zdravotného a skrášľovacieho spolku pri mestskom úrade 
pomenovaná na počesť baróna Štefana I. Koháryho. Toto urbanonymum s honorifi-

kačnou dedikáciou dokazovalo pretrvávanie jeho osobného kultu v meste a zároveň 
vyjadrovalo jeho vážnosť a dôležitosť. Pomenovanie Koháryho ulice ako jednej z má-

la ulíc mesta pretrvalo všetky doby a režimy a až do súčasnosti zostalo nezmenené.

10 REŤKOVSKÁ, Adriana. Bojová zástava Štefana I. Koháryho z Hronského Beňadika. In Zborník múzeí 
Banskobystrického samosprávneho kraja Stredné Slovensko, 2007, 11: 61 – 68.

11 ŠAN – pLv, 1848, f. Magistrát mesta Levice. Písomnosti zaniknutej samostatnej obce Podhradie. č. spisu 
1 – 4, šk. č. 42.
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Obr. 4. Koháryho osárium  s pôvodným epitafom. Výtvarný návrh F. Storna ml., 1908.
Foto: Soproni múzeum, Sopron.
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Obr. 5. Maľba znázorňujúca smrť Štefana Koháryho bola pôvodne súčasťou epitafu z roku 1690.
Foto: E. Košúthová.

Obr. 6. Bojová zástava Štefana Koháryho.
Foto: E. Košúthová.
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ZÁVER

 Cieľom môjho príspevku nie je len strohé oboznámenie histórie a okolností vzniku 
spomenutých pamiatok, ale i upriamiť pozornosť na ich alarmujúci fyzický stav. 
Rovnako chcem poukázať na nevyužitosť pamiatkového fondu, ktorého spoločným 
menovateľom je Štefan I. Koháry. Napriek tomu, že tieto pamiatky predstavujú archi-
tektonicky hodnotné objekty, ešte sme neobjavili ich kultúrny potenciál a ako dôležitú 
súčasť kultúrnej turistiky. Základným predpokladom využitia kultúrneho potenciálu 
pre rozvoj kultúrnej turistiky je udržiavanie objektov a predmetov kultúrneho dedič-

stva v dobrom stave, ich odborná prezentácia a sprístupnenie čo najširšej verejnosti. 
Príčinou neuspokojivého stavu mnohých historických objektov je zanedbávanie ich 
systematickej údržby, spojené často so stratou pôvodnej funkcie, hospodárskym za-

ostávaním regiónov, nedostatkom finančných zdrojov na obnovu kultúrnych pamiatok 
ako i nepochopením ich hodnôt a významu zo strany vlastníkov. Jedným z riešením na 
spropagovanie týchto pamiatok je napríklad vybudovanie atraktívneho a zaujímavého 
náučného chodníka.
 Zachované zhmotnené dedičstvo po minulých generáciách nám dáva do rúk pomy-

selnú štafetu od našich predkov, ktorú budeme odovzdávať ďalej našim potomkom. To, 
čo nebude zničené a bude schopné sprostredkovať autentické, neskreslené informácie 
o živote, duchovnej, kultúrnej a hospodárskej vyspelosti v minulosti našej spoločnosti, 
závisí od každého z nás. Aj keď sme z právneho hľadiska často výhradnými vlast-
níkmi tej–ktorej časti kultúrneho dedičstva, z časového hľadiska ju spravujeme iba 
prechodnú dobu. Preto máme nielen právnu zodpovednosť, ale aj morálnu povinnosť 
starať sa o kultúrne pamiatky.
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