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abstract:
mihálová n. 2015: battle of levice and the city of levice on 17th century 

copperplates in the tekovské museum in levice collections. acta musei 
tekovensis levice 10: 164 – 186.

 This contribution describes the copperplates of the 17th century with the theme 
of the battle of Levice, as well as the town and the fortress Levice, which can be 
found in the collection fund of the Tekovské museum in Levice. The copperplates 
are divided according to types and their informative value. The first part of this 
work describes the copperplates from the point of view of topography, history 
and from the point of view of development of local names and construction 
development of the town and fortress. The second part consists of a catalogue 
of 10 pieces of graphics with a literal transcript and the identification of the author 
of the particular copperplate, as well as the publication in which it was published.
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ÚVOD

 V zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach sa nachádza 15 grafických 
listov, z toho v originále 10 kusov medirytín, a to vojenská scéna, veduta mesta Levice, 
pôdorys mesta a pevnosti. Tieto medirytiny boli už viackrát publikované, napr. v Mo-
nografii mesta Levice, v publikáciách vydávaných Tekovským múzeom v Leviciach či 
v miestnej tlači, no vždy len ako ilustrácie. Impulzom k spracovaniu tohto príspevku 
bolo i 350. výročie bitky pri Leviciach, ktoré sme si pripomenuli v roku 2014. Cieľom 
príspevku je popísať medirytiny detailnejšie, nielen po ich umeleckej stránke, ale aj po 
stránke ich výpovednej hodnoty ako historického prameňa. Pri ich skúmaní sa budeme 
pridržiavať múzejného označenia grafík, a to pomocou evidenčného čísla (historický 
fond H, umelecký U). Ikonografické pramene zo 17. storočia nám bližšie priblížia 
udalosti bitky i vtedajší obraz pevnosti a mesta Levice. Ak k nim budeme pristupovať 
kriticky, môžu nám poskytnúť cenné údaje o dejinách a vývoji nášho mesta.
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VEDUTA AKO PRAMEŇ

 Veduta je portrétom konkrétnej, najčastejšie architektonickej civilizovanej krajiny, 
oživenej obyčajne prítomnosťou ľudí či skutočnou vegetáciou v prirodzenom pros-
tredí. Vznikla v úzkej súvislosti s vývinom krajinárstva v maliarstve, kresbe a grafike 
16. storočia.1 Je často jediným zachovaným pohľadom na pevnostné systémy, stavby, 
urbanistické prvky miest či okolitú prírodu. Rytiny vyobrazujúce bitku dokumentujú 
nielen bitku samotnú, miesto a čas jej diania, súperiace strany, ale i celkový pohľad na 
krajinu a mnoho iných zaujímavých informácií. Je nutné vnímať ich ako samostatné 
umelecké dielo, ale i historický prameň. Najväčší rozmach grafická veduta dosiahla 
v 17. storočí. Jej rozšírenie súviselo so vznikom kníhtlačiarstva a zvýšeným záujmom 
o geografiu a topografiu. Tieto vyobrazenia tak dopĺňajú historické spisy, cestopisy 
a kroniky. Nebývalý rozmach zaznamenávame práve v časoch tureckých bojov, z toh-
to obdobia pochádza najväčší počet grafických vedút z územia Slovenska.

 V zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach sa nachádza 10 medirytín. 
Podľa druhu ich delíme na: vojenská scéna 6 ks, veduta mesta Levice 3 ks, pôdorys 
mesta a pevnosti 1 ks. Závadová delí veduty podľa výtvarného hľadiska na: krajinár-
sku a kartografickú. Veduta krajinárska, tzv. „veduta ideata“, je panoramatický záber 
mesta v prírodnom rámci, ktorý uprednostňoval dramatické zložky na úkor vecných 
hodnôt. U nás sa vyskytovala len veľmi zriedkavo. Kartografická veduta je naopak 
akousi dobovou reportážnou snímkou terénu.

 Podľa výpovednej hodnoty veduta môže slúžiť ako geograficko-topografický 
prameň, prameň dokumentujúci stavebný charakter mesta a pevnosti, vojensko-histo-
rický prameň a ako toponomastický prameň.

 Geograficko-topografický prameň
 označuje mestá, dediny, rieky, pohoria a iné krajinné útvary.

 Na všetkých grafikách je označené mesto a pevnosť Levice. Na grafike 538/U sa 
stretávame aj s označením „Starých Levíc“, podľa medirytiny ich situujeme seve-
rovýchodne od hradu a „Nových Levíc“. Prvá písomná zmienka o Leviciach, „villa 
Leua“, je z roku 1156 (prepis z roku 1347). Pravdepodobne ide o stredovekú dedinu 
„Staré Levice“, ktorá sa však pod týmto názvom spomína až v roku 1388. „Staré 
Levice“ zanikli počas tureckých vojen na začiatku 17. storočia, aj z toho dôvodu je 
na grafike 537/U naznačený kopec či vrch so staršou pevnosťou, kde sa domnievame, 
že ide o „Staré Levice“. Ich pamiatka sa však zachovala dodnes v miestnom názve 
„Staré Levice“ na juhovýchodnom okraji intravilánu mesta (územie medzi Levickými 
rybníkmi a Strážnym vrchom – Kalinčiakovo v smere na Mýtne Ludany). Stredoveká 
dedina bola doložená i viacerými nálezmi v časti Cigánka (dnešné ulice Narcisová, 

1 ZÁVADOVÁ, Katarína. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci 

a ilustrátori v XVI., XVII. a XVIII. storočí. Bratislava : Tatran, 1974, p. 9.
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Východná, Pivničná a i.).2

 V štyroch prípadoch je vyznačený kláštor a pevnosť v Hronskom Beňadiku 
(2664/H, 1437, H6971, 538/U). Rieka Hron pretína bojisko a prechádza stredom 
celého vyobrazenia (2664/H, 1437, H6971, 538/U). Grafiky 2664/H a 1437 musíme 
stočiť o 180°, aby sme Levice videli na ľavom brehu rieky Hron a Hronský Beňadik 
na pravom. V oboch prípadoch pozorujeme, že na ľavom brehu Hrona sa nachádza 
neoznačené mesto ležiace približne v tej istej úrovni ako Hronský Beňadik, predpokla-
dáme, že ide o Pukanec. V jednom prípade H6972 sa stretávame len s označením cesty 
vedúcej k Hronu. Na tej istej rytine sa nachádza aj označenie rieky z Nitry. Je možné, 
že autor chcel upozorniť na smer prichádzajúcich vojsk od Nitry cez Hronský Beňadik 
pozdĺž Hrona až k Leviciam. Tu treba byť v čítaní vedút nanajvýš opatrný, keďže sa 
nejedná o verný kartografický obraz. Umelec či rytec sa skôr snažil vyjaviť dej či sled 
udalostí ako sa odohrali. Pozorujeme snahu do malého obrázku vtesnať od seba na 
kilometre vzdialené mestá. Práve vyobrazenie smeru Hronský Beňadik – Levice bolo 
nevyhnutné pre určenie trasy cisárskych vojsk. V maďarskej historiografii sa i dnes 
stretávame s výrazom hronskobeňadická bitka miesto levická.
 Na grafikách 538/U, 537/U a H6971 sa nám podarilo identifikovať aj neoznačené 
prítoky Hrona, kanál Perec a vodný tok Podlužianka. Zavlažovací kanál Perec je 
v podstate zregulovaným ľavostranným ramenom Hrona a v minulosti slúžil ako zdroj 
energie pre vodné mlyny. Jeho tok začína pri Veľkých Kozmálovciach. Podlužianka 
pramení v Štiavnických vrchoch, preteká obcou Nová Dedina a Podlužany. Priberá 
Čajkovský i Rybnícky potok. V Leviciach sa pod hradom križuje s kanálom Perec, 
pretekajúc cez mesto, tvorí viaceré zákruty.3 Toto križovanie vodných tokov sa dá 
dobre pozorovať na medirytine 537/U. Z Pereca sa odpája kanál, ktorý dodáva vodu 
vodnej priekope či skôr močiarom v okolí mesta a hradu. Evliya Čelebi, známy tu-
recký cestopisec, uvádza: „Na južnej strane podhradia je močiar s tŕstím. Je to mŕtve 
rameno rieky Hron. Priekopa vnútorného hradu je po okraje naplnená vodou z Hrona 
a bahnistá.“ Takýto močiar je zobrazený aj na H6972, vodné priekopy či bahniská 
takéhoto typu mali sťažiť prístup k pevnosti. Močiare mimo mesta sú výrazne vyzna-
čené na 2664/H a 1437 v priestore severozápadne od Levíc.
 Krajinnú scenériu viacerých grafík dotvárajú pohoria, polia, vinohrady, či neozna-
čené dedinky. Zaujímavou z geografického hľadiska je rytina 538/U, kde je vyznače-
ných niekoľko dedín na pravej i ľavej strane Hrona od Orovnice až k Leviciam.

 Prameň dokumentujúci stavebný charakter mesta a pevnosti
 pevnostný systém, prístupové cesty, mosty, charakter mesta s jeho urbanistickými 
celkami ako sú predmestie, podhradie.

 Najvzácnejšou z grafík pre dokumentáciu stavebného charakteru mesta je pôdorys 
mesta a pevnosti 537/U. Grafika je rozdelená do dvoch polí, hore prospekt mesta 
a dolu pôdorys. Text i názov v taliančine: PROSPETTIVA DELLA PIAZZA DI LE-

2 TESÁK, Peter. Prvé písomné zmienky o Leviciach. In Acta Musei Tekovensis Levice, 2006, 6: 62.
3 ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). Monografia mesta Levice. Banská Bystrica : b. v., 2010, p. 13 – 14.
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VENZ. Horný prospekt ponúka pohľad na opevnenú pevnosť a mesto. Spodná časť 
s pôdorysom má bohatú legendu označenú písmenami A až Z. Je to pohľad na pevnosť 
Levice, ktorá bola „znovu dobytá či získaná“ generálom de Souchés v roku 1664. 
Pevnosť tvorí gotická stavba a prístavba trojpodlažného obytného paláca z 15. storočia 
s vyznačenými bránami vedúcimi na severné nádvorie a severnú bránu. Rozsiahlu 
renesančnú prestavbu reprezentuje jazdecké nádvorie, Kapitánska budova a Dobóov-
ský kaštieľ. Medzi Kapitánskou budovou a kaštieľom je jasne viditeľný juhozápadný 
bastión a na východnej strane pevnosti priestor východného bastiónu s kazematami. 
Z hradu vedie tzv. južná brána, súčasť Dobóovského kaštieľa a cestu z hradu do mesta 
cez vodnú priekopu sprístupňoval padací most.
 V časti mesta sú vyznačené: v blízkosti hradu malá tajná brána z mesta vedú-
ca smerom na „Staré Levice“, most v blízkosti mesta, cez ktorý zaútočila cisárska 
armáda v bitke o Levice a ďalšia brána z mesta. Podľa Borovszkého mesto malo 4 
brány: vnútornú mestskú alebo cisársku bránu, bátovskú bránu – na ceste k Bátov-
ciam, starú alebo mlynskú bránu a malú bránu, na ceste vedúcej k „Starým Leviciam“. 
Malá tajná brána sa nachádzala v blízkosti hradu v smere od východného bastiónu 
až po synagógu. Líniu mestských hradieb nám napovedá i dnes zachovaná časť 
tohto opevnenia oproti židovskej škole. Archeologický výskum realizovaný v roku 
2008 Katedrou archeológie FiF UK v Bratislave (odborný garant Jozef Hoššo), pod 
vedením Marcusa Comottiho odkryl východnú časť mestského opevnenia a baštu 
v priestore dnes stojaceho hotela Astrum Laus.4 Bašta je na grafike zakreslená, no 
neoznačená. Mestské hradby tu pokračujú smerom k miestu, kde podľa grafiky bol 
most, cez ktorý sa do mesta dostala cisárska armáda. Tento prechod môžeme približne 
lokalizovať do priestoru dnes stojaceho Klainovho domu, známejší ako Vežičkový 
dom. Časť opevnenia v tomto priestore zachováva i budova za Klainovým domom 
tzv. Kleisnerov dom. Čo to napovedá i názov ulice, na ktorej sa tieto budovy na-
chádzajú, ulica Na bašte. V tomto priestore môžeme tiež predpokladať tzv. bátovskú 
bránu, práve cesta smerujúca od Klainovho domu pozdĺž Námestia (dnes ulica SNP) 
je Levičanom dobre známa ako „bátovský kopec“. Umiestnením brány a mosta sme 
teda vyznačili približnú hranicu mesta. Opevnenie tu ďalej pokračuje k ďalšej bráne, 
predpokladáme, že je to spomínaná cisárska brána. Línia opevnenia sa tiahne približne 
v priestore medzi ulicami Ľudovíta Štúra a Na bašte – Ivana Krasku až po Mlynskú, 
kde nám západnú stranu opevnenia jasne vyznačuje kanál Perec. Južná a západná časť 
sú spojené vysunutou baštou, ktorú lokalizujeme práve do priestoru križovatiek ulíc Ľ. 
Štúra a Mlynská. Tento predpoklad nám potvrdzuje i grafika, kde ďalším záchytným 
bodom je mlyn. V blízkosti mlyna teda môžeme predpokladať starú alebo mlynskú 
bránu, ktorá sa nachádza v blízkosti fary, na ceste vedúcej na západ. Hradby v tejto 
časti mesta boli zbúrané v roku 1929, no pri stavbe nových domov bol čiastočne 
zachovaný prechod, ktorý je dnes dobre známy ako „Balassova brána“. Pôvodnú 
„Balassovu – mlynskú bránu“ by sme mohli situovať v priestore Mlynská ulica až 
Záhradná ulica. Západná časť opevnenia sa tak ťahá v smere Záhradnej ulice – areál 2. 
Základnej školy – hradný park až po juhozápadnú baštu hradu. Pre presnú lokalizáciu 

4 ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). cit. d., p. 34.
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mestských hradieb a spomenutých brán je však nevyhnutné vykonať archeologický 
výskum.
 Čelebi vo svojom opise mesta spomína dva kostoly a mesto s približne päťsto 
domami pokrytými šindľovou strechou. Kostoly sú zakreslené aj na grafikách 540/U 
a 2667/H, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o katolícky kostol a kostol reformova-
nej cirkvi, ktoré v tom čase už stáli.
 Pôdorys 537/U označuje aj pivnice či chodby vykopané do skaly v priestore za 
hradom. Tieto podzemné priestory slúžili ako vínne pivnice a od druhej polovice 
16. storočia zrejme aj ako súčasť obranného a bezpečnostného systému mesta. Dnes 
sú tieto priestory známe skôr ako bývalé zemepanské – schoellerovské pivnice. Pres-
nejšie ich môžeme lokalizovať vo svahu Kalvárie na Hviezdoslavovej ulici, dnes je 
však väčšina týchto priestorov zavalených a neprístupných.5

 Hrad i mesto obkolesuje vodná priekopa. Výrazná vodná priekopa je badateľná 
aj na vedutách mesta 2665/H, H6973, 2667/H, 540/U. Podľa Bánlakyho: „Mesto a hrad 
obklopujúca priekopa bola smerom na juhovýchod užšia, ale zato hlbšia a smerom se-
verozápadne bola zas široká. A toto okolie bolo i močaristé, a tak v čase nepriaznivého 
počasia, keď bolo mokro a bahnisto, hrad i mesto boli len ťažko dostupné. Priekopa 
bola zabezpečená vodou z Hrona privádzacím i odvodňovacím kanálom.“ Kopčan 
v Turci na Slovensku spomína: „8. mája 1664 stálo cisárske vojsko pred Levicami, ale 
nezačalo ich hneď obliehať, pretože okolité močiare bránili priamemu útoku.“ V čase 
tureckého nebezpečenstva sa vodné priekopy stávajú nerozlučnou súčasťou mestského 
opevnenia. Voda sa stáva dôležitým obranným činiteľom proti odkopávaniu opevnení 
ako jednému z útočných taktík tureckých vojsk, ktoré sa dlhými podzemnými šachtami 
a štôlňami, vedenými nie veľmi hlboko pod terénom, snažili preniknúť do bráneného 
územia alebo aspoň podmínovať hradby. Voda v priekopách sťažovala tento spôsob 
boja, lebo zatápala podkopy.6 Čelebi nazýva tieto približovacie zákopy myšie cesty.
 Opevnenie hradu a mesta v 17. storočí tvorili kamenné múry, čo sa však týka opev-
nenia mesta, grafiky tu nie sú jednoznačné. Kamenné opevnenie môžeme pozorovať 
na 2664/H, 1437, 540/U i na 2667/H. Naopak drevené opevnenie vidíme na 537/U 
a na grafikách H6972, 2665/H, H6973. Na pôdoryse mesta 537/U môžeme pozorovať, 
že opevnenie má tvar takmer pravidelného obdĺžnika a na východnej strane nadväzuje 
na múry predhradia. Je badateľné, že mesto bolo opevnené drevenými palisádovými 
ohradami. Drevené opevnenia rozšírené najmä na území najviac ohrozenom Turkami, 
patrili k typom palánkového opevnenia. „Palánky“ mali konštrukciu drevených stien, 
z kolov zatlačených tesne vedľa seba alebo s medzerami (dvojica kolov), previazaných 
horizontálne položenými drevami (guľatina), alebo boli z drevených kostier vyplne-
ných ľahšími drevenými, príp. prútenými pletenými stenami. Drevené steny takýchto 
úprav boli na vonkajšom líci vymazané ílovitými zeminami alebo blatom, čo zvyšo-
valo ohnivzdornosť konštrukcie.7 Palánkové opevnenie bolo v Leviciach postavené 
už v 60. rokoch 16. storočia. Opevňovacími prácami boli zaťažení nielen obyvatelia 
5 ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). cit. d., p. 142.
6 LICHNER, Ján. Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na 

Slovensku. In Vlastivedný časopis, 1964, 13/1: 5.
7 LICHNER, Ján. cit. d., p. 7.
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Levíc, ale aj poddaní zo širokého okolia. Neskôr v rámci povinných prác tzv. gratuitus 
labor, prichádzali do Levíc aj poddaní z Turčianskej a Oravskej stolice a pomáhali 
pri budovaní a údržbe opevnenia. Drevo podliehalo poveternostným podmienkam, 
a preto bola nutná i častá údržba takéhoto opevnenia. Výskyt palánkového opevnenia 
v Leviciach dokladá aj už spomínaný archeologický výskum realizovaný v roku 2008 
(v priestore hotela Astrum Laus). Archeologický výskum odkryl múry stredovekej 
bašty a jej predpolie, tri rady kolovej drevenej palisády.8 Časť drevených kolov z tohto 
opevnenia bola uložená v depozitári Tekovského múzea v Leviciach, vďaka čomu 
vieme dnes určiť aspoň približné rozmery (čiastočne zachovaných 7 ks, obvod kolov 
cca 60 – 65 cm, výška zrejme približná ako výška kamenných múrov). Vhodné by 
bolo vypracovať aj dendrologický posudok. Výhodou takejto palánkovej konštrukcie 
bola ich pomerne rýchla stavba, dostupnosť materiálu z miestnych zdrojov a tiež ich 
zhotovenie, ktoré si nevyžadovalo špeciálnu odbornosť. Lichner uvádza, že stavbou 
takéhoto opevnenia boli poverovaní zväčša mlynári. Môžeme však predpokladať, 
že opracovať drevené koly vedeli i zruční tesári a drevorubači, snáď i preto boli na 
opevňovacie práce v Leviciach povolaní poddaní zo severných stolíc Slovenska.
 Na grafikách 2665/H, H6973 a H6972 sa stretávame aj s vyobrazením podhradia. 
V prípade H6972 je podhradie samostatne označené. Na západ od hradu sa rozprestie-
ralo vonkajšie mesto, ktoré nepatrilo k Leviciam a malo svoj vlastný trh. Podhradie 
bolo pôvodne samostatnou obcou s vlastným erbom a richtárom, ktorú k Leviciam 
pripojili v roku 1848.9

 Vojensko-historický prameň
 predstavuje bojujúce strany, rozmiestnenie vojsk, nepriateľských táborov, ich voj-
novú stratégiu i dobové zbrane a výzbroj.

 Turecká expanzia ohrozovala Európu a bezprostredne územie Uhorska po dve 
storočia. Už po bitke pri Moháči v roku 1526 sa južné územie Slovenska dostáva pod 
turecké panstvo. Prvýkrát sa Turci pokúsili dobyť Levický hrad v roku 1544. Hrad 
tomuto útoku odolal, no vtedy ešte neopevnené mestečko bolo vyplienené a vypálené. 
Rovnaký osud postihol aj „Staré Levice“. Strategická poloha Levického hradu ho 
predurčovala k obrane prístupovej cesty k banským mestám, a tak sa pevnosť stáva 
súčasťou strategických obranných bodov. Nová funkcia si vyžiadala aj nutnú opravu 
a prestavbu pevnosti. Pod dohľadom talianskych architektov a staviteľov sa v priebehu 
druhej polovice 16. storočia a prvej tretine 17. storočia stáva významnou protitureckou 
pevnosťou. Zdanlivo pokojné obdobie zabezpečené tzv. žitavským mierom narúšali 
stavovské povstania. Nová vojna s Turkami prepukla až v roku 1663 a pád Nových 
Zámkov znamenal katastrofu aj pre ostatné slovenské územie. Levická hradná posád-
ka kapitulovala pred značnou tureckou presilou už 2. novembra 1663. Levice sa tak 
na necelý rok stávajú súčasťou Osmanskej ríše. Neustále narastajúca turecká hrozba 
zmobilizovala dvor i uhorskú šľachtu, čo viedlo k naverbovaniu cisárskeho vojska.
8 ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). cit. d. , p. 34.
9 BOROVSZKY, Samu. Magyarorzság vármegyéi és városai – Bars vármegye. Budapest : Apollo irodalmi 

társaság, 1903, p. 134.



170

 Boje v okolí Levíc sa odohrávali v priebehu niekoľkých mesiacov. Veliteľ cisár-
skych vojsk Louis Rattuit de Souchés už koncom marca 1664 pritiahol zo Sliezska 
so svojím brandenburským a saským vojskom. Po páde Nitry už koncom mája tiahol 
k Leviciam. 9. júna cisárska armáda obľahla Levice a tie sa po päťdňovom ostreľovaní 
vzdali.10 Po oslobodení Levíc Souchés stiahol svoje vojská, no sústreďovanie turec-
kých oddielov pri Ostrihome a Nových Zámkoch ho prinútilo vrátiť sa k Leviciam. 
Souchés tiahol od Nitry cez Zlaté Moravce a Hronský Beňadik ku Kozárovciam, kde 
prešiel Hron a jeho vojská zaujali pozície medzi Tlmačmi a Hronskými Kľačanmi.
 Bánlaky situuje boje v priestore medzi Tlmačmi a Hronskými Kľačanmi, ohraniče-
né vodným kanálom Perec. Turecké oddiely, posilnené oddielmi Tatárov, Moldavcov 
a Valachov, rozmiestňuje v smere od Levíc, Podlužany, Hronské Kosihy až po Čajkov, 
tento priestor zas vymedzuje Čajkovský potok, ktorý sa vlieva do Podlužianky. Verný 
obraz bitky nám zobrazuje grafika H6971, z ktorej práve Bánlaky čerpá. Aby sme 
sa však priblížili reálnemu zobrazeniu krajiny, vedutu musíme otočiť o 180°. V tom 
prípade vidíme Hronský Beňadik na pravom brehu rieky Hron, Hron prechádzajúci 
celým výjavom a jeho dva nevyznačené prítoky, v tomto prípade už spomínaný Perec 
a Podlužianka. Levice ležiace na ľavom brehu Hrona sú umiestnené na okraji celého 
výjavu. V okolí mesta je situovaný turecký tábor. V smere od Pereca a Podlužianky 
až po Čajkovský potok sú rozmiestnené turecké oddiely, zložené z tatárskych a mol-
davských oddielov a janičiarov. Dangl vo svojom náčrte bitky pomenoval aj oddiely 
osmanskej jazdy a sipáhiov. Spojená kresťanská armáda na čele s generálom poľným 
maršalom de Souchés postupovala v troch líniách. Prvá línia: na pravom krídle 
uhorská jazda pod velením Štefana Koháryho, Heidelberg-ova kompánia kyrysníkov, 
Heister-ove oddiely, Demer-ova 5 kompánia, brandenburskí pešiaci, Knigge-ho 6 
kompánia, Caprara-ov regiment a úplne vľavo oddiely Valentína Ballašu. Druhá línia: 
na pravom krídle Zeiss-ov regiment, saskí pešiaci, Holstein-ova jazda – regiment 
na koňoch, na ľavom krídle Caprara-ov regiment. Tretia línia: na pravom krídle 
Garnier-ov regiment, brandenburskí dragúni (jazdecká pechota), 2 kompánia baróna 
Joanelli-ho obstáta brandenburskými dragúnmi, na ľavom krídle brandenburská jazda. 
Medzi druhou a treťou líniou boli rozostavené bojové vozy a delostrelectvo. Veľmi 
podobne vyobrazuje rozmiestnenie vojsk aj grafika 538/U, kde taktiež pozorujeme 
rozmiestnenie cisárskych vojsk na ľavom brehu Hrona v priestore vymedzenom Pere-
com a Podlužiankou – Čajkovský potok. Grafika znázorňuje ústup tureckých oddielov. 
Tie sú umiestnené na druhej strane Podlužianky v smere od Podlužian, Krížny vrch po 
Levice a „Staré Levice“. Utekajúca turecká jazda a bojové vozy smerujú až k Pukancu.
 Na H6972 vidíme pevnosť a mesto a v popredí sa odohrávajúcu bitku. Čiastočne 
nám ponúka zloženie vojsk na oboch stranách. Turecké oddiely tvorili Tatári a Mol-
davci. Cisárska armáda pod velením generála poľného maršala de Souchés sa delila na 
oddiely, ktoré viedli: Heister, Zeiss, Ioanelli, Caprara, Knigge a Koháry. Na 2664/H 
vidíme ako kresťanské vojská pritiahli smerom od Hronského Beňadika a rozmiestnili 
svoje šíky na pravom brehu rieky Hron. Kresťanská armáda je v obrovskej presile 
a vytláča utekajúce turecké vojsko, to ustupuje smerom za mesto do tábora. V popredí 
10 KOPČAN, Vojtech. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava : Veda Vydavateľstvo SAV, 1986, p. 

141.
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vidíme veľké množstvo vojakov so zástavami a delami. Je to jediná grafika, ktorá 
vyobrazuje boje v okolí Levíc pred rozhodujúcou bitkou. Na tejto grafike sú zobrazené 
boje z 13. júla. Na ňu nadväzuje grafika 1437, ktorá nám približuje „hlavnú“ bitku 
z 19. júla. Kresťanská armáda presunula svoje vojská na ľavý breh rieky Hron, vojská 
cisárskej armády ako záloha či skôr pomoc, prekračujú rieku v blízkosti Hronského 
Beňadiku a tiahnu na miesto bitky. Turecké oddiely sa sústredili v okolí mesta a pev-
nosti. V popredí jazdec so zbraňou v ruke a dvaja trúbiaci vojaci burcujú do boja. 
 Na pláne mesta a pevnosti 537/U je len čiastočne zobrazené rozmiestnenie vojsk 
s vojenskými stanmi, bojovými vozmi a delostrelectvom. Na grafike 2665/H sú v po-
predí tiež vojaci a rozložené vojenské stany.
 Bitku na týchto grafikách umocňuje stret vojsk, zvírený prach a výbuchy z diel. 
Postavy v pohybe, utekajúci vojaci, zoradené šíky s vlajúcimi zástavami, rozmiest-
nenie stanov, bojových vozov a delostrelectvo, to všetko dáva grafikám dynamiku 
a dramatickosť odohrávaného deja.

 Toponomastický prameň
 o vývoji názvov miest, dedín a riek.

 Levice: Lewentz (H6972, 2665/H, H6973), Leuens (2/93), Leuenz (538/U), 
Levenz (537/U, 540/U), Leventz (2664/H, 1437), Leva (2666/H, 2667/H)
 Staré Levice: Alt lewenz (538/U)
 Hronský Beňadik: S. Benedict (H6971, 538/U, 2664/H), S: Bennetuct (1437)
 rieka Hron: Gran flus (2664/H, H6971), Grän flũs (1437), Gran Fluuius, Gran 
Flume (538/U)
 Najväčšiu výpovednú hodnotu v tomto smere má grafika 538/U, kde sa uvádzajú 
obce ležiace na pravom i ľavom brehu rieky Hron: Koaczi (neurčené), Orovnicza 
(Orovnica), S. Benedict (Hronský Beňadik), Pesier (Psiare), Cosarowitz (Kozárov-
ce), Kis Cosmalowitz (Malé Kozmálovce), Nait Cosmalowitz (Veľké Kozmálovce), 
Kis Bars (Nový Tekov), Nait Bars (Starý Tekov), Marosfalu (Marušová), Nait Kana 
(Kalná nad Hronom, časť Kalná), Varpot (osídlenie v priestore dnešného Tekovského 
Hrádku), Kischsze (Dolná Seč), Bugamtz (Pukanec).

 Na grafikách sa stretávame aj s častým vkladaním postáv do obrazov: hľadiaci 
jazdec na výjav bitky akoby sa odohrávala práve teraz 2664/H. Skupinka cisárskych 
jazdcov hľadiacich na mesto 2665/H. Bojujúci vojaci v popredí H6972. Dvaja jazdci 
v kluse 2667/H umocňujú pohyb a práve sa odohrávajúci dej akoby autor zachytil danú 
chvíľu či moment. Zasnený pohľad pútnika na Levice s dvojicou sliepočiek vyznieva 
až romanticky (H6973). Práve pohybujúce sa postavy autori často krát používali 
na umocnenie dojmu, že boli na mieste, ktoré vyobrazujú, i keď vieme, že fyzicky ani 
po finančnej stránke to nebolo možné. Náhľad na scénu boja či pôdorysný plán mesta 
akoby z vtáčej perspektívy nám napovedá, že autor grafiky čerpal z pôdorysných 
plánov. Je to pohľad akoby vzdialeného pozorovateľa. Prítomnosť postáv na grafikách 
nám zároveň načrtáva aj život 17. storočia, či je to móda každodenného života alebo 
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v našom prípade výzbroj a výstroj vojakov bojujúcich na oboch stranách.

 V druhej časti nášho príspevku predložíme katalóg ikonografických prameňov 
zo zbierky Tekovského múzea v Leviciach. Grafiky sme rozdelili do troch skupín: 
vojenská scéna, veduta mesta, pôdorys mesta. Pri opise uvádzame: nápis, legendu, 
signatúru, názov publikácie, z ktorej pochádza a autora.

KATALÓG

a. Vojenská scéna – bitka pri Leviciach

 prír. č. 172/77, ev. č. H6972
 rozmery: 34 x 20 cm, v ľavom hornom rohu signované P.351, v pravom spodnom 
rohu signatúra LS fecit.

 nemecký text Abbildung deßharten treffens beÿ lewentz mit den Tűrcken den 9/19 
Juli 1664.
 v pravom hornom rohu legenda: A. die Inere Festung., B. die außere Festung., C. 
die Statt somit palanc - ken woll verwahrt., D. Morast., E. die vor Statt., F. abgenome-
ne stuck., G. der Wegg nach Gran., H. ein fluss von Neÿtra., I. getrait feldt, K. die Berg 
soder fest - ung nicht schaden., L. der Tűrcken Tartarn und Moltawer Leger.
 Autorom medirytiny je norimberský rytec Lukas Schnitzer, pochádza z publi-
kácie Ortelius redivivus et continuatus oder der ungarischen Kriegs - Emporůngen 
historische Beschreibung 1395 – 1665, autori Hieronymus Ortelius Augustus, Martin 
Meyer, vydal Paul Fůrst, Norimberg, 1665. Signatúra v ľavom hornom rohu odka-
zuje na stranu 351. Pri výskume bolo zistené, že v historickej knižnici Tekovského 
múzea v Leviciach sa takáto kniha nachádza pod č. 1618. Žiaľ, je v pomerne zlom 
stave, chýba jej obal i chrbát knihy je zničený. Kniha sa do múzea dostala ako súčasť 
súkromnej zbierky Jozefa Nécseyho. Práve na strane 351 je zmienka o bitke pri Le-
viciach avšak kniha grafiku neobsahuje. Pre potvrdenie tejto signatúry sme použili 
knihu v pôvodnom prevedení, konkrétne išlo o knihu pochádzajúcu z Kuny Domokos 
Múzeum v Tate, evidovanú v knižnici múzea pod číslom 10244. Pri bližšom skúmaní 
„levickej“ knihy sme zistili, že grafika bola vyrezaná, keďže kniha obsahuje stopy 
po tomto zásahu a rozmerovo presne zapadá do formátu knihy.

 prír. č. 7/92, ev. č. 2665/H
 rozmery: 18,5 x 14 cm, v pravom spodnom rohu signované 13.

 nemecký nápis Lewentz verloren A°1663 A°1664 widererobert.
 Kópia inšpirovaná Lukasom Schnitzerom, vyobrazenie pevnosti a mesta nápadne 
pripomína H6973. Palisádové opevnenie, mestská brána, hrad i podhradie a domy 
v popredí grafiky sú takmer totožné. Len pútnika vystriedala skupina cisárskych 
jazdcov. Autor medirytiny je neznámy z tretej štvrtiny 17. storočia. List č. 13 z dopo-
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siaľ nezistenej série.11

 prír. č. 83/2008SP, ev. č. 538/U
 rozmery: 41 x 31,5 cm, v ľavom hornom rohu signatúra 430.

 taliansky nápis a legenda v pravom hornom rohu La Battaglia appresso di Leuenz 
data dal Generale Cesareo Conte de Souches contro Turchi, Tartari, Moldaui, e Va-
lacchi, con la piena Vittoria degli Imperiali e liberatione della Fortezza dall Assedio 
1664: adi 19. di Luglio.
 Legenda: A. il campo Imperiale auanti alla Battaglia fortificato con diuersi ridotti., 
B. La Battaglia formata., C. Luogo doue furono taglieti a pezzi Giann - izzari. D. , E. 
Campo de Turchi, Tartari, Moldaui, e Valacchi., F. Come nel principio gli nemici si so-
no presantati contro gli Imperiali., G. Battaglia dell inimico e forma cõ la quale hanno 
assaltto l`esercito Christiano., H. La fuga de Turchi, Tartari, Moldaui e Valacchi.
 Autor neznámy, uverejnené v trojzväzkovom diele Historia di Leopoldo Cesare, 
Viedeň 1670. Autorom knihy je taliansky diplomat a cisársky historiograf Galeazzo 
Gualdo Priorato, uverejnená v druhom zväzku, kniha 5, str. 430, čo dokladá aj signo-
vanie.12 Knižnica Tekovského múzea v Leviciach obsahuje túto knihu pod č. 1634, 
avšak opäť bez grafík. Podľa Závadovej je možným autorom medirytiny antverpský 
rytec a kresliar Gaspar Bouttats.

 prír. č. 6/92, ev. č. 2664/H
 rozmery: 17 x 12,5 cm

 nemecký nápis Das Erste Treffen vor Leventz Gescheen den 13. Iûly 1664
 v pravom spodnom rohu legenda: A. Stadt Leventz, B. Kloster S: Benedict, 
C. Christliche Armee, D. Tűrckische Lager, E. Tűrckische Vőlcker., F. Tűrckische 
Flucht, G. Tűrckische Stűcke, H. Christl: Stűcke.

 Kat. č. 1437
 rozmery: 17 x 12,5 cm

 Vo fotoarchíve Tekovského múzea v Leviciach sa nachádza veduta pod č. 1437. 
Pôvodne aj 2664/H bola umiestnená vo fotoarchíve, ale v roku 1992 bola preradená 
do zbierkového fondu, žiaľ, na túto grafiku sa vtedy zabudlo.
 nemecký nápis Haupt Schlacht vor Leventz Geschen den 19. Iûl: 1664
 v pravom spodnom rohu legenda: A. die Stadt Leventz, B. Christliche Betaglia, 
C. Tűrckische Betaglia, D. Christlicher Succurs., E. Tűrckische Läger., F. Christl: 
Vőlcker in Treffen, G. Tűrckl: Vőlcker in Treffen, H. Turckische Flucht., I. Kloster 
S: Bennetuct., K. Tűrckische Stũcke., L. Maratscher Ort
 Obe grafiky (2664/H, 1437) pochádzajú z jedného diela od neznámeho autora. 
11 ZÁVADOVÁ, Katarína. cit. d., p. 72.
12 <https://books.google.com/Historia di Leopoldo Cesare/Parte Seconda/Lib. Quinto/p. 430>. Dostupné 

online dňa 6. 5. 2015.
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Vyhotovenie grafík pripomína prácu dvoch grafikov, a to L. Grämbergera a Melchiora 
Küssela, ktorí v druhej polovici 17. storočia dokumentovali boje s Turkami na našom 
území. Avšak dielo, z ktorého pochádzajú sa nám nepodarilo identifikovať. Spomínajú 
sa v diele Historischer Bilderatlas Verzeichness einer Sammlung von Einzelblättern 
zur Cultur- und Staatengeschichte von fünfzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundert, 
autor Wilhelm Drugulin, II. zväzok, Lipsko, 1867, str. 232.13 

 prír. č. 2/93, ev. č. H6971
 rozmery: 34 x 29,5 cm

 nemecký nápis Abbildung deß Treffens und Entsetzŭng der Statt Leuens, dŭrch 
Ihro Kaÿszerl: Maÿ: Hernn General Feldtmarschal Graffen Lŭdwig de Souches, mitt 
den Tűrcken und seinen adherenten die Tartarn Moldaŭer und Wallachen. so gesche-
hen A°1664.
 V spodnej časti legenda: A. Caprarisch Reg., B. Kniegische 6 Compag., 
C. Monteuergues 5. Compag., D. Holsteinisch Reg. zu Pferdt., E. Brandenb. reuther, 
F. Brandenb. fuessvolck., G. Sachsisch fuess volck., H. Brandenb. tragoner., I. Baron 
Joannelli 2 Comp., K. Demers 5 Comp., L. Heister., M. Commandirte fuess vőlcker., 
N. Heidelberg Comp. Curassirer., O. Zeiss regim., P. Garnier regiment., Q. Graff 
Valentin Balassa., R. Obr. Kohari, S. des Rechten flűgels angriff., T. der mit Caprara 
Commentirten und lincken flűgels angriff., V. General Feldtmarschal Graff De Souches 
in Persohn, W. das Mittere Corpo. allwo der Knige und Hertzog Augustus von Hol-
stein, X. Tűrskisch standt vor der schlacht., Y. artilleria Wägen und Comendirtefuess 
vőlcker NB. an litt. W. ist der erste angriff wo der Feldmarschal und Obr. Caprara die 
beste Tűrckn erstliche geschlage und sich nachmals nachlitt. V. gewendet.
 Grafika pochádza z publikácie Irenico Polemographiae Continuatio sive: Theatri 

Europaei Continuatio Tomus IX Friedens und Kriegs Beschreibung vom anfang dess 
1660sten  Jahrs  biss  an  das  1665ste  Jahr, 9. zväzok, medzi stranami 1162 a 1163. 
Autorom knihy je Martin Meyer, tlač Matthaeus Merian vo Frankfurte nad Mohanom, 
1672.14 V tomto veľkolepom mnohozväzkovom diele vychádzali niektoré veduty 
slovenských miest ako ohlas tureckej invázie v rokoch 1663 a 1664. Cisársky inžinier 
Jozef Priam, vojenský architekt a kresliar, dostal vtedy úlohu vypracovať nákresy pro-
titureckých opevnení na južnom Slovensku. V tomto kontexte vzniká aj naša rytina, 
žiaľ, konkrétneho autora nevieme určiť. Do úvahy prichádza Lukas Schnitzer či syn 
Matthaesa Kaspar Merian.15

13 <//books.google.com/Historischer Bilderatlas Verzeichness einer Sammlung von Einzelblättern zur 
Cultur- und Staatengeschichte von fünfzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundert/Zweiter Theil/Chronik 
in Flugblättern/p. 232>. Dostupné online dňa 6. 5. 2015.

14 <https://www.bibliothek.uni-augsburg.de/urn:nbn:de:bvb:384-uba000244-1>. Dostupné online dňa 6. 5. 
2015.

15 ZÁVADOVÁ, Katarína. cit. d., p. 27.
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b. veduta mesta

 prír. č. 173/77, ev. č. H6973
 rozmery: 34 x 20 cm, v ľavom hornom rohu signované P. 290, v pravom spodnom 
rohu signatúra LS fecit.
 latinský nápis Munimentum Leva germanice Lewentz in Ungariâ â Ca`sare Rudol-
fo Secundô Cxstructum
 Autorom medirytiny je norimberský rytec Lukas Schnitzer. Podľa Dilichových 
a Sibmacherových predlôh vytvoril varianty vedút slovenských pevností.16 Z publi-
kácie Ortelius redivivus et continuatus oder der ungarischen Kriegs - Emporůngen 
historische Beschreibung 1395 – 1665, autori Hieronymus Ortelius Augustus, Martin 
Meyer, vydal Paul Fůrst, Norimberg, 1665. Signatúra v ľavom hornom rohu odkazuje 
na stranu 290. Aj tento grafický list bol vyrezaný z knihy z historickej knižnice Te-
kovského múzea v Leviciach, ktorá je evidovaná pod č. 1618. Kniha obsahuje stopy 
po tomto zásahu a grafika rozmerovo presne zapadá do formátu knihy. Aj ostatné 
grafiky, ktoré kniha obsahuje boli vyrezané a dnes môžeme len hádať, kedy k tomu 
došlo a kam tieto vzácne grafiky zmizli.

 prír. č. 9/92, ev. č. 2667/H
 rozmery: 11,5 x 17,5 cm, v pravom hornom rohu signatúra 50

 maďarský nápis Leva
 Publikované v Ertz-Herzogliche/Handgriffe/Dess/Zirkels  und  Linials,/Oder/
Ausserwehlter Anfag/zu  denen Mathematischen/Wissenschafften, autor Anton Ernst 
Burckhard von Birckenstein, Viedeň. Podľa Rószu môžeme dielo na základe signatúry 
zaradiť do vydaní v rokoch 1686, 1689, 1697, 1698. To nám potvrdzuje aj priložený 
zoznam, podľa ktorého sa pod číslom 50 nachádzajú Levice. Veduty v tomto prípade 
dopĺňajú učebnicu o geometrii, veduta umiestnená v spodnej časti obrazu mala len 
dotvoriť „nudné“ geometrické obrazce. Autorom medirytiny je utrechtský rytec Justus 
van der Nypoort.

 prír. č. 85/2008SP, ev. č. 540/U
 rozmery: 13 x 7 cm

 nemecký nápis LEVENZ
 Vyobrazenie hradu a mesta je takmer totožné s Nypoortovou grafikou z učebnice 
geometrie. Líšia sa len v niekoľkých detailoch, odstránení boli jazdci v popredí. 
Autor neznámy, kópia podľa Justusa van der Nypoorta, pravdepodobne 80. – 90. roky 
17. storočia.

16 ZÁVADOVÁ, Katarína. cit. d., p. 27.
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c. Pôdorys mesta

 prír. č. 82/2008SP, ev. č. 537/U
 rozmery: 39,5 x 32,5, v pravom hornom rohu signatúra 259.

 taliansky nápis PROSPETTIVA DELLA PIAZZA DI LEVENZ.
 Legenda v ľavom spodnom rohu: Prospettiva della fortezza di Levenz
 Dissegno della Fortezza di Leuenz attaccata, e presa per assalto, el Cas - tello reso 
per accordo al Generale Conte di Souches 1664
 A. Leuenz, B. Primiera retirata, C. Altra ritirata, D. Fossa tra le muraglie, E. 
Batteria, F. Porta nel riparo, G. Porta nella prima ritirata, H. Porta tra le muraglie, I. 
Porta nell altra ritirata, K. Porta contro la marazza, L. Picola porta secreta della Citta, 
M. Primo ponte fatto fabricar dal Gen., N. Altro ponte presso alla Porta, O. Sortita 
della Citta, P. Ponte appresso la Citta per il qua - le hanno gli Imperiali attaccata la 
Piazza e presala per assalto, Q. Porta della Citta, R. Cantine escauate nella rocca, 
S. Molin, T. Approcci contro la Ciua, V. Redoti fatti nella terra, W. Batteria contro la 
Citta‘e la Fortezza, X. Cannoni posti sopra una Collinetta, Y. Vecchi ridotti ruinati, 
Z. Piazza d‘armi dietro alla mota - gna, A. Borgo rouinato
 Dvojobraz veduta a pôdorys. Autor neznámy, uverejnené taktiež v trojzväzkovom 
diele Historia di Leopoldo Cesare, Viedeň 1670. Autorom knihy je taliansky diplomat 
a cisársky historiograf Galeazzo Gualdo Priorato, v druhom zväzku, kniha 3, str. 259, 
čo dokladá aj signovanie.17 Podľa Závadovej je možným autorom medirytín Gaspar 
Bouttats.

ZÁVER

 Turecká expanzia v 17. storočí výrazne ovplyvnila vývin veduty u nás a zároveň 
vyvolala neobyčajný záujem rytcov o územie dnešného Slovenska. Značný nárast 
zaznamenávame v rokoch 1663 a 1664, kedy sa hlavnou témou grafík stávajú turecké 
vojny, ich dramatické udalosti, strategické operácie a vojenské scény s pohľadmi 
na dobývané územie. Cieľom príspevku bolo priblížiť medirytiny zo 17. storočia 
s tematikou bitky pri Leviciach a mesta Levice zo zbierkového fondu Tekovského 
múzea v Leviciach. Medirytiny nám poskytli cenné informácie o vojenskej stratégii 
cisárskych vojsk i rozmiestnení tureckých oddielov. Identifikovali sme mestá, rieky 
a niektoré dediny s ich historickými názvami. Stavebný vývoj mesta Levice a pevnosti 
sme čiastočne podložili najnovšími archeologickými nálezmi. V časti katalóg sme sa 
zamerali na presnú múzejnú identifikáciu grafík: prírastkové číslo, rozmery jednot-
livých grafík, poprípade ich signovanie a doslovný prepis textu. Výsledkom výskumu 
bola aj identifikácia autora medirytiny, diela, v ktorom bola medirytina uverejnená ako 
aj autora danej publikácie.
 Pri výskume sme sa stretli aj s medirytinami, vyobrazujúcimi bitku pri Leviciach 
a mesto či pevnosť Levice, ktoré zbierkový fond Tekovského múzea v Leviciach neob-
17 <https://books.google.com/Historia di Leopoldo Cesare/Parte Seconda/Lib. Terzo /p. 259>. Dostupné 
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sahuje. Čiastočne sme chceli zmapovať i stav takýchto zbierok v múzeách na Sloven-
sku, v archívoch i zahraničných inštitúciách. Pri získavaní informácii o zbierkových 
fondoch slovenských múzeí sme sa opierali o Centrálnu evidenciu múzejných zbierok 
(CEMUZ). Ďalším veľmi prospešným projektom je on-line katalóg Web umenia 
s informáciami a digitálnymi fotografiami umeleckých diel zo slovenských galérií. 
I napriek nekompletnosti takýchto katalógov, či skôr ich postupnému vytváraniu sa 
a dopĺňaniu informácií, sme práve vďaka nim získali prehľad, kde takéto zbierky 
hľadať. Zdrojom informácii bola i klasická emailová komunikácia s kolegami mú-
zejníkmi, práve ktorí majú najlepší prehľad o stave zbierok v jednotlivých múzeách. 
Stručný náhľad do zahraničných zbierok nám poskytla už existujúca literatúra. Grafiky 
s takouto tematikou obsahujú: Slovenské Národné Múzeum, Východoslovenské mú-
zeum v Košiciach, SBM Banská Štiavnica, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská 
Národná Galéria, Štátny archív Nitra, pobočka Levice. Zahraničné zbierky: Magyar 
Nemzeti Múzeum18, Kriegsarchiv Viedeň19. Viacero takýchto grafík sa nachádza v sú-
kromných zbierkach, keďže sú bežne prístupné na internetových aukciách a burzách. 
V budúcnosti by bolo potrebné zamerať výskum aj na tieto zbierky a získať tak nové 
informácie o grafikách s motívmi hradu a mesta Levice.
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