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Abstract:
Švoliková M. 2015: Photographers and photographic studios in Levice. Acta 

Musei Tekovensis Levice 10: 81 – 98.
 The first photographic studio could be found in Levice already at the beginning 

of the 1880s. Some of the photographers came to Levice from Budapest: Ján 
Licskó and Jozef Kalmán before 1900, Artúr Nagy at the beginning of the 20th 
century who stayed in Levice until his death. During the interwar period, there 
have been five photographers who were permanently working in Levice, the most 
famous being the photographic studios of Artúr Nagy, Vojtech Laufer and Henrik 
Rusznák. After 1950, some trade certificates have been cancelled and therefore 
several photographers started working for the municipal business – Associated 
services of the town Levice.
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ÚVOD

Obdobie vzniku i prvé kroky fotografie sprevádzali protichodné reakcie. “Od dnes 
je maliarstvo mŕtve“ vyhlásil údajne francúzsky maliar 
Paul Delaroche, keď prvýkrát držal v rukách daguerroty-
piu, predchodkyňu dnešnej fotografie. Uvidel obrázok na 
postriebrenom povrchu medenej dosky, ktorý bol takmer 
dokonalou kópiou skutočnosti. Zázrak fotografie, ktorý 
umožňuje zachytenie nenávratných okamihov, sa stal 
jedným z najpoužívanejších vynálezov modernej doby 
a našiel rýchlo uplatnenie takmer vo všetkých odboroch 
ľudskej činnosti. Maliarstvo neumrelo, Delaroche sa 
mýlil, ale fotografia ako nový informačný zdroj sa stala 
súčasťou moderného umenia.

Doklad o prvom majiteľovi fotografického aparátu 
v Leviciach sme našli v materiáloch Magistrátu mesta Levice.1 Prvou položkou v súpi-
1 Štátny archív v Nitre, pobočka Levice (ďalej ŠAN – pLv), fond (ďalej f. ) Magistrát mesta Levice (ďalej 

MML), inv. č. 501, spisy 1877 u, šk. č. 52.
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se  pozostalosti bývalého lekárnika Henricha Valtera, ktorý zomrel v Leviciach 9. apríla 
1877, je fotoaparát s príslušenstvom, ocenený na 25 zlatých.2 Valter pôsobil v Leviciach 
ako zástupca, tajomník poisťovacej spoločnosti Victoria, no pôvodne pracoval ako 

lekárnik v meste Pécel blízko Budapešti. Podľa zápisu v úmrtnej matrike Evanjelického 
a. v. zboru v Leviciach, zomrel slobodný vo veku nedožitých 36 rokov, príčinou jeho 
smrti bola tuberkulóza (v úmrtnom zápise uvedená ako „scvrknutie pľúc“).

Lekárnické vzdelanie, znalosť chemikálií a chemických procesov predurčovali 
lekárnikov, aby patrili k prvým amatérskym fotografom. Fotografie vyhotovené Hen-
richom Valterom sa nezachovali, no aj tak ho môžeme zaradiť k prvým amatérskym 
fotografom, ktorí žili v Leviciach.

Amatérsky sa fotografovaniu venoval tiež levický lekárnik Dr. Eduard Boleman. Na-
rodil sa 20. decembra 1836 v Leviciach, zomrel tu vo veku 48 rokov 18. septembra 1884. 
Bol spolumajiteľom známej bolemanovskej lekárne, dozorcom Evanjelického a. v. zboru 
v Leviciach, riaditeľom a spoluzakladateľom Levickej sporiteľne a úverného ústavu, tiež 
členom mestského a župného zastupiteľstva. Ním zhotovené fotografie sa nachádzajú 
v albume, vytvorenom v máji roku 1881 
k 60. narodeninám MUDr. Františka Bra-
cha, lekára, ktorý sa zaslúžil o založenie 
a postavenie prvej budovy levickej nemoc-
nice.3 Bolemanove fotografie zachytávajú 
Brachovho chorého syna Kolomana.

Album, vytvorený na počesť Dr. Bra-
cha je prehliadkou dobovej fotografickej 
portrétnej tvorby, obsahuje vzácne foto-
grafie lekárov a lekárnikov, ktorí v čase vý-
stavby a dokončenia nemocnice pôsobili 
v Leviciach i ďalších sídlach Tekovskej 
župy. Niektoré portréty, uložené v albume 
vyhotovili Rudolf Kretter a Ján Licskó, 

2 V úmrtnej matrike Ev. a. v. cirk. zboru v Leviciach zapísaný ako Henrik Michal Walther, rodák z Kluže 
(dnes Rumunsko).

3 Album je uložený v historickej zbierke Tekovského múzea v Leviciach. MUDr. František Brach sa 
narodil 2. mája 1821 v Želiezovciach.

Zadná strana fotografie s reklamou na ateliér 
Jána Licskóa, rok 1881.

Firemná značka fotografa Krettera
z roku 1880.
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prví doložení profesionálni fotografi, pôsobiaci v Leviciach v rokoch 1880 – 1881. 
Predpokladáme, že Kretter a Licskó pôsobili v Leviciach istý čas súbežne, Kretter 
už na jeseň roku 1880, lebo v októbri sa mu tu narodil syn Karol Eduard. Licskó 
dokázateľne pôsobil v Leviciach roku 1881, týmto rokom je datovaný v Brachovom 
albume portrét MUDr. Alexandra Medveczkého.

Rudolf Kretter sa narodil v Seredi 7. apríla 1855 (krstený ako Joannes Nepomuk 
Rudolf Kretter) v rodine pekárskeho majstra Karola Krettera. Jeden z jeho bratov, 
Karol (nar. 1851) bol notárom v Moravskom sv. Jáne. Rudolf Kretter v Leviciach 
pracoval už v roku 1880, býval v dome č. 460, na dnešnej Bernolákovej ulici. Tu 
mal možno aj ateliér. Pravdepodobne koncom roku 1881, resp. v roku 1882 z Levíc 
odišiel. Neskôr fotograf Kretter pôsobil v Dunajskej Strede (1884 – 1887), potom 
Senici (1889), jeho ďalšie osudy nepoznáme.

Fotograf Ján Licskó prišiel do Levíc z Budapešti. Ateliér v Budapešti si otvoril už 
v roku 1862. V tomto období tam existovalo už vyše 20 fotoateliérov, len v roku 1862 
si otvorilo v Pešti ateliér sedem fotografov a jeden v Bude.4 Bola medzi nimi rivalita, 
súperili o zákazníkov, úspech u klientely závisel od polohy ateliéru a prostredia, v kto-
rom fotograf pracoval. Licskóov peštiansky ateliér sídlil v prízemí domu č. 66 na rohu 
Kerepesi út a Ősz–utca. Licskó mal istý čas spoločný ateliér s fotografom Schneide-
rom. Tento ateliér bol na Kerepesi út, vedľa hostinca U Kráľa Mateja, v záhrade domu 
č. 63. V sedemdesiatych rokoch 19. storočia mal okrem ateliéru v Pešti aj filiálne 
ateliéry v Gyöngyösi a Jászberényi. Na Slovensku pôsobil aj v Banskej Štiavnici, ale 
nepodarilo sa nám zistiť, či predtým, alebo potom, ako prišiel do Levíc.

V Leviciach mal ateliér pravdepodobne v Zelenozáhradnej ulici č. 35 (Zöldkert 
utca), na tejto adrese pôsobili levickí fotografi ešte nasledujúcich 30 rokov. V lete 

obyčajne odchádzal za zákazníkmi do kúpeľov vo Vyhniach. Oznámenia o dočasnom 
presune fotografa do Vyhní nachádzame v levickom týždenníku Bars. V kúpeľoch na-
chádzal bohatšiu klientelu a nepochybne mal viac zákaziek ako cez leto v Leviciach. 
V máji roku 1887 však to tak nebolo, Licskó oznámil verejnosti prostredníctvom 
inzerátu v Barsi, že sa cez letné mesiace do Vyhní nepresťahuje a môžu sa celé leto 
prísť fotiť.5 Ján Licskó v Leviciach zapadol aj do miestnych spoločenských kruhov, 
stal sa členom pánskeho spolku Kasíno. V Leviciach pôsobil do roku 1893.6

V októbri 1893 si otvoril v Leviciach na námestí ateliér banskoštiavnický fotograf 
Alojz Baker. Jeho ateliér tu fungoval len krátko.7

Odrazom neistého postavenia fotografov a rivality fotoateliérov, dokonca tiež 
ohovárania konkurencie je inzerát budapeštianskeho dvorného fotografa Petra Kalmá-
ra, uverejnený v januári roku 1891 v levickom Barsi:8 „... nie sú pravdivé sťažnosti, 
4 FARKAS, Zsuzsa. Borsos József második élete. Dostupné online ˂ http://mek.oszk.hu/01600/01605/html/

dokumentum.htm/˃.
5 Bars, ročník VII, č. 22, 29. mája 1887, p. 4.
6 Poslednú zmienku o jeho pôsobení v našom meste máme v zozname živnostníkov platiacich daň v roku 1893, 

pod č. 339, Ján Licskó, fotograf. ŠAN – pLv, f. MML, účtovný materiál z roku 1893, inv. č. 1038, šk. č. 150.
7 Fotograf Alojz Baker (1838 – 1903) pôsobil v Banskej Štiavnici, ateliér si tam zriadil okolo roku 1870. 

Neskôr mal filiálne pracoviská v kúpeľoch Sliač a Sklené Teplice.
8 Bars, ročník XI, č. 3, 18. január1891, p. 4. Peter Kalmár si založil ateliér v Pešti okolo roku 1870. 

V spomínanom roku 1891 sídlil jeho ateliér na Andrássy út 29, oproti budove opery. U neho bol učňom 
Manó Mai, v neskoršom období vychýrený budapeštiansky dvorný fotograf.
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že nie som dobrý fotograf...“
Tesne pred prelomom 19. a 20. storočia súbežne pôsobili v Leviciach fotografi 

Jozef Kalmár a Dezider Bergtraun. Oboch nachádzame v zozname levických živnost-

níkov a remeselníkov, platiacich 
Banskobystrickej obchodnej komo-
re z roku 1895.9 Ani jeden z nich 
nebol pôvodom z Levíc. Kalmár pri-
šiel z Budapešti, ateliér v Leviciach 
mal na námestí. V októbri 1894 sa 
energicky zasadil o to, aby sa 3. ja-
nuára 1895 uskutočnilo zasadnutie 
prípravného výboru pre kongres 
fotografov. V prípravnom výbore 
okrem Jozefa Kalmára boli Román 
Forché10, Ignác Neumann11 a J. 
Szigeti.12 Jedným z bodov rokovania 
prípravného výboru bolo založenie 
spolku fotografov, tiež príprava za-
loženia odbornej fotografickej školy 
a vytvorenie programu milenárnych 
osláv. Kalmár bol v roku 1896 jed-
ným z organizátorov fotografickej 
výstavy v rámci miléniových osláv 
v Budapešti, vystavoval aj svoje 

fotografie.13 Dokedy tento fotograf 
pôsobil v Leviciach, nevieme.

Druhý z dvojice, Dezider Ber-
gtraun (niektoré pramene uvádzajú 
jeho krstné meno Dávid, v zozname 
9 ŠAN – pLv, f. MML, účtovný materiál rok 1896, živnostenská daň, inv. č. 1041, šk. č. 151.
10 Pracoval v známom budapeštianskom ateliéri Karola Kollera. Neskôr, v 20. rokoch 20. storočia mal 

vlastný ateliér v Gödöllő, stal sa dvorným fotografom.
11 Budapeštiansky maliar a fotograf, ateliér na Váci körút 7.
12 Jozef, resp. Jakub Szigeti, fotoateliér mali v Székesféhérvári.
13 VARGA, Katalin. Egyszer és azóta sem. Önkéntes fényképész szövetkezet a Millenniumi Kiállításon. 

Dostupné online ˂ http://epa.oszk.hu/00000/00003/00013/varga.htm/˃.

Reklama fotografa Münza.
Foto: Tekovské múzeum v Leviciach 
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levických živnostníkov uvedený ako Dezider Ľudovít, nar. 1871), patril k putovným 
fotografom, cestoval „za kšeftom“ po viacerých, spravidla menších mestách vtedaj-
šieho Uhorska. Fotograf dopredu oznámil miesto a čas, kam príde, aby zákazníci boli 
informovaní, zostal v meste nejaký čas a po vyhotovení záberov sa presunul do iného 
mesta.

Popri levickom ateliéri mal filiálny ateliér v Starej Ľubovni. Podľa reklamy v novi-
nách Bars prišiel Bergtraun do Levíc z Ľvova, jeho ateliér tu začal fungovať 10. júla 1893.14

Bergtraun sa roku 189915 presťahoval do Lučenca, kde sa usadil natrvalo a pôsobil 
tu až do svojej smrti v roku 1937.16 Jeho ateliér v Zelenozáhradnej ulici – Zöldkert 
utca č. 35 roku 1899 prevzal, resp. odkúpil fotograf Marek Münz.17 Prostredníctvom 

Münzových záberov zhotovených asi v rokoch 1900 – 1901 sú Levice: budova radni-
ce, panoráma mesta – záber z Kalvárie a tiež niektoré obce Tekovskej župy zvečnené 
v monografii Tekovskej župy, ktorá vyšla roku 1903 v edícii Magyarország vármegyéi 

14 Bars, ročník XIII, č. 26, 25. jún 1893, p. 7.
15 ŠAN – pLv, f. MML, účtovný materiál rok 1899, živnostenská daň, inv. č. 1044, šk. č. 152.
16 Ateliér v Lučenci mal na Železničnej ulici – Vasuti utca 10, v dome Goldsteinovcov. Po jeho smrti 

viedla ateliér jeho vdova, Berta Bergtraunová. Fotograf Bergtraun je pochovaný na židovskom cintoríne 
v Lučenci, pani Bergtraunová zahynula vo veku 68 rokov v Osvienčime. Za pomoc pri hľadaní informácií 
o rodine D. Bergtrauna ďakujem kolegyni PhDr. Erike Sedliakovej zo Štátneho archívu v Banskej 
Bystrici, pobočka Lučenec.

17 Dostupné online ˂ http://www.fenyiratok.hu/fotok/recto-verso-katalogus/?album=2&gallery=504/˃.

Pohľadnica Levíc z roku 1899, vydal fotograf Marek Münz.
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és városai.18 O tomto fotogra-
fovi máme málo informácií, 
nevieme, odkiaľ pochádzal, 
v akom bol veku. V novembri 
1900 Münz v týždenníku Bars 

ponúkal ako novinku pohľadni-
ce s portrétmi, ktoré bol schop-
ný vyhotoviť do 10 minút.19

Ďalším fotografom, pô-
vodom z Budapešti, ktorý sa 
natrvalo usadil v našom meste, 
bol Artúr Nagy. Budapešť 
bola pre mnohých Levičanov 
kultúrnym a spoločenským 
centrom, mnohí mali k nej aj 
rodinné väzby. Veľa najstarších 
rodinných portrétov levických 
rodín pochádza z chýrnych 
peštianskych ateliérov Mai és 
tarsa, alebo Koller. V Budapešti 
do prvej svetovej vojny sídlilo 
takmer 300 profesionálnych 
ateliérov, existovali tu už aj 
amatérske fotokluby, vychá-
dzali odborné periodiká, napr.: 
A Fény (Svetlo), Fotoműveszet 
(Umenie fotografie).

Artúr Nagy (25. február 
1877  Budapešť – 30. január 1943 Levice) sa do Levíc presťahoval 1. februára. 1902, 
okamžite prevzal ateliér Mareka Münza v Zelenozáhradnej ulici č. 35. Münz ho od-
poručil levickej 
verejnosti.20 Artúr 
Nagy sa remeslu 
vyučil v Mnícho-
ve21, v čase prí-
chodu do Levíc 
mal už za sebou 
prax vo viacerých 
známych atelié-
18 BOROVSZKY, Samu. BARS vármegye. Magyarország vármegyei és városai. Budapešť : Apollo irodalmi 

társaság,1903. Dostupné online ˂ http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0004/9.html/˃.
19 Bars, ročník XX, číslo 49, 9. december 1900, p. 3.
20 Bars, ročník XXII, číslo 5, 2. február 1902, p. 3.
21 Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. (Red.) Bratislava : Academia, 1936, 227 pp.

Reklama fotoateliéru Artúra Nagya z roku 1911.

Reklama fotoateliéru Artúra Nagya z roku 1911.
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roch, napr. v Budapešti u Mertens és társa, 
B. Dittmar v Mníchove, Schaarwächter22 

v Berlíne a u Alberta Vaisarda vo Viedni. Do 
Levíc si priniesol nové vybavenie ateliéru – 
aparáty aj osvetľovaciu techniku.

Jeho zábery sa zachovali v monografii 
Tekovskej župy, v kapitole o Leviciach, 
napr. záber na katolícky kostol sv. Michala,23 

roľnícky dom.24

Po postavení reprezentatívnej budovy 

22 Všetky tieto ateliéry patrili k najlepším v krajine, boli 
to Hof-fotografi – fotografi kráľovského a cisárskeho 
dvora. Mertens és társa od roku 1890. Berlínski 
fotografi Július C. Schaarwaechter, otec (1821 – 
1891) a syn (1847 – 1904) rovnakého mena si otvorili 
ateliér roku 1872, od roku 1893 boli vymenovaní za 
dvorných fotografov..

23 Dostupné online ˂ http://mek.oszk.hu/09500/09536/
html/0004/9.html/˃.

24 Dostupné online ˂ http://mek.oszk.hu/09500/09536/
html/0004/9.html, ďalšie zábery na: http://mek.oszk.
hu/09500/09536/html/0004/10.html/˃.

Zadná strana fotografie z ateliéru Nagy.

Reklamná vitrína fotografa Nagya na starom hoteli Lev.
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Kalvínskeho dvora (Kalvin udvar) 
na Hlavnom námestí (dnes Námestie 
hrdinov) Artúr Nagy presťahoval 
koncom roku 1909 svoj „moderný 
fotografický, maliarsky a zväčšova-
cí“ ateliér na druhé poschodie tejto 
novostavby. Reklama fotoateliéru 
Nagy na streche budovy lákala zá-
kazníkov, okrem toho mal reklamnú 
vitrínu s vyhotovenými fotografiami 
na budove bolemanovskej lekárne, 
pred rokom 1909 na budove starého 
hotela Lev.

Pred 1. svetovou vojnou Nagy 
počas letnej kúpeľnej sezóny 
prevádzkoval aj filiálny ateliér vo 
Vyhniach. Fotoateliér Nagy sídlil 
v Kalvínskom dvore až do zrušenia 
živnosti v roku 1947. Po smrti 
Artúra Nagya v januári roku 1943, 
ho viedla jeho manželka na základe 
vdovského práva vykonávať živ-
nosť. Fotografovala zamestnankyňa 

Rodinná fotografia Artúra Nagya, približne rok 1924.

Helena Nagyová (vľavo), dcéra fotografa Nagya. 
Zlín, máj 1938.
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ateliéru Helena Botková, ktorá sa u Nagya 
vyučila.25 V roku 1935 na výstave fotografií 
v Bratislave boli práce Nagyovho ateliéru 
odmenené diplomom a striebornou medailou.26

Za fotografku sa u otca vyučila v rokoch 
1935 – 1937 aj dcéra Ilonka, jeho jediné dieťa 
(nar. 1920). Záverečnú prax v roku 1937 
vykonala u levického fotografa Rusznáka. Troj-
mesačnú prax – od mája do augusta 1938 ab-
solvovala v Zlíne, v ateliéri Anny Evjákovej.27 

25 Podľa spomienok najstaršieho vnuka Artúra Nagya, 
Juraja Frascha z Levíc (február 2015).

26 Pohronie, ročník IV, č. 5, február 1935, p. 3.
27 Anna Evjáková mala v Zlíne fotografickú živnosť od 

januára 1937, fotografom bol tiež jej manžel František. 
Fotoateliér Evjáková mal hlavnú prevádzku na Triede 
Tomáša Baťu 751. Za spresňujúce informácie ďakujem 
riaditeľovi Štátneho okresného archívu v Zlíne Mgr. 
Davidovi Valůškovi a pracovníčke archívu Mgr. Kamile 
Nečasovej.

Portrét a zadná strana fotografie, vyhotovené v Adlerovom ateliéri.

Reklama na zadnej strane fotografie 
vyhotovenej v ateliéri Ladislava Kissa.
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Helena Nagyová po vydaji za klobučníka Alexandra Frascha prešla od fotografovania 
k šitiu klobúkov z látok na kabáty.

Žigmund Adler, rodák z Kalnice (dnes súčasť Kalnej nad Hronom), sa do Levíc 
prisťahoval 1. septembra 1900. Bol nielen fotografom, ale tiež majiteľom kina a pre-
mietačom. Jeho ateliér sídlil na Mártonfyho ulici č. 10 (dnes Hviezdoslavova ulica). 
Zahynul v prvej svetovej vojne. Fotografoval tiež jeho brat Alexander Adler (nar. 
1871). Z obdobia po roku 1900 sa zachovali tri pozoruhodné pohľadnice Pečeníc, 
autorom použitých záberov je Alexander Adler. V októbri 1918 sa presťahoval do 
Levíc, prevzal ateliér po nebohom bratovi. V septembri roku 1924 prerušil živnosť, 
pravdepodobne pre chorobu. Všetky snímky, negatívy a sklené platne vtedy nechal 
levickému fotografovi Vojtechovi Lau-
ferovi.28 Alexander Adler zomrel v apríli 
1929, je pochovaný na židovskom cinto-
ríne v Leviciach.

V jeseni roku 1905 sa do Levíc pri-
ženil fotograf Ladislav Kiss, narodený 
v Komárne 3. decembra 1879. Kiss mal 
ateliér na Simorovej, dnes už neexistujú-
cej ulici, ktorá sa nachádzala v priestore 

dnešného Kalvínskeho námestia. Jeho zábery sa zachovali napr. na pohľadniciach 
miest a obcí (Ostrihom, Bátovce). Vo fotoarchíve Tekovského múzea v Leviciach je 

28 Bars, ročník XLIV, č. 38, 21. september 1924, p. 6.

Vojtech Laufer pri práci v ateliéri. 
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uložené tablo Učiteľského ústavu z roku 1912, triedy v ktorej študoval Jozef C. Hron-
ský, maturantov fotil a tablo namaľoval L. Kiss.

Manželstvo fotografa Kissa bolo v roku 1920 úradne rozlúčené, pani Kissová sa 
roku 1922 znovu vydala za fotografa Jozefa Vargu (na zachovaných fotografiách jeho 
priezvisko uvedené aj ako Wargha). Sama tiež fotografovala, v neskoršom období 
(1927) je uvádzaná ako majiteľka ateliéru. Vyučil sa u nej v rokoch 1926 – 1928 aj syn 
Július (nar. 1910) z prvého manželstva. Záverečnú prax absolvoval v ateliéri levickej 
fotografky Márie Neuerovej. Július pracoval v ateliéry svojej matky. Od 25. decembra 
1944 do konca augusta 1945 bol zamestna-
ný ako fotograf u Sovietskej komandatúry 
mesta Levice.29

K najlepším fotografom pôsobiacim 
v Leviciach patril Vojtech Laufer. Narodil 
sa 1. januára 1885 v Leviciach, jeho otec 
bol maliar izieb. Ateliér mal vo vlastnom 
dome na Balassovej ulici č. 10 (dnes Ulica 
I. Krasku). Laufer sa okrem fotografovania 
venoval tiež maľovaniu, bol výborný 
portrétista. V koncertnej sieni Tekovského 
múzea v Leviciach visí jeho portrét levic-
kého mešťanostu Ľudovíta Bódogha,30 

namaľoval tiež portrét levického advokáta 
Jánosa Kerséka, ktorý venoval v roku 1937 
mestskému múzeu. Je tiež autorom portrétu 
mešťanostu Júliusa Antala, ktorý vlastní 
Reformovaný cirkevný zbor v Leviciach.
Vojtech Laufer ako lokálpatriot už pred 
druhou svetovou vojnou používal k svojmu 
priezvisku umelecký prído-
mok Lévavári. Definitívne si 
priezvisko na Lévavári zmenil 
v roku 1940.31

Od mája roku 1920 pôsobil 
v Leviciach fotograf Henrich 
Rusznák, rodák z Lučenca 
(nar. 1895). Remeslu sa vyučil 
a prvú prax získal v Berlíne 
– Treptowe.

Jeho ateliér bol na Štefáni-
29 ŠAN – pLv, f. Mestský národný výbor v Leviciach, potvrdenia pre občanov rok 1971, č. 328/1971.
30 Ľudovít Bódogh (1851 – 1924) bol levickým mešťanostom v rokoch 1899 – 1919. Po vzniku 

Československej republiky žil v Maďarsku, je pochovaný v Budapešti na Farkasrétskom cintoríne 
(Farkasréti temető).

31 Priezvisko Lévavári mohol používať na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra č. 294.653/1940.

Henrich Rusznák, fotografia z roku 1948.

Podpis fotografa Rusznáka a odtlačok firemnej pečiatky.
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kovej ulici č. 8, medzi hotelom Lev a evanjelickým kostolom. Získal si dobré meno, 
jeho služby vyhľadávali nielen Levičania, ale tiež vidiečania – bol poruke, blízko 
námestia a trhoviska. Veľa starých levických rodín má v rodinných albumoch školské, 
či svadobné fotografie vynikajúcej kvality, vyhotovené v Rusznákovom ateliéri.
Fotografoval aj oficiálne udalosti, napr. v auguste roku 1924 zájazd branných výborov 
na Slovensko. Levice vtedy poctili návštevou členovia výboru Špatný a Bradáč, po-

slanec Novák i generál Voženílek.32

 Rusznák sa snažil vychádzať 
svojim zákazníkom v ústrety, podľa 
reklamy uverejnenej v januári 1924 
v týždenníku Bars, zhotovoval aj 
snímky v kostýmoch, s rekvizitami, 
skupinové a detské fotografie v „naj-
krajšej úprave“. Ateliér bol neustále 
k dispozícii, reklama zdôrazňovala, 
že je vykurovaný. Fotograf myslel 
tiež na kvalitu záberov a maximálnu 
spokojnosť zákazníkov. Dal si 
pred fotoaparát namontovať veľké 
zrkadlo, v ktorom sa fotografovaný 
videl a mohol „dať“ takú pózu, aká 
sa mu páčila. „Umelecké snímky sa 
zhotovujú v najpozreteľnej jakosti. 
Zväčšovanie v každej veľkosti 
a jakosti. Legitimácie – Divadelné 
skupiny Barvité podobienky. Nočné 
snímky pri elektrickom svetle.“ Ta-
kýmito reklamnými sloganmi v no-
vinách pozýval fotograf Rusznák 
do svojho ateliéru. Keď nazrieme 
do prvorepublikových novín vy-
chádzajúcich v Leviciach, môžeme 
len skonštatovať, že Rusznák, Nagy 
i Laufer nešetrili a pravidelne uve-
rejňovali reklamné inzeráty na svoje 
fotoateliéry.

Fotografickému remeslu sa pri 
otcovi v rokoch 1935 – 1937 vy-
učila aj dcéra Henricha Rusznáka, 
Katarína (nar. 1921). V lete 1937 
absolvovala záverečnú prax u Artú-
ra Nagya.

32 ŠAN – pLv, f. Obecný úrad mesta Levice spis 9045/1924, inv. č. 153, šk. č. 4.

Podpis a firemná pečiatka fotografa Henricha 
Rusznáka.

Katarína Rusznáková na fotografii z roku 1948.
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V medzivojnovom období stabilne v Le-
viciach fungovalo 5 fotoateliérov, striedali sa 
ich majitelia, no počet sa nemenil. V roku 1927 
pôsobilo v meste päť fotografov: Alexander 
Adler, Vojtech Laufer, Henrich Rusznák, Artúr 
Nagy a Mária Vargová.33

Na Slovensku bolo v roku 1930 258 atelié-
rov, v ktorých pracovalo 502 fotografov.34

Fotografické živnosti v Leviciach neboli 
výhradne len mužskou záležitosťou: v predvoj-
novom období si okrem pani Vargovej otvorila 
ateliér tiež Mária Neuerová (nar. 1903 v Levi-
ciach), Neuer Mara photo – studio. Zmienky 
o ňom máme z roku 1928.35 Ateliér sídlil 
na Sepešiho ulici č. 12.

Mária Neuerová sa pred vypuknutím druhej 
svetovej vojny rozhodla pre život rehoľnej 
sestry, prestúpila zo židovskej na katolícku 
vieru a stala sa členkou rádu Notre Dame de 
Sion. Počas vojny žila v kláštore v Budapešti. 
Pred príchodom Červenej armády kláštor eva-
kuovali do Viedne, kde žila až do svojej smrti, 
zomrela vo veku 92 rokov. Jej rehoľné meno 
bolo Mária Praxéde. Aj ako rádová sestra mala 
vždy pri sebe fotoaparát a rada fotografovala.36

Ateliér Alexandra Hajdú začal v Leviciach 
fungovať v roku 1932. Hajdú sa narodil 9. apríla 
1904 v meste Targu Mures (dnes v Rumunsku), 
do Levíc prišiel z Topoľčian, kde žil od roku 
1914. Živnosť ohlásil 4. júla, živnostenský list 

33 ŠAN – pLv, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach, spis č. 543/1927, inv. č. 33, šk. č. 1.
34 ŠPIESZ, Anton. Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin : Osveta, 1983, p. 196.
35 Bars, ročník XLIII, č. 21, 20. mája 1928, p. 7.
36 Za informácie ďakujem neteri Márie Neuerovej, MUDr. Hedvige Zajacovej z Bratislavy.

Reklama na fotoateliér 
Márie Neuerovej z roku 1928.

Obálka na negatívy s reklamou 

na foto Rusznák.

Pečiatka firmy Neuer Mara rok 1928.



94

dostal od levického okresného úradu 27. júla 1932. Jeho ateliér sídlil na Masarykovej 
ulici č. 8 (Ulica sv. Michala), vedľa Zárdy, Ústavu (školy) milosrdných sestier, dnes 
v tejto budove sídli Stredná odborná škola. Predmetom živnosti bolo fotografovanie 
portrétov pre firmu Helios.

Od nového roku 1935 si Hajdú fotoateliér presťahoval na Hurbanovu ulicu č. 2 
do Bolemanovho domu, na poschodie nad lekáreň. Tu si popri ateliéri otvoril aj ob-
chod s fotoaparátmi, fotografickým doskami a filmami a fotografickým papierom.37 

Po predaji fotoaparátov učil svojich zákazníkov, ako s nimi zaobchádzať, bezplatne 
učil fotografovať. Jeho reklama tvrdila, že ich predáva „za továrne“, t. j. za výrobné 
ceny. Vyvolával a zhotovoval fotografie z negatívov fotoamatérov.

Amatérski fotografi si mohli kúpiť potrebný tovar v niekoľkých obchodoch, 
fotoaparáty i materiál bol dostupný, okrem Hajdúa predával fotomateriál aj Henrich 
Rusznák. Fotopotreby predávali tiež drogérie, obchod Ondreja Picka na korze ponúkal 
fotoaparáty, filmy a platne. Drogéria lekárnika Preisicha na Sepešiho ulici č. 1 sa 
v reklame v Južnom Pohroní z roku 1936 označuje ako „Najlacnejší nákupný prameň 
fotoamatérov“. Amatérsky fotografoval aj pán lekárnik Preisich, tiež majiteľ tlačiarne 
Nyitrai a spol. Pavol Horatsik a Július Schulcz, spolumajiteľ tlačiarne Schulcz. Z dám 
napríklad manželka Bélu Borosa a mladá Hajnalka – Zora Altová.

U Hajdúa sa pred vojnou (1936 – 1938) vyučil Ján Simonutti, po ňom sa učňom 
u neho stal Ľudovít Tamáš (1938 – 1941). Obaja absolvovali záverečnú prax u Hen-
richa Rusznáka.

V roku 1937 bolo v meste 5 fotografov (Alexander Hajdú, Vojtech Laufer, Artúr 
37 ŠAN – pLv, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach, spis č. 1173/1936, inv. č. 41, šk. č. 9.

Pohľad na dnešnú Štúrovu ulicu, vpravo fotoateliér Alexandra Hajdú.
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Nagy, Henrich Rusznák, Mária Vargová), ktorí 
mali dvoch pomocníkov a 4 učňov.38 O rok 

neskôr v štatistike levických živností znovu fi-
guruje päť fotografov, no s tromi pomocníkmi 
a jedným učňom.39

Pripadnutie Levíc do Maďarska po Vie-
denskej arbitráži v novembri 1938 znamenalo 
pre živnostníkov plošné preverovanie živností, 
no fotografi boli strategickou živnosťou a po 
preverení mohli ďalej podnikať.

Fotograf Henrich Rusznák, ktorý bol 
židovského pôvodu, bol s rodinou (dcéra 
a manželka) v júni 1944 deportovaný 
do Osvienčimu. Zrekvirované zariadenie 
z jeho ateliéru odkúpil Alexander Hajdú, 
ktorý sa angažoval v Strane šípových krížov 
a zúčastnil sa na prenasledovaní levických 
Židov. Po vojne, v roku 1946, bol Okresným 
ľudovým súdom v Leviciach  22. novembra 
1946 odsúdený podľa §5, nar. č. 33/1945 Zb. z. 
SNR na dva roky trestu na slobode zadelením 
do osobitného pracovného útvaru a na 5 rokov 
straty občianskych práv. V rozsudku sa uvádza, 
že údajne fotografoval levických Židov, keď 
ich viedli na stanicu 13. júna 1944, kde čakal 
vlak do „koncentráku“. Trest straty slobody si 
odpykal v Komárne.

Fotograf Ľudovít Tamáš musel cez vojnu 
narukovať do maďarskej armády, 1. decem-
bra 1944 dezertoval a do príchodu Červenej 
armády sa skrýval. 16. augusta 1945 žiadal 

38 ŠAN – pLv, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach, spis č. 155/1937, 171/1937, inv. č. 42, šk. 
č. 11.

39 ŠAN – pLv, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach, spis č. 238/1938, inv. č. 43, šk. č. 12.

Obálka na negatívy od firmy Hajdú.

Reklama na ateliér Hajdú.

Pečiatka Foto Hajdú.
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o funkciu národného správcu40 vo firme A. Hajdú 
a pridelenie fotoateliéru Hajdú na Hurbanovej 
ulici č. 2 a živnostenského listu s odôvodnením, 
že: „tu v Leviciach nie je v prevádzke žiaden 
fotoateliér“. Národným správcom bol menovaný 
v marci 1946. Z tohto obdobia sa zachoval 
ojedinelý údaj o technickom vybavení ateliéru, 
v inventári z roku 1946 figuruje objektív s dvomi 
šošovkami, značky Hermagis paris, ohnisková 
vzdialenosť 36 cm.

Alexander Hajdú bol určený na presídlenie, 
teda v zmysle Dohody o výmene obyvateľstva 
mu nemali odňať živnostenské oprávnenie a aj 
národná správa, uvalená na jeho živnosť v roku 
1945 (v zmysle nar. SNR č. 50/1945) bola v apríli 

1947 zrušená. Na krátky čas znovu viedol svoj fotoateliér v Bolemanovskom dome, až 
kým nebol v septembri 1948 presídlený do Maďarska podľa čl. V. Dohody o výmene 
obyvateľstva.

Ľudovítovi Tamášovi udelil nové živnostenské oprávnenie Okresný národný výbor 
v Leviciach dňa 21. júna 1947. Fotograf Rusznák aj jeho dcéra Katarína prežili depor-
táciu, vrátili sa do Levíc a Henrich Rusznák opäť pokračoval v živnosti.41

Dcéra Henricha Rusznáka, Katarína, pracovala po vojne vo fotoateliéri Renaisance 
40 Národná správa bola uvaľovaná na živnosti z viacerých dôvodov, predovšetkým preto, lebo majiteľ 

podniku bol maďarskej národnosti, politicky a národne nespoľahlivý.
41 Manželka pána Rusznáka, Malvína r. Sollnerová, zahynula v Osvienčime.

Fotograf Ľudovít Tamáš, rok 1947.
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v Banskej Bystrici. Vlastníčkou tohto ateliéru bola Lenka Ertlová, rod. Wintersteino-
vá, ktorej otec Max bol tiež fotografom. Katarína tu pracovala ako vedúca v rokoch 
1947 – 1949.42

Podľa hlásenia Okresného živnostenského spoločenstva z 20. februára 1947 pre-
vádzkovali v Leviciach fotografickú živnosť: Henrich Rusznák, vdova Helena Nagy-
ová a Ľudovít Tamáš s moderným zariadením, vdova Mária Vargová s jednoduchým 
zariadením.43

V roku 1947 začal v Kalvínskom dvore namiesto ateliéru vdovy Nagyovej fungo-
vať ateliér Juraj Brűnnera.44 Od apríla roku 1949 bol majiteľom tohto ateliéru Oskar 
Neumeister.45

Rok pred likvidáciou fotografických živností fungovali v Leviciach tri ateliéry: 
Oskar Neumeister – Foto Metro, Ľudovít Tamáš a Henrich Rusznák.46 Začiatok 50. 
rokov znamenal koniec súkromného podnikania a nadlho sa pretrhla tradícia rodin-
ných firiem. Ateliér Henricha Rusznáka zrušili vo februári 1951. Živnosť Oskara 
Neumeistera bola zrušená a zlikvidovaná v januári roku 1951.47 Fotograf Tamáš sa 
vzdal živnosti a 10. júla 1951 sa stal zamestnancom Hostiteľského kombinátu mesta 
Levíc – komunálneho podniku. Jedným z odborov komunálu bola tiež fotoslužba. 

42 Fotoateliér sídlil na Dolnej ulici č. 20. Za pomoc pri pátraní po fotografke Kataríne Rusznákovej ďakujem 
Mgr. Ivane Dianovej zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka B. Bystrica.

43 ŠAN – pLv, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach, spis č. 172/1947, inv. č. 52, šk. č. 21.
44 ŠAN – pLv, f. Miestna správna komisia v Leviciach (ďalej MSK), živnostenský list v spise č. 9758/1947, 

ukl. zn. 502.
45 ŠAN – pLv, f. MSK, spis č. 6798/1949, ukl. zn. 502.
46 ŠAN – pLv, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach, spis č. 260/1950, inv. č. 55, šk. č. 27.
47 ŠAN – pLv, f. Okresný národný výbor v Leviciach (ďalej ONV), ukl. zn. 502/1951.
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Komunálny fotoateliér bol v budove Sitna, v roku 1952 mal deväť zamestnancov.48 

Podľa správy o hospodárení podniku z tohto roku fotoslužba svoj plán tržieb prekroči-
la. Fotografi v levickom komunále i Levičania fotografujúci v povojnovom období, to 
je už ďalšia pestrá kapitola vývoja levickej fotografie a čaká na výskum a spracovanie.

ZÁVER

V povojnovom období vývoja slovenskej fotografie osobitné miesto zaujíma le-
vický rodák Ladislav Bielik (28. máj 1939 Levice – 24. marca 1984 tragicky zahynul 
v Maďarsku), ktorý sa preslávil zábermi z augusta roku 1968.

Významnou a doteraz nedocenenou osobnosťou levickej fotohistórie je fotografka 
Elena Košúthová. Časť jej prác tvorí súčasť zbierkového fondu a archívu fotografií 
Tekovského múzea v Leviciach. Sú to reportážne fotografie, zátišia i portréty. Oso-
bitne treba hodnotiť jej zábery z augusta 1968, originálne obrazové svedectvo vpádu 
„bratských“ vojsk. V roku 2014 počas Dní fotografie v Leviciach po dlhšom čase 
znovu vystavovala svoje diela v synagóge.
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