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VÝZNAMNÉ JUBILEUM TEKOVSKÉHO MÚZEA
V LEVICIACH

V Spoločenskej kronike si väčšinou pripomíname životné jubileá osobností, ktoré 
významnou mierou prispeli k rozvoju Tekovského múzea v Leviciach a predovšetkým 
jeho publikačných aktivít. Tentokrát sme ale urobili výnimku. V centre našej pozor-
nosti sa nachádza samotné múzeum, ktoré v roku 2017 oslávilo 90. výročie svojho 
pôsobenia.

Dlhé roky bola činnosť múzea ovplyvňovaná častými zmenami umiestnenia 
svojich zbierok i nedostatočným personálnym obsadením. Postupne sa však stalo 
významnou regionálnou inštitúciou, zameranou na vedecký výskum, tvorbu a odbor-
né spracovanie zbierok i rozmanitú prezentačnú a kultúrnu činnosť. S touto zložitou 
a často i neľahkou cestou sa mohla verejnosť oboznámiť prostredníctvom početných 
článkov a štúdií, výstav i dvoch ucelených publikácií.

Pôsobenie Tekovského múzea v Leviciach je v súčasnosti mimoriadne široké, 
zahrňujúce veľa oblastí. Na rozdiel od mnohých pracovísk podobného zamerania však 
vždy kládlo dôraz aj na rozvoj publikačných a edičných aktivít. Výsledkom tohto 
snaženia sú na jednej strane početné knižné publikácie. Spomenúť možno aspoň Od 
Tekova vietor veje, Príroda okresu Levice, Z histórie židovskej komunity v Leviciach, 
Vážky Tekova a Hontu. Osobitne si ale ceníme vydávanie zborníkov, ktoré umožňuje 
publikovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti nielen aktuálnym pracovníkom 
múzea, ale aj širokému okruhu spolupracovníkov. Na 12 čísel Vlastivedného spra-
vodaja, ktoré vyšli v rokoch 1962 – 1989 nadviazal zborník Acta Musei Tekovensis 
Levice. Na rozdiel od svojho predchodcu sa zaradil medzi pravidelne vydávané 
a recenzované odborné publikácie.

Pri príležitosti 90. jubilea želáme Tekovskému múzeu v Leviciach na jeho ďalšej 
ceste všetko dobré. Úspechy vo vedeckovýskumnej činnosti, veľa hodnotných prírast-
kov do zbierok, množstvo krásnych a zaujímavých výstav i čo najviac návštevníkov 
intenzívne vnímajúcich prezentované hodnoty. A v neposlednom rade tiež zotrvanie 
v súčasnom pozitívnom trende rozvoja publikačnej a edičnej činnosti.
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ŽIVOTNÉ JUBILEUM ELENy KOšÚTHOVEJ

5. marca 2018 oslávila svoje 80. na-
rodeniny fotografka Elena Košúthová. 
Narodila sa v Orosi, dnešnej mestskej 
časti Nyíregyházi v Maďarsku. Základ-
nú školu absolvovala v Bratislave, kde 
sa aj s rodičmi presťahovala. V rokoch 
1953 – 57 študovala na Škole ume-
leckého priemyslu v Bratislave odbor 
fotografia. V Tekovskom múzeu v Levi-
ciach pracovala ako fotografka v rokoch 
1967 – 1990. Svojimi fotografiami do-
kumentovala zbierkové predmety mú-
zea, činnosť pracovníkov a samozrejme 
dotvárala i rôzne publikácie a výstavy. 
Neoceniteľné sú najmä jej fotografie 
z terénnych výskumov, na ktorých spre-
vádzala etnológov a historikov múzea 
a dokumentovala premeny nielen mesta 
Levice, ale i celého regiónu. Výnimočná 
a vzácna je jej kolekcia fotografií, kto-
rými zachytila vstup vojsk Varšavskej 
zmluvy do Levíc počas augusta 1968. 

Tento súbor fotografií je dnes, po 50. rokoch, neoceniteľným prameňom k poznaniu 
historických udalostí odohrávajúcich sa na pôde Levíc. Elena má za sebou množstvo 
úspešných samostatných výstav nielen v Leviciach, ale aj v rámci celého Slovenska. 
Ako spoluautorka sa zúčastňovala na výstavách v Čechách, vo Švédsku, v Indii, v Tu-
recku, Maďarsku či Poľsku. Jej námetová škála je naozaj široká, od spoločenskej až po 
intímnu lyriku. Vo svojich fotografiách sa snaží nájsť vlastný pohľad na problematiku 
života, svet ľudí i krásy prírody. Fotografické umenie autorky je obrazotvorné, tvárne, 
komunikatívne poznávanie a osvojovanie sveta. Okrem technického majstrovstva fa-
rebnej fotografie používa ustálené formuly a triky, ako sú kompozícia, kontrast, svetlo 
a tieň, prosté zachytenie poézie okamihu. Za svoju prácu bola viackrát ocenená, preto 
uvedieme aspoň niektoré ocenenia. V roku 1973 získala bronzovú Petzvalovu medailu 
a I. cenu na celoslovenskej výstave AMFO v Martine. V roku 1978 hlavnú cenu na 
výstave „Objektívem a očami“ a II. cenu časopisu Slovenska. V posledných rokoch 
vystavovala najmä v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach. Svoje 
diela každoročne daruje do benefičnej aukcie „Art for help“.
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Ja som ako lektorka, neskôr historička, nastúpila do Tekovského múzea v Levi-
ciach v roku 2010. S Elenkou som sa osobne zoznámila len nedávno, no s jej prácou 
sa stretávam každodenne už od môjho nástupu do práce. Moja generácia ešte zažila 
fotenie „na film“, ale dnešná „digitálna“ generácia už o tomto spôsobe fotografovania 
nemá ani tušenia. Dnes je fotenie každodennou záležitosťou, fotografujeme mobilný-
mi telefónmi, tabletmi i počítačom. Jednoduchým stlačením spravíme tisíce fotografií, 
ktoré ak sa nám nepáčia, jednoducho vymažeme. Koľko času musela Elena stráviť 
v tmavej fotokomore, miešaním vývojky a ustaľovača, praním a sušením negatívov 
až po vyvolanie samotnej fotografie?! Nestačilo len, aby mala dobré oko, musela byť 
trošku aj chemikom aj technicky zručnou. Dnes tisícky jej negatívov uložených vo 
fotoarchíve múzea čakajú na znovuobjavenie. Obdivujem umenie Eleny Košúthovej, 
jej úsilie a energiu. Navždy ostane súčasťou veľkej múzejnej rodiny a vďaka jej foto-
grafiám ju budú poznať aj nasledujúce generácie.

Mgr. Nikola Mihálová
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ZA PhDr. KATARíNOU GELLENOVOU

 Je tomu už viac ako rok, čo sme 
sa začiatkom júna 2017 naposledy 
rozlúčili s našou bývalou kolegyňou, 
pracovníčkou Tekovského múzea v Le-
viciach, PhDr. Katarínou Gellenovou.
 Katka sa narodila 3. decembra 1944, 
v rodine učiteľa Stanislava Lošonského. 
Svoje detstvo prežila v Starom Tekove 
a vo Veľkých Kozmálovciach. Po ab-
solvovaní základnej školy študovala na 
Dvanásťročnej strednej škole v Novej 
Bani. Štúdium ukončila v júni 1963 
maturitnou skúškou. V tom istom 
roku sa vydala za výtvarníka Mareka 
Gellena, ktorý sa postupne vypracoval 
na významného umelca, maliara. 
V roku 1967 sa manželom narodil syn 
Adrián, v roku 1971 Marcel. I keď jej 
náročné materské povinnosti zaberali 
takmer všetok čas, ešte v tom istom 

roku (1971) sa prihlásila na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. 
Štúdium ukončila v roku 1978, a tým nadobudla vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore 
národopis. Po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky v roku 1984 jej bol priznaný titul 
doktora filozofie, PhDr.
 Do Tekovského múzea v Leviciach nastúpila 1. marca 1981. V rozličných pra-
covných pozíciách tu pôsobila viac ako 18 rokov, do 31. októbra 1999. Najskôr ako 
samostatný odborný pracovník pre etnografiu, neskôr ako vedúca úseku dokumentácie 
a kultúrnovýchovnej práce. V rokoch 1995 – 1999 pôsobila vo funkcii riaditeľky. 
V tom čase venovala maximálne úsilie predovšetkým dokončeniu rekonštrukcie ob-
jektov v hradnom areáli, “kapitánskej budovy” a “mešity”. Vo svojej odbornej práci sa 
venovala najmä národopisnému výskumu “čilejkárskeho” mikroregiónu. V publiká-
ciách Tekovského múzea uverejnila napr. výsledky štúdia ľudových zvykov pri úmrtí 
človeka, či poznatky o chove husí a konzervovaní husacieho mäsa v tejto oblasti. 
Po ukončení svojho pôsobenia v Tekovskom múzeu odišla do starobného dôchodku. 
Nemožno nespomenúť ani jej pôsobenie v oblasti ochrany prírody a životného pros-
tredia. Bola dlhoročnou členkou okresného výboru Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny v Leviciach a v mieste svojho bydliska, v Rybníku, vykonávala 
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funkciu predsedníčky základnej organizácie. Tu významne participovala na viacerých 
projektoch s cieľom zlepšiť životné prostredie v obci.
 Posledné roky života Katka statočne zápasila s početnými zdravotnými ťažkosťami. 
Opustila nás vo veku 72 a pol roka. Pochovaná je na cintoríne v Rybníku. Česť jej 
pamiatke.

RNDr. Vladimír Smetana


