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Abstract:
Mihálová N. 2018: Štefan Nécsey and his cooperation with Fridtjof Nansen. Acta
Musei Tekovensis Levice 11: 142 – 159.
The contribution presents two collection items of the Tekov Museum in Levice, a
wooden dose and a drawing of a Ross‘s Gull by Štefan Nécsey. Štefan Nécsey was
a painter and illustrator. As an employee of the Hungarian Ornithological Center,
he received an order from the Norwegian polar explorer, Fridtjof Nansen, to make
a drawing of the Ross’s Gull in The Norwegian North polar expedition 1893 –
1896 report. His drawing was rejected, but as a thank-you for the effort made,
Nansen donated a wooden hand carved box. After the death of Štefan Nécsey,
the drawing and the box were brought to Levice in 1927, along with other items.
Štefan‘s father, Jozef Nécsey, donated an extensive family collection to the city of
Levice, which became the foundation for the establishment of the City Museum.
The activity of the City Museum is nowadays continued by the Tekov Museum in
Levice.
Key words: wooden dose, Nécsey family, Štefan Nécsey, Fridtjof Nansen, Ross’s
gull, Eugen Kriek, City Museum
ÚVOD
V zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach (ďalej TMLv) sa nachádza
drevená vyrezávaná dóza, kvôli detailnému vypracovaniu a veľmi dobrému stavu sa
stala súčasťou stálej expozície v časti spoločenský život. Väčšia pozornosť sa tomuto
zbierkovému predmetu však až doposiaľ nevenovala. Po jeho bližšom preskúmaní,
sme na dne dózy objavili text v maďarčine: „Z pozostalosti môjho brata Štefana
pre uja Krieka Vráble 1927 VIII./1 (podpísaná) Nécsey Sári. Dar Fridtjof Nansena
za vyhotovenie kresby ružového vtáka – rózsa sirály – rodostetia rosea (podpísaný)
Kriek Jenő.“ Cieľom tohto príspevku je objasniť význam týchto dvoch krátkych viet
a predstaviť tak životy a vzťahy medzi spomínanými osobami. Kto boli Nécseyovci
a Eugen (Jenő) Kriek? Čo sa stalo 1. augusta 1927 vo Vrábľoch? Kto to bol Fridtjof
Nansen a o akú kresbu vlastne išlo?
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DREVENÁ DÓZA

Dóza – dar Fridtjofa Nansena Štefanovi Nécseymu. Zdroj: Fotoarchív TMLv.
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Nápis na dne dózy. Zdroj: Fotoarchív TMLv.
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prírastkové číslo 351
evidenčné číslo H4575 (H historický fond)
materiál: drevo1
počet častí: 2 (vrchnák, nádoba)
rozmery: výška 16,5 cm, šírka 15,5 cm, priemer 12,5 cm
Prírastkové číslo 351 svedčí o tom, že predmet sa dostal do múzea s prvými zbierkami. Je zapísaný v prírastkovej knihe s číslom 17/91a, ktorá bola založená v roku
1952. Je to vôbec prvá prírastková kniha TMLv, avšak ide skôr o akýsi inventárny
denník, keďže obsahuje záznamy aj o samotnom vybavení a zariadení múzea. Údaje
sú neúplne či viackrát prepisované. Vyškrtané sú záznamy o predmetoch, ktoré boli
v roku 1963 preradené do kategórie drobných materiálnych predmetov, fotoarchívu
alebo majetkových záležitostí múzea. Časť zbierok bola odovzdaná Okresnému
archívu v Leviciach. Údaje o darcoch sú minimálne alebo dokonca žiadne. Záznam
351: Tabatierka v Švédsku robená, dar Nansena Nécseymu. Chýba spôsob a dátum
nadobudnutia, pôvod predmetu aj meno osoby, ktorá predmet do múzea získala.
V druhostupňovej evidencii bol tento predmet spracovaný v roku 2010. Publikovaný
bol v zborníku Vráble – príspevky k histórii mesta (2015) v článku Margaréty Novákovej Zberateľ Jozef Nécsey a nové poznatky o vzniku Mestského múzea v Leviciach. Spomína sa však len okrajovo, pod fotografiou sa nachádza popis: dóza na
tabak z rodinnej zbierky, darovaná E. Kriekovi od Šarloty Nécseyovej. Na základe
záznamu z prírastkovej knihy sme sa mylne domnievali, že je to tabatierka – dóza na
tabak vyrobená vo Švédsku. Výskum však ukázal, že je nórskej proveniencie a nie je
jednoznačné, načo sa dóza používala.2
NÉCSEYOVCI A RODINNÁ ZBIERKA
Prvé múzeá v Európe vznikali ako súkromné zbierky zo záujmov bohatých rodov
a mecenášov. Na Slovensku medzi také radíme súkromné zbierky, ktoré vznikali
v priebehu 18. a 19. storočia. Nemalý vplyv na zberateľskú činnosť v tomto období
mali i významné ekonomické, kultúrno-politické a spoločenské zmeny vo vtedajšej
Európe. Zbieranie starožitností sa v tomto období stáva aj akýmsi módnym hitom
a v takomto kontexte postupne vznikala i Nécseyovská zbierka, ktorá sa neskôr stala
základinou pre vznik múzea v Leviciach. V roku 2017 to bolo už 90 rokov odvtedy, čo
sa Jozef Nécsey rozhodol darovať rodinnú zbierku mestu Levice. Rodine Nécsey sa
venovalo už viacero príspevkov a publikácií. Naším cieľom je rozšíriť už publikované
informácie, respektíve stručne predstaviť túto rodinu a osoby zachytené na dóze.3
1

2

3

Druh dreviny, z ktorej je dóza vyhotovená nebol identifikovaný. Na základe konzultácie s Jánom Paroubkom, PhD. z Technickej Univerzity vo Zvolene pre vedecké účely identifikácie drevín je nutné odobrať
vzorku, čím by došlo k poškodeniu zbierkového predmetu, čo je v prípade tak jedinečného kusu neprípustné.
Otto Herman ju označil ako „szelencze“ – malá ozdobná krabička slúžiaca na uloženie menších hodnotných predmetov. HERMAN, Ottó. Nécsey István (1870 – 1902) működése a Magyar orn. Központban. In
Aquila, 1902, 9: 251.
Rozsiahlejšie sa Nécseyovcom venujú: MIHÁLOVÁ, Nikola. Zbierka rodiny Nécsey a jej súčasný stav
vo fonde Tekovského múzea v Leviciach. In História a súčasnosť zbierok a zberateľstva, 2017, p. 56 – 71.
PALAŤKOVÁ, Helena. Dejiny Tekovského múzea v Leviciach medzi rokmi 1927 – 1993. Ružomberok :
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Zbierka Nécseyovcov nebola tvorená systematicky a nebola úzko špecifikovaná.
Obsahovala archeologický materiál, nábytok, obrazy, zbrane, národopisné a umelecké
predmety. Bohatá knižnica zahŕňala viac ako 1500 kníh. Za jej vznikom nehľadáme
konkrétnu osobu ani konkrétne rozhodnutie ju vytvoriť a zveľaďovať. Bolo samozrejmosťou, že lepšie situovaná rodina sa obklopovala vzácnymi a jedinečnými predmetmi. Nécseyovci boli zemianskou rodinou z Oslian. Z radov tejto rodiny pochádzali
úradníci, učitelia, právnici, cirkevní hodnostári i vojenskí dôstojníci. Vyššie vzdelanie
členov rodiny viedlo k štúdiu a zhromažďovaniu rôznorodej literatúry a budovaniu
rozsiahlej knižnice, ktorá predstavovala značnú časť zbierky. Za tvorcov rodinnej
zbierky považujeme minimálne tri generácie Nécseyovcov. Ján Nécsey (1804 – 1879)
a Antónia Hyross Nécseyová mali okrem Jozefa ešte troch synov a dve dcéry. Najstarší
syn, Ladislav (1829 – 1849), študoval v Pešti právo a zahynul počas revolúcie v tzv.
zimnej výprave. Klement (1847 – ?) sa vydal na vojenskú dráhu. Michal (1852 – 1909)
bol doktor práv. Osud dcér Márie (nar. 1835) a Magdalény (nar. 1838) nepoznáme.4
Jozef Nécsey (27. augusta 1842 Oslany – 17. januára 1929 Vráble) bol kráľovský
poštmajster. Poštový úrad vo Vrábľoch, kde sa s rodinou natrvalo usadil, prebral v
roku 1869. Úrad spravoval nasledujúcich 44 rokov až do roku 1913. V roku 1882
Jozef Nécsey na dražbe odkúpil bývalý Stoličný dom na Hlavnej ulici. V miestnosti
na prízemí zriadil úradovňu a v záhrade dal v roku 1898 postaviť synovi Štefanovi
výtvarný ateliér.5 Jozef Nécsey bol milovníkom umenia, histórie a amatérskym
archeológom. Vďaka kontaktom s vyššou spoločnosťou a dobrej finančnej situácii
sa mu podarilo nadobudnúť i viacero vzácnych umeleckých diel. Jeho najvernejšími
spolupracovníkmi v tvorbe zbierky boli synovia, Ladislav a Štefan. Jozef a Ida (rod.
Agárdy) mali šesť detí: Antóniu (1867), Štefana, Vojtecha (1871), Šarlotu, Ladislava
a Ernesta. Ernest zomrel ešte v detskom veku a Vojtech, ktorý bol poslucháčom práva,
zomrel ako 23-ročný. Šarlota Karolína Nécseyová (1876 – 1957) ako jediná prežila
svojich bratov a rodičov. Kvôli svojmu mentálnemu postihnutiu sa nikdy nevydala,
doopatrovali ju príbuzní v Nitre. Ladislav Nécsey (19. decembra 1878 Vráble – 11.
novembra 1909 Hvar, Dalmácia) bol historik umenia a doktor filozofie.6

4

5

6

Verbum, 2012, 84 pp., PALAŤKOVÁ, Helena. Zakladateľské osobnosti Tekovského múzea v Leviciach.
Ružomberok : Verbum, 2012, 142 pp., VINCZE, Ladislav. Štefan Nécsey – maliar, entomológ a zberateľ
(I. časť). In Múzeum, 2010, 3: 52 – 53., VINCZE, Ladislav. Štefan Nécsey – nepochopený umelec (II.
časť). In Múzeum, 2010, 3: 46 – 48., VINCZE, Ladislav. Štefan Nécsey ako zberateľ (III. časť). In Múzeum, 2011, 1: 48 – 50., VINCZE, Ladislav. Štefan Nécsey ako zberateľ motýľov (IV. časť). In Múzeum,
2011, 3: 52 – 53., PLEVA, Peter. Štefan Nécsey – Dáma s motýľom In Acta Musei Tekovensis Levice,
2015, 10: 214 – 217., MADLEN, Ján. Motýle v štúdiách Štefana Nécseyho, Levice : Tekovské múzeum
v Leviciach, 1975, 171 pp.
Zmienku o nich nachádzame na zadnej strane fotografie Antónie Hyross Nécseyovej, ktorá je zaevidovaná vo fotoarchíve TMLv pod číslom 4026. Ju aj jej manžela fotograf odfotil pri príležitosti 50. výročia
sobáša v roku 1876.
Nécseyovci majú v histórii Vrábľov významné miesto. V bývalom Stoličnom dome je dnes zriadené
Mestské múzeum s malou expozíciou venovanou tejto rodine. Patrila im aj značná časť vrábeľských
viníc, v ktorých dnes stojí rodinná krypta. TRUBÍNI, Jozef & PAVELKA, Dobroslav. História pošty vo
Vrábľoch. Vráble : mesto Vráble, 2011, p. 35.
MIHÁLOVÁ, Nikola. Zbierka rodiny Nécsey a jej súčasný stav vo fonde Tekovského múzea v Leviciach.
In História a súčasnosť zbierok a zberateľstva, 2017, p. 58 – 60.
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DAROVANIE A PREVOZ ZBIERKY
Dlhoročné priateľstvo Jozefa Nécseyho s Eugenom Kriekom a dobrý vzťah k Leviciam ho utvrdili v myšlienke darovať rodinnú zbierku mestu Levice. Presnejšie by
bolo, ak by sme rodinnú zbierku nazvali skôr dedičstvom, keďže po smrti svojich
bratov a synov nemal Jozef Nécsey pokračovateľa. Za najlepšie riešenie považoval
vytvorenie Mestského múzea, ktorého základinu by tvorila práve Nécseyovská zbierka. Kvôli postupujúcemu veku a zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu oficiálne oslovil
s touto myšlienkou Krieka i vtedajších predstavených mesta Levice. Mesto na tento
účel vyhradilo vhodné priestory a poverilo vybavovaním veci práve Eugena Krieka.
Ten v dňoch od 28. júla do 2. augusta v spoločnosti Jozefa Nécseyho a jeho dcéry
Šarloty predmety prebral, spísal zoznam a zabalil ich do 16 drevených debien. Nápis
na dóze dokladá, že práve 1. augusta 1927 Šarlota Nécseyová darovala do osobného
vlastníctva túto dózu Eugenovi Kriekovi. Nebola teda súčasťou zbierky darovanej
múzeu, a preto zmienku o nej nenachádzame na Kriekovom zozname predmetov
prevezených do Levíc.
Predmety boli po prevezení uložené na levickej radnici. Ďalšie predmety sa do
Levíc dostali v dňoch od 4. do 6. novembra 1928. Boli zabalené do šiestich debien,
opäť za účasti samotného darcu. Zoznam vyhotovený Eugenom Kriekom v roku 1928
obsahoval predmety na siedmych stranách zoradené do ôsmych kategórií pod 175
položkami. Značnú časť tvoril archeologický materiál, ďalej zbrane, knihy a rukopisy,
nábytok z pracovne Štefana Nécseyho, rôzne národopisné a umelecko-historické predmety, z 99 kusov obrazov až 71 bolo dielom Štefana Nécseyho. Súčasťou zbierky boli
aj rodinné dokumenty a fotografie. V druhom transporte sa do Levíc dostali napríklad
akvarely motýľov od Štefana Nécseyho, šesť kusov rôznych hodín a 65 kusov rôznych
rakúsko-uhorských mincí. Eugen Kriek po prevoze do Levíc predmety roztriedil a provizórne nainštaloval na druhom poschodí radnice7 v spoločných priestoroch mestskej
maďarskej knižnice. Prvá expozícia sa volala Nécseyho izba (Nécsey szoba).8
EUGEN KRIEK
Eugen Kriek (19. júla 1861 Szegedín – 26. septembra 1940 Levice) rodinný priateľ
Nécseyovcov, prvý správca a riaditeľ Mestského múzea v Leviciach. Základné vzdelanie získal v rodnom meste v rokoch 1867 – 1871. V rokoch 1871 – 1875 absolvoval
štyri triedy na strednej škole v Budapešti. Pedagógiu následne študoval v Šoproni
i v Budapešti. Desať mesiacov pôsobil na Učiteľskom ústave v Sárospataku. Odtiaľ
odišiel v roku 1881 do Levíc a v septembri nastúpil na miesto pomocného učiteľa na
Maďarskom kráľovskom štátnom učiteľskom ústave, kde pôsobil takmer 38 rokov,
od 24. marca 1911 bol vymenovaný za riaditeľa.9 Po odchode z Učiteľského ústavu
7

8
9

Dnes dve menšie miestnosti nad sobášnou sálou sa využívajú ako archív, nie sú verejnosti prístupné,
avšak zachovali sa tu pôvodné dvere aj výstavné vitríny z knižnice.
MIHÁLOVÁ, Nikola. cit. d., p. 61 – 63.
Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Levice (ďalej len ŠANR-PLV), Osobný fond Eugena Krieka,
nespracovaný.
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v roku 1919 pokračoval na Československom reálnom gymnáziu v Leviciach. Tu
počas svojho štvorročného pôsobenia usporiadal prírodovedné zbierky školy.10 Bol
obľúbeným pedagógom, vyučoval biológiu a dielenské práce. Na škole pravidelne
dopĺňal svoj kabinet novými učebnými pomôckami, bol to rôzny archeologický a paleontologický materiál, preparáty vtákov či bohatý entomologický materiál. Sám bol
autorom mnohých školských reforiem a učebných pomôcok. Jeho záľubou bola kartografia.11 Jeho záslužná práca s usporiadaním a rozširovaním kabinetných zbierok bola
všeobecne známa. Už v roku 1892 bol oslovený, aby usporiadal zbierku Obchodnej
učňovskej školy v Leviciach. Od roku 1893 na tejto škole už aj vyučoval.12 V rokoch
1904 – 1926 bol aj jej riaditeľom. V rokoch 1922 – 1924 pôsobil aj na meštianskej
škole v Šahách.13 V roku 1882 sa oženil s Vilmou Árvayovou (nar. 1860). Narodilo sa
im 14 detí.14
Kultúrne i spoločensky činný Kriek bol váženou a obľúbenou osobnosťou mesta.
Odbornou verejnosťou bol uznávaným entomológom, najmä jeho práce uverejnené
v časopise Rovartani lapok (Entomologické listy), v ktorom taktiež publikoval Štefan
Nécsey svoje štúdie o motýľoch. Čo bola ich spoločná téma a záľuba. V roku 1915
sa Kriek stal predsedom prípravného výboru pre vznik múzea pri Reviczkého spolku.
Začalo sa i so zhromažďovaním starožitností a artefaktov, avšak prvá svetová vojna
prerušila aj tieto aktivity.15
Bohaté skúsenosti s usporiadaním kabinetných zbierok na levických školách ho
predurčili na to, aby sa ujal tejto práce aj v Mestskom múzeu. Kriek medzi prvými
obohatil zbierku múzea o predmety v jeho vlastníctve alebo také, ktoré sám zhotovil.
Ako jediný zamestnanec a správca si viedol evidenciu o darcoch a prijatých predmetoch a vďaka jeho publikačnej činnosti dnes poznáme aj príbeh niektorých predmetov
a ich bývalých majiteľov. V článku v týždenníku Bars z roku 1938 píše až o 250 darcoch. Významným prameňom o pôsobení Eugena Krieka v Mestskom múzeu je jeho
denník (H6379), ktorý obsahuje záznamy od roku 1927 až do roku 1939.16 Zväčšujúca
sa zbierka nutne potrebovala nové priestory a systematickú inventarizáciu. Múzeum
bolo v 30. rokoch návštevníkom prístupné v utorok, stredu, štvrtok a piatok od 10.
10

11

12

13
14
15

16

OPATERNÁ, Ľubica & VINCZE, Ladislav (ed.). Pamätnica Gymnázia v Leviciach 1815 – 2015. Levice
: Gymnázium Andreja Vrábla Levice, p. 62 – 63.
V zbierke TMLv sa dodnes nachádza päť kusov plastických máp (3 ks Levice a okolie, 1 ks Alpy, 1 ks
Vysoké Tatry), ktorých je autorom. Jedna z nich je vystavená aj v stálej expozícii. V zbierkovom fonde sa
nachádza aj vzácna mapa chotárov mesta Levice (H5326), ktorú zhotovil Kriek v roku 1891. Na mape sú
vyznačené napríklad lokality: Káka, Kalvária, Nixbród, Krížny vrch, Staré Levice, Géňa, Baratka a i.
KRIEK, Eugen. Dátumok Levice – Léva – Város magyar iparos- és kereskedő tanonciskolái Felügyelő-Bizottságának multjából 1885 – 1926. Levice : b. v., 1927, p. 56.
KRIEK, Eugen. cit. d., p. 103.
ŠANR-PLV, Osobný fond Eugena Krieka, nespracovaný. Osobný výkaz Eugena Krieka.
KOLEKTÍV AUTOROV. Hol sírjaik domborulnak...Neves személyiségek sírhelyei és emlékművek a lévai
temetőkben. Levice : Reviczky Társulat, 2009, p. 18.
Denník obsahuje podrobné záznamy o prijatých predmetoch, darcoch i dátume nadobudnutia. Môžeme
ho považovať za prvú „prírastkovú knihu múzea“. Po Kriekovej smrti sa denník stratil, čo spôsobilo, že
údaje v prírastkovej knihe 17/91a sú neúplne resp. nepresné. Denník sa objavil až v roku 2001, kedy bol
zaevidovaný do zbierkového fondu TMLv. Jeho obsah však doposiaľ nebol podrobnejšie preskúmaný.
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do 12. hodiny.17 Napriek Kriekovmu vysokému veku, toho času mal už po sedemdesiatke, bol veľmi činným a aktívnym človekom. Môžeme povedať, že odborne viedol
a sprístupňoval knižnicu a múzeum. Po prvýkrát vidíme dózu v Mestskom múzeu na
fotografii z roku 1937, na ktorej Eugen Kriek sedí obklopený zbierkami. Fotografia
je dnes súčasťou tzv. Ledererovho albumu.18 Sľubne sa rozvíjajúcu múzejnú činnosť
zastavila druhá svetová vojna. Kriekovým nástupcom sa v roku 1940 stal redaktor
týždenníka Bars, Kornel Koperniczky.

Eugen Kriek sediac za svojim pracovným stolom v múzeu. Zdroj: ŠAN – PLV, Ledererov album.

ŠTEFAN NÉCSEY A MAĽBY VTÁKOV
Štefan Valentín Nécsey (12. februára 1870 Vráble – 26. marca 1902 Mníchov)
maliar a ilustrátor. Zameriame sa na jeho spoluprácu s Ottom Hermanom a jeho
pôsobenie v Maďarskom ornitologickom stredisku (ďalej MOS). Začiatkom marca
v roku 1895 dostal Otto Herman list od Nécseyho, v ktorom ho oslovil so žiadosťou
o posúdenie jeho kresieb motýľov. Dovtedy bol Nécsey pre Hermana neznámy. Avšak
po zhliadnutí jeho motýľov, Herman hneď odpovedal, že sa narodil ako ilustrátor prírodovedných publikácií a berie ho pod svoj patronát. Kresby Herman predložil na posúdenie zoologickému oddeleniu Prírodovedeckej spoločnosti a vyzdvihol Nécseyho
17
18

STRASSER, Elemér. Lévai lexikon. Levice : Nyitrai és társa, 1934, p. 94.
ŠANR-PLV. Album obsahuje viacero fotografií mesta a Mestského múzea. Autormi boli Karol Lederer
s manželkou, ktorí počas svojich ciest naprieč Európou navštívili aj Levice. Bars 22. august 1937.
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nadanie. Otto Herman bol riaditeľom MOS od 25. novembra 1893 až do 27. decembra
1914. V tomto období Herman poveril Štefana Chernela, ktorý bol korešpondentom
strediska, vypracovaním diela zameraného na hospodársky význam vtáctva v Uhorsku. V pripravovanom diele počítal so Štefanovými ilustráciami. V MOS ho podrobil
skúške. Postavil pred neho zle vypracovaný preparát drozda červenkavého (Turdus
iliacus). Nécsey namaľoval drozda so všetkými chybami, farebnosť a kontúry boli
uspokojivé, avšak veľkým problémom bolo jeho nedokonalé zobrazenie plastickosti
a perspektívy.19 Tento nedostatok ho sprevádzal počas celej jeho kariéry. Nécsey sa
pustil do horlivého štúdia odbornej literatúry avšak Hermanove návrhy ako bola napríklad návšteva zoologickej záhrady či konzultácie na Kráľovskej Jozefovej univerzite
striktne odmietal. „Po Paríži sa predsa v Budapešti už nemá čo naučiť!“20 Aj to boli
prejavy zložitej Nécseyho povahy.21
Herman chcel jeho pozornosť odkloniť od týchto neúspechov a zapojil ho do prípravných prác na národopisnej časti Krajinskej miléniovej výstavy. Tá bola venovaná
tradičným zamestnaniam Maďarov. Výsledky tohto výskumu Herman publikoval
v roku 1898 v práci Ősfoglalkozások. Halászat és pásztorélet (Tradičné zamestnania.
Rybolov a pastierstvo). Štefan Nécsey ju doplnil ilustráciami. V roku 1896 Ministerstvo pôdohospodárstva oficiálne poverilo Chernela vypracovaním diela o užitočných
a škodlivých vtákoch. Publikácia mala uspokojiť odbornú verejnosť, ale mala slúžiť
i študentom a v bežnom živote predovšetkým poľnohospodárom a lesníkom. Štefan
Nécsey sa pripravoval na ilustrovanie tohto veľkého diela. Jeho prvé ilustrácie boli
publikované v odbornom ornitologickom časopise MOS s názvom Aquila, ktorého
prvé číslo vyšlo 1. júla 1894. Vychádzal dvojjazyčne v maďarčine a v nemčine, okrem
hlavného obsahu obsahoval aj rubriku krátke oznamy a iné informácie spojené s činnosťou MOS. Už v treťom čísle v roku 1896 bola uverejnená Nécseyho litografia
pastiera ružového (Pastor roseus). V piatom čísle v roku 1898 mu zas uverejnili kresbu
chochláča severského (Bombycilla garrulus). Avšak úspech u odbornej verejnosti
získala až jeho litografia sokola lanera (Falco biarmicus)22, ktorá bola publikovaná
v článku Titusa Csörgeyho v roku 1897. Herman okamžite obdržal kladné hodnotenia
na svojho zverenca, napríklad aj od nemeckého zoológa Alexandra Koeniga23. Vrchol19
20

21

22
23

HERMAN, Ottó. cit. d., p. 246 – 247.
Štefan na akadémiu Juliana v Paríži nastúpil 14. januára 1890, po ročnom štúdiu získal certifikát potvrdzujúci štúdium pod vedením umelcov Julesa Lefébvra, Benjamina Constanta a Luciena Douceta. Odmietnutie viacerých jeho obrazov odbornými umeleckými kruhmi malo za následok jeho zlý psychický
stav. VINCZE, Ladislav. Štefan Nécsey – nepochopený umelec. In Vráble – príspevky k histórii mesta,
2015, p. 95 – 97.
HERMAN, Ottó. cit. d., p. 249. V tomto nekrológu Herman opisuje pôsobenie Štefana v Maďarskom
ornitologickom stredisku. Na základe niekoľkoročnej spolupráce a priateľstva považujeme jeho opis
Štefanových povahových vlastností za objektívny, a preto ho ponechávame v originálnom znení. Herman
o Nécseym píše ako o tvrdohlavom, arogantnom a zanovitom, súčasne veľmi nadanom umelcovi. Nécsey
trpel paranojou, úzkosťou, strachom z ľudí a ku koncu svojho života čoraz častejšie vyhľadával samotu.
Viacero neúspechov a odmietavý postoj uhorských umeleckých kruhov sa podpísali na jeho psychike.
Na základe toho, zaužívaný názor, že Štefan Nécsey spáchal samovraždu kvôli neopätovanej láske,
považujeme za nesprávny.
Aquila 1897. Falco Feldeggi je vtedy platný vedecký názov druhu.
Alexander Koenig (1858 – 1940) nemecký prírodovedec a zoológ. Narodil sa v Petrohrade, ale vyrastal
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Štefan Nécsey. Zdroj: Fotoarchív TMLv.
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ným úspechom však bola žiadosť Roberta Colletta24, aby Štefan Nécsey vyhotovil
kresbu čajky ružovej (Rhodostethia rosea) pre Nansenovu pripravovanú publikáciu.
FRIDTJOF NANSEN, NÓRSKA LEGENDA
Fridtjof Nansen (1861 – 1930) športovec, bádateľ, vedecký pracovník, profesor
oceánografie, štátnik a filantrop. Charakterizovala ho túžba prekonávať ťažkosti
a nebezpečenstvo, objavovať, to čo je skryté a hľadať miesta, ktoré ležia mimo vychodených ciest. Toto nezlomné odhodlanie ho sprevádzalo po celý život. Dodnes je
v Nórsku považovaný za hrdinu a najväčšieho muža krajiny.
Narodil sa 10. októbra 1861 v Christianii (Oslo). Prostredie, v ktorom Nansen
prežil svoje detstvo a mladosť, postupne utváralo jeho charakter. Venoval sa behu na
lyžiach a korčuľovaniu, v týchto disciplínach získal viacero národných cien. Vďaka
týmto športovým aktivitám získal fyzickú odolnosť a vytrvalosť, ktorú následne využil
na svojich expedíciách. Fyzické predpoklady ho predurčovali na kariéru dôstojníka,
on si však v roku 1881 zvolil štúdium zoológie. Už o rok neskôr sa zúčastnil plavby
na veľrybárskej lodi, čo bolo jeho prvé zoznámenie sa s Arktídou. Toto nehostinné
prostredie ho fascinovalo, zaujímal sa o život zvierat, o teplotné podmienky, morské
prúdy a ľadové útvary. Napriek tomu, že táto expedícia nepriniesla významné vedecké
výsledky, Nansenove pozorovanie morských prúdov a driftovanie ľadu sa stalo základom jeho nasledujúcej expedície. Na jeseň v roku 1882 sa začal venovať vedeckému
štúdiu v Múzeu v Bergene a čoskoro sa stal i jeho kurátorom. Tu sa zoznámil s viacerými poprednými bádateľmi a múzejné zbierky mu poskytli množstvo študijného
materiálu. Jeho vedecké práce oslovili i odbornú verejnosť, avšak on pracovné ponuky
z Univerzity Yale i Univerzity v Indiane odmietol.
Rutinná práca v múzeu ho nenapĺňala a začal plánovať expedíciu, ktorej cieľom
bolo prejsť Grónsko od východu na západ na lyžiach. Podľa odborníkov to bol plán
šialenca, ale práve to charakterizovalo Nansena: „prekonávať neprekonateľné“.
Problémy s financovaním expedície spôsobili oneskorený štart a následné zhoršenie
poveternostných podmienok. Musel prezimovať u Eskimákov a do vlasti sa expedícia
vrátila až na jar v roku 1889. Nansen tento čas využil na štúdium života Eskimákov,
kreslil ich, fotografoval a lovil s nimi. Po návrate svoje výsledky publikoval v roku
1891 v knihe Eskimo Life (Život Eskimákov). Expedícia šiestich mužov cez grónske
vnútrozemie bola považovaná za hrdinský čin.

24

v Bonne. Zoológiu študoval na univerzite v Greifswalde a Marburgu. Financoval rad expedícií do arktických oblastí okolo Špicbergov. Počas svojich ciest po Afrike (Egypt, Sudán) zhromaždil veľké množstvo
vtákov a cicavcov. Jeho bohatá zbierka preparátov sa stala základinou pre vznik prírodovedného múzea
v Bonne, ktoré dnes nesie jeho meno (Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig).
Robert Collett (1842 – 1913) bol priekopníkom nórskej zoológie. Riaditeľ a kurátor Zoologického múzea
na Univerzite v Osle (toho času Christiania). Je autorom radu nových poznatkov, publikačne bol veľmi
činný. Ako prvý zverejnil prehľad nórskych pavúkov, začo mu v roku 1875 korunný princ udelil zlatú medailu. K ďalším jeho významných práca patria: Vtáky Nórska, Rybolov v Nórsku či jeho práca o nórskych
stavovcoch. Materiálom zo svojich študijných ciest po Nórsku obohatil zbierky múzea. Veľmi cenným
je i jeho fotografický materiál. Pri príležitosti 200. výročia založenia Univerzity v Osle bolo Zoologické
múzeum premenované a dnes nesie jeho meno.
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Fridtjof Nansen. Zdroj: University of Oslo.
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Neúnavný Nansen čoskoro po príchode začal plánovať ďalšiu odvážnu expedíciu,
tentokrát chcel dosiahnuť severný pól. Jeho úmyslom bolo nechať špeciálne navrhnutú loď zamrznúť v ľade a dosiahnuť severný pól driftovaním. Neúspešné pokusy
európskych polárnikov ho aj napriek počiatočným odmietnutiam odborníkov ešte viac
inšpirovali. Loď postavil staviteľ Colin Archer. Dĺžka bola 39 metrov, šírka 11 metrov,
mala neobvyklý tvar a bola vybavená i generátorom na výrobu elektrického prúdu.
Konštruovaná bola tak, aby ju ľadové kryhy nerozdrvili, ale vytlačili na povrch. Fram
(nórsky Vpred) sa používala pri polárnych výpravách v rokoch 1893 – 1912. Expedícia
vyrazila v júni v roku 1893, v oblasti Novosibírskych ostrovov Fram zamrzla v ľade
a nechala sa unášať driftom plánovaným smerom. Pomalý postup lode deprimoval
posádku a Nansen vypočítal, že takouto rýchlosťou by severný pól dosiahli až za šesť
či sedem rokov. Loď sa postupne odkláňala od kurzu a Nansen sa rozhodol dosiahnuť
severný pól na saniach, a tak spolu s Hjalmarom Johansenom opustili loď vo februári
1895. V extrémne náročnom počasí sa chceli dostať čo najbližšie k pólu, najsevernejší
bod dosiahli 16. októbra 1895. Za pomoci kajakov sa dopravili do Zeme Františka
Jozefa, kde prezimovali a v júni 1896 narazili na členov britskej expedície. S ich
pomocou sa vrátili do Nórska. Fram s kapitánom Ottom N. K. Sverdrupom dorazila
zo Špicbergov, kam ju dopravil drift morského ľadu, len niekoľko dní po návrate
Nansena a Johansena. Nórska expedícia získala medzinárodné uznanie a Nansen sa
stal národným hrdinom. Jeho opis cesty Fram určený pre širokú verejnosť sa stal
bestsellerom a Nansen absolvoval prednáškové turné po Európe.
Významnou súčasťou Nansenovho života bola jeho politická, diplomatická
a humanitárna činnosť, za ktorú v roku 1922 získal Nobelovu cenu za mier. Symbol
Nansenovej výpravy, slávna loď Fram, dnes tvorí jadro múzea, ktoré bolo otvorené
v roku 1936. Múzeum lodi Fram v Osle podáva ucelený pohľad na históriu polárnych
objavov a predstavuje flóru a faunu Arktídy a Antarktídy.25
ČAJKA RUŽOVÁ26
Herman Collettovu požiadavku na vyhotovenie kresby čajky prijal, Nécseymu zabezpečil kože vtákov, a ten sa ihneď s nadšením pustil do práce. Zadanie znelo: ľadová
krajina, hlavný jedinec stojaci v popredí, v pozadí jeden letiaci jedinec a úplne vzadu
– v pozadí výjavu v ľade zamrznutá/uviaznutá, avšak jasne identifikovateľná Fram.
Aj pri tejto kresbe si Nécsey presadil svoju tvrdohlavosť a nenechal si od Hermana
25

26

<http://frammuseum.no/polar_history/explorers/fridtjof_nansen__1861-1930> Dostupné online 28. 3.
2017.
Čajka ružová (Rhodostethia rosea) je pomerne malá, útlo stavaná čajka s nápadným letným šatom: adult
má okolo krku čierny krúžok, na hrudi má zvyčajne ružový nádych, nohy sú jasnočervené. Počas letu sú
dobre viditeľné dlhé a končisté krídla s bielym zadným okrajom a špicatý klinovitý chvost. V zimnom
šate adult nemá čierny krčný krúžok, iba čiernu škvrnku za okom. Juvenil má čiernu škvrnku na uchu,
čierny koniec chvosta a na krídlach a chvoste viac čierneho sfarbenia ako adult. Dĺžka 29 – 32 cm,
hmotnosť 175 – 200 g. Čiastočne migruje a hniezdi v riečnych deltách v tundre a tajge, zimuje na otvorenom mori v oblasti ľadovej triešte. Vyskytuje sa na severovýchodnej Sibíri a na priľahlých ostrovoch,
malé populácie boli pozorované aj v Severnej Amerike, Grónsku alebo na Špicbergoch. KOLEKTÍV
AUTOROV. Vták, unikátna obrazová encyklopédia. Bratislava : IKAR, 2008, p. 236.
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poradiť. Po vyhotovení kresbu odposlal Collettovi. Tá sa vrátila s poznámkou, že farebnosť je uspokojivá, ale žiaľ, nie je to čajka. Aj podľa Hermana vták skôr pripomínal
škorca. Herman nástojil, aby Nécsey kresbu prerobil, pretože bolo v jeho záujme, aby
tak významnú publikáciu ilustroval maďarský maliar. Keďže na základe kože nebolo
možné verne vtáka zobraziť, Herman si vyžiadal jedinca zaliateho v liehu, ktorého
zastrelil samotný Nansen. Žiaľ, prestrelenú hlavu jedinca bolo nutné vystužiť drôtom,
no i napriek tomu dopomohol k lepšej predstave o skutočných proporciách vtáka.
Nécsey zničil svoju prvú kresbu a pustil sa do ďalšej. No jeho pretrvávajúci problém
s perspektívou znamenal ďalší neúspech, letiaci jedinec nebol dobre umiestnený
v priestore a loď príliš vystupovala do popredia. Ani druhá kresba Colletta neočarila,
ako prejav vďačnosti Nansen poslal Nécseymu peknú vyrezávanú nórsku dózu.27
Herman nebol spokojný s odmietnutím kresby a počas Nansenovej okružnej cesty
po Európe sa s ním v Budapešti stretol osobne.28 Jeho postoj bol taktiež odmietavý,
nevyhovovalo mu zobrazenie ľadu ani lode, nohy čajky boli zle vyfarbené. Herman
si i napriek tomu vyžiadal ešte posledný opravný pokus. Nansen sľúbil, že mu pošle
skicu ľadu ako si to predstavuje on. Skicu však neposlal, a to Herman považoval za
konečné odmietnutie spolupráce s Nécseym. Riaditeľ MOS sa i napriek počiatočnému
neúspechu nechcel vzdať prestížnej objednávky a tak prácu zadal Júliusovi Hárymu.
Háry vzal do úvahy všetky pripomienky a kresbu prispôsobil autorovým požiadavkám. Farebnosť však prevzal od Nécseyho. Ani Háryho prvý pokus nebol prijatý,
ale ilustrátor svoju kresbu upravil a dnes práve jeho kresba čajky ružovej ilustruje
publikáciu Roberta Colletta a Fridtjofa Nansena The Norwegian North polar expedition 1893 – 1896 (Nórska expedícia na Severný pól 1893 – 1896). Tieto vedecké
poznatky z Nansenových ciest boli publikované v roku 1899. Medzi 14. a 15. stranou
je kresba Rhodostethia rosea.29 Chromolitografiu (farebná kameňotlač) vyhotovila
firma Czettel a Deutsch z Budapešti. Vďaka Hárymu MOS pod Hermanovým vedením zaznamenalo obrovský úspech. Avšak medzi Nécseym a Hermanom to bol
zlomový bod v ich vzťahu. Nécsey sa vyhýbal stredisku a jeho depresie sa prehlbovali.
Len veľmi ťažko prijímal akúkoľvek kritiku a svojou aroganciou si zatváral dvere
pred ďalšími pracovnými ponukami.30 Následkom toho bolo aj to, že trojzväzkové
dielo Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségükre (Vtáctvo
Uhorska z hľadiska hospodárskeho významu), ktoré vyšlo v roku 1899, s Nécseym
nakoniec spolu ilustroval Háry.31

27

28
29

30
31

HERMAN, Ottó. cit. d., p. 250 – 251. O priebehu prác na kresbe čajky ružovej Herman informoval
formou krátkych správ aj v časopise Aquila z roku 1898.
Pozvanie od Maďarskej zemepisnej spoločnosti prijal v máji v roku 1898, stal sa jej čestným členom.
NANSEN, Fridtjof & COLLETT, Robert. The Norwegian North polar expedition 1893 – 1896. Christiana
: A. W. BRØGGER, 1899, 70 pp.
HERMAN, Ottó. cit. d., p. 251 – 252.
VÖNÖCZKY, Lila. A Magyar ornithologiai központ története 1893 – 1944. Budapešť : Eötvös Lorand
Tudományegyetem, 2009, p. 37 – 48.
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ZÁVER
Aký bol osud kresby čajky ružovej? Podľa zoznamu Eugena Krieka bolo do Levíc
z Vrábľov prevezených 13 kusov obrazov vtákov, ktorých autorom bol Štefan Nécsey.
Dnes sa vo fonde TMLv nachádza litografia – Sokol (18/U) a dva akvarely – Orol
(176/U) a Čajka (12/U). Akvarel s názvom Čajka je nalepený na kartóne, zarámovaný.
Je to Nécseyho „nevydarená“ čajka ružová. Malý akvarel s rozmermi 19,8 x 13 cm
sme až doposiaľ považovali len za jedno z ďalších Nécseyho diel. V kontexte uvedených súvislostí ho dnes môžeme považovať za jedno z najhodnotnejších a najzaujímavejších diel tohto autora. Aj napriek tomu, že ide vlastne o „nepodarok“, respektíve
Nécseyho vlastnú predstavu čajky ružovej, ktorá nezodpovedá reálnemu zobrazeniu,
je prekvapivé, že Nécsey tento akvarel nezničil ako svoj prvý nevydarený pokus.
Uchoval ho, i keď mu pripomínal jeho neúspech. Po Štefanovej smrti akvarel ešte 25
rokov opatrovali jeho rodičia vo Vrábľoch, až kým sa nedostal do Levíc do Mestského
múzea. Tu prežil vojnové roky, niekoľko násobné sťahovanie zbierok aj ich nevhodné
uloženie. Nepodarilo sa nám len určiť pôvod vzniku tohto diela, ale spojili sme ho s
iným predmetom s vyrezávanou drevenou dózou. Na začiatku to boli dve krátke vety
na dne dózy, dnes dva zdanlivo nesúvisiace zbierkové predmety tvoria jeden príbeh.
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Ilustrácia Júliusa Háryho v publikácii The Norwegian North polar expediton 1893 – 1896.
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Kresba čajky ružovej od Štefana Nécseyho. Zdroj: Zbierkový fond TMLv.
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