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This contribution introduces Vojtech Laufer-Lévavári (1885 – 1953) born in
the town of Levice. The introduction describes the biographical data and brief
genealogy of the Laufer family. It presents his work as a photographer and a painter
and his contributions in amassing the collection of the Museum of the Town in
Levice, which is a predecessor of the Tekov Museum in the town of Levice with
the help of the objects collection catalogue of the Tekov Museum in the town of
Levice.
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ÚVOD
Cieľom príspevku je priblížiť „známeho – neznámeho“ levického rodáka, Vojtecha
Laufera-Lévaváriho. Napriek tomu, že Lévavári je významnou levickou osobnosťou,
doposiaľ nebol publikovaný jeho životopis. Čiastočne sa jeho práci fotografa venujú
publikácia Csabu Tolnaia: Levice na starých pohľadniciach (2006) a príspevok Marty
Švolikovej: Levickí fotografi a fotoateliéry do roku 1950 (2015). V roku 2017 vydala
Mestská knižnica v Balážskych Ďarmotách zborník, v ktorom publikovala článok
o svojej rodine, vnučka Vojtecha Laufera, Lévavári-Vajas Éva.1 Našim zámerom je
rozšíriť tieto informácie. Na základe zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach (ďalej TMLv) chceme predstaviť Lévaváriho život a pôsobenie v Leviciach ako
fotografa, maliara i podporovateľa Mestského múzea.
Vojtech Laufer sa narodil 1. januára 1885 v Leviciach. Otec, Vojtech Laufer starší2,
sa narodil 19. marca 1856 v obci Kovarce, kde žil do roku 1875, kedy sa presťahoval do Levíc. V Leviciach sa 30. januára 1882 zosobášil so Zuzanou Lodererovou3,
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LÉVAVÁRI-VAJAS, Éva. Családom. In A Madách Imre városi könyvtár évkönyve, 2017, 39: 109 – 115.
Žiaľ, príspevok obsahuje viacero nepresností, a preto ho považujeme len za spomienkové rozprávanie.
Otec Marek Laufer, remeslom kníhviazač, matka Františka zaslobodna Valdnerová.
Otec Jozef Loderer, matka Zuzana zaslobodna Galová.
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narodenou v Leviciach 22. decembra 1859.4 Lauferovci mali osem detí, Vojtech bol
najstarší. Mária vydatá Davidová5 sa narodila v roku 1887, Helena vydatá Semanová
v roku 1889, Štefan 4. mája 1891, Alexander 10. januára 18936, Ľudovít 15. augusta
1894 (zomrel 19. augusta v Oroske), Ladislav 22. augusta 1895 a Ľudovít v roku
1897.7 Vojtech základné vzdelanie získal na Rímsko-katolíckej ľudovej škole chlapčenskej v Leviciach, kde absolvoval štyri triedy v rokoch 1893 – 1897.8 V roku 1898
nastúpil na Živnostenskú učňovskú školu v Leviciach, kde sa vyučil maliarom izieb
a prax vykonával u svojho otca.9
Týždenník Bars ako noviny informujúce o dianí v Tekovskej župe, mali bohatú
spoločenskú rubriku, kde sa dozvedáme o rušnom spolkovom živote v Leviciach. Žiaľ,
o Lauferovcoch nenachádzame žiadne zmienky, len inzeráty. K tým najstarším patrí
rozsiahla reklama na dezinsekciu ploštíc, ktorú Vojtech Laufer starší ponúkal zákazníkom ako doplnkovú službu k svojej živnosti maliara.10 Z medzivojnového obdobia
pochádzajú inzeráty, prostredníctvom ktorých hľadal učňov. Bol uznávaným majstrom
svojho remesla a prax u neho absolvovalo viacero učňov z celého regiónu.11 Dokonca
ešte v roku 1936, vo svojich 80-tych rokoch, si trúfal odovzdať svoje zručnosti a skúsenosti ďalšej generácii. Krátky článok z januára 1942 s názvom „Pred šesťdesiatimi
rokmi“ rekapituluje jeho pôsobenie. Článok zároveň spomína, že v týchto dňoch
Lauferovci oslávili aj svoje 60. výročie sobáša. Živnosť maliara a natierača, Vojtech
Laufer starší, založil v roku 1881. Pôsobil nielen na území Pohronia, v Maďarsku, ale
aj v zahraničí, kde prácou vo viacerých cukrovaroch12 „robil dobré meno maďarskému
remeslu“. Článok ďalej spomína: „jeho päť synov bojovalo v prvej svetovej vojne,
z toho dvaja sa domov už nevrátili. V súčasnej vojne mu bojujú dvaja vnukovia.“13
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Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Levice (ďalej ŠANR-PLV), fond (ďalej f.) Obecný úrad mesta
Levice, Domovská príslušnosť Vojtech Laufer ml. ev. č. 2024/1938. V dokumente je chybne uvedený
dátum sobáša, 1881 rovnako ako aj dátum narodenia Zuzany Loderorovej 24. 12. 1860.
Mária Lauferová sa vydala za Jána Dávida 27. februára 1912. Ján Dávid bol správcom levického
panstva časti majer Dobogó. Bars 1912. Lévai Hírlap 1911, 1912.
V roku 1942 si zmenil meno na Lőcsei.
Bývalo bežnou praxou, že rodičia pomenovali svoje dieťa po zomrelom súrodencovi. Lauferovci toho
času bytom Klapka utca.
ŠANR-PLV, f. Rímsko-katolícka ľudová škola chlapčenská v Leviciach, Triedny výkaz 1864 – 1897.
ŠANR-PLV, f. Učňovská škola v Leviciach, Előmeneteli és mulasztási napló a lévai iparostanoncz iskola
előkészítő A és B osztályában az 1898/99ik tanévben. Lauferovci toho času bytom Schöller utca.
Bars 1912. Lauferovci toho času bytom Honvéd utca č. 28.
ŠANR-PLV, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach 1924 – 1926, Učňovské zmluvy.
Od 15. 6. 1922 – 15. 6. 1926 prax u Vojtecha Laufera staršieho absolvoval 15-ročný učeň Ľudovít
Stojka. Jozef Horváth z Nemčinian (nar. 10. 6. 1908) prax vykonával od októbra 1923 – apríla 1927.
Od 1. 7. 1923 – 1. 7. 1927 Tibor Lipcsey z Malých Vozokán, od 29. 8. 1935 – 28. 8. 1936 Imrich Mészároš
(nar. 13. 2. 1921). V článku týždenníka Bars zo 4. júna 1922 nachádzame zmienku o 15-ročnom učňovi
Júliusovi Csermákovi z Bratislavy, ktorému Laufer pre nevhodné správanie prax ukončil a učňa poslal
domov k rodičom. Ten sa však domov nevrátil a článok vyzýval verejnosť k spolupráci pri hľadaní
nezvestného chlapca.
Pravdepodobne pracoval na stavbe Pohronského cukrovaru v roku 1894. Jeho syn, Ľudovít, zomrel
v Oroszke 19. augusta 1894.
Bars 1942.
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Z článkov z rokov 1911, 1915 a 1916 vieme, že Vojtech Laufer starší bol členom
Dobrovoľného hasičského zboru v Leviciach. 29. decembra 1915 bol spolu s viacerými členmi za viac ako 25-ročné členstvo v zbore ocenený medailou za zásluhy.14
Vojtech Laufer mladší v roku 1910 pôsobil ako maliar divadelných kulís (dekoratér)15, miesto jeho pôsobenia sa v článku v novinách Lévai Hirlap však neuvádza.
Vďaka štipendiu Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici mohol umenie
študovať aj v zahraničí. V Mníchove pôsobil štyri mesiace, koncom roka 1910 odcestoval do Gentu.16 Článok v týždenníku Bars z roku 1937 spomína jeho ďalšie študijné
cesty, a to v Paríži, Berlíne, Drážďanoch, Mníchove a v Gente. Tie pravdepodobne
absolvoval v priebehu rokov 1901 – 1913.17 V marci 1913 sa zasnúbil s Mariettou
Péterovou z Bratislavy, jej rodina pochádzala z rumunského mesta Vlăhiţa (maď.
Szentegyháza, pôvodný názov Oláhfalva). Z oznamu o tomto zasnúbení, uverejnenom
v novinách Lévai Hirlap, sa dozvedáme, že Vojtech Laufer mladší v tomto období
pôsobil v Bratislave ako maliar izieb. K sobášu pravdepodobne nedošlo, nakoľko v
sobášnych matrikách mesta Bratislava a Levice nenachádzame o ich svadbe žiadnu
zmienku. Zosobášiť sa však mohli aj v inom meste alebo Marietta umrela ešte pred
uzatvorením zväzku. Avšak to sú len domnienky, nateraz osud Lauferovej snúbenice
nepoznáme.
Jeho najstaršie zachované dielo, s ktorým sa stretávame, je výzdoba Mariánskej
kaplnky na Krížnom vrchu. Krížny vrch sa delí na Horný, Dolný a Nový Krížny vrch.
Táto viničná oblasť spadá do katastra obcí Hronské Kľačany, Podlužany a mesta
Levice. Kaplnka sa nachádza v katastri mesta Levice, avšak kedysi táto chotárna časť
patrila obciam Podlužany i Hronské Kľačany, ktorá ju dodnes spravuje. V interiéri je
malý kamenný oltár. Nad ním vo výklenku je osadená barokizovaná soška Piety. Po
stranách oltára sú novšie sošky sv. Terézie a Božského Srdca. Steny kaplnky sú bohato
zdobené výmaľbou, po stranách oltára dvojicou anjelov. Ústredným motívom na strope kaplnky je Panna Mária s ukrižovaným Kristom. Pri päte výjavu je signovanie IFJ.
Laufer B. 191418, na druhej strane je záznam o renovácii Drapka 1959.
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Bars 1915. Ocenení boli aj Štefan Tatár, Karol Medveczky, František Jaross, Emil Pulpiter a Štefan Jakab.
Počas jeho kariéry sa už viac s týmto jeho profesijným smerovaním nestretávame. Len krátka správa
z novín Lévai Hirlap z 15. januára 1910 informujúca o „japonskom“ večere, naznačuje jeho záujem
o túto oblasť umenia. Levický izraelitský spolok ako organizátor tohto tanečno-divadelného podujatia
organizovaného 8. januára 1910 ďakuje Vojtechovi Lauferovi za „jeho maľby“. Zrejme bol autorom kulís
alebo výzdoby k tomuto predstaveniu.
Lévai Hirlap 1910.
Podľa vlastivedného časopisu Szülőföldünk, č. 9, 1938, Lévavári umenie v cudzine študoval 12 rokov.
Na strane 138 je uverejnená fotografia jeho obrazu Ruina Levického hradu – pohľad od brehu Pereca na
severozápadné predhradie.
Kaplnka bola zrejme postavená v tomto roku, v marcových a aprílových číslach týždenníka Bars z roku
1914 bol na pokračovanie uverejnený zoznam tých, ktorí na jej stavbu prispeli.
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Mariánska kaplnka na Krížnom vrchu. Foto: Nikola Mihálová.
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Do života Lauferovcov vstúpila vojna, narukovali všetci piati bratia. Vojtech
narukoval pravdepodobne v roku 1916, keďže podľa nariadenia ministerstva obrany
v tomto roku rukovali ročníky 1885 – 1897.19 V živote maliara „štetec nahradila zbraň“.20 Po vojne sa z finančných dôvodov začal venovať fotografovaniu. Nevieme kde
a ani kedy sa Vojtech Laufer mladší, vyučil remeslu fotografa. Po prvýkrát sa s reklamou na jeho fotoateliér stretávame
na stránkach týždenníka Bars 10.
augusta 1919. V rokoch 1919 a 1920
inzeroval takmer v každom čísle,
na základe toho predpokladáme,
že práve to boli jeho fotografické
začiatky a potreboval sa uviesť medzi známych levických fotografov
a predstaviť sa širokej verejnosti.
Vojtech Laufer sa 5. júna 1921
v Budapešti (Kispest, dnes XIX.
budapeštiansky mestský obvod)
oženil s Irenou Windischovou (30.
apríl 1904 Budapešť – 3. január 1991
Balážske Ďarmoty).21
Windischovci sa na územie
dnešného Slovenska presťahovali
v roku 1906, kedy Ireninho otca,
Jána
Windischa22,
poštového
telegrafistu prevelili do Zvolena.
Vo Zvolene pôsobil od 18. mája
1906 do 1. septembra 1917, kedy
Mladomanželia Lauferovci.
Zdroj: Zbierkový fond TMLv 4227/H.
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Bars 1916.
Lévai Ujság 2. september 1936.
ŠANR-PLV, f. Obecný úrad mesta Levice (ďalej ObÚML), Domovská príslušnosť Vojtech Laufer ml. ev.
č. 2024/1938.
Ján Windisch narodený 11. januára 1875 v Budapešti. Otec Ján Windisch st. narodený v roku 1842
v Šoporni, zomrel v roku 1927 v Leviciach. Ján žil v Budapešti až do roku 1906, tu absolvoval päť tried
ľudovej a tri triedy meštianskej školy v rokoch 1881 – 1889. Stal sa murárskym učňom a v rokoch 1892
– 1896 pracoval v Budapešti ako murársky tovariš. Vojenskú službu vykonával od 1. októbra 1896 do
1. októbra 1899 v 7. ženijnom pluku v Budapešti a vo Viedni. Po skončení vojenskej služby bol prijatý
do štátnej poštovej služby ako telegrafista. V rokoch 1902 – 1906 pôsobil v Budapešti, 1906 – 1917
vo Zvolene. Od 1. septembra 1917 až do svojej penzie 1. septembra 1925 v Leviciach. Windischovci
v Leviciach bývali na Mácsayho ulici č. 2. S manželkou Emou rod. Kollárovou (nar. 16. marca 1879
v Loku) sa zosobášili 12. januára 1902 v Loku. Okrem Ireny mali ešte dve deti, Ján sa narodil 4.
septembra 1906 v Budapešti a dcéra Alžbeta 20. júla 1910 vo Zvolene. Alžbeta Windischová sa vydala za
Gejzu Ciroka, úradníka Okresnej nemocenskej poisťovne. Ján Windisch zomrel v Leviciach začiatkom
júna v roku 1940. Bars 1940.
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Domy na Mlynskom námestí opierajúce sa o mestské opevnenie. Vpravo je Balassova
(Mlynská) brána. Vľavo na budove je umiestnený reklamný pútač „Foto Laufer“ so šípkou
smerujúcou pod bránu do Poštovej ulice. Zdroj: FA TMLv č. 1356.

Pohľad na Poštovú ulicu z poschodia Schoellerovho mlyna, oproti Mydlárni Phönix je fotoateliér Vojtecha Laufera. Zdroj: Súkromný archív autorky.
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bol preložený do Levíc.23 Vojtech a Irena Lauferovci mali dve deti, Vojtecha (25. máj
1922 Levice – 8. marec 1980 Budapešť) a Irenu (6. júl 1925 Levice – 1. august 1987
Balážske Ďarmoty).24
Lauferovci bývali na Balassovej ulici č.10 (názov ulice v období Rakúsko-Uhorsko),
v medzivojnovom období bola ulica premenovaná na Poštovú25. Koncom 40. rokov
dom na Poštovej ulici č. 10 už vlastnil Ján Šefčík.26 Podľa spomienok vnučky sa rodina odsťahovala do Balážskych Ďarmot. Dôvodom odchodu Lauferovcov z Levíc bola
pravdepodobne druhá svetová vojna. Na jeseň roku 1944 sa frontová línia nezadržateľne približovala k juhu Slovenska. Už koncom septembra vojská 2. ukrajinského frontu
maršala R. J. Malinovského vstúpili do Maďarska a rýchlo postupovali k Budapešti.
V okolí Levíc prebiehali v priebehu jesene intenzívne boje. Mesto bolo Sovietskou
armádou oslobodené 20. decembra 1944. Pre obyvateľov Levíc sa však oslobodením
a bombardovaním mesta vojnové útrapy neskončili. Ďalším úderom bola evakuácia
mesta od 5. do 28. marca 1945 z dôvodu začatia bratislavsko-brnianskej operácie.
Evakuácia negatívne ovplyvnila životy mnohých Levičanov, domy si po návrate
nachádzali zničené a majetok rozkradnutý.27 Podaktorí sa už nevrátili, a to bol zrejme
i údel rodiny Vojtecha Laufera-Lévaváriho. Z Balážskych Ďarmot sa presťahovali do
Kaposváru, kde Lévavári 1. marca 1953 zomrel.28
FOTOGRAF
Ateliér mal vo vlastnom dome na Poštovej ulici č. 10. Podľa dobových reklám
v týždenníku Bars ateliér sídlil v blízkosti pošty. Skúmaním dobových máp a fotografií
z medzivojnového obdobia sme však zistili, že pošta bola len orientačným bodom pre
potencionálnych zákazníkov. Pošta totiž sídlila na rohu Masarykovej (dnes Sv. Michala) a Poštovej ulice (dnes Ulica I. Krasku). Lauferov dom a ateliér stáli oproti Mydlárni
Phöenix, približne uprostred Poštovej ulice.29 Dobové reklamy nám prezrádzajú ponuku a zručnosti fotografa. Špecializoval sa na detské, skupinové a interiérové portréty.
Fotografie na preukazy dokázal vyhotoviť v priebehu pol dňa. Ponúkal i poradenstvo
pre amatérskych fotografov. Inzeroval takmer v každom čísle týždenníka Bars a svoju
ponuku neustále vylepšoval, „v prípade zamračeného počasia alebo večer je možné
sa fotografovať pri umelom osvetlení“. Koncom roka zas lákal na vykúrený ateliér
a vianočnú akciu na zväčšené fotografie a fotky na preukazy sľuboval už do 1 hodiny.
Laufer sa musel etablovať medzi skúsených a obľúbených levických fotografov.
23
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ŠANR-PLV, f. ObÚML, Domovská príslušnosť Ján Windisch ev. č. 3695.
ŠANR-PLV, f. ObÚML, Domovská príslušnosť Vojtech Laufer ml. ev. č. 2024/1938. LÉVAVÁRI-VAJAS,
Éva. cit. d., p.110.
Evidencia popisných čísiel domov Leviciach z roku 1934, p. 24. prírastkové číslo (ďalej prír. č.)
210/2002SP, evidenčné číslo (ďalej ev. č.) 3072/H. Bola to jednoposchodová budova, staré popisné
číslo 17.
ŠANR-PLV, f. Miestna správna komisia v Leviciach, Evidencia domov po roku 1946.
ŠVOLIKOVÁ, Marta. (ed.) Levice – monografia mesta. Vydavateľ : Mesto Levice, 2010, p. 104 – 107.
LÉVAVÁRI-VAJAS, Éva. cit. d., p. 109.
ŠANR-PLV, mapa z roku 1934, parcelné číslo 1814.
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Pomerne veľká konkurencia ho nútila
neustále vylepšovať svoju ponuku.
K výhodám jeho fotoateliéru patrili:
„najkrajšie a najodolnejšie zväčšeniny
fotografií, ponúkal oddelenú miestnosť
na prezliekanie, pekné pozadie, možnosť vycestovať do okolitých dedín na
objednávku, príležitostné fotografie –
športové podujatia, svadby, birmovka,
prvé sväté prijímanie ai., fotografie na
preukazy už do 15. minút.“30 Dôkazom
jeho úspešnej živnosti sú nielen početné
inzeráty, ale svedčí o tom i fakt, že
Laufer do svojho fotoateliéru prijímal
učňov.31 Prax u neho vykonával Vojtech
Budaváry od 1. augusta 1921 do 1. februára 1923.32 Už začiatkom júla v roku
1927 si Budaváry otvoril vlastný ateliér
v Želiezovciach.33
Z roku 1923 pochádza inzerát so zvučným nadpisom „Zvláštna príležitosť! Ak
máte doma fotografiu, ktorá už je vyblednutá, rád ju vynovím! Fotografie kolorujem
olejovými farbami, čím sa stávajú omnoho odolnejšie! Takéto fotografie môžete vidieť
v mojom výklade na Petőfiho ulici (za I. ČSR – Hviezdoslavova ulica, dnes – Ulica
Ľudovíta Štúra) na rohu budovy Levickej sporiteľne a úverného ústavu.34 Okrem toho
ponúkam ešte skupinové, detské, rodinné a svadobné fotografie i pohľadnice vyhotovené vo vysokej kvalite.“ V roku 1924 Laufer hľadal v blízkosti svojho ateliéru jedno
až dvojizbový byt s kuchyňou, súčasne chcel opäť prijať za učňa 14 – 16 ročného
chlapca alebo 14 – 15 ročné dievča. Z toho istého roku pochádza aj rozsiahly oznam
o novinkách v jeho fotoateliéri. Zákazníkom ponúkal možnosť ozdobiť si fotografiou
predmety z rôznych materiálov, napr. vázy, dózy, ale i porcelán, kožu, hodváb či sklo.
Nepoužíval papierovú fotografiu, ktorú len nalepil na predmet, ale ako vysvetľuje
30
31
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Bars 1919 – 1939.
Prvý inzerát nachádzame v týždenníku Bars 1920, následne v rokoch 1924, 1926, 1931, 1932.
ŠANR-PLV, f. Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach 1924 – 1926, Učňovská zmluva medzi
Vojtechom Lauferom mladším a otcom učňa Františkom Budavárym uzavretá 12. septembra 1921
v Leviciach.
Bars 1927.
V týždenníku Bars z 5. augusta 1923 bol uverejnený článok o malej výtržnosti v Leviciach, ktorá sa
týkala práve spomínaného výkladu. V ňom Laufer vystavil zväčšenú fotografiu vojaka – husára, Jána
Dobrovitzkého. Fotografia bola taká vydarená, že ju Laufer použil ako svoju reklamu. Niekomu však
fotografia husára prekážala a v noci výklad rozbil a fotografiu roztrhal. V denníku Hiradó z 11. augusta
1923 sa o tejto udalosti píše, že sa nejednalo o fotografiu, ale o portrét. Roztrhaný na tri kusy bol nájdený
na druhý deň vo vedľajšej ulici. Neznámy výtržník bol zrejme prívržencom Česko-slovenskej republiky
a vystavené vyobrazenie husára, ktoré bolo pripomienkou zaniknutej rakúsko-uhorskej monarchie, ho
natoľko pobúrilo, že sa uchýlil k takémuto vandalizmu.
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jeho reklama: „na hodvábnu vreckovku
alebo vankúš sa nanesie svetlocitlivá
vrstva (emulzia), a tak bude fotografia
vyvolaná priamo na samotný predmet.
Fotografie sú trvácne a predmet je možné očistiť vodou!“ 21. septembra 1924
bol uverejnený oznam, podľa ktorého
z Levíc odišiel35 fotograf Alexander
Adler a všetky jeho sklenené negatívy
prevzal práve Vojtech Laufer.
V medzivojnovom období v Leviciach fungovalo päť fotoateliérov, striedali sa majitelia, no počet sa nemenil.
V polovici dvadsiatych rokov bol už
Vojtech Laufer uznávaným a úspešným
fotografom. V dňoch 14. – 21. augusta
1927 sa ako člen Živnostenského spoločenstva zúčastnil Maďarskej poľnohospodárskej, priemyselnej a národopisnej
výstavy v Komárome, kde boli jeho fotografie ocenené striebornou medailou. Už 9.
októbra 1927 sa v inzerátoch objavuje správa o tomto ocenení.36 V roku 1927 pôsobilo
v meste 5 fotografov: Artúr Nagy, Alexander Adler, Henrich Rusznák, Mária Vargová
a Vojtech Laufer. V roku 1937 bol stav takmer rovnaký, len Alexandra Adlera nahradil
Alexander Hajdú.37
V zbierkovom fonde a vo fotoarchíve (ďalej FA) TMLv nachádzame viacero jeho
fotografií, sú to skupinové portréty, ateliérové fotografie či zábery z ulíc mesta Levice
alebo rôzne spoločenské podujatia. Jeho meno v inzerátoch nachádzame vždy v podobe ifj. Laufer Béla (Vojtech Laufer mladší). Na svojich fotografiách používal značky
vo viacerých formách, najčastejšie je to negatívna (vtlačená) značka: IFJ. LAUFER B.
LÉVA umiestnená v rohu fotografie. Zo skupinových portrétov sa v zbierkach TMLv
nachádzajú napr.: účastníčky bezplatného Singerovho šicieho kurzu v Leviciach
(H8103/rok 1936, H8105/rok 1937). Významnou spoločenskou udalosťou, ktorú
Laufer zdokumentoval sériou fotografií, bola vysviacka zvonov rímsko-katolíckeho
Kostola sv. Michala archanjela v Leviciach 3. októbra 1926 (1378/H, 2548/H, 2549/H,
2550/H). Rovnakú značku nachádzame aj na fotografii (2748/H), ktorou zdokumentoval výstavu darov pre chudobných, ktorá sa konala v Leviciach v decembri roku
1931. Ďalšia z jeho fotografií (1463/H) zachytáva smútočný sprievod dňa 27. mája
1938 na pohrebe starostu a duchovného reformovanej cirkvi v Leviciach, Júliusa
35

36
37

Inzerát len stroho informuje o odchode fotografa Alexandra Adlera z Levíc. Svoj fotoateliér však
nezatvoril, živnosť len prerušil z dôvodu choroby.
Bars 1927.
ŠVOLIKOVÁ, Marta. Levickí fotografi a fotoateliéry do roku 1950. In Acta Musei Tekovensis Levice,
2015, 10: 93 – 95.
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Antala. Významnou udalosťou bola
i spomienková slávnosť na námestí pri
príležitosti príchodu relikvie pravice
sv. Štefana do Levíc 30. apríla 1939
(2919/H). Z portrétov známych osobností sú to fotografie tzv. medailóny,
Ľudovíta Tabyho (3110/H) a Júliusa
Tabyho (3112/H), otca a mladšieho
brata Heleny Tabyovej.
Vo FA TMLv38 nachádzame Lauferove fotografie z Levíc: č. 1187 žiaci
meštianskej školy, č. 1188 penzionovaní
maďarskí učitelia/rok 1932, č. 1281 železničiarsky činžiak, č. 1282 Balassova
brána, č. 1301 mestské hradby, č. 1321
stavba Kürtiho domu, č. 1325 rímsko-katolícky Kostol sv. Michala archanjela,
č. 1326 a 1328 budova hostinca Vörös
Ökör (Červený vôl), č. 1330 námestie
so sochou M. R. Štefánika, č. 1331 Szepesiho ulica, č. 1334 sprievod na Kálnickej
ulici, č. 1335 pohľad na námestie z budovy mlyna, č. 1342 námestie – Kleinov dom/
radnica/Kálvin udvar, č. 1343 námestie – pohľad od Mestského hotela, č. 1344 Piaristické gymnázium, č. 1345 Kostol reformovanej cirkvi, č. 1351 Schoellerov mlyn, č.
1355 Halászcsárda, č. 1356 búranie Deutschovej krčmy, č. 1388 tzv. Zsemberyovský
dom vpredu so sochou sv. Floriána, č. 1432 žiaci Ľudovej školy v Pastovciach, č. 1447
Štefánikova ulica, č. 1450 dva zábery – socha. Sv. Floriána a Zárada/1880 – 1930, č.
4040 a 4044 Eugen Kriek obklopený študentkami Dievčenskej meštianskej školy, č.
4046 účastníci Konferencie učiteľov, ktorá sa konala v Leviciach 24. októbra 192839.
Na skupinovom portréte členov levického Katolíckeho spolku (780/H) je papierová nálepka s predtlačeným textom, rovnako tak na svadobnej fotografii Lauferovcov
(4227/H): Ifj. Laufer B. műterme Léva Posta-u 10.
Ďalšia značka, ktorú používal, bola viac umelecky prevedená – švihovým písmom
a nachádzame ju prevažne na portrétoch: Foto Laufer Léva. Napríklad na portrétoch
Antona Orgonáša, mäsiara z Hronského Beňadiku (793/H) a jeho manželky (792/H).
Ku skupinovým portrétom tiež patrí fotografia maďarských penzionovaných pedagógov z Levíc z 24. augusta 1932 (2827/H).
38

39

Zmätok a nejednotnosť evidencie zbierok zapríčinilo časté sťahovanie i samotná katalogizácia múzejných
zbierok. Fotografický materiál bol v roku 1952 zaradený do zbierkového fondu, neskôr bol vytvorený
samostatný fotoarchív. V tomto roku bola spísaná „prvá oficiálna“ prírastková kniha č. 17-91a, pracovníci
múzea toho času nemali k dispozícii denník E. Krieka. Opätovne v 90. rokoch 20. storočia bola časť
fotografií preradená z fotoarchívu do zbierkového fondu. Preradený bol však len zlomok fotografií, ktoré
môžeme datovať do konca 19. až 1/3. 20. storočia, a preto veľká časť starších fotografií dodnes ostáva
v evidencii fotoarchívu TMLv.
Fotografiu venoval Mestskému múzeu levický učiteľ, Viktor Csorba, 10. novembra 1928. Denník E.
Krieka (H6379).
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Štvrtý typ značky: FOTO – LAUFER. Tú nachádzame na reprezentačnom table
členov správy a úradníctva Okresnej nemocenskej poisťovne v Leviciach z roku 1926
(H5151). Fotografie sú osadené v dekoratívne vyrezávanej pasparte doplnenej maľbou
s rastlinným dekórom. Majstrovským kusom je veľkorozmerné tablo levického spolku
Katolícky kruh z roku 1929, ktoré obsahuje fotografie budovy, jej interiéru a 37 členov
spolku (H8391). Dopĺňa ho detailne prepracovaná maľba – devíza s nápisom, každá
fotografia je ozdobne orámovaná a ako podklad uprostred tabla je umiestnený vavrínový veniec po obvode s lipovou ratolesťou. V ľavom spodnom rohu nachádzame
značku FOTO-LAUFER LÉVA posta u. 10. Tieto dve tablá sú dôkazom Lauferovej
zručnosti a všestrannosti, ako dokázal spojiť umenie maľby a fotografie, a preto ich
oprávnene môžeme pokladať za jedinečné umelecké diela.40
Na fotografii (2237/E) vidíme zas inú značku, ateliérový portrét chlapca s hračkou
z roku 1925, pod fotografiou je tlačený nápis IFJ. LAUFER BÉLA v ľavom spodnom
rohu, v pravom spodnom rohu LÉVA POSTA U. 10.41
To, že Lauferove fotografie prekročili aj hranice okresu, dokumentuje aj obrazová
príloha novín A Prágai Magyar Hirlap z 22. januára 1933, v ktorej bola uverejnená
fotografia plastiky Heleny Tabyovej umiestnenej v Kaplnke tešiteľov v Leviciach.42
Okrem spomínaných fotografií sa v zbierkovom fonde TMLv nachádza ešte
niekoľko Lauferových fotografií, z ktorých nevieme určiť osobnosť, konkrétny rok
či udalosti, ktoré zachytávajú. Ich bližšia identifikácia bude predmetom ďalšieho
skúmania.
MALIAR
Vojtech Laufer mladší sa venoval sakrálnej, žánrovej i portrétnej maľbe. Článok v novinách Lévai Ujság z 2. septembra 1936 ponúka pohľad do jeho ateliéru.
„Na stenách ateliéru visia dokončené i rozpracované diela. K tým najnovším patrí
portrét Jána Kerséka. Ďalšími sú: kresby Pereca, portréty, žánrové výjavy i karikatúry.
V rohu na maliarskom stojane je obraz s názvom Anatómia, na ktorom práve pracuje.
Ten pripravuje na budapeštiansku jesennú výstavu.“ Pravdepodobne obraz maľoval
pre výstavu v Műcsarnoku „A nő a műveszetben“ (Žena v umení), ktorá sa konala
v mesiacoch október a november v roku 1936. Tento článok je zároveň prvou zmienkou o jeho umeleckom mene, ako lokálpatriot používal k svojmu priezvisku prídomok
Lévavári. Definitívne si zmenil priezvisko na Lévavári v roku 1940.43
V umeleckom fonde TMLv sa nachádzajú dve jeho diela (umelecký fond /U)
a v historickom (historický fond /H) jedno:
40

41
42

43

Rovnako to vnímala i levická kultúrna obec. Bol tiež autorom tabla s členmi vedenia Levického
remeselníckeho čítacieho kruhu z roku 1937. ŠVOLIKOVÁ, Marta. (ed.) Levice – monografia mesta, p.
219. I autorom tabla členov vedenia ochotníckeho krúžku pri spolku levického Katolíckeho kruhu z roku
1929. (M. Švoliková, in verbum 2020).
Na fotografii je František Páleník, syn obecného kováča z Mochoviec, narodený v roku 1920.
Noviny A Prágai Magyar Hírlap sú zaevidované pod prír. č. 68/95, ev. č. 3127/H a fotografia plastiky
prír. č. 69/95, ev. č. 2910/H. Autor fotografie bol až doteraz neznámy.
ŠVOLIKOVÁ, Marta. Levickí fotografi, p. 91.
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Lévavári v ateliéri. Zdroj: FA TMLv č. 1366.
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Portrét Jána (Jánosa) Kerséka44
Identifikačné údaje: prír. č. 241, ev. č. 8/U, technika: olej na plátne, rozmery: 85,3 x
67,5 cm, signované: Lévavári.

Ján Kersék. Foto: Ján Kassai.
44

Ján Kersék, právnik, literát, dramatik a publicista. Narodil sa 12. júla 1869 v Leviciach ako prvorodený.
Otec Ján Kersék bol stolár, matka Julianna Dóka. Študoval na Piaristickom gymnáziu v Leviciach,
kde aj zmaturoval. Neskôr študoval právo na univerzite v Budapešti. V roku 1894 sa vrátil do Levíc,
kde si otvoril kanceláriu. Oženil sa s Etelkou Agárdy. Bol redaktorom týždenníka Bars a od roku 1912
až do smrti bol jeho šéfredaktorom. Svoje politické a spoločenské články publikoval vo viacerých
novinách. Písal i divadelné hry a bol hudobný skladateľ. Viaceré jeho diela vyšli tlačou. Bol podpredseda
miestnej organizácie Kresťansko-socialistickej strany, tajomník Levického ženského spolku a popredný
člen viacerých miestnych spolkov. Zakladajúci člen Reviczkého spolku a aktívny člen levických
reformovaných cirkevných spolkov a organizácií. Zomrel 6. februára 1927. Reprezentačný lexikon
Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava : Academia, 1936, p. 420 – 421. Pochovaný je na levickom
cintoríne, kde mu v roku 1935 dali postaviť pomník podľa návrhu Heleny Tabyovej. Na jeho počesť
v roku 1997 bol v Leviciach založený spolok s názvom Kruh Jána Kerséka (Kersék János Kör). Pri
príležitosti 145. výročia jeho narodenia dal Reviczkého spolok na jeho rodnom dome osadiť pamätnú
tabuľu.
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Portrét Jána Kerséka daroval Lévavári Mestskému múzeu 19. marca 1937.
Odovzdávanie obrazu bolo spojené
s krátkou oslavou, na ktorej sa zúčastnili zástupca mešťanostu Vojtech Boros,
Eugen Kriek, riaditeľ múzea, František
Bányai, Terézia Engelová, členovia
rady knižnice a Kornel Koperniczky,
Ernest Akúcs a Ján Windisch, knihovníci. Po krátkom príhovore E. Krieka,
Vojtech Boros obraz prevzal a zveril ho
Kriekovi do opatery múzea. Portrét bol
veľmi vhodne umiestnený v spoločných
priestoroch knižnice a múzea nad dverami.45 Pravdepodobne vtedy vznikla
aj pomerne známa fotografia, na ktorej
sú Lévavári s Kriekom stojaci pri zárubni, nad ktorou je zavesený Kersékov
portrét. Pri tejto príležitosti vznikla aj
pohľadnica tohto Kersékovho portrétu.
Plagáty „János Vitéz“
Identifikačné údaje: prír. č. 17/95, ev. č.
394/U, technika: farebný pastel na pa- Zadná strana pohľadnice s pečiatkou Mestsképieri, rozmery: 140 x 104 cm, datovanie: ho múzea a signovaná Lévavárim a Kriekom
19. 3. 1937. Zdroj: FA TMLv č. 1192.
1938, signované: Lévavári.
Identifikačné údaje: prír. č. 427/92, ev. č.
H6124, technika: farebný pastel na papieri, rozmery: 90 x 60 cm, datovanie: 1938,
signované: Lévavári.
Plagáty pochádzajú zo série ručne maľovaných plagátov, ktoré propagovali divadelné predstavenie v prírode s názvom János Vitéz. Veršovanú rozprávku od Sándora
Petőfiho zhudobnil Pankrác Kacsóh. Toto trojdňové divadelné predstavenie môžeme
pokladať za najväčšiu kultúrnu udalosť v meste Levice v 20. storočí. Zámerom organizátorov bolo nadviazať na úspešné podujatie spred troch rokov „Gyöngyösbokréta“.
Organizátorom bola levická pobočka Maďarského kultúrneho spolku na Slovensku
(SzMKE) na čele s Teodorom Schubertom. Pôvodne dvojdňové podujatie bolo
kvôli veľkému záujmu predĺžené, uskutočnilo sa v dňoch 13. – 15. augusta 1938. Predstavenia sa odohrávali na Republikánskom námestí, kde bolo postavené pódium (30
x 12 x 2 m) podľa návrhu bratislavského scénografa, Jána Ladvenicu. V predstavení
sa predviedlo takmer 300 účinkujúcich, najväčšiu pozornosť si vyslúžili levický spevokol Dalárda a členovia Národného divadla z Budapešti. Tri divadelné predstavenia
45

Lévai Ujság 24. 3. 1937.
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Plagát „János Vitéz“. Foto: Ján Kassai.

so skúškami si pozrelo takmer
40. tisíc divákov, čím sa Levice zaradili medzi popredné
kultúrne mestá ako Segedín či
Salzburg, kde sa organizovali
podobné podujatia. Vojtech
Lévavári bol jedným z autorov
propagačných plagátov, ktoré
boli distribuované na celé
Slovensko. Autorkami ďalších
návrhov plagátov boli Helena
Tabyová a Jozefína (Józsa)
Faragóová.46 Na Lévaváriho
plagáte 394/U vidíme hlavné
postavy príbehu Víťaza Janka
a jeho milú Ilušku, v pozadí
levické dominanty: budovu
Učiteľského ústavu, hrad,
Kostol sv. Jozefa a Kostol
reformovanej cirkvi. Menší
plagát H6124 zas zobrazuje
záverečnú scénu príbehu,
Víťaza Janka ako husára s ružou v ruke stojaceho na brehu
jazera.

Za Lévaváriho dielo sa považuje aj portrét mešťanostu Ľudovíta (Lajosa)
Bódogha47. Portrét je bez signatúry a v prírastkovej knihe TMLv č. 17-91a je
pri obraze ? (autor neznámy). Bol to dar MNV Levice v roku 1946. Portrét v druhostupňovej evidencii spracovala Mgr. Trúda Sarnová v roku 1983 a podľa tohto záznamu
je autorom práve Lévavári. Nevieme, na základe akých informácií k tomuto záveru
odborná pracovníčka dospela. Na ráme tohto portrétu sa nachádza mosadzný štítok
s nápisom: „Bódogh Lajos Léva r. t. város polgármestere 1899 – 1919.ig“. Ak portrét
46

47

Bars 1938. Dva plagáty od Heleny Tabyovej sú evidované v umeleckom fonde TMLv, ev. č. 77/U-a,
77/U-b. Tri plagáty od Jozefíny Faragóovej sú evidované v umeleckom fonde TMLv, ev. č. 390/U, 391/U,
392/U.
Ľudovít Bódogh (1851 – 1924) pochádzal z Kecskemétu a v Segedíne pôsobil ako právnik. V roku 1882
sa oženil s Máriou Bagi z Kecskemétu. V roku 1896 bol zvolený za prvého radcu Levíc vedľa mešťanostu
Štefana Máriássyho, ktorého čoskoro nahradil. Levickým mešťanostom bol v rokoch 1899 – 1919. Za jeho
pôsobenia bola postavená radnica 1901 – 1902, mestský hotel 1909 – 1910, bola vybudovaná keramitová
dlažba a mestská elektráreň. Jeho prvá manželka zomrela v roku 1917 vo veku 58 rokov. Bars 1917.
V máji 1918 sa oženil s Vilmou Váray. Bars 1918. Po vzniku Československej republiky sa odsťahoval
do Budapešti. Posledné roky života prežil s manželkou v ťažkej finančnej situácii. Rada mesta Levice
mu dokonca schválila 2000 korunový sociálny príspevok. Bars 1924. Bol pochovaný na Farkasrétskom
cintoríne (Farkasréti temető). Podľa aktuálnych informácií (M. Švoliková, in verbum 2020) je hrobové
miesto zrušené.

201

vznikol v roku 1919, bolo by
to jedno z jeho prvých diel.
Žiaľ, zmienku o tom, že takýto
portrét vznikol, nenachádzame
ani na stránkach týždenníka
Bars, tak ako je tomu v prípade portrétu J. Kerséka.
Identifikačné údaje: prír. č.
239, ev. č. 6/U, technika: olej
na plátne, rozmery: 69 x 55,4
cm.
Ďalším takýmto portrétom,
kde autorstvo len predpokladáme, je obraz Júliusa (Gyulu)
Antala48, ktorý sa nachádza
v majetku Reformovaného
farského úradu v Leviciach.
Pravdepodobne vznikol pri
jeho náhlom úmrtí v roku
1938. Technika: olej na plátne,
rozmery (bez rámu): 80 x 60
cm. Aj napriek tomu, že obraz
nie je signovaný, už na prvý
pohľad je zjavný rovnaký
rukopis autora, ako pri spomínaných dvoch portrétoch.
Na všetkých troch portrétoch Plagát „János Vitéz“. Foto: Ján Kassai.
pozorujeme tmavé, hnedé
pozadie, s jemnou okrovou siluetou okolo portrétovaného. Všetky tri diela spája
nielen technika a približné rozmery, ale aj vystupujúca realistická belosť tvárí, ktorú
podtrháva nevýrazný čierny odev portrétovaných.
Okrem týchto významných osobností mesta Levice, Lévavári namaľoval aj portrét
dirigenta levického spevokolu Dalárda, Štefana Heckmana.49 Jeho podmienkou bolo,
48

49

Július Antal (1896 – 1938) sa narodil v Dolnej Seči. Štúdium teológie absolvoval v Pápe a neskôr dva
roky v Holandsku. Dva roky pôsobil v Hontianskej Vrbici a jeden rok vo Vozokanoch nad Hronom
ako pomocný kaplán. V roku 1915 nastúpil na front a po štyroch rokoch odišiel do civilu ako poručík
v zálohe. V roku 1924 sa dostal do Levíc ako pomocný kaplán a od roku 1925 stál na čele Reformovanej
cirkvi v Leviciach. V roku 1926 sa oženil s Rózou Kisovou, s ktorou mal troch synov, Júliusa, Ladislava
a Gábora. 8. novembra 1932 bol zvolený za starostu mesta Levice. Za jeho pôsobenia bol v meste
vybudovaný nový most ponad kanál Perec, na Géni bola postavená budova školy, rozširoval sa areál
nemocnice, modernizovala sa pošta, viacero ulíc bolo vydláždených. V roku 1936 sa začala stavať budova
okresného úradu. Týmito opatreniami si získal priazeň Levičanov. Jeho predčasná smrť zasiahla do života
Levičanov a jeho smútočný sprievod sa do dnešných dní považuje za najväčší v histórii mesta. Svojim
objektívom ho zachytil aj Vojtech Laufer (1463/H). Július Antal je pochovaný na levickom cintoríne.
Bars 1938. ŠVOLIKOVÁ, Marta. (ed.) Levice – monografia mesta, p. 94, p. 184, p. 253.
LÉVAVÁRI-VAJAS, Éva. cit. d., p. 112.
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ak by v budúcnosti Dalárda ukončila svoju činnosť, portrét mal byť odovzdaný do zbierok Mestského múzea. Nikdy sa tak nestalo a osud tohto Lévaváriho diela nepoznáme.50
V priebehu rokov pozorujeme dozrievanie maliara, od jeho prvého známeho
diela zo stropu Mariánskej kaplnky z roku 1914 až po portrét Júliusa Antala. Sakrálny
výjav môžeme považovať za „naivnú“ prácu, zatiaľ čo portrét levického duchovného
a starostu je dielom vyzretého umelca. Lévavári bol skvelým portrétistom, v odraze
spomínaných skutočností ho právom môžeme považovať za „dvorného“ portrétistu
osobností spoločenského, politického i cirkevného života v meste Levice v medzivojnovom období. Nevieme, či jeho profesia fotografa mu napomohla v rozvoji jeho
maliarskych zručností, alebo naopak to, že bol umelcom, z neho spravilo výborného
fotografa. Každopádne môžeme konštatovať, že koncom 30. rokov 20. storočia bol
majstrom oboch týchto profesií.
PODPOROVATEĽ MÚZEA
Základinu pre vznik Mestského múzea v Leviciach tvorila zbierka rodiny Nécsey
darovaná v rokoch 1927 – 28. Zbierka bola uložená na druhom poschodí levickej
radnice v spoločných priestoroch s Mestskou maďarskou knižnicou. Prvá expozícia
sa volala Nécseyho izba (Nécsey szoba). Zbierka sa začala rýchlo rozširovať a Vojtech Laufer patril k prvým darcom. Jeho dary sú zapísané v denníku (H6379) prvého
správcu a riaditeľa múzea, Eugena
Krieka. Po vrábeľskom poštmajstrovi
Jozefovi Nécseym, po levickom klobučníkovi Jozefovi Grünvaldovi, levickom
učiteľovi Viktorovi Csorbovi, levickom
bankovom účtovníkovi Gejzovi Jozefčekovi a po levickom stolárskom majstrovi
Ľudovítovi Bartosovi bol Vojtech Laufer
mladší, fotograf z Levíc, v poradí šiestym darcom.
Mestskému múzeu v roku 1929 daroval porcelánový pivový krígeľ pochádzajúci z Mníchova v tvare ľudskej lebky.
Tento pivový krígeľ je dnes vystavený
v stálej expozícii TMLv v časti spoločenský život. V historickom zbierkovom
fonde je zaevidovaný pod prír. č. 368, ev.
č. 386/H.51 Je to pollitrový cínový pohár
osadený v porcelánovej ľudskej lebke.
Pivový krígeľ z Mníchova, 1910.
Lebka je položená na knihe. Na jednej
Foto: Ján Kassai.
strane knihy je nápis „GAUDEAMUS
50
51

Lévai Ujság 3. 3. 1937.
Rovnaký pivový krígeľ sa nachádza aj v zbierkach Valentin-Karlstadt Museum v Mníchove a Milwaukee
Art Museum.
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Najznámejšia Lauferova fotografia – Balassova brána. Zdroj: FA TMLv č. 1282.
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IGITUR“, na strane druhej „JUVENES DUM SUMUS“, na chrbte knihy „COMMERSBUCH.“52 Na spodnej strane je krígeľ signovaný „Ifj. Laufer Béla München
1910“. Je výrobkom fabriky na porcelán Ernst Bohne Söhne sídliacej v meste Rudolstadt v Durínsku/Nemecko.
Spolu s krígľom Laufer múzeu daroval aj 3 ks fotografií: zbúraná panská krčma –
Deutsch-féle – s Balassovou bránou. Dnes sa v zbierkovom fonde TMLv nachádzajú
dve fotografie Balassova brána (1415/H, pôvodne FA č. 4150, preradená v 90. rokoch),
Búranie Deutschovej krčmy (1390/H, pôvodne FA č. 4149, preradená v 90. rokoch)
a tretí kus je evidovaný vo FA TMLv č. 4151 pod názvom Mestské hradby. Autorom všetkých troch fotografií je samotný Laufer a pochádzajú z roku 1929. V roku 1932 daroval
opäť 3 kusy fotografií, pravdepodobne to boli rovnaké tri fotografie ako v roku 1929.
Okrem samotného Laufera, v denníku E. Krieka medzi darcami nachádzame aj
rodinných príslušníkov – otca, manželku i syna. 16. septembra 1931 Irena Lauferová
(Laufer Bélanné ifj.) darovala čierny kríž, ktorý bol pôvodne súčasťou náhrdelníka,
ktorý v auguste 1931 múzeu daroval Viktor Csorba. 19. januára Vojtech Laufer
najmladší (legifj. – legifjabb) daroval jednu ruskú šabľu zo zbrojnice Komárňanskej
pevnosti. 30. apríla v roku 1937 Viliam Robb daroval múzeu výtlačok politického
denníka A Függetlenség zo 16. marca 1848. Noviny pôvodne vlastnil Vojtech Laufer
starší. 2. februára 1938 Vojtech (Lévavári) Laufer múzeu daroval dýku so železnou
čepeľou bez pošvy. Tieto predmety sa nám nepodarilo identifikovať a žiaľ, dnes sa
v zbierkovom fonde TMLv nenachádzajú.
ZÁVER
Zámerom príspevku bolo vytvoriť katalóg predmetov evidovaných v zbierkovom
fonde a fotoarchíve Tekovského múzea v Leviciach viažucich sa k osobnosti Vojtecha
Laufera-Lévaváriho. Prostredníctvom nich sme predstavili nielen jeho život a dielo,
ale načrtli sme aj obraz Levíc v medzivojnovom období a stručnú rodinnú genealógiu.
Našim cieľom bolo poukázať na ďalšiu významnú levickú osobnosť a odkryť tak
ďalšie „tmavé miesto“ v histórii mesta Levice. Jeho dielo si nepochybne zaslúži našu
pozornosť a úctu a veríme, že tento príspevok poskytne solídne základy pre budúceho
bádateľa, ktorý detailnejšie zmapuje životopis Vojtecha Laufera-Lévaváriho.
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Spevník študentských piesní s úryvkami zo známej študentskej piesne „Radujme sa, pokiaľ sme mladí“...
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