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STAVEBNÝ VÝVOJ KAŠTIEĽA V MARKUŠOVCIACH AKO 

ŠĽACHTICKÉHO SÍDLA MARIÁŠIOVCOV 

 

Martina Snaková 

 

Okolie Spišskej Novej Vsi, tak ako aj celý Spiš je preplnené umeleckohistorickými 

pamiatkami, rovnako sakrálnymi ako svetskými.
1
 Ani nami skúmaný kaštieľ v dnešných 

Markušovciach nie je výnimkou.  

Pred samotným vybudovaním kaštieľa v obci Markušovce bol hlavným sídlom rodiny 

opevnený hrad, ktorý sa dáva do súvislosti s listinou kráľa Ladislava IV. Kumánskeho z 24. 

júna 1284.
2
 Stavebný rozmach kaštieľov a kúrií v Markušovciach vzrástol v 17. storočí, kedy 

sa opevnený kaštieľ (hrad) stával tesný a menej pohodlný z dôvodu rozvetvenosti samotných 

Mariášiovcov. Tí sa napokon rozhodli v priebehu 17. storočia postaviť si niekoľko kúrií.
3
 

Kaštieľ v dnešných Markušovciach však patrí k najmladšej stavebnej pamiatke 

z východoslovenských renesančných kaštieľov.
4
  

Markušovce vznikli ako pohraničná strážna obec v 12. storočí.
5
 V roku 1439 udelil 

kráľ Albrecht Habsburský Jurajovi Mariášimu mýto vyberané na majetku Mariášiovcov 

v Štefanovciach.
6
 

Zo strážnych obcí sa najvýznamnejšie stali práve Markušovce. Súčasťou obce boli aj 

dnes už zaniknuté Štefanovce. Táto obec sa v archívnych prameňoch uvádzala ako 

Csepesfalva, Stefensdorf alebo Stefanowcze (1773). Štefanovce boli napokon pričlenené k 

Markušovciam v roku 1877. Súčasný názov obce Markušovce vychádza z pomenovania po 

jednom z prvých známych členov rodu – komesovi Markovi. V historických prameňoch sa 

uvádzal pod názvami: possiesionem aput sanctem villa Marci vocatam (1324), Mariusdorf 

(1345), Mariasfalva (1350) a pod.
7
 V 18. storočí sa názov obce používal v rôznych 

slovenských, nemeckých a maďarských podobách ako Markussowcze, Marckdorf, 
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Markusfalva (1773) a v 19. storočí ako Markusfalu és Csepánfalu (1882 – 1888). V roku 

1920 sa názov obce ustálil do dnešnej, slovenskej podoby Markušovce.
8
 

Zakladateľom a podporovateľom stavby kaštieľa ako nového sídla rodu bol František 

Mariáši (1597 – 1649), podžupan Spiša a prefekt sirôt Pavla Rákociho.
9
 Svedčí o tom aj nápis 

nad vstupným portálom: „František Mariáši z Markušoviec postavil toto dielo od základov 

v roku 1643.“
10

 Kaštieľ bol vybudovaný v spomínanom roku na území obce Štefanovce,
11

  na 

rovine pod hradom.  

 Tak, ako opevnený hrad, aj novovybudovaný kaštieľ Františka Mariášiho plnil 

v prvom rade obrannú funkciu. Obranné prvky tvorili štyri nárožné okrúhle bašty a grafitová 

stena, ktorá predstavovala čelnú fasádu, hlavné priečelie kaštieľa. Nad priečelím bola 

postavená renesančná atika.
12

 Pôdorys kaštieľa má obdĺžnikový charakter, s dvoma 

podlažiami. Priestory na prízemí sa zaklenuli valenými klenbami a lunetami, priestory 

na poschodí mali trámové stropy.
13

 V súpisoch sa však meno staviteľa neuvádza, a tak zostáva 

neznámy.
14

 

Mariášiovci sa stali podporovateľmi niekoľkých protihabsburských povstaní, čo 

spôsobilo vtrhnutie cisárskych vojsk na ich majetky. Počas reformácie prijali učenie Martina 

Luthera, a neskôr aj Jána Kalvína. To spôsobilo nezhody medzi panovníkom 

a Mariášiovcami, a sťažilo aj život obyvateľov v Markušovciach.
15

 

Počas povstania Juraja Rákociho, koncom júna 1644 vtrhlo cisárske vojsko vedené 

Mikulášom Esterházim aj do Markušoviec, a vyplienili okrem iného aj kaštieľ (Kastell 
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angesprecht) Františka Mariášiho. Keď sa však stretli s Rákociho povstalcami odtiahli do 

Spišského Štvrtka.
16

  

 Ďalší protihabsburský príslušník, Imrich Mariáši, podžupan Spišskej komory bol 

obvinený z napomáhania účastníkom Vešeléniho sprisahania a odsúdený zo zabavenia 

majetku. Preto mu 17. augusta 1673 cisárovi zverenci skonfiškovali spišské majetky, ako aj 

vybavenie opevneného kaštieľa.
17

 Imrich Mariáši s manželkou, dvoma dcérami, dvomi 

komornými a dvomi sluhami sa z milosti správcu mohli zdržiavať v opevnenom kaštieli.
18

 

O nami hľadanom kaštieli sa pramene nezmienili.  

      Priamym účastníkom povstania Imricha Tököliho bol Mikuláš Mariáši (1656 – 1744), 

ktorý sa pridal aj k povstaniu Františka II. Rákociho. V roku 1710 cisársky generál Sigbert 

Heister obsadil Markušovce a zabavil opäť majetok Mariášiovcov.  

           V súpise z roku 1732 sa opisuje nami študovaný kaštieľ, ktorý je v rukách Gabriela ml. 

Mariášiho (1662 – 1721) ako  čiastočne murovaný, ale v ruinách.
19

 

V ďalšom súpise z roku 1734 sa opisuje kaštieľ v Štefanovciach nasledovne: „..veľká 

šľachtická kúria, s dvomi podlažiami, so štyrmi izbami, s tromi vyhrievacími pecami, s jednou 

jednoduchou, viditeľnou pecou a dvomi pevne stojacimi, zamurovanými a oknami s 

presvetľujúcou funkciou. Kaštieľ je čiastočne v ruinách. Pri kaštieli je drevený dom s izbami 

so šindľovou strechou, hospodárska budova a stodola so slamenou strechou, a menší drevený 

dom, v ktorom bývali ženy, pravdepodobne slúžky.“ 
20

  

Kaštieľ napokon získal do vlastníctva syn Gabriela Mariášiho, a to František Mariáši 

(1699 – 1756), ktorý dal v roku 1745 pristavať spolu manželkou Zuzanou Sontágovou 

hospodárske budovy s bytmi pre služobníctvo. O roku dokončenia týchto stavieb svedčí nápis 

v priečelí hospodárskeho traktu: „Túto budovu nechal postaviť od základov František Mariáši 

starší spolu so svojou vznešenou manželkou Zuzanou Sontághovou v roku 1745.“
21
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 O najväčšiu prestavbu kaštieľa sa zaslúžil až syn Františka Mariášiho, Wolfgang  

Mariáši (1736 – 1795), ktorý okrem prestavby kaštieľa v Batizovciach nechal opraviť aj 

stavby ďalších hospodárskych budov na rodových majetkoch v Markušovciach, Batizovciach 

a Brzotíne. Podporil aj opravu požiarom spustošeného opevneného kaštieľa (hradu).
22

  

V štúdii od Edmunda Mariášiho sa dozvedáme, že vtedajší renesančný kaštieľ v 

Markušovciach sa podobal na hradné kaštiele z Betlanoviec na Spiši a Fričoviec v Šariši.
23

 

Wolfgang, prezývaný aj Vlk Mariáši ako hlavný stavebník urobil z kaštieľa bohato zdobenú 

stavbu, čím ju prestaval do novej podoby. Grafitová stena bola prestavaná tak, že postavili na 

miesto renesančnej atiky stenu na pilieroch, so slepými fiktívnymi oknami, vzbudzujúc tak 

dojem tretieho podlažia. Prestavbu ukončili nadstavením atiky. Barokové priečelie sa 

ozdobilo štukovou ornamentálnou výzdobou a napokon starý strešný systém nahradili drevo-

betónovou strechou.
24

 

Vlk Mariáši podpísal viacero zmlúv s remeselníkmi pracujúcimi na prestavbe v rokoch 

1773 až 1778.
25

 Na prácach sa pokračovalo nasledovne. Stavbou veže poveril v roku 1773 

levočského majstra Jána Schödla. V tom istom roku objednal železné zábradlie u zámočníka 

Michala Stubnera zo Spišskej Novej Vsi. V roku 1775 uzavrel zmluvu 

s levočským murárskym majstrom Matejom Mrázom, na výrobu kamenných okenných rámov 

pre prvé poschodie kaštieľa a guľovité ukončenie atiky. Následne uzavrel zmluvu 

s murárskym majstrom Tomášom Liebom zo Solivaru, ktorého poveril konkrétnou 

objednávkou súvisiacou s vyhotovením medziokenných stĺpov, kapitelov a ríms. Ján Feick, 

kežmarský sochársky majster vytvoril podľa zmluvy z roku 1776 štukovú výzdobu. 

Ornamentálnu výzdobu realizoval spišskonovoveský majster Ján Bienerth. Napokon poslednú 

zmluvu uzatvoril v  roku 1778 so sochárskym majstrom Reitsamerom zo Spišskej Novej Vsi 

na výrobu okien a dverí.
26

 

Na ďalších stavbách objednávateľa Vlka Mariášiho, ako aj  na prestavbe kaštieľa, 

pracovali títo slovenskí remeselníci. Stolárske práce vykonávali Karol Duringer, Ján 
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Reitsamer a Tomáš Thern, všetci zo Spišskej Novej Vsi a Samuel Spirus z  Levoče. Ako 

zámočníci sa uplatnili Pavol Engel a Martin Greb a klampiar Jakub Weisser, všetci zo 

Spišskej Novej Vsi.
27

 

Paralelne so stavbou kaštieľa sa pracovalo aj na úprave parku, ktorá bola ovplyvnená  

francúzskym vplyvom. Park bol rozdelený na trojstupňovité terasy. Pri tejto príležitosti 

vznikli vodou naplnené kašne a fontány tzv. vodotrisky. V parku sa nachádzali jaskyne, ale aj 

sochy a vázy.
28

 Vlk Mariáši uzatvoril zmluvu z Jánom Feikom na výrobu 8 ovídiovských 

sôch v životnej veľkosti  5 ½  stôp vysokých a 8 váz, 4 stopy vysokých, ktorých vyhotovenie 

stálo 52 dukátov, a podľa zmluvy mali byť umiestnené na miesto, ktoré im prináležalo.
29

 

Najznámejším dielom Vlka Mariášiho bolo vybudovanie barokového záhradného 

pavilónu, známeho pod názvom Dardanelly. Návrh rátal s dvojkrídlovým riešením stavby. 

Z jeho výstavbou sa začalo v roku 1775, keď bola podpísaná zmluva s Jánom Schödlom, 

ktorého úlohou bolo vyhotovenie šindľovej strechy. O rok neskôr uzavrel Vlk Mariáši zmluvu 

s kamenárskym majstrom Adamom Steinmeisslerom z Nového Mesta pod Šiatrom na 

vyhotovenie kamenného zábradlia, avšak táto práca sa nezrealizovala. V roku 1778 uzatvoril 

Vlk Mariáši zmluvu s murárom Františkom Bartlom zo Spišskej Novej Vsi. Z textu zmluvy sa 

dozvedáme o výstavbe dvoch plánovaných krídel skleníka, kde mali byť vysadené okrasné 

rastliny, a to pomarančovníky, citrónovníky a vavríny, ktoré mali byť pestované v drevených 

debnách. Schodisko do prízemnej sály vyhotovil levočský majster Andrej Petruška. Vonkajšiu 

stenu tvorila na stenách bohatá štuková výzdoba navrhnutá sochárskym majstrom Vincentom 

Schwarzom z Podolínca.  

Letohrádok Dardanelly tvorí niekoľko stĺpov, ktorých hlavice sú zhotovené 

v barokovom slohu. V tom čase sa vymaľovala hala na poschodí, ale nie sú o tom presné 

záznamy. V hornej hale sa však nenachádza žiadna štuková výzdoba, ale namiesto toho 

architektonická, ktorej maľby, klasické vázy, reliéfy a sochy sú v barokovom slohu a ich 

ornamenty sa približovali štýlu francúzskeho panovníka Ľudovíta XVI. Strop bol rozdelený 

širokými trámami na dve samostatné plochy. Vo vnútornej časti sa nachádzali svetlá a jemná 

kvetinová girlanda. Na stenách je šesť mytologických scén. Sú reprodukciami neapolského 

maliara Luca Giordana. Na východe je Neptún a Ampfitrité, na severe Paridov súd a Diana na 
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love, na západe Galathea s delfínom a na juhu Bakchus a únos Persefony.
30

 Nevie sa však, kto 

bol majster malieb, ale pripomínajú školu Dortmeistra, pôsobiaceho v Maďarsku. Zo 

záznamov sa tiež nezistilo, kto bol vedúcim stavby.
31

 

Stavba letohrádku Dardanelly zostala napokon nedokončená, čo spôsobila 

predovšetkým finančná tieseň staviteľa Vlka Mariášiho, a napokon očakávaný, ale 

neuskutočnený príchod cisára Jozefa II.
32

 

Z archívnych záznamov sú známe dva požiare, ktoré vypukli v Markušovciach, a to 

v roku 1793
33

 a ďalší v roku 1848.
34 

O poškodeniach kaštieľa sa záznamy nezmieňujú.  

           V 19. storočí kaštieľ neprešiel ďalšími výraznými architektonickými zmenami. V tom 

čase bol už majiteľom kaštieľa Edmund Mariáši. Z roku 1909 pochádza upozornenie 

Uhorskej pamiatkovej komisie na neobývaný kaštieľ,
35

 a preto sa už v nasledujúcom roku  

vydalo nariadenie vo veci obhliadky kaštieľa.
36

   

Správu o stave markušovského kaštieľa, spolu s návrhom na jeho rekonštrukciu 

s rozpočtom podal v roku 1911 architekt Ernest Foerk.
37

 Obnova kaštieľa Mariášiovcov, ako 

aj letohrádku Dardanelly mala pokračovať v rokoch 1912 – 1913.
38

  

 Po vzniku Československej republiky začal opäť za obnovu kaštieľa apelovať jeho 

majiteľ Edmund Mariáši (1869 – 1948). Už v roku 1924 sa riešilo zničenie záhradného 

pavilónu po požiari. Viackrát sa preto obrátil so žiadosťou o poskytnutie finančnej podpory na 

vtedajší Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku. Išlo o opravu strechy a umiestnenie 

pamätnej tabule na záhradnom pavilóne.
39

   

Napokon v roku 1927 sa Edmund Mariáši snažil zabezpečiť opravu samotného 

kaštieľa Markušovciach.
40

 V jednom zo záznamov sa spomína, že v starom kaštieli 

(pravdepodobne išlo o hrad) už žiadne zariadenie nebolo, kým v nami skúmanom kaštieli sa 

nachádzal nábytok a obrazy z 18. a 19. storočia. Samotná finančná podpora od štátu bola 

                                                 
30

 MÁRIÁSSY, Ö. Szemelvények Máriássy Farkas máganleveltáraból..., s. 34-36,  alebo SABOL, E. Kaštieľ 

v Markušovciach..., s. 174.   
31

 Archív PÚ SR, Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951, Chudomelka Markušovce – kaštieľ. (rkp)  

Historický popis. 1956, inv. č. 651/1, šk. č. 61.  
32

 SABOL, E. Kaštieľ v Markušovciach..., s. 174.   
33

 MV SR, Štátny archív v Levoči, (ďalej len ŠA LE) Spišská župa (ďalej len SŽ), inv. č. 621, Kongregačné 

písomnosti. Obdobie 1790 – 1849, sign. 832/1793, fasc. č.  62-63, šk. č. 296. 
34

 ŠA LE, SŽ, inv. č. 1632, Jozefínske písomnosti. Župný stály výbor 1848 – 1849. sign. 459/1848, fasc. č. 121, 

šk. č. 801.  
35

 Archív PÚ SR, UPK 1904 - 1915, zv. 47, s. 2866, spis. č. 1106/1909.  
36

 Archív PÚ SR, UPK 1904 – 1915, zv. 52, s. 3613, spis. č. 888/1910. 
37

 Archív PÚ SR, UPK 1904 – 1915, zv. 55, s. 3963 – 3968, spis. č. 46/1911.  
38

 Archív PÚ SR, UPK 1904 – 1915, zv. 56, s. 4418, spis. č. 1894/1912. 
39

 Archív PÚ SR, Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 (ďalej len PO), Markušovce – kaštieľ, inv. č. 

651/1, sign. 315/1924, šk. č. 61. Bola poskytnutá subvencia 14 000 Kčs. Časť prác hradil majiteľ a časť štát.  
40

 Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 1268/1925, šk. č. 61. 
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poskytnutá v nasledujúcom roku
41

 a prácu kolaudoval stavebník M. Murko z Novej Bane.
42

 

Išlo o prvú etapu prestavby, a to o opravu strechy a krovu proti zatekaniu vodou, pokrytie 

terasovitého stropu asfaltovou vrstvou, pokrytie hlavnej rímsy, ale aj opravu atiky a veže. 

Nasledujúci rok požiadal Edmund Mariáši o finančnú podporu na druhú etapu prestavby,
43

 

ktorá sa týkala štukovej výzdoby, opravy omietky a zabezpečovacích prác na múroch 

kaštieľa. Štukovú výzdobu mal uskutočniť František Bechyně, ktorý síce ponuku prijal, ale 

nedostal dopredu od Štátneho referátu informácie o rozsahu rekonštrukčných prác.
44

 V roku 

1929 podľa hlásenia Krajinského úradu bola oprava kaštieľa v Markušovciach vykonaná 

a kolaudovaná.
45

 Finančná podpora bola napokon vyplatená pre E. Mariášiho v nasledujúcom 

roku.
46

  

Za prvej republiky zostal markušovský kaštieľ neobývaný. V roku 1933 Edmund 

Mariáši kaštieľ definitívne predal Alexandrovi Wielandovi.
47

 Osud markušovského kaštieľa 

bol napokon spečatený jeho konfiškáciou v prospech Československého štátneho majetku n.p. 

z roku 1950, ktorého vlastníkom zostal až dodnes. V tom istom roku národná kultúrna 

komisia rozhodla o umiestnení skonfiškovaného materiálu do Východoslovenského múzea 

v Košiciach. V kaštieli sa už nachádzal aj hospodársky archív a tiež materská škola a zostal 

v ňom ako domovník a strážca parku pracovať Jozef Vékony,
48

 bývalý komorník rodiny 

Wieland. V roku 1952 bol podaný návrh na asanáciu štátneho kaštieľa v Markušovciach 

a kultúrne využitie pre depozitár muzeálnych zbierok z košického kraja. O pár rokov neskôr 

vyhlásený za štátny kultúrny majetok v správe Povereníctva kultúry.  

 Slovenský pamiatkový ústav uskutočnil v roku 1954 súpis údajov v štátnom kaštieli 

v Markušovciach. V kaštieli sa okrem Štátneho východoslovenského múzea nachádzal 

jednoizbový byt a materská škola. Stav kaštieľa bol však v katastrofálnom stave. „Strecha 

premokala, steny, omietka a figurálna výzdoba boli značne poškodené, okná vybité 

a miestnosti bez podlahy. Poškodenie je badateľné aj na letohrádku Dardanelly, ako aj 

parku.“  

                                                 
41

 Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 1958 /1928, šk. č. 61. Na opravu kaštieľa v prvej etape bola poskytnutá 

subvencia v sume 40 000 Kčs.  
42

 Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 2621/1928, šk. č. 61. 
43

 Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 388/1929, šk. č. 61. 
44

 Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 1570/1929, šk. č. 61.V prvom svojom liste si František Bechyně cenil, 

že môže pracovať na kaštieli v Markušovciach, ktoré mienil realizovať spolu so slovenskými remeselníkmi. 

Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 1646/1929, šk. č. 61. Vo svojom druhom liste sa sťažuje, že sa s 

fasádnymi prácami začalo bez skoršieho oznámenia.  
45

 Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 1692/1930, šk. č. 61. 
46

 Archív PÚ SR, PO, inv. č. 651/1, sign. 88/1931, šk. č.61. Až v  roku 1931 obdŕžal E. Mariáši spomínaných 

40 000 Kčs, ktoré mal dostať už v roku 1929.  
47

 ŠPALEKOVÁ, E. Kaštieľ Markušovce..., s. 37.  
48

 Archív PÚ SR, KÚŠPSOP Prešov, sign. 615/1951, šk. č. 39. 



 102 

Od roku 1955 sa začalo pracovať na fasádach kaštieľa, v nasledujúcom roku sa 

uskutočnili štukatérske a kamenárske práce, práce na kovanom železe a maliarske práce. 

Napokon v roku 1956 bola spísaná správa o priebehu rekonštrukčných prác.  

Kaštieľ v Markušovciach bol napokon v roku 1958 odovzdaný do užívania na múzejné 

účely, nainštalované z materiálov kaštieľov v Markušovciach a Hodkovciach a zo Štátneho 

východoslovenského múzea v Košiciach. Avšak okolie kaštieľa, park a letohrádok Dardanelly 

zostali v poškodenom stave. Slávnostné otvorenie nábytkového múzea sa uskutočnilo 5. 

septembra 1959. Na tieto účely slúži kaštieľ dodnes.  
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Summary 

Building Development of the Manor House in Markušovce as an Aristocratic Residence of Mariáš Family  

 

Building development of Markušovce (formerly Štefanovski) Manor House went through two major stages, 

concretely the construction of the Renaissance manor house itself, and its rococo reconstruction that highlighted 

its artistic value. Archival sources gave as a lot of knowledge that also refer to the owners of Mariáši family. 

Although the manor house was built in 1643, in the 19th century there was a decline of a social status of the 

family and gradually the manor house remained uninhabited. As early as the first half of the 20th century, the 

reconstruction of the manor house happened because of the ravages of time. Nationalization of the manor house 

brought its further distinct reconstruction which was carried out in the 50s and then in the 80s of the 20th 

century. At present it is used for museum purposes (exhibition of historical furniture is situated in this place). 
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