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STAVEBNO-HISTORICKÝ VÝVOJ NIEKTORÝCH ŠĽACHTICKÝCH 

MESTSKÝCH PALÁCOV V KOŠICIACH 

 

  Veronika Timuľáková 

 

 Šľachtické mestské paláce sú špecifickým urbanistickým prvkom, ktoré môžeme 

sledovať aj v rámci našich mestských historických jadier (Bratislava, Košice, Banská 

Bystrica, Prešov...). Svojím architektonickým stvárnením odrážajú najmä privilegované 

spoločenské postavenie svojich pôvodných šľachtických majiteľov. Jadro každého paláca 

tvorili obytné miestnosti šľachtickej rodiny a reprezentatívne, navzájom prepojené priestory 

na prvom poschodí, v ktorých majiteľ prijímal hostí a usporadúval spoločenské stretnutia 

slúžiace na jeho vonkajšiu reprezentáciu. Na reprezentatívne priestory nadväzoval na jednej 

strane byt majiteľa so samostatnou jedálňou, knižnicou, pracovňou a spálňami i budoármi 

jednotlivých členov rodiny, na druhej strane hosťovské miestnosti a miestnosti pre 

služobníctvo.1 

V našej štúdii chceme predstaviť stavebno-historický vývoj troch šľachtických 

mestských palácov v Košiciach, ktoré patrili k popredným uhorským šľachtickým rodinám – 

Berzeviczy, Csáky a Dessewffy, pričom je známe, že z ich radov pochádzali významní 

funkcionári a intelektuáli – podporovatelia vedy, kultúry a umenia v Uhorsku.2 Nie je teda 

vylúčené, že priamo v reprezentačných priestoroch ich mestských sídel v Košiciach sa 

nachádzali aj vzácne knižné zbierky alebo aspoň časť z ich významných, a nepochybne 

obsiahlych, rodových knižníc. Pátranie po ich ďalších osudoch, so sledovaním 

 prichádzajúcich zmien majiteľov týchto mestských palácových objektov, by v každom 

prípade mohlo predstavovať predmet zaujímavého a podnetného archívneho výskumu.  

Nateraz však prinášame poznatky k vývoju Berzeviczyho, Csákyho-Dessewffyho 

paláca, ako aj paláca grófa Emanuela Csákyho v Košiciach, ktoré sa nám podarilo 

zosumarizovať v rámci nášho heuristického výskumu k diplomovej práci,3 v doposiaľ 

nepublikovanom rozsahu. 

 

                                                 
1 Porovnaj ŠÁŠKY, Ladislav. Kamenná krása našich miest. Martin : Osveta, 1981, s. 125. 
2 Máme na mysli najmä osobnosti baróna Vincenta Berzeviczyho (1781 – 1834),  grófa Jozefa Dessewffyho 

(1771 – 1843) a grófa Emanuela Csákyho (1763 – 1825). 
3 KARABAŠOVÁ, Veronika. Epigraficko-genealogické pamiatky na vybraných stavbách palácového typu 

v Košiciach: diplomová práca. Prešov : FF PU, 2014. 191 s. 
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Berzeviczyho palác 

 

K výraznému rozvoju palácového staviteľstva v Košiciach dochádza priebehu druhej 

polovice 18. storočia, kedy v meste možno badať silný prílev obyvateľstva z radov uhorskej 

šľachty, ktorí si tu poskupovali väčšie meštianske domy a pretvárali ich na honosné mestské 

paláce, slúžiace najmä ako zimné sídla. Prvý šľachtický mestský palác (Hlavná ul. č. 48) v 

Košiciach si nechal postaviť v roku 1754 jágerský biskup František Barkóczy v barokovom 

slohu.4 Severnejšie od tohto paláca si približne v tomto období nechal vystavať svoje mestské 

sídlo, tzv. Berzeviczyho palác (Hlavná ulica č. 84), aj barón František Berzeviczy5 (1742 – 

1818?). Na mieste tohto barokového trojkrídlového dvojpodlažného paláca stál už v 14. 

storočí na širšej stredovekej parcele meštiansky dom6, ktorý bol pôvodne kratší ako súčasné 

uličné krídlo. Mal dispozíciu širokého, dvojpodlažného, trojtraktového domu, s centrálne 

situovaným prejazdom. Dĺžka domu bola v 17. storočí renesančnou prestavbou predĺžená po 

dnešnú uličnú líniu, pričom ku domu bola pristavaná aj časť severného dvorového krídla. 

V roku 1725 sa ako majiteľ tohto domu uvádza istý Ján Ganoczy.7 Práve barokovou 

prestavbou v polovici 18. storočia, predĺžením severného dvorového krídla a vybudovaním 

priečneho západného dvorového krídla s priechodom, na parcele paláca vznikli dva domy, 

pričom zadný z nich bol vyhradený na hospodárske účely. Palác mal v tom čase sedem izieb, 

dve kuchyne, štyri komory, jednu pivnicu a dve maštale na ustajnenie koní. Výrazným a 

najhodnotnejším prvkom v reprezentatívnom interiéri nového mestského paláca sa stalo 

monumentálne barokové kamenné schodisko na konci severného traktu, s otvorenou sieňou 

na poschodí, ktoré sa zachovalo dodnes v plnom rozsahu, so štukovou výzdobou stien 

                                                 
4 Porovnaj FRICKÝ, Alexander. Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Martin : Osveta, 1986, s. 19; 

MOKRIŠ, R. et al. História Košíc pre budúcnosť mesta: zásady ochrany pamiatkovej rezervácie. Košice : 
TypoPress, 2005. ISBN 80-8908-942-9, s.19. 

5 Patril ku šarišskej barónskej vetve rodu Berzeviczy, odvodzujúcej sa v 15. storočí od Jakuba Berzeviczyho 
z Lomnice a jeho pravnuka Juraja Berzeviczyho, ktorý bol v rokoch 1545 – 1562 hlavným 
hornouhorským kapitánom. V januári 1775 mu bol Máriou Teréziou udelený titul baróna. Za manželku mal 
barónku Teréziu, rodenú Vécsey, s ktorou mal šesť detí – Jána, Antona, Františka, Vincenta, Jozefa 
a Máriu. O synovi Františkovi nie sú žiadne zmienky, Ján sa stal kňazom a Anton s Jozefom zomreli 
v mladom veku ,bez mužských potomkov. Presný rok úmrtia baróna Františka nám taktiež nie je známy. 
NAGY, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. [CD- ROM]. Budapest : 
Arcanum Adatbázis Kft., 1999 [cit. 2014-05-02]; ROHÁROVÁ, Nadežda. Genealógia rodu Berzeviczy: 
bakalárska práca. Ružomberok : FF KU, 2012, s. 26-27 (ďalej ako ROHÁROVÁ, N. Berzeviczy 
Genealógia rodu..., s.). 

6 Z tohto domu  sa dodnes v podzemnom podlaží okrem murív zachovalo päť kamenných konzol trámového 
stĺpu a dva nosné oblúky z lomového kameňa, ktoré sú dokladom pôvodnej najstaršej zástavby Košíc. 
HALÁSZOVÁ, A. Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky. Č. ÚZPF 3452/0 Berzeviczyho palác, 
2001, s. 2-8. (ďalej ako HALÁSZOVÁ, A. Aktualizačný list..., s.). Umiestnenie: Krajský pamiatkový úrad 
Košice, Archív KPÚ KE. 

7 FERUS, Viktor. Košice historické jadro blok č. 15, časť „A“. Pamiatkový prieskum. Leninova 84. 1989, s. 90. 
Umiestnenie: Krajský pamiatkový úrad Košice, Archív KPÚ KE. Signatúra V-3-93. 
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a arkád.8  Po smrti baróna Františka Berzeviczyho okolo roku 1818, palác zdedil jeho syn  

barón Vincent Berzeviczy9 (1781 – 1834), člen Maďarskej akadémie vied, spisovateľ 

a priekopník maďarského divadelného života v Košiciach. Jeho smrťou 15. apríla 1834 

vymrela barónska šarišská vetva rodu Berzeviczy. Novým majiteľom paláca sa stal blízky 

spolupracovník Vincenta Berzeviczyho – spisovateľ, právnik a politik gróf Jozef Dessewffy10 

(1771 – 1843). Po jeho smrti začiatkom mája 1843 sa palác dostal na štyri roky do vlastníctva 

jeho  brata grófa Samuela Dessewffyho11 (1768 – 1847).  V roku 1847, po smrti Samuela 

Dessewffyho, sa majiteľmi domu stali bratia Jozef Semsey (1816 – 1860) a Vincent Semsey 

(1819 – 1867). V tomto období došlo k ďalšej prestavbe paláca, z ktorej sa v druhom 

nadzemnom podlaží zachovali korýtkové klenby a výklenky pre pece. Na fasáde paláca bol 

vtedy do štítu osadený oválny erb s dvojitým štylizovaným monogramom „JS“12 

pripomínajúci majiteľa Jozefa Semseya.13 Od polovice 60. rokov 19. storočia palác vlastnila 

rodina Szirmayovcov. Po smrti Hedvigy Szirmayovej sa v roku 1872 majiteľom paláca stal 

jej manžel, barón Július Rauber (1836 – 1912). Do roku 1913 bola potom majiteľkou jeho 

druhá manželka, grófka Hedviga, rodená Csáky (1830 – 1913). Obaja však žili vo Viedni 

a priestory v paláci prenajímali prevažne na bytové a obchodné účely.14 Po roku 1914 došlo k 

                                                 
8 HALÁSZOVÁ, A. Aktualizačný list..., s. 2-6. 
9 Od mladosti viedol dobrodružný život, s narastajúcimi dlhmi ho jeho otec prestal podporovať. Pod cudzím 

menom odišiel do Nemecka, kde sa stal hercom. Napokon sa však s otcom zmieril a vrátil sa domov. 
V roku 1817 sa oženil s Annou Szinyey. V Košiciach spolu s grófom Teodorom Csákym podporoval 
maďarských hercov a dramatikov. Podarilo sa mu založiť prvý stály košický herecký súbor, ktorý finančne 
podporoval a v rokoch 1829 – 1833 bol aj jeho umeleckým riaditeľom. Tento súbor sa neskôr stal jadrom 
umeleckého súboru národného divadla v Pešti. Na budove Štátneho divadla v Košiciach mu bola v roku 
1942 odhalená pamätná tabuľa, ktorá bola po roku 1945 z politických dôvodov odstránená. Porov. 
SZINNEY, József. Magyar írók élete és munkái I. (Aachs–Bzenszki) [online]. Budapest : Hornyánszky, 
1891 [cit. 2014 -05-02]. Dostupné z: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/b/b01768.htm; ROHÁROVÁ, 
N. Berzeviczy Genealógia rodu..., s. 27; BAUER, Juraj. A plynuli stáročia: pamätné tabule a nápisy, erby, 
busty, monogramy, domové znaky mesta Košice. Košice : OTA, 2007. ISBN 978-80-96968-61-9, s. 40. 

10 Od novembra 1830 bol predsedom a čestným členom, Maďarskej akadémie vied. V politickej činnosti pôsobil 
ako poslanec uhorského snemu, kde obhajoval výsady šľachty, a ako krajinský vyslanec pre šarišskú, 
zemplínsku a sabolčskú župu. V literárno-vednej oblasti úzko spolupracoval a podporoval jazykovedca a 
slobodomurára Františka Kazinczyho. Porov. SZINNEY, József. Magyar írók élete és munkái II. (Caban–
Exner)[online]. Budapest : Hornyánszky, 1893 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/d/d03959.htm 

11 Vnuk Samuela Dessewffyho, hlavného šarišského župana, ktorý v roku 1756 získal titul baróna a v roku 1775 
titul grófa. Porov. NAGY, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. [CD- 
ROM]. Budapest : Arcanum Adatbázis Kft (ďalej ako NAGY, Iván, 1999. [CD- ROM]) [cit. 2014-05-02]. 

12 Iniciály monogramu by však mohli vzbudzovať domnienku, či nemohli náležať až jednému z budúcich 
majiteľov domu v 40. rokoch 20. storočia – Dr. Júliusovi Sztudinkovi (viď. nižšie). Keďže však išlo 
o rodinu maďarského pôvodu, tak iniciály by boli pravdepodobne vytvorené z maďarskej formy mena –  
Gyula Sztudinka, ako „GS“, prípadne „GSZ“. 

13 GAŠPAR, Ján. Košice. Pohľady do histórie mesta na starých pohľadniciach. 1. časť. Poprad : Region Poprad. 
ISBN 978-80-96934-46-1, 2011, s. 59 (ďale ako GAŠPAR, J. Košice..., s.). Pozri aj POSZONYI, József. 
Régi magyar csládok 1. A semsei Semsey család története. Debrecen : Hajdú Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2011, s. 101. 

14 Porov. GAŠPAR, J. Košice..., s. 59. 
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ďalšej prestavbe paláca, ktorá sa týkala najmä klasicistickej úpravy uličnej fasády, v snahe 

pripodobniť ju fasáde susedného domu na Hlavnej ulici č. 86. Vznikla tak široko 

komponovaná klasicistická fasáda15 s polkruhovo ukončeným portálom s drevenou 

dvojkrídlovou bránou, horizontálne členená kordónovou, parapetnou a korunnou rímsou so 

zuborezom, ukončená trojuholníkovým štítom (tympanónom) s akrotériami, v strede 

s oválnym dreveným erbom so zlátenými zrkadlovými písmenami „JS“, osadeným 

v štukovom ráme.16 Začiatkom 20. storočia bolo v budove paláca sídlo hlavného školského 

inšpektorátu a od roku 1919 filiálka Československej agrárnej banky. Po roku 1941 objekt 

paláca patril členom významnej priemyselníckej rodiny Sztudinkovej – Dr. Júliusovi 

Sztudinkovi a Anne Kuskovej, Rudolfovi a Vojtechovi Sztudinkovi.17 V druhej polovici 20. 

storočia postupne dochádzalo k menším stavebným úpravám, ktoré mali vzhľadom na 

architektonicko-historickú hodnotu paláca znehodnocujúci charakter. Od roku 1963 bola na 

prízemí budovy predajňa nábytku, v 70. rokoch 20. storočia k nej pribudla predajňa 

pracovných odevov. V roku 1990 patril palác Bytovému hospodárstvu Košice. Priestory 

paláca na prízemí sú dodnes využívané na obchodné účely a priestory na poschodí  ako 

súkromný bytový fond.18   

 
Obr. 1  

Berzeviczyho palác – Hlavná 84, súčasnosť  Foto: V. T. (autor). 
 

                                                 
15 Vertikálne je fasáda členená štyrmi pilastrami s kompozitnými hlavicami. V strede fasády dominuje v 

polkruhovej nike situované trojdielne okno so vstupom na balkón s kovaným zábradlím, nesený tromi 
konzolami.  Po oboch stranách balkóna sú štyri okná,  vložené do plochej edikuly, ukončenej 
trojuholníkovými frontónmi, ktoré sú nesené terakotovými konzolami v tvare karyatíd. Priestor pod 
parapetmi okien je zdobený modelmi levích hláv z terakoty. HALÁSZOVÁ, A. Aktualizačný list..., s. 6. 

16 HALÁSZOVÁ, A. Aktualizačný list.., s.2-6. 
17 Porov. Anonym. 1990. Zoznam vlastníkov domov v 20. storočí, v mestskej pamiatkovej rezervácií Košice. 

Leninova 84. rok 1990. (ďalej ako Anonym. Zoznam vlastníkov... Leninova 84.) Umiestnenie: Krajský 
pamiatkový úrad Košice, Archív KPÚ KE. 

18 HALÁSZOVÁ, A. Aktualizačný list..., s. 4; Anonym. Zoznam vlastníkov... Leninova 84. 
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Obr. 2 Berzeviczyho palác okolo roku 1871.  Foto: NĚMEC, Z., 1994. s. 77. 
 

 
 

Obr. 3 Berzeviczyho palác v roku 1920. Reprofoto: V. K. (autor), podľa KLADEK, G., 2004. s. 5. 
 

 
 

Obr. 4 Berzeviczyho palác v roku 1972. Reprofoto: V. K. (autor), podľa KLADEK, G., 2004. s. 6. 
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Csákyho-Dessewffyho palác 

 

Výstavba honosných mestských šľachtických palácov v Košiciach bola začiatkom 

prvej polovice 19. storočia ovplyvnená už staviteľskými trendmi klasicizmu a empíru, ktoré 

sa snažili vytvárať budovy s prehľadne riešenou dispozíciou – so slávnostnou sálou na 

poschodí, sprístupnenou reprezentačným vstupným schodiskom, kanceláriami a archívnymi 

priestormi v dvorových krídlach. Môžeme to sledovať aj na budove nárožného Csákyho-

Dessewffyho paláca (Hlavná ul. č. 72), ktorú nechal začiatkom 19. storočia postaviť gróf 

Anton Csáky mladší (1746 – 1806) v štýle viedenského barokového klasicizmu, na 

viacerých stredovekých pôvodných parcelách. Na nich už na prelome 13. a 14. storočia stál 

ranostredoveký pozdĺžny kamenný dvojpriestorový meštiansky dom.19 Koncom 14. storočia 

bol pred tento dom postavený dvojtraktový meštiansky dom s prejazdom na južnej strane, 

ktorý  zaberal už celú šírku parcely a siahal až po úroveň súčasnej uličnej čiary. Starší 

ranostredoveký dom slúžil novému meštianskemu domu20 ako napojenie jeho severného 

dvorového krídla, v ktorom boli situované hospodárske priestory, pravdepodobne dielňa 

alebo obchod. Na severnej strane domu bol paralelne postavený ďalší dvojtraktový sieňový 

meštiansky dom, využívajúc širokú prieluku (dnes Poštová ulica) hlavného námestia do 

Mäsiarskej ulice. V prvej polovici 15. storočia bol južnejší meštiansky dom zastavaním 

medzery na jeho južnej strane rozšírený na trojtraktový, pričom prejazd v stredom trakte bol 

ponechaný.21 Počas Thökölyho povstania v 80. rokoch 17. storočia však boli meštianske 

domy, stojace na týchto parcelách, masívne poškodené. Z poškodených objektov nechal 

okolo roku 1691 nový majiteľ, gróf Ladislav Szentiványi,22 vybudovať ranobarokový 

                                                 
19 Zachoval sa z neho stredoveký oblúkový murovaný portál z fylitového kameňa (typický materiál najstarších 

meštianskych architektúr) a kamenný oblúkový pás, pôvodne nesúci priečku vyššieho podlažia. HRIŇ, 
Pavol, ĎURIŠOVÁ,  Marcela. Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky. Č. 1098/1-2 Csákyho, 
Dessewffyho palác, 2004, s. 2. (ďalej ako HRIŇ, P., ĎURIŠOVÁ,  M. Aktualizačný list..., s.) Umiestnenie : 
Krajský pamiatkový úrad Košice, Archív KPÚ KE. 

20 Zachovali sa z neho dva kamenné krakorce (pôvodne nesúce drevené trámy stropu), tri arkádové oblúky 
s fylitovými záklenkami a časť úzkeho kamenného schodiska v rohu dvorového a hlavného krídla. HRIŇ, 
P., ĎURIŠOVÁ,  M. Aktualizačný list..., s. 2. 

21 HABERLANDOVÁ, Helena. Košice, Hlavná ul. č. 72. Mestský palác. Umelecko-historický a architektonický 
výskum, 1992, s. 15-19 (ďalej ako HABERLANDOVÁ, H. Košice, Hlavná ul. č. 72., s.). Umiestnenie: 
Krajský pamiatkový úrad Košice, Archív KPÚ KE. Signatúra V-324.; HRIŇ, P., ĎURIŠOVÁ,  M. 
Aktualizačný list..., s. 2-3. 

22Ako hlavný kapitán Prešova sa v roku 1687 zúčastnil zasadania Prešovského krvavého súdu na čele 
s cisárskym generálom Antoniom Caraffom. V roku 1690 získal grófsky titul a stal sa radcom Kráľovskej 
(Spišskej) komory v Košiciach. Do roku 1699 bol zároveň aj mestským kapitánom v Bardejove, Sabinove 
a Prešove. V roku 1713 ako administrátor Spišskej komory založil v Košiciach kníhtlačiareň, ktorá bola 
vybavená typmi písmen podľa vynikajúcich kníhtlačiarní z Bardejova a Levoče. Porov. NAGY, Iván, 1999. 
[CD- ROM]. [cit. 2014-05-06]; KORABINSKY, J. M. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon 
von Ungarn. Pressburg : Weber u. Korabinskischen Verlage, 1796, s. 291. 
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mestský palác. Mal malé vnútorné nádvorie s úzkymi arkádovými chodbami, z ktorého viedli 

dva krátke prejazdy do hospodárskeho dvora, kde boli stajne, sklady a priestor na otáčanie 

kočov. V základných rysoch (pôdorys, dispozícia) sa už podobal súčasnému objektu paláca.23 

V 60. rokoch 18. storočia tento ranobarokový palác odkúpil gróf Anton Csáky24 (1702 – 

1764). Po jeho smrti je v rokoch 1767 – 1789 ako majiteľka paláca uvedená vdova grófka 

Anna Mária Csáky, rodená Berényi.25 Po nej palác zdedil syn, gróf Anton Csáky mladší26 

(1746 – 1806), ktorý v rokoch 1801 – 1805 nechal pôvodný ranobarokový palác prestavať na 

reprezentačné účely v duchu klasicizujúceho baroka. Vznikol honosný trojkrídlový, 

dvojpodlažný klasicistický mestský palác s rozľahlým pôdorysom v tvare obráteného „C“.27 

Na južnej strane mal prejazd do malého vnútorného dvora obklopeného arkádovou chodbou a 

do hospodárskeho dvora so samostatnou hospodárskou budovou na západnej strane paláca. 

Ako symetrický protipól južnej strany fasády bol na severnej strane vytvorený prejazd 

preklenujúci ústie vtedajšej Červenej (dnes Poštovej) ulice do hlavného námestia. 

Reprezentatívne bola upravená aj hlavná fasáda, v podstate do súčasnej podoby, avšak 

s bohatšou plastickou neskorobarokovou výzdobou, odstránenou o pár desaťročí neskôr. 

Fasáde dominuje plytký rizalit s vystupujúcim balkónom s kovaným dekoratívnym 

zábradlím, ktorý je podopretý dvojicami združených pieskovcových dórskych stĺpov. Rizalit 

je ukončený trojuholníkovým tympanónom, ohraničený výraznými profilovanými rímsami so 

zuborezom. V ploche tympanónu je umiestnený pieskovcový reliéf aliančného erbu 

Csákyovcov a Szunyoghovcov.28 V hlavnom uličnom krídle paláca  boli situované obytné 

a reprezentačné priestory. Skromnejšie ranobarokové hlavné schodisko bolo klasicisticky 

prestavané, valené klenby a trámové stĺpy miestností boli nahradené korýtkovými a pruskými 

klenbami na pásoch. Dekorácia interiérov paláca je už klasicistická. Pôvodný prijímací salón 

oproti hlavnému schodisku bol štylizovaný už do výrazu vtedy módneho francúzskeho 

empíru, priestorovo členený stĺpmi a pilastrami s kompozitnými a palmetovými hlavicami 

                                                 
23 Porovnaj HRIŇ, P., ĎURIŠOVÁ,  M. Aktualizačný list..., s. 3-7. 
24 V rokoch 1749 – 1764 bol abovským hlavným županom a  predsedom Spišskej komory. Porov. NAGY, Iván, 

1999. [CD- ROM].[cit. 2014-05-06]. 
25 Porovnaj URBANOVÁ, Norma. Národná kultúrna pamiatka mestský palác Košice - Hlavná 72. Doplňujúci 

pamiatkový architektonicko-historický výskum, 2006, s. 10 (ďalej ako URBANOVÁ, N. Národná kultúrna 
pamiatka..., s.) Umiestnenie: Krajský pamiatkový úrad Košice, Archív KPÚ KE; NAGY, Iván, 1999. [CD- 
ROM].[cit. 2014-05-06]. 

26 Zakladateľ trenčianskej vetvy významného uhorského rodu Csákyovcov. Porov. NAGY, Iván, 1999. [CD- 
ROM].[cit. 2014-05-06]. 

27 Predpokladá sa, že stavbu mohol viesť skúsený architekt z okruhu viedenských staviteľov pôsobiacich v 
bratislavskej  stavebnej komore, prípadne aj architekt Ján Lang, ktorý v rokoch 1779 – 1780 postavil pre 
Košice novú budovu radnice na Hlavnej ulici č. 59. HABERLANDOVÁ, H. Košice, Hlavná ul. č. 72., s. 
21. 

28 Z rodu Szunyogh pochádzala manželka grófa Antona Csákyho – grófka Jozefína (1759 – 1816). 
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a rímsami, s dlhými štíhlymi oknami dekorovanými kovovým zábradlím.29 Po smrti Antona 

Csákyho sa sobášom30 s jeho dcérou Máriou Alojziou Csáky (1799 – 1874) v roku 1819 stal 

majiteľom paláca gróf František Dessewffy31 (1798 – 1868). Ten sa často zdržiaval na 

svojom rodovom statku vo Finticiach a palác v Košiciach, ktorý v tom čase predstavoval 

najhonosnejšiu súkromnú stavbu v meste, nechával k dispozícii na bývanie vysokým štátnym 

a vojenským hodnostárom.32 V 60. rokoch 19. storočia nechal gróf Dessewffy na svojom 

košickom paláci zrealizovať menšie stavebné úpravy, najmä čo sa týkalo zjednodušenia 

hlavnej a dvorovej fasády odstránením „prebytočnej“ neskorobarokovej plastickej výzdoby 

a ponechania len základného tektonického členenia fasád. V interiéri premiestnil hygienické 

zariadenia, zrušil barokovú čiernu kuchyňu a vedľajšie schodisko pre služobníctvo. 

Hospodársku budovu nechal nadstavať o ďalšie podlažie, ktorá sa stala hospodársko-

správnym zázemím paláca. Zároveň nechal zamurovať arkády severného prejazdu do 

severného dvora.33 Po smrti grófa Františka Dessewffyho v roku 1868, palác v Košiciach 

zdedil jeho syn  gróf Július Dessewffy (1820 – 1870). Bol nositeľom rádu Železnej koruny 

II. triedy a cisársko-kráľovským komorníkom, preto sa väčšinou zdržiaval vo Viedni. 

V košickom paláci bývala jeho sestra Lujza Dessewfy (1836 – 1865) spolu so svojím 

manželom, barónom Rudolfom Schellom (1827 – 1911). V roku 1877 tu ubytovali 

bavorského princa Leopolda, ktorý Košice navštívil v sprievode svojho svokra, cisára 

Františka Jozefa I. O rok nato zomrel Lujzin brat, gróf Július Dessewffy a novým majiteľom 

paláca sa od  roku 1878 stal jeho synovec barón František Schell (1864 – 1955) z Veľkej 

Idy. Ten väčšinu svojho života prežil v dnešnom Maďarsku.34 Začiatkom mája 1911 budovu 

paláca vážne poškodil požiar. Následná oprava strechy a výmena krovu bola vykonaná na 

                                                 
29 HABERLANDOVÁ, H. Košice, Hlavná ul. č. 72., s. 21-22; HRIŇ, P., ĎURIŠOVÁ,  M. Aktualizačný list..., 

s. 3-4. 
30 Na základe tohto sobášneho zväzku dvoch významných uhorských šľachtických rodín sa odvádza aj súčasný 

názov paláca.  
31 Počas revolúcie 1848 – 1849 bol mešťanostom Košíc a predsedom Spolku na obranu vlasti. V rokoch 1850 – 

1867 pôsobil ako člen košického mestského výboru, v rámci ktorého bol v roku 1861 poverený vedením 
mestských volieb. MIHÓKOVÁ, Mária. Slovník košických osobností 1848 – 1918. Košice : Štátna vedecká 
knižnica v Košiciach, 1995, s. 88. 

32 V máji 1821 tu napríklad prenocoval ruský cár Alexander I. (1777 – 1825), počas svojej cesty z kongresu 
Svätej aliancie v Ľubľane. V rokoch 1821 – 1837 palác obýval abovský župan, barón Ignác Eötvös (1786 – 
1851). Počas leta 1849 sa v paláci ubytovalo ruské veľkoknieža Konštantín (1827 – 1892), brat 
vtedajšieho ruského cára Mikuláša I. (1796 – 1855), ako veliteľ mestom prechádzajúcej časti ruskej 
armády, vedenej kniežaťom Paskievičom, ktorá prišla na pomoc rakúskemu cisárovi potlačiť maďarskú 
revolúciu. GAŠPAR, J. Košice..., s. 61; NAGY, Iván, 1999. [CD- ROM].[cit. 2014-05-06]. 

33 HABERLANDOVÁ, H. Košice, Hlavná ul. č. 72., s. 22-23; HRIŇ, P., ĎURIŠOVÁ,  M. Aktualizačný list..., 
s. 4-6. 

34 GAŠPAR, J. Košice..., s. 61; NAGY, Iván, 1999. [CD- ROM].[cit. 2014-05-06]. 
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základe projektu z ateliéru známeho košického staviteľa Jána Balogha.35 Po rozpade rakúsko-

uhorskej monarchie objekt stratil funkciu reprezentatívneho šľachtického sídla. Od októbra 

1918 tu mala sídlo miestna Maďarská národná rada a  po ustálení politickej situácie 29. 

decembra 1919 sa tu uskutočnilo aj odovzdanie štátnej moci československým orgánom. 

Nová politická realita sa aj v ďalšom období odzrkadlila na majiteľoch a užívateľoch budovy. 

Objekt paláca sa síce opäť dostal pod majetkovú správu baróna Františka Schella, ten však 

začal časti paláca prenajímať na obchodné účely.36  

 

 
 

Obr. 5 Csákyho-Dessewffyho palác – Hlavná 72, súčasnosť. Foto: V. T. (autor) 
 

 
 

Obr. 6 Csákyho-Dessewffyho palác v druhej polovici 19. storočia. Reprofoto: V. K. (autor), podľa  
URBANOVÁ, N., 2006. s. 15. 

 

                                                 
35 Porov. GAŠPAR, J. Košice..., s. 62; URBANOVÁ, N. Národná kultúrna pamiatka..., s. 10.  
36 V tom čase to bol  jediný spôsob zabezpečenia financií na náročnú údržbu pomerne rozsiahlej palácovej 

stavby. Porov. URBANOVÁ, N. Národná kultúrna pamiatka..., s. 11. 
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V období prvej ČSR sa tak na prízemí paláca nachádzali obchodné prevádzky, na 

prvom poschodí zasa reštaurácia, v reprezentačných priestoroch sídlil Slovenský národný 

klub, ako aj miestny odbor Matice slovenskej a Ruský krúžok, ktorý združoval ruských 

emigrantov po boľševickej revolúcii z roku 1917. Napokon okolo roku 1928 barón František 

Schell odpredal palác mäsiarovi Eugenovi Majorovi (1891 – 1967) a jeho manželke 

Margite, rodenej Marcinikovej. Majorovci časť objektu paláca obývali, pričom vo východnej 

časti prízemia mali zriadenú obchodnú prevádzku.37 Od roku 1941, v čase pripojenia Košíc 

k Maďarsku, bol v paláci zriadený Domov košických maďarských spolkov (napr. pobočka 

Uhorského karpatského spolku, pobočka Lekárskej komory...). V povojnových rokoch aj 

najďalej objekt paláca spravovala rodina Majorových, až do jeho zoštátnenia po februári 

1948, kedy tu v rokoch 1954 – 1992 mala svoje priestory Východoslovenská galéria. 

Viacerými adaptáciami objektu, prispôsobujúcimi objekt paláca galerijným potrebám, bola 

potlačená obytná funkcia paláca. Po páde komunizmu bol palác začiatkom 90. rokov 20. 

storočia na základe reštitučného zákona vrátený do oprávneného vlastníctva rodiny 

Majorovcov. Od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 až do decembra 2005 sídlil 

v budove Ústavný súd  Slovenskej republiky. Od roku 2009 sa priestory paláca využívajú pre 

účely obchodných prevádzok.38 

 

  
 

Obr. 7.   
Csákyho-Dessewffyho palác – detail tympanónu priečelia s reliéfom združeného erbu rodov Csáky a Szunyogh. 

Foto: V.T. (autor) 
 

                                                 
37 GAŠPAR, J. Košice..., s. 62; URBANOVÁ, N. Národná kultúrna pamiatka..., s. 11. 
38 Porov. GAŠPAR, J. Košice..., s. 62; URBANOVÁ, N. Národná kultúrna pamiatka..., s. 11-12. 
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Palác grófa Emanuela Csákyho 

 

V klasicistickom slohu bol začiatkom 20. rokov 19. storočia postavený aj nárožný 

palác grófa Emanuela Csákyho (Hlavná ul. č. 64), ktorý skôr predstavuje špecifický typ 

meštianskeho domu palácovej dispozície.39 Pôvodne na jeho mieste stál stredoveký dom 

z druhej polovice 14. storočia, ktorý bol niekedy po roku 1556 renesančne prestavaný. Keďže 

stál v blízkosti bývalých jatiek, na prelome 16. a 17. storočia žil v prízemných priestoroch 

domu „teutsches fleishacker“, čiže nemecký mäsiar. V tomto období boli vlastníkmi domu 

dvaja maďarskí mešťania – János Poalbier a Balázs Baradt.40 Začiatkom  18. storočia sa v 

dome usadil istý Ján Gratz, pričom dom bol už vo vlastníctve mesta Košice. Počas prvej 

polovice 18. storočia bol dom prízemia barokovo prestavaný na rozsiahly dom s barokovými 

pruskými klenbami, avšak so zachovaním renesančnej dispozície, čo je dodnes viditeľné 

najmä v priestoroch jeho vnútorného dvora. Vtedy došlo aj k pripojeniu protiľahlého domu 

orientovaného do Mäsiarskej ulice, čím pozdĺž Uršulínskej ulice vzniklo dlhé severné 

krídlo.41 Koncom 18. storočia odkúpil domy cisársko-kráľovský komorník a doživotný 

spišský župan, gróf Emanuel Csáky (1763 – 1825).42  Okolo roku 1820 ich nechal prestavať 

a architektonicky zjednotiť ako nárožný dvojpodlažný klasicistický mestský palác, resp. 

meštiansky dom palácového typu s pôdorysom v tvare „U“ a pavlačovým dvorovým krídlom. 

Hlavná fasáda bola vertikálne členená štyrmi pilastrami s rímsovou hlavicou, na nárožiach 

horizontálnou rustikou. Na pilastre dosadala rímsa, ohraničená zuborezom, vytvárajúca 

v strede nízky trojuholníkový štít s tympanónom.43 V ňom sa nachádzajú dva k sebe 

naklonené ranogotické štíty, ozdobené rastlinnou štukovou ornamentikou, na ktorých bol 

pôvodne vyobrazený pravdepodobne aliančný erb rodov Csáky a  Szirmay44. Nad oknami 

hlavnej fasády boli v keramických vlysoch vyobrazené reliéfy mytologických postáv 

s rastlinnými motívmi. Pôvodný empírový priechod domu bol rozdelený radom pilierov na 

                                                 
39 Ide o typ reprezentatívneho mestského obydlia vybudovaného šľachticom, s charakteristickými prvkami 

stavieb mestského palácového typu (napr. dispozícia, priečelie s erbmi majiteľov...). 
40 DUCHOŇ, Jozef. Potulky starými Košicami. Dom grófa Emanuela Čákyho. Hlavná 64. In Košický večer, 

Roč. 6 (27), 1995, č. 188, s. 7. 
41 DUCHOŇ, J., 1995. s. 7; DUŠENKOVÁ, Eva, 1986. Blok 29. Štátna pamiatková rezervácia Košice. 

Povrchový pamiatkový prieskum. Leninova 64. s. 96. Umiestnenie: Košice: Krajský pamiatkový úrad, 
Archív KPÚ. Signatúra V-9-93. 

42 Porov. GAŠPAR, J., 2011.s. 64. 
43 GDOVINOVÁ, Dagmar,  2004. Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky. č. 1092/1. Dom meštiansky 

Hlavná 64.  s. 2-4. Umiestnenie: Košice: Krajský pamiatkový úrad, Archív KPÚ. 
44 Manželkou grófa Emanuela Csákyho bola grófka Anna Csáky (1771 – 1838), rodená  Szirmay. Porov. 

NAGY, I., 1999. [CD- ROM]. [cit. 2014-05-13]; MAREK, Miroslav, 2008. Csáki family. György Graf 
Csáky de Körösszegh et Adorján [online]. [cit. 3014 -05-13]. Dostupné z: 
http://genealogy.euweb.cz/hung/csaky4.html 
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časť pre povozy a pre chodcov, ktorá ústila na schodište vedúce do priestrannej haly. V tom 

čase bol tento palác považovaný za jeden z najbohatších v meste. Gróf Csáky v ňom mal 

sústredené významné umelecké zbierky obrazov ako aj rozsiahlu súkromnú knižnicu, ktorá 

bola zároveň sprístupnená aj vybranému okruhu verejnosti v časoch, keď mesto ešte nemalo 

podobnú verejnú ustanovizeň.45 Po smrti grófa Emanuela Csákyho v roku 1825 v paláci žili 

predovšetkým jeho dvaja synovia Imrich a Rudolf. Gróf Imrich Emanuel Csáky (1802 – 

1876) po smrti svojej  prvej manželky Márie, rodenej Aranyossy v roku 1838, žil vo Viedni 

a Šoproni, čím jediným majiteľom domu ostal gróf Rudolf Csáky46 (1809 – 1887), ktorý tu 

žil so svojou manželkou Emíliou (1814 – 1886), rodenou Janicsák. V rokoch 1834 – 1847 sa 

im narodilo sedem detí, no dospelosti sa dožil iba jediný syn Rudolf Jozef (1845 – 1915). 

Pohnuté životné okolnosti zrejme viedli k tomu, že sa gróf rozhodol palác v roku 1847 

predať.47 Novým majiteľom paláca sa stal barón Pavol Sennyey48 (1822 – 1888), neskorší 

predseda uhorského parlamentu. V reprezentatívnom a luxusne zariadenom paláci grófa 

Csákyho sa v lete 1849 ubytovalo ruské knieža, generál Ivan Fiodorovič Paskevič (1782 – 

1856), vrchný veliteľ intervenčnej armády cára Mikuláša I., ktorá pomáhala rakúskemu 

cisárovi potlačiť povstanie v Uhorsku. V 60. rokoch 19. storočia bol majiteľom paláca 

advokát František Dörner, pochádzajúci zo Sečovskej Polianky, podľa ktorého sa objekt 

nazýval aj Dörnerov dom. V tom čase tu býval aj poslanec uhorského parlamentu, čestný 

občan a od roku 1861 mešťanosta Košíc, barón Pavol Luszénszky (1792 – 1869). Koncom 

19. storočia bolo prízemie paláca upravené pre potreby obchodných prevádzok. Od roku 1886 

                                                 
45 GDOVINOVÁ, D., 2004. s. 4 -6. 
46 Bol dedičným členom hornej snemovne uhorského parlamentu, ako aj dedičným hlavným županom Spiša. 

V mladosti slúžil ako poručík v 10. husárskom pluku. Po smrti svojho otca v roku 1825 sa usídlil 
v Košiciach, no najradšej sa zdržiaval na svojom majetku v Rozhanovciach, neďaleko Košíc, kde sa 6. 1. 
1809 aj narodil. Počas revolúcie 1848/49 sa ako vojak maďarskej Národnej gardy zapojil do revolučných 
bojov pri Košiciach. V roku 1861 bol predsedom zakladajúceho výboru Széchényiho ústavu v Košiciach, 
taktiež tu pôsobil ako člen mestského zastupiteľstva. Neskôr sa úplne stiahol z politického života. Ako 
spisovateľ podporoval v Košiciach  maďarské divadelníctvo. Okolo roku 1880 sa stal spolumajiteľom 
továrne na koňak a likéry (Kohn testvérek és gróf Csáky Rezső konyak-, likőr- és rumgyára) v Košiciach.  
Zomrel 20. 3. 1885 vo Viedni. Porov. MIHÓKOVÁ, M., 1995. s. 74; MACHALA, Drahoslav, 2007. 
Šľachtické rody. Bratislava: Perfekt. s. 21. 

47 GAŠPAR, J., 2011.s. 64; MAREK, M., 2008. Csáki family. György Graf Csáky de Körösszegh et Adorján 
[online]. [cit. 3014 -05-13]. Dostupné z: http://genealogy.euweb.cz/hung/csaky4.html 

48 V Košiciach získal právnické vzdelanie, v roku 1846 získal hodnosť cisársko-kráľovského komorníka 
a predsedajúceho kráľovského sudcu. V roku 1847 – 48 sa zúčastnil uhorského snemu ako vyslanec 
Zemplínskej župy  za konzervatívnu stranu. Počas revolúcie 1848/49, ako jej silný oponent, sa stiahol 
z politického života a žil v ústraní. V marci 1853 bol zvolený za člena správnej rady Maďarskej akadémie 
vied. Po vydaní októbrového diplomu  v roku 1860 sa stal podpredsedom Kráľovskej uhorskej rady, neskôr 
bol aj uhorským taverníkom (1865 – 1867). Po roku 1862 sa podieľal na vývoji vedúcemu ku rakúsko-
uhorskému vyrovnaniu. V roku 1885 bol vymenovaný za predsedu hornej komory uhorského parlamentu. 
Porov. NAGY, I., 1999. [CD- ROM]. [cit. 2014-05-13];. JÓNÁS, Károly és Judit VILLÁM, 2002. A 
Magyar Országgyűlés elnökei 1848–2002. Budapest:  Argumentum ISBN 978-96-3446-225-5. s.  197-201. 
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tu napr. bola vyše  päťdesiat rokov predajňa  dámskeho textilu Samuela Groszmanna a jeho 

následníka Davida Groszmanna.49  

      

          
 

 
 

Obr. 8 – 10 
 Palác grófa Emanuela Csákyho v  rokoch 1909, 1920 a 1986. Reprofoto: V. T. (autor), podľa  GAŠPAR, J., 

2011. s.64.; DUŠENKOVÁ, E., 1986. s. 98. 
 

Do roku 1912 bol majiteľom paláca barón talianskeho pôvodu Ján Sardagna, ktorý 

sa oženil s dcérou baróna Dörnera, Irmou. Po jeho smrti palác zdedila ich dcéra Etela (1869 – 

1956), vydatá za baróna Otta von Usler-Gleichena. Keďže žila v Rakúsku, palác okolo roku 

1927 predala Dr. Júliusovi Kászonyimu. Ten ho vlastnil do roku 1936, kedy ho odkúpil 

Aladár Zahler so svojou manželkou Irenou, rodenou Fischerovou. Vo vlastníctve rodiny 

                                                 
49 GAŠPAR, J., 2011.s. 64. 
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Zahlerovej bol palác až do jeho poštátnenia v roku 1949. Dovtedy prízemné priestory paláca 

využíval výrobca pečiatok Samuel Gotterer-Gordon (1896 – 1962). Po druhej svetovej vojne 

tu bola predajňa zdravotníckych potrieb „Sanitas“,  na poschodí sídlil Zväz protifašistických 

bojovníkov. V rokoch 1990 – 2012 mala na prízemí svoje priestory predajňa obuvi známej 

značky „Baťa“. V súčasnosti v prízemných priestoroch sídli realitná kancelária, pričom 

poschodie sa využíva ako súkromný bytový fond.50   

 

 
 

Obr. 11 
Palác grófa Emanuela Csákyho – Hlavná 64, súčasnosť. Foto: V. T. (autor) 

 

V závere našej štúdie sme nútení konštatovať, že sme si vedomí parciálnosti vyššie 

uvedených poznatkov, dúfame však, že ich zosumarizovanie v tejto podobe vytvára základňu 

pre ďalší hĺbkový archívny výskum a taktiež prináša aspoň čiastočný náčrt toho, ako 

príslušníci uhorskej šľachty svojou stavebnou aktivitou významne ovplyvnili vzhľad mesta 

Košice a taktiež tu pozdvihovali kultúrnu úroveň ako mecenáši vzdelania a umenia. Dôkazom 

toho je aj vyššie zmienená skutočnosť o grófovi Emanuelovi Csákym (1763 – 1825), ktorý 

mal v rokoch 1820 – 1825 vo svojom paláci v Košiciach (Hlavná ul. č. 64) sústredené nielen 

významné umelecké zbierky obrazov, ale svoju rozsiahlu súkromnú knižnicu nechal 

                                                 
50Porov. GAŠPAR, J., 2011.s. 64; Anonym. 1990. Zoznam vlastníkov domov v 20. storočí, v mestskej 

pamiatkovej rezervácií Košice. Leninova 64. Umiestnenie: Košice: Krajský pamiatkový úrad, Archív KPÚ. 
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sprístupnenú pre vybraný okruhu verejnosti, čo bolo v období, keď mesto Košice ešte nemalo 

podobnú verejnú ustanovizeň, progresívnym aktom. 
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Summary 
Architectural and historical development of some nobiliary city palaces in Košice. 
 
The paper brings an oveview of architectural and historical development of three nobiliary city palaces in 
Košice – Berzeviczy palace (Hlavná str. no. 84), Csáky-Dessewffy palace (Hlavná str. no. 72) and Palace of the 
count Emanuel Csáky (Hlavná str. no. 64) – with emphasis on acting some of prominent owners of palaces, 
descended from mentioned noble families – as intelectuals and sponsors of science, culture and art in Kingdom 
of Hungary (baron Vincent Berzeviczy, count Jozef Dessewffy, count Emanuel Csáky). The character of their 
actvities evokes potencial present of valuable book collections in libraries of representative spaces of higher 
mentioned city palaces, about which only partial references are known yet. This facts create the space for 
research of the following fortunes of these noble libraries, or more precisely – the book collections. 
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