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ÚVOD
Pred mnohými rokmi sídlo bohatých grófov, neskôr najviac používaná budova
v dedine, potom stará, schátralá, vyrabovaná zrúcanina a dnes dvojhviezdičkový luxusný
penzión.
To sú charakteristiky barokového kaštieľa s renesančnými základmi zo 17. storočia.
Kluknavský kaštieľ sa nachádza v lokalite obce Kluknava, ktorej prvá písomná zmienka je
stará už takmer sedem storočí. Obec Kluknava ako súčasť Hornádskej kotliny leží v srdci
čarokrásneho Spiša na okraji Gelnického, Prešovského a Spišskonovoveského okresu. Zo
západu a severu je ohraničená Braniskom, z juhu zasa Hnileckými vrchmi a z východnej
strany Čiernou horou. Históriu, prírodné podmienky, kultúru a ruch vytvárajú práve ľudia,
obyvatelia tejto obce, ktorých charakterizuje aj ich erb. V erbe obce sa totiž nachádza pelikán,
ktorý je symbolom obetavosti. Práve v tejto malej dedine sa nachádza zrekonštruovaný
kaštieľ, ktorý ako dominantná baroková stavba s bohatou históriou púta pozornosť už diaľky,
je hlavným predmetom našej práce.
Vybrali sme sa teda po stopách jeho cesty z minulosti až po súčasnosť. Kluknavský
kaštieľ aj v terajšom období, ako luxusný penzión pod pseudonymom Biela dáma a čierny
rytier, víta návštevníkov a turistov. Jedna zo štyroch vežičiek tejto krásnej stavby sa stala
domovom pre bociany. Hniezdo na najstaršej vežičke sa najmä pre najmladších, ale aj starších
stalo symbolom kaštieľa. Každú jar sa škôlkari pri prechádzkach tešili na rodinku bocianov
s domčekom na vežičke. Neskôr pre rekonštrukciu strechy bolo toto hniezdo odstránené.
Kaštieľ a história kaštieľa sa v literatúre spomína v súvislosti s dôležitými medzníkmi
histórie obce a jej osady Štefanská Huta. Máme dostatok literatúry, v ktorej sa spomína
kluknavský kaštieľ v spojitosti s rodinou Thurzovcov, Csáykovcov, či s Matejom Korvínom.
Dovolíme si pripomenúť, že najmä tieto významné rody a osobnosti sa zaslúžili o to, že u nás
stojí takýto vzácny a nádherný kaštieľ plný tajomstiev.
Táto práca bola napísaná nielen na základe dostupnej literatúry, ale bolo nám veľkou
cťou stretnúť sa s ľuďmi, ktorí boli súčasťou udalostí spojených s kaštieľom. Vo svojej
pamäti si najstarší občania spomínajú na grófku Csákyovú, ktorá mala čestné miesto aj
v kostole. Čriepky spomienok našich občanov nemôžeme poprieť, ale ani ničím dokázať.
Takýto typ ústne prenášanej histórie sme vložili do prílohy našej práce. Čím menej dôkazov,
tým viac legiend. Či je však to, čo hovoria pravda, či sú to len povedačky, zaznamenali sme
to, aby sa na to nezabudlo.
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Tu pramení aj naša myšlienka, prečo sme si vybrali práve tento kaštieľ. Je pravdou, že
v našom okolí sa nachádza veľmi veľa historických pamiatok, ktorých história často siaha aj
hlbšie, než do 17. storočia, ako to je v prípade kaštieľa v Kluknave. Veľa ľudí preto pri písaní
prác siaha najmä po týchto veľkých pamiatkach, o ktorých je množstvo ľahko dostupných
materiálov. Kluknavský kaštieľ sa v literatúre vyskytuje len zriedkavo. História o ňom hovorí
spôsobmi - jedným je ústne dochovaná história a druhým zasa archívne materiály. Možno aj
preto tento kaštieľ dosiaľ nie je predmetom skúmania žiadnej monografie, alebo rozsahovo
väčšej práce. Preto sme sa vybrali po stopách histórie kaštieľa z jeho minulosti až po
súčasnosť.
Práca o barokovom kaštieli v Kluknave sa zaoberá jeho históriou a rekonštrukciou.
Vytvorili sme vlastné fotografie súčasnej podoby kaštieľa. Vyhľadali sme fotografie vzhľadu
kaštieľa pred a vytvorili vlastné fotografie po jeho rekonštrukcii. Do príloh sme vložili ústne
dochovanú históriu, legendy, ktoré sa viažu ku kaštieľu.; tiež vlastné a prebraté fotografie
interiéru a exteriéru kaštieľa.
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METODIKA PRÁCE

Túto prácu sme si vybrali preto, lebo o kluknavskom kaštieli doposiaľ nebola napísaná
monografia väčšieho rozsahu. Našou prácou by sme chceli priblížiť históriu kaštieľa, ktorá
úzko súvisí s dejinami obce, jej osadami a priľahlými obcami.
Keď sa niekto intenzívnejšie zaujíma o históriu Kluknavy, zväčša sa zaoberá zvykmi,
tradíciami, osídľovaním, symbolmi. Len malá časť obdivovateľov Kluknavy sa venuje
kaštieľu, ktorý v dejinách obce zohral neodmysliteľnú rolu histórie obce Kluknava. Zozbierali
sme preto užitočné materiály, použitím ktorých sme vytvorili predkladanú prácu. Jej hlavným
predmetom bude baroková budova kluknavského kaštieľa. Kaštieľ je v súčasnosti luxusným
penziónom, ktorý okrem honosne vybavených izieb, wellness, fitness a výbornej tradičnej
kuchyne, ukrýva v sebe to najkrajšie z nášho pohľadu – svoju históriu. Po ceste z minulosti do
súčasnosti kaštieľa sme sa vybrali aj my.
V prvej kapitole sa venujeme základnej charakteristike kaštieľa. Tu sa nachádzajú
údaje týkajúce sa vzniku, štruktúry a v značnej miere sme zahrnuli aj majiteľov kaštieľa.
Nasledujúca kapitola je zameraná na sedliacke povstanie a epidémiu, ktorá vypukla v rokoch
1830-1831. V tretej kapitole sa dostávame až k jeho rekonštrukcii a následne aj k súčasnej
podobe. V tejto kapitole spomíname súčasnú podobu penziónu a reštaurácie. V prílohe
uvádzame ústne dochovanú históriu, legendy, ktoré sa viažu ku kaštieľu; tiež vlastné
a prebraté fotografie interiéru a exteriéru kaštieľa.
Vďaka tejto práci sme mali možnosť získať a obohatiť svoje znalosti o histórii
kaštieľa a jeho súčasnej podobe. Na problém sme narazili najmä pri získavaní a spracovávaní
materiálov, ktoré sme použili ako podklady na vytvorenie tejto práce. Písaniu práce sme
venovali náš voľný čas, a preto veríme, že Vás naša práca zaujme rovnako ako nás.
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ABSTRAKT

Prácu o kluknavskom kaštieli sme vytvárali spoločne so zámerom obohatiť svoje
informácie a poznatky o barokovom kaštieli. Vybrali sme sa pátrať po histórii od minulosti až
po súčasnosť. Našou prácou by sme chceli prispieť k doposiaľ neobjaveným príbehom
kluknavského kaštieľa. Radi by sme rozšírili prehľad o histórii a vzhľade kaštieľa. Vyhľadali
sme dostupnú literatúru, pomocou ktorej sme vytvorili predkladanú prácu. Vytvorili sme
vlastné fotografie súčasnej podoby kaštieľa a fotografie z besedy s archeológom. Zo zbierky
albumov pána Petra Cenkého sme vyhľadali fotografie vzhľadu kaštieľa v rokoch 1985
a 2002. Do príloh sme vložili ústne dochovanú históriu, legendy, ktoré sa viažu ku kaštieľu.
Bližším skúmaním histórie kaštieľa sme prišli na to, že kaštieľ v počiatkoch pôsobenia
Thurzovcov nemal podobu štyroch uzavretých vežičiek. Skúmaním jeho cesty z minulosti až
po súčasnosť sme zistili a obohatili svoje poznatky o dôležitom význame kaštieľa pre našu
obec. Tieto zozbierané informácie by sme chceli odovzdať ďalším generáciám.
Práca o kaštieli bola pre nás prínosom. Po zverejnení na webových stránkach obce
pevne veríme, že zaujme čitateľov a obdivovateľov obce Kluknava, ktorí sa vydajú po ceste
kaštieľa z minulosti až po súčasnosť.
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE KLUKNAVA

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Leží na západných svahoch Čiernej hory,
na oboch brehoch Dolinského potoka a na severných svahoch Slovenského Rudohoria.
Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava. Prvá písomná zmienka
je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. V roku 1773 sa spomína ako
Klukno, Kluckenau, Kluknawa. Názov obce Kluknava sa v roku 1786 spomína ako Klekenau,
Kluknó, Klukenau, Kluknowa. Od roku 1808 sa názvy obce Kluknava uvádzajú ako Kluknó,
Klukenaou, Klukńawa. V rokoch 1863 - 1913 ako Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa
používa od roku 1920. V roku 1787 mala 84 domov a 685 obyvateľov. V roku 1828 sa uvádza
ako mestečko. Mala 127 domov a 914 obyvateľov. Bola jedným z ohnísk roľníckeho
povstania. V rokoch 1853 – 1897 bol v prevádzke erárny mediarsky podnik – Štefanská huta.
/Obr.1/, /Obr.2/ V roku 1889 sa po prvý raz v Uhorsku vyrábala elektrolýzou meď, neskôr
amalgám, striebro a ortuť. Vyrábali si aj vlastnú elektrickú energiu na hati na Hornáde. Do
fabriky viedla lanová dráha, vo vagónikoch bola dopravovaná ruda z neďalekých baní do
železničnej stanice Kluknava, odtiaľ sa sypala priamo do vagónov košicko - bohumínskej
trate. Dá sa teda povedať, že Kluknava v minulosti slúžila aj ako komunikačná sieť.
Za 1. ČSR pracovali obyvatelia na veľkostatku, časť v lesoch a baniach. Počas SNP pôsobili
v okolí obce partizánske jednotky. V roku 1956 bolo založené JRD. Väčšina obyvateľov
pracovala v Krompachoch v priemyselných podnikoch na výrobu úpravu kovov a pri
železnici. Na Slovinkách ľudia pracovali v baniach, kde ťažili meď a neskôr železnú rudu.
Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa prácne
získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa
usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho, slovanského
pôvodu. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu, spolu s obcami
Olcnava, Kaľava, Veľký Folkmár, Jaklovce, Margecany, Slovinky a Krompachy. Panovník
Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12
tisíc zlatých. Od roku 1461 Richnavský hrad získava Imrich Zápoľský a vlastní ho
i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa v roku 1527 uvádzajú ako majitelia evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa majetku zmocnili zakladatelia spišskej línie katolícki Csákyovci až do konca 16. storočia. Majetok si medzi sebou rozdelili početní
príbuzní. Jedna zo siedmich vetví rodu Csákyovcov - Imrich III. Csáky získal Kluknavu
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a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vety Csákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou
v 19. storočí. K obci neodmysliteľne patria aj bane na železo, ortuť a meď. V 17. storočí tu
pracoval hámor.
Neďaleko kaštieľa bol v roku 1555 postavený pôvodne renesančný kostol. /Obr.6/ V druhej
polovici 18. storočia dal Imrich Csáky postaviť kaplnku neďaleko kostola, ktorá je zasvätená
sv. Jánovi Nepomuckému. /Obr.7/ V neďalekých lesoch Kluknavy, okolo roku 1632, dala
grófka Anna Csáky – Vesselényi s grófkou Zuzanou Thurzovou postaviť kaplnku zasvätenú
sv. Anne. /Obr.8/

1.1 Vznik kaštieľa
Po vymretí Thurzovcov, majetkové podiely dočasne získavajú vdova Juraja Berényiho
a Gabriel Berthóty. Keď získal Kluknavu Imrich III. Csáky, dal vystavať pre rodinu grófa
Michala Csákyho kaštieľ pôvodne v renesančnom slohu v rokoch 1715 – 1720. Po zrúcaní
Richnavského hradu v 16. storočí kameň z neho používali na stavbu iných budov. Z neho
postavili údajne aj kluknavský kaštieľ. Nachádza sa neďaleko kostola, na vyvýšenom mieste
nad riekou Hornád. Neskôr ho Csákyovci barokovo upravili. V 18. storočí časť obytných
priestorov prestavali na priestranné sály a vybudovali pecové výklenky.
V roku 1940 obec odkúpila od grófky Csákyovej kaštieľ. Sídlil tam starosta, neskôr
predseda obce, notár, škola. V roku 1956 tam bola zriadená zubná ambulancia praktického
lekára, neskôr kaderníctvo, sobášna sieň, knižnica, Klub mladých, klubovňa Telovýchovnej
jednoty, spoločenské miestnosti mládeže, v ktorých sa konali tanečné zábavy, svadby.

1.2 Štruktúra kaštieľa
Sondáž objektu preukázala, že jeho dnešná dispozícia s vnútorným dvorom
uzatvoreným štyrmi krídlami s nárožnými vežami nevznikla naraz. Východné a južné krídlo
s juhovýchodnou

a

juhozápadnou

vežou

vzniklo

v druhej

polovici

16.

storočia,

pravdepodobne ešte z podnetu Thurzovcov. /Obr.4/, /Obr.5/ Okrúhla juhozápadná veža mala
okná situované oproti vstupu, vedľa ktorého boli kľúčové strieľne. Uzatvorenú dispozíciu
dostal objekt v prvej tretine 17. storočia, uvádza sa letopočet 1636. Pri tejto rozsiahlej
prestavbe dostal v podstate dnešnú podobu s polygonálnymi poschodovými vežami, otvory
doplnili kamennými osteniami s lištou, väčšinu priestorov zaklenuli lunetovými klenbami
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s plytkým hrebienkom. Okná na vonkajších fasádach mali vnútornú prevliekanú mrežu, časť
miestností mala okná a vstupy priamo z vnútorného dvora. Po roku 1693 mala
severovýchodná veža strážnu funkciu a ako jediná veža mala samotný vchod, jednoduchý
kozub, nikdy však nemala prepojenie s kaštieľom. /Obr.4/
V rokoch 1715 – 1720 (prvá štvrtina 19. storočia) prestavali časť obytných priestorov na
priestranné sály so štukovými zrkadlami na rovných stropoch, vybudovali pecové výklenky so
štukou rokajovou výzdobou , časť okien opatrili novými mrežami. Pod východným návrším
vybudovali rozsiahly dvor dodnes tvoriaci súčasť areálu kaštieľa. Prístupný je samostatnou
barokovou bránou. Fasádam v prízemí ponechali maľované kvádrovanie, východné a južné
priečelie malo maľované lizenové rámce. Kamenné architektonické články mali svetlosivý
vápenný náter. Kaštieľ dostal v podstate dnešný typ strechy. Táto baroková dostavba vytvorila
zo skromnejšieho predchodcu reprezentačné rodinné sídlo so štvorkrídlovou dispozíciou,
uzatvárajúcou vnútorné nádvorie. Obytné miestnosti mali stropy bohato zdobené štukovými
zrkadlami a v spoločenských priestoroch boli štukovým ornamentom vyzdobené kútové
pecové výklenky barokovými kachľovými pecami.
V prvej polovici 19. storočia pristavili vo vnútri dvora k západnému a južnému krídlu
priebežnú chodbu s hlavným vstupom. Podstatnejšie účelové dispozičné úpravy priniesla
druhá polovica 20. storočia, keď znehodnotili aj dekoratívne riešené dlážky z farebného
terazza v západnom krídle, druhé podlažia veží zbúrali a znovu postavili, nie však úplne
podľa pôvodné stavu. Návrh na obnovu vychádza zo zachovanej dispozície renesančného
štvorkrídlového kaštieľa s ústredným dvorom.
Kaštieľ má dve nádvoria. Vo vyšnom nádvorí bolo 14 izieb pre panstvo s dvoma predsieňami,
kuchyňou, komorami a pivnicami. Vo východnej veži bola zriadená kaplnka sv. Imricha a sv.
Rozálie. V nižnom nádvorí boli byty služobníctva, ich kuchyňa a komory. Neďaleko stala
sýpka, maštale, stodoly a pálenica. Na blízkom vŕšku boli byty sluhov, kováčska dielňa
a ovčiareň. Pod kašteľom bola rozsiahla záhrada.
V rokoch 1992-1993 slúžili jeho priestory na sklady pre zdravotníctvo a na prevádzku
kaderníctva.
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1.3 Majitelia kaštieľa
1.3.1 Thurzovci
Ako sme už spomínali, kaštieľ nenadobudol ihneď takú podobu, akú ste ho mohli
vidieť na úvodnom obrázku.
Od roku 1452 sídlil na Spišskom hrade zámožný rod Thurzovcov. V roku 1494 založili
Turzovsko - fuggerovskú spoločnosť, niekedy považovanú za vôbec prvý včasnokapitalistický podnik v Európe. S ňou čoskoro získali svetový monopol na trhu s meďou a
otvorili obchodné miesta po celej Európe. Okolo roku 1500 ovládali výrobu drahých a
neželezných kovov v Uhorsku.
Thurzovci mali podiely aj v mediarskej továrni v Štefanskej hute. Kvôli vyvážaniu
týchto kovov do okolia Thurzo vytvoril miesto, kde sa kontrolovalo čo a koľko sa vyváža do
okolia. Kvôli kontrole, vytvorili na dnešnej pôde kaštieľa strážnu vežu, odkiaľ sa všetok tovar
kontroloval. /Obr.4/ Môžeme ich považovať za prvých „zakladateľov“ kaštieľ.

1.3.2. Prechodné vlastníctvo Berthótyovcov a Berényovcov
Existenciu kúrie potvrdzujú urbariálne súpisy z rokov 1682 a 1683, v ktorých sa
uvádzajú majetkové podiely v Kluknave i na samotnom kaštieli patriace vdove Juraja
Berényiho a Gabrielovi Berthótymu. Prechodné vlastníctvo oboch uvedených rodín vypĺňalo
pravdepodobne obdobie po smrti posledného z Thurzovcov – t.j. Imricha Thurzu, až do
oficiálne potvrdeného majetkového nástupníctva rodu Csákyovcov po roku 1693.
Aj v tomto období plnila severovýchodná veža strážnu funkciu. Ako jediná veža mala
samostatný vchod, jednoduchý kozub, nikdy však nemala prepojenie s kaštieľom. /Obr.4/
V literatúre, ktorú sme mali k dispozícii, sme bližšie informácie o týchto rodoch
nenašli.
1.3.3. Csákyovci
Rod Csákyovcov sa objavuje už v 14. storočí. Pochádzajú z obce Piliska v Satmárskej
stolici (dnešné severozápadné Rumunsko). Vlastnili rozsiahle majetky v Sedmohradsku, na
území dnešného Maďarska i Slovenska.
Najvýznamnejším členom rodu bol gróf Štefan Csáky (1550 – 1605), často označovaný ako
„veľký“. Pôsobil ako hlavný kapitán sedmohradských vojsk a bol jedným z prvých
12

Csákyovcov, ktorí prišli na Slovensko. Mal mnohopočetnú rodinu. Bol trikrát ženatý a mal až
26 detí.
Keď zomrel posledný panovník z rodu Thurzovcov – Michal Thurzo, o dedičstvo sa
začala uchádzať manželka klužského župana Štefana Csákyho (1603 – 1662) – Eva
Forgáčová. Michal vo svojom závete, zanechal celý majetok jej a jej mužovi. Avšak podľa
uhorských zákonov mohol závet platiť len s povolením kráľa. To sa však nestalo. Štefan
v roku 1636 obsadil Spišský hrad. Po dlhých nezhodách sa Štefan Csáky stáva zakladateľom
spišskej vetvy Csákyovcov. Mal troch synov: Ladislav, František a Štefan. Ladislav odišiel
do Sedmohradska a ostatní dvaja synovi zostali na Spišskom hrade.
Po smrti Štefana Csákyho v roku 1699 sa obrovský majetok rozpadol. V roku 1702 došlo
k deľbe majetku, ktorá položila základy niekoľkých vetiev rodiny:
•

iliašovská (Tomáš) – nemala dlhé trvanie, začiatkom 19. storočia splynula
s kluknavskou

•

vetvou

kluknavská (Imrich III.) – sídlo vetvy sa v 19.storočí prenieslo do Smižian a koncom
19. storočia do Spišského Hrhova

•

hodkovská (Juraj III.)

•

bijacovská (Michal IX.)

•

košicko-trenčianska (Mikuláš VII., Žigmund V., Štefan XII.) – z nej sa v 19. storočí
oddelila samostatná

•

prakovská vetva.

Počas sedliackeho povstania bola grófkou Anna Csáky.
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2. EPIDÉMIA

V rokoch 1830 – 1831 dôsledkom cholerovej epidémie bola na východnom Slovensku
vysoká úmrtnosť. Keď sa cholera vyskytla v susednom Poľsku, bolo jasné, že sa táto pliaga
nezastaví a preskočí na východné Slovensko.
V roku 1830 bola slabá úroda a ľudia trpeli hladom – nebezpečenstvo šírenia nákazy takto
zosilnelo. Začalo to košickou udalosťou násilného podávania práškov proti cholere ľuďom a
jej dôsledkom bolo niekoľko mŕtvych, ktorí už boli predtým zasiahnutí cholerou. Táto správa
sa rozšírila bleskovou rýchlosťou po celom Spiši.
Košické trhy, konané dva razy do týždňa, boli obyvateľmi často navštevované. V tomto
ovzduší narastajúcej nedôvery sa prameňom podozrievania stali i také ľudomilné počiny
pánov ako rozdávanie prebytkov chudobe. Zemskí páni, farári a iní poľnohospodárski
veľkomajetníci, ktorí pre cholerové izolačné opatrenia nemohli odpredať svoje zvyšky,
núkajú ich teraz za lacnú cenu alebo ich požičiavajú svojim poddaným. Na pomoc poddaným
prichádzajú aj ostatné majetnejšie vrstvy v presvedčení, že dobre živený človek chorobe
ľahšie odolá a že hlad je najnebezpečnejším šíriteľom nákazy. Ľud si tieto činy vysvetľoval
ako úmysel a taktiku travičstva. V Kluknave toto podozrenie prepuklo hneď od počiatku
výskytu cholery.
V Kluknave sa prvý prípad vyskytol začiatkom augusta 1831. Zdravotný výbor stolice vyslal
zo svojho zasadnutia, konaného dňa 7. augusta 1831, stoličného vicefiškála Eduarda
Phanschmida, aby šiel na miesto urobiť potrebné opatrenia. Z vojenskej strany je súčasne
vyslaný zástavník Mihailevič s 25 vojakmi na strážne služby. Richtár mal skoro ráno poslať
povoz do Podhradia a priviezť okresného chirurga. Ďalej mal pripraviť dvoch tesárov,
potrebných na zhotovenie dezinfekčnej stanice medzi Kluknavou a Starou Rychnavou.
Súčasne dal rozkaz vykopať jamu na pochovávanie mŕtvych. Kopanie jamy bolo predčasné,
v tom čase ešte nebolo chorých ani mŕtvych. Taktiež dali priviesť aj chlórové vápno, ktoré
malo ľuďom pomôcť proti cholere, tí si mysleli, že je to jed. Keď voz s vápnom dorazil do
Kluknavy, okolo voza sa zostúpilo asi 60 chlapov, ktorí boli ozbrojení sekerami a drúkmi
a prejavovali nepriateľský postoj. Poukazujú na nezrovnalosti a z nich plynúci záver, že páni
trávia ľud.
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Ani po Phanschmidovom vysvetlení čo je chlórové vápno, sa nik neuspokojil. Obyvatelia
hovorili, že ich otrávil tunajší správca. Po krátkej hádke obyvatelia začali prenasledovať
Phanschmida s cieľom ho dolapiť, no ten utiekol do blízkeho lesa a nasledujúci deň odišiel
k slúžnemu do Jakloviec.
Vtedy už na pochovávanie zomrelých nestačil miestny cintorín. Zomrelých na choleru, aby sa
epidémie nešírila, pochovávali v priestore “Oľšiniek” nad cestou smerom na Víťaz.

2.1 Sedliacke povstanie
Sedliacke povstanie z r. 1831, ako takmer každá historická, najmä masová udalosť, je
výslednicou pôsobenia neobyčajne spletitého súhrnu tých najrozmanitejších činiteľov.
Základnou príčinou je tu celkovo sociálno-hospodárske položenie východoslovenského
poddaného. Príčina je tu zasa daná epidemickou cholerou a k nej sa viažúcou travičskou
poverou, ktorá nahromadenú sociálnu nespokojnosť privádza k výbuchu.
Celkový hospodársky a sociálny stav východoslovenského a vôbec uhorského poddaného je
daný súčasnou feudálnou hospodársko - politickou sústavou. Politická i hospodárska moc je
v rukách výsadných tried. Tie vlastnia i výrobné prostriedky (hlavne pôdu). Poddaný je len jej
dedičným držiteľom, za čo je zaviazaný platiť skutočnému vlastníkovi pôdy rentu. Zrušenie
nevoľníctva Jozefom II. túto závislosť síce obmedzilo, no úplne nezrušilo.
Pred vypuknutím vzbury sa kluknavský richtár zdržiaval v Zemplínskej stolici, kde povstanie
začalo. Zomrel na choleru dva dni pred vypuknutím povstania v Kluknave.
Po jeho smrti sa hlavou povstania stal richnavský richtár Juraj Harman.
Grófka Anna Csáky smútila vtedy za svojím zosnulým manželov, no udalosti čo hýbali
Kluknavou jej boli známe. Správy jej prinášal dekan Klein, ktorý slúžil omše aj v kaštieli.
Pobúrený ľud sa chystal na útok. Obyvatelia sa zhromaždili pred farou ozbrojení sekerami,
pracovným náradím a ojedinele aj puškami. Znepokojení správami, že v Richnave,
Krompachoch a Kluknave sú ľuďom nasilu podávané prášky a že im treba ísť na pomoc.
Po rozhovore s farárom, ktorému sa ich podarilo obmäkčiť, aj tak zaútočili na kaštieľ. Ale
nepodarilo sa im tam vniknúť. Nakoniec vynútením grófka Anna, ktorá sa ukrývala na fare,
odovzdala vzbúrencom kľúče od kaštieľa. Tam potom hľadali ukrytých úradníkov. Našli ich
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v kaplnke kaštieľa. Na dvore ich zabili - správcu Juraja a jeho syna Jozefa Brošku, šafára
Františka Grocha.
Na potlačenie vzbury bolo povolané vojsko z Levoče. Traja vzbúrenci boli na výstrahu
popravení obesením 5. októbra 1831: Ján Hamrák, Matjaš Juraško a Ján Kubov. Poprava sa
konala na mieste, kde dnes stojí Kultúrny dom. Vtedy tam bola budova, tzv. Bercík, kde súdili
poddaných z týchto troch obcí. Nenávisť ľudí a ich nevedomosť si takto vyžiadala 6 ľudských
životov.
Grófke Anne Csáky na jej prosby udelili milosť a richtár Juraj Harman jej vrátil kľúče od
kaštieľa. Farárovi spolu s lekárom sa podarilo utiecť.
Vzbura sa pomaly upokojila a napätie povolilo, najmä keď sa dostavil major Döller s vojakmi
vyslanými stolicou. Vodcovia povstania boli popravení v Kluknave na vrchu Šibeň. (viď
príloha B, ústne dochovaná história)

2.3 Následky epidémie
V Kluknave bola aj naďalej vysoká úmrtnosť, nezúrila tu len cholera, ale aj hladová horúčka,
ktorá skoncuje s človekom za niekoľko hodín. Od začiatku cholery umierali denne 2-3 ľudia,
v auguste mala obec 13 mŕtvych a 45 chorých. 6. augusta 1831 to bolo 30 mŕtvych a 38
chorých.
Z vďaky za skončenie cholery a na pamiatku, že sú tam pochovaní tí, ktorých zasiahla, je na
vyšnom konci postavený pri ceste kríž. V roku 1848 bolo zrušené poddanstvo. Prejavy
nespokojnosti boli aj tak v každej obci.
Začiatkom roku 1850 hlási civilný správca Goringer, že v Zemplínskej, Bratislavskej, no
najmä v Spišskej a Gemerskej župe dochádza k výbuchom nespokojnosti roľníkov a želiarov
proti zvyškom feudálnej poroby.
Podobné hlásenie v tom čase podáva z Košického dištriktu komisár Swieceny. Poukazuje na
to, že najmä zmluvní poddaní a želiari odopierajú robotovať na panskom. Do mnohých obcí
boli vyslané vojenské zbory na potlačenie roľníckeho odporu. V rokoch 1859-62 sa v
spišských obciach Kluknava, Richnava a Žakarovce roľníci vzbúrili proti komasácii –
sceľovaniu pozemkov. Avšak ani toto nezlomilo ich odpor proti snahám grófa Csákyho
oberať ich o pôdu.
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3. REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA

Kluknavský kaštieľ ako sme už niekoľkokrát spomínali bol sídlom zámožných rodín, no
neskôr tam sídlili praktický lekár, zubár, kaderníctvo, knižnica, škola, Klub mladých,
klubovňa Telovýchovnej jednoty, sobášna sieň a spoločenské miestnosti mládeže, v ktorých
sa v pravidelných intervaloch konali tanečné zábavy. Postupom času, však budova kaštieľa
prestávala slúžiť svojim účelom, keďže nemala zodpovedného správcu. Preto boli majitelia
priestorov v kaštieli nútení vyhľadať kvalitnejšie priestory v obci. Vystavala sa nová budova
pre MNV, JRD, v roku 1960 sa do nových priestorov presťahovala aj škola a knižnica. Takto
budova kaštieľa postupne schátrala a návšteva týchto priestorov sa stala nebezpečnou pre
verejnosť. Z toho dôvodu sa kaštieľ uzavrel. Rómski spoluobčania rozkradli aj posledný
majetok, ktorý tam ostal. Vstup do kaštieľa bol na vlastnú zodpovednosť. Vtedy bola história
kaštieľa najviac ohrozená. V literárnej publikácii, ktorá bola vydaná pri príležitosti
sedemstého výročia obce v roku 2004 sa spomína že „budova kaštieľa postupne schátrala, zub
času i poveternostné podmienky na nej zanechali svoju stopu. V súčasnom období je
predpoklad renovácie kaštieľa. Od obce ho odkúpila košická spoločnosť EURO Club, s.r.o.“
Prípravné práce trvali od roku 2007, kedy sa objekt vyčistil od sutín, prebehla čiastočná
demontáž prelomeného krovu a zložila sa strešná krytina. Neskôr prebiehal aj archeologický
a hydrogeologický prieskum a začala sa projektová príprava obnovy. Na okná západného
krídla boli nainštalované mreže proti vandalom a statické zabezpečenie vlastnej budovy
kaštieľa. Avšak až v apríli 2010 sa začína projekt Biela Dáma a Čierny rytier realizovať.
Stavebne práce v rámci rekonštrukcie kaštieľa sa začali konať v apríli 2010 a trvajú do roku
2011. Marketingové aktivity prebiehali v rokoch 2011 a 2012. Interiér a montáž
technologických zariadení prebieha v roku 2012, kedy sa uskutočnila aj kolaudácia stavby.
V prílohe tejto práce sa nachádzajú aj názory ľudí, ktorí sa intenzívne podieľali na pomoci pri
samotnej realizácii prác.

3.1 O projekte
Projekt rekonštrukcie barokového kaštieľa bol spolufinancovaný zo zdrojov európskej únie.
Tento projekt sa začal realizovať v apríli 2010 a trval dva roky, kedy sa v apríli 2012 ukončil.
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Názov projektu je obnova barokového kaštieľa na penzión 2* Biela dáma a Čierny rytier, teda
„Black Lady and White knight“ ako sa uvádza na internetových stránkach.
Po našom osobnom stretnutí s majiteľkou kaštieľa pani Mikušovou, sme sa však dozvedeli, že
povestný názov Biela Dáma a Čierny rytier nemá žiaden súvis s legendou, ktorá by sa viazala
ku kaštieľu. V tomto prípade ide o istý marketingový ťah, ktorý ma upútať nových
návštevníkov. Projekt bol spustený do činnosti po jeho realizácii v apríli 2012. Výsledkom
projektu je vytvorenie nosnej turistickej atrakcie s výrazným potenciálom prilákať do regiónu
návštevníkov, čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších aktivít podnikateľov

v

cestovnom ruchu a miestneho obyvateľstva a tým multiplikovanie pridanej hodnoty
vynaloženej investície.

3.2 Súčasná podoba
V súčasnosti je kaštieľ zrekonštruovaný na luxusný penzión, ktorý ma 7 dvojlôžkových izieb
a 1 luxusný apartmán s celkovou kapacitou 16 základných lôžok.
Kaštieľ má malé fitness, wellness so saunou, vírivkou a odpočiváreň, masáž na objednávku,
spoločenskú miestnosť s knižnicou, DVD a hrami. Stredoveké kamenné múry a zachované
slohové prvky dodávajú osobitnú atmosféru všetkým zariadeniam a priestorom penziónu.
Oddych a hlboký spánok v izbách so všetkým vybavením patriacim k dnešnej dobe: pohodlné
postele, relaxačné kreslá, sprchový box alebo vaňa. Každá izba v kaštieli je trošku odlišná
a romanticko-historickú atmosféru dotvára aj baldachýn. Kaštieľ nevyzerá nádherne
a prestížne len zvnútra. Oproti jeho vzhľadu spred asi piatich rokov momentálne zvonku
vyzerá esteticky a pôsobí elegantne. Po našom osobnom stretnutí s majiteľkou, o ktorom sme
už písali, sme sa dozvedeli, že kaštieľ nadobudne ešte krajší vzhľad. Architekti a statici sa
zhodli na názore, že múry na kaštieli sú po niekoľkých rokoch chátrania budovy, ešte stále
veľmi mokré. Odhaduje sa teda, že po ďalších dvoch rokoch budú v lepšom stave a teda
fasáda bude mať dlhšiu životnosť.
Južné a západne krídlo kaštieľa v súčasnosti obklopuje rozsiahla záhrada, ktorá končí na
brehu mŕtveho ramena Hornádu, tzv. „staré koryto“. V tejto záhrade sa v júli 2013 konala
akcia, pod názov zámocké hry. Návštevníci mali možnosť jazdiť na poníkoch, odfotografovať
sa s historickými bojovníkmi, prehliadnuť si kaštieľ, vyskúšať lukostreľbu a najmenší
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návštevníci mali možnosť hry v detskom kútiku. Aj takto sa kaštieľ zviditeľnil a stále sa
zviditeľňuje. /Obr. 24Kaštieľ po rekonštrukcii/

3.3 Reštaurácia a penzión

Reštaurácia a penzión nesú názov podľa názvu projektu rekonštrukcie Biela dáma
a Čierny rytier. Reštaurácia má eleganciu, jedinečnú atmosféru romantického stredoveku
a profesionálny servis. Táto reštaurácia ponúka európsku kuchyňu a vlastné špeciality
kaštieľa. Základným princípom kuchyne zostáva vysoká kvalita základných surovín,
čerstvosť, rešpekt k tomu najlepšiemu z tradície kuchyne Spiša a zároveň primeraná miera
inovácie. V nápojovom lístku majú návštevníci možnosť ochutnať nápoj grófky Csákyovej,
alebo aj drink Biela dáma a Čierny rytier. Priestory reštaurácie majú tri salóniky ružový,
modrý a zlatý. Sú vhodné na usporiadanie rôznych spoločenských podujatí, rodinných
slávností, svadieb, stretnutia, firemné posedenia alebo školenia. Zlatý salónik ako jediná
miestnosť kaštieľa má zachovanú pôvodnú štukovú výzdobu a je pomenovaný podľa grófky
Anny Csáky. Malý ružový salónik poskytuje súkromie a romantiku vedľa rušnej reštaurácie.
Azda najkrajšie je vychutnávať si jedlo v zimnej záhrade s pohľadom na nádvorie kaštieľa.
V penzióne sú štandardné izby, priestranné izby De Luxe a jeden apartmán so salónikom vo
veži. Zaujímavosťou je, že cena zahŕňa raňajky, parkovanie a wifi vo všetkých priestoroch
zadarmo.
Tento luxusný penzión Biela Dáma a Čierny rytier ponúka aj sprievodcovské služby
po historických a prírodných pamiatkach v okolí. Návštevníci tak majú možnosť navštíviť
Spišský hrad, Spišskú kapitulu, Markušovce, Hodkovce, Bijacovce, Smolník, Jasov, Betliar,
Krásnu Hôrku a staré bane na zlato. Blízko je aj lyžiarske stredisko Plejsy, Vysoké Tatry
a Slovenský raj.
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ZÁVER
Proces tvorby tejto práce bol pre nás veľmi poučná a zaujímavá skúsenosť.
O kluknavskom kaštieli a epidémii sme sa dozvedeli mnoho informácií, ktoré veríme,
využijeme aj v budúcnosti. Už samotná téma o Kluknavskom kaštieli bola veľmi zaujímavá.
Vďaka tejto práci sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi ako napríklad
novodobou majiteľkou, archeológom a dokonca sme mali možnosť stretnúť sa aj s ľuďmi,
ktorí boli súčasťou histórie kaštieľa. Stretnutia so všetkými, ktorí sa podieľali, či už na
rekonštrukcii, archeologickom výskume, boli pre nás veľmi zaujímavé. Skutočne môžeme
povedať, že na to budeme ešte dlho spomínať. Avšak

je nám ľúto, že táto práca má

obmedzený rozsah, pretože aj keď o Kluknavskom kaštieli je málo materiálov, predsa sa dajú
pozbierať a dá sa o ňom napísať veľa. Jednoducho povedané táto práca nám dala veľa.
Spoločne žijeme v obci, v ktorej sa kaštieľ nachádza a určite budeme mať príležitosť o jeho
histórii povedať aj ľuďom, ktorí ju nepoznajú. Dozvedeli sme sa veľa všeobecných
a poučných vecí z dejín, o ktorých sme doposiaľ nevedeli. Cez prázdniny sme kaštieľ brali,
len ako reštauráciu s prijemným historickým vzhľadom. Chodievali sme tam v horúcich
letných dňoch, keď boli dlhé večery na miestne špeciality a na nápoje. Netušili sme, že vďaka
stredoškolskej odbornej činnosti, budeme mať možnosť bližšie spoznať históriu tejto budovy.
Na tejto práci sme sa podieľali spoločne a každá drobná informácia, o ktorú sme sa mohli
oprieť, bola pre nás prínosom. Chceli by sme, aby táto naša práca bola uložená aj v reštaurácii
a penzióne, na informačných tabuliach, a tak turistov a návštevníkov oboznamovala
s históriou zmenami vzhľadu kaštieľa, pretože v príručkách o kaštieli a na webových
stránkach kaštieľa sa história spomína len okrajovo. Návštevník bude tak môcť nazrieť do
histórie a dozvedieť sa nové informácie, ktoré budú len prínosom pre jeho pobyt v Kluknave.
Taktiež naša práca bude publikovaná na webovom portáli obce Kluknava, tým budú môcť
obdivovatelia a občania nazrieť do histórie dominantnej barokovej stavby obce Kluknava.
V úvode sme spomínali, že Kluknavský kaštieľ nebol doposiaľ predmetom žiadnej
rozsahovo väčšej práce, alebo knihy. Sme hrdé na to, že pomocou dostupných materiálov sme
vytvorili o tejto budove takúto prácu. Veríme, že inšpirujeme mladých ľudí, ktorí majú radi
históriu a umenie a naša práca bude pre nich užitočná.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám ochotne poskytli literatúru,
vlastné fotografie alebo nám porozprávali to, čo o kaštieli sami vedeli.
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Osobitne by sme sa chceli poďakovať pani profesorke, ktorá nám vždy ochotne pomohla
a poradila nám so všetkými drobnosťami. Nie každý si uvedomuje, že písanie takej práce nie
je vôbec jednoduché. Dobrý pocit je po celej tejto námahe čítať už hotovú prácu.
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beseda s archeológom PhDr. Mariánom Sojákom PhD. /Obr. 7- fotografie z besedy
s pánom archeológom/ (2013)
stretnutie s majiteľkou kaštieľa - pani Danielou Mikušovou (2013)
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PRÍLOHY
Prílohy A - obrázky

/Obr.1/ Štefanská huta – továreň na výrobu medi ( zdroj: Katarína Richnavská, 2014)

/Obr.2/ Štefanská Huta - továreň na výrobu medi, fotografia interiéru (zdroj: Katarína Richnavská,
2014)
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- najstaršia časť kaštieľa – strážna veža
/Obr.3/ Pôdorys kaštieľa ( zdroj: Štátny archív v Levoči, 2013)

/Obr.4/ - najstaršia veža kaštieľa ,

/Obr.5/ - súčasný pohľad na

postavená na podnet Thurza, kvôli

najstaršiu strážnu vežu.

kontrole kovov prevážaných zo

(Zdroj: Katarína Richnavská,2014)

štefanskej továrne . (Zdroj:
P. Cenký, 1985).
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/Obr.6/ Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

/Obr.7/ Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

(Zdroj: Nikola Rabatinová, 2013)

(Zdroj: Nikola Rabatinová, 2013)

/Obr.8/ Kostolík sv. Anny
(zdroj: Nikola Rabatinová 2013)
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/Obr.9/ Fotografia z besedy s

/Obr.10/ Archeologické nálezy v blízkosti

pánom archeológom

obce. (zdroj: Nikola Rabatinová,

2013)PaedDr. Mariánom Sojákom.
(zdroj: Nikola Rabatinová, 2013)

/Obr.10/ Tento hrot oštepu z doby kamennej, sa našiel pri archeologickom prieskume kaštieľa
vo východnej veži – najstaršej veži. (zdroj: Nikola Rabatinová, 2013)
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/

Obr.11/ Archeologický nález vázy

/Obr.12/ Archeologický nález - lebka

(zdroj: Nikola Rabatinová, 2013)

(zdroj: Nikola Rabatinová, 2013)

/Obr. č.13/ Poloha obce Kluknava (zdroj: vytvorila Katarína Richnavská, 6.2.2014 )
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/Obr.14/ Fotografie západnej veže
(zdroj: P. Cenký, 1985)

(zdroj: P. Cenký, 2002)

(zdroj: K. Richnavská, 2014)

/Obr.18/ Súčasný pohľad na krb po

/Obr.17/ Fotografia krbu
(zdroj: P. Cenký, 2002)

rekonštrukcii. (zdroj: N. Rabatinová, 2013)
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/Obr.19/ Fotografia prednej steny

/Obr.20/ Súčasný pohľad na prednú stenu

a vstupnej brány kaštieľa. (zdroj:

a vstupnú bránu kaštieľa. (zdroj: N. Rabatinová,

P. Cenký, 1985)

2014)

/Obr.21/ Strop, zdobený štukovou výzdobou
(zdroj: P. Cenký, 2002)

Obr.22/ Fotografia, pôvodne zachovaného
štukového stropu. (zdroj: N. Rabatinová, 2013)
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/Obr.23/ Fotografia pred rekonštrukciou.
(zdroj: P. Cenký, 2002)

/Obr.25/ Interiér kaštieľa po rekonštrukcii.

/Obr.24/ Fotografia po rekonštrukcii.
(zdroj: N. Rabatinová, 2013)

(zdroj: N. Rabatinová, 2013)

/Obr.26/ Interiér kaštieľa po rekonštrukcii.
(zdroj: N. Rabatinová, 2013)

/obr.27/ Interiér kaštieľa po rekonštrukcii.
(zdroj: N. Rabatinová, 2013)

/obr.28/ interiér kaštieľa po rekonštrukcii
(zdroj: N. Rabatinová, 2013)
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/Obr.29,30/ Fotografie reštaurácie Biela dáma a čierny rytier. (zdroj: N. Rabatinová, 2013)

/Obr.31/ Pôvodná brána, ktorá
/Obr.32/ Logo reštaurácie Biela dáma a čierny rytier.
sa nachádza pod najstaršou vežou(zdroj: K.Richnavská, 2014)
východná veža. (Zdroj: K. Richnavská
2014)

/Obr.33/ Fázy rekonštrukcie kaštieľa od roku 2010 po súčasnú podobu (zdroj: Lucia Haľková, 2013)
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Prílohy B – ústne dochovaná história
/Príloha č.34/ Prehovor osoby zo sedliackeho povstania
Ján Rychnavský, vtedaší richtár a vodca povstania v Kluknave, hovoril takto:
“...grófka Csáky nás derie kde len môže. Jej správca Broško je ako čert. Podľa urbárskych
pravidiel poddaný má na panskom pracovať do roka 52 dní so záprahom alebo 104 dní bez
záprahu, priniesť siahu dreva, z úrody odovzdať desiatu čiastku... Poddaní musia ísť na
robotu, kedy sa len správcovi zachce...”

/Príloha č.35/ (Zdroj: Citované od: Štefan Brutovský, 6.12.2013)
„Pravidelne soboty aj nedele sa v kaštieli konali tanečné zábavy. Konali sa prevažne v lete.
Dovolím si spomenúť katarínsku, štefanskú, fašiangovú a ďalšie, ktoré boli úzko späté
s ľudovými zvykmi na Spiši. Hrala tam ľudová hudba. Na takýchto podujatiach sa
zúčastňovalo pravidelne takmer sto mladých ľudí. Staršie ženy a vdovy sedávali na lavičke
popri stene a sledovali ako sa mladí ľudia zabávali. Bol tam menší bar, vtedy prezívaný šenk,
kde bola možnosť zakúpiť si alkohol. Zábavy však potrebovali organizátorov, ktorými boli
prevažne inštitúcie, ktoré priamo sídlili v kaštieli, ale aj napríklad chlapci, ktorí sa chystali
rukovať na vojnu. V severnej vežičke a pozdĺž celej severnej steny bola svadobná sála
v ktorej som sa ženil. Chodil som tu aj do školy. Škola bola dosť malá. Nesedávali sme po
jednom. Šiesti sme sedeli v lavici dlhej dva až tri metre. V škole bolo spolu sedem tried,
a pretože bolo málo priestorov, učilo sa doobeda aj poobede. Škola sa nachádzala v tej časti,
ktorú dali dostávať Csákyovci. Naša nebohá babka ešte pamätali grófku Csákyovú a jej
rozsiahle grófske záhrady plné ovocných stromov. Záhrady boli pekne vysadené alejami
krásnych zdravých gaštanov a štíhlymi topoľmi. Babka pamätali jej miesto v prvej lavici
v kostole. Stále sa o nej vyjadrovali, že pani grófka boli dobrá a zbožná žena. V kaštieli mali
krásny koč, kočiša im robil nebohý pán Majerník, ktorý sa staral aj o krásne kone pani
grófky... spomínali moja babka“
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/Príloha č.36/ ( Zdroj: Citované od Daniela Mikušová, október 2013)
„Keď som sem prišla, naľakala som sa. Kaštieľ bol celý rozpadnutý. Keď sme chceli začať
práce, museli sme najprv vynosiť preč všetok odpad a trosky, ktoré sa tam nachádzali.
Po tom čo kaštieľ odkúpila naša spoločnosť a začal sa rekonštruovať aj ľudia- občania obce
boli veľmi milí. Kaštieľ chceli stále dobývať Rómovia. Chceli odtiaľ vziať aj posledné vecidrevo, tehly a pod., preto boli tety z okolia tak milé, že hneď volali pánovi Šmidovi, ktorý ich
odtiaľ odháňal. Neskôr som sem prišla bývať ja. Najprv som zrekonštruovala jednu
z vežičiek, v ktorej som bývala. Keď máte elektrinu máte všetko. Nemala som sa čoho báť.
Raz sa tu ukázali aj potomkovia Csákyovcov z Maďarska, kam pani grófka po odchode
z Kluknavy pravdepodobne išla. Spomínali, že pri upratovaní pivnice našli fľaše lekvárov, na
ktorých bolo napísané - Kluknava.“
/Príloha č.37/
Ku kluknavskému kaštieľu sa viaže aj legenda, ktorá sa už dlho rozpráva. Hovorí, že
z kaštieľa viedla dlhá a široká podzemná chodba po ktorej mohli prejsť až dva veľké koče.
Táto chodba mala viesť z kluknavského kaštieľa až na Spišský hrad. Nie je zistené či je to
pravda, alebo povedačka, no stopy po takejto chodbe sa nikde nenašli. Pravdepodobne bola
táto chodba už zasypaná.
/Príloha č.38/- nečakaná legenda spojená s milou návštevou (zdroj: Daniela Mikušová)
„Po návšteve Csáky rodiny sa na múry kaštieľa dívam inými očami. Bol obyčajný štvrtok
14.augusta, zamračený deň a všade bolo mokro po daždi. Bola som v provizórnej kancelárii
vo veži a chystala som sa otvoriť notebook a poslať správy od architekta archeológom a
posunúť termín začiatku výskumu, keďže hydrogeológom sa pokazila vrtná súprava a
nemohli prísť. Keď tu niekto chytil kľučku a išiel otvoriť dvere na veži. Otvorila som rýchlo
ja a vonku stál sivovlasý pán, džentleman s paličkou v klobúku, ako zo starého obrazu, po
chvíli sme našli spoločnú reč a moje prekvapenie nemalo konca. Vysoká štíhla pani Toska
Smrečáni sa dožadovala vidieť vnútro veže a hlavne dlážku, s váhaním som súhlasila lebo
provizórna miestnosť nebola miesto vhodné pre návštevu. Radšej som všetkých pozvala na
nádvorie kaštieľa. A tam pani Toska opäť pozerala veže a dlážky v nich. Potom začala
rozprávať príbeh, ktorý počula ako dieťa. V tej veži boli za nebepečných a zlých okolností
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zavraždení traja ľudia. A drevená dlážka sa od krvi nedala očistiť, darmo ju umývali znova a
znova, tmavý fľak zostával na dreve stále viditeľný..“
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