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DEJINY A PÔSOBENIE SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ NA SPIŠI V 

OBDOBÍ REKATOLIZÁCIE 

 

Monika BIZOŇOVÁ 

 

ÚVOD 

V roku 1491 sa v Španielsku narodil Iñigo de Loyola, známy však ako sv. Ignác z 

Loyoly, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej. Tento nový rehoľný rád bol potvrdený pápežom v 

roku 1540. Dodnes sa môžeme stretnúť s názorom, že tento rád bol založený pre boj proti 

reformácii, čo však nie je pravdou, pretože Ignácovo rodné Španielsko sa nedostalo do 

priameho kontaktu s reformáciou. Preto aj pohnútky k založeniu tejto rehole boli iné než 

spomínaný boj proti reformácii.  

Poslanie jezuitov bolo značne široké a jednou z ich činností bola práve aj činnosť 

rekatolizačná, ku ktorej ich istým spôsobom zaväzoval štvrtý sľub – osobitný sľub poslušnosti 

pápežovi, podľa ktorého členovia Spoločnosti „bez akéhokoľvek zaváhania alebo výhovorky 

podujmú sa na všetko, čo im rozkazuje Jeho svätosť pre pokrok duší a šírenie viery, či ich už 

pošle medzi Turkov alebo do Nového sveta alebo medzi luteránov alebo ku komukoľvek, či k 

neveriacim alebo katolíkom.“ A tak sa postupne jezuiti dostali takmer do celej Európy, ktorá 

v danom období prijímala nové reformačné myšlienky.  

Jezuiti proti šíreniu reformácie bojovali hlavne svojou školskou a výchovnou 

činnosťou. Vytvorili dômyselný systém školstva a metódy vyučovania, ktoré na svojich 

školách uplatňovali. Ich školy neboli spoplatnené, čo spôsobilo, že boli vyhľadávané nielen 

katolíkmi, ale študovali na nich aj deti protestantov, ktoré zvyčajne prestúpili na katolícku 

vieru a práve v tom spočívala rekatolizačná činnosť tohto rádu. Okrem toho sa venovali aj 

bohatej kazateľskej činnosti.  

Nový rehoľný rád sa dostal aj na územie Slovenska, kde už v roku 1561 bolo založené 

kolégium v Trnave, ktoré bolo zároveň prvým kolégiom v celom Uhorsku. Situácia na 

Slovensku bola však poznačená mnohými nepokojmi, ktoré vyplývali zo šírenia reformácie a 

aj následných pokusov rekatolizácie a tieto nepokoje v 17. a 18.storočí vyústili do 

protihabsburských stavovských povstaní.  

Podobná situácia vládla aj na území Spiša, kde sa reformačné myšlienky šírili už od 

roku 1520 a v 16.storočí sa Spiš konfesionálne zmenil na protestantský. Ešte aj v roku 1700 

podľa Sigraiovej vizitácie bolo približne 58% obyvateľstva nekatolíckeho a iba 36% 
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obyvateľov malo rímskokatolícke vierovyznanie. Podobný výsledok nám vykazuje aj ďalšia 

Sigraiova vizitácia z roku 1712, podľa ktorej približne 49% obyvateľov bolo luteránov a 

približne 40% obyvateľstva katolíkov. Ďalšia z kanonických vizitácií, Peltzova vizitácia z 

roku 1731, vykazuje už pomerne primeranejšie výsledky, podľa ktorých malo na Spiši 43% 

obyvateľstva luteránske vierovyznanie a 42% obyvateľstva rímskokatolícke vierovyznanie.  

Z tohto všetkého vyplývali aj snahy spišských prepoštov prinavrátiť obyvateľstvo ku 

katolíckej viere, čo nakoniec vyústilo do povolania Spoločnosti Ježišovej na Spiš. 

 

1 MARTIN PETHE DE HETHES A JEHO REKATOLIZAČNÉ SNAHY 

 

Dňa 13.augusta 1587 sa spišským prepoštom stal kaločský arcibiskup Martin Pethe de 

Hethes, ktorý v Uhorsku zastával viacero cirkevných funkcií. Kráľom Rudolfom II. bol 

poverený vykonať vizitáciu spišského prepošstva a poľským kráľom Žigmundom zasa 

vizitovať Provinciu XIII spišských kráľovských miest zálohovaných Poľsku, odkiaľ mal 

vyhnať protestantských kazateľov a uvoľnené miesta obsadiť katolíckymi kňazmi (Hradszky, 

1884, s.133).  

Dňa 3.januára 1604 Rudolf II. podpísal na pražskom hrade list, ktorý bol adresovaný 

spišskému prepoštovi Martinovi Pethemu de Hethes a v ňom mu prikázal vymeniť vo 

všetkých mestách a dedinách na Spiši evanjelické duchovenstvo za katolícke a postarať sa o 

„vrátenie“ cirkevného majetku. Ešte v ten istý deň Rudolf II. napísal aj mandát mestu Levoča, 

v ktorom prikázal odovzdať katolíckej cirkvi všetky kostoly, kláštory, faru i cirkevný majetok 

(Suchý, 1974, s.167).  

Vizitáciu začal spišský prepošt v Spišskom Podhradí 5.septembra 1604. Avšak táto 

vizitácia bola neúspešná - bol odmietnutý a z mesta vyhnaný. Z tohto neúspechu obvinil sčasti 

aj správcu XIII spišských miest, Sebastiana Lubomirského. Martin Pethe sa sťažoval u 

poľského kráľa Žigmunda a chcel si vymôcť nové povolenie, no kráľ mu poslal iba slová 

útechy. A tak po tejto skúsenosti v Spišskom Podhradí sa spišský prepošt zriekol svojho úsilia 

vizitáciu vykonať (Kalinay, 1934, s. 11 - 12). 

O vykonanie vizitácie sa prepošt pokúšal ešte aj v Spišských Vlachoch dňa 2.októbra 

1604. Avšak tu svoj odpor prejavili obyvatelia mesta, ktorí sa vyzbrojili všelijakými 

zbraňami, bojovali za svoj kostol a obsadili všetky vchody do kostola. Takže prepoštovi a 

jeho sprievodu nezostalo nič iné ako opustiť mesto a vizitáciu nevykonať (Szontagh, 1908, s. 

21). 
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Významná udalosť pre Spoločnosť Ježišovu sa udiala 21.septembra 1604, keď 

kaločský arcibiskup a spišský prepošt Martin Pethe vystavil listinu, ktorou dediny Klčov, 

Tomášovce a Arnutovce spolu s kúriou v Levoči, ktoré kedysi patrili kostolu sv. Jána 

Krstiteľa a kartuziánskemu kláštoru na Skale útočišťa, daroval jezuitom a týmto činom sa 

pokúsil usadiť Spoločnosť Ježišovu v Levoči, kde by sa mohla venovať svojej rekatolizačnej 

činnosti.  

Martin Pethe prišiel do Levoče 8.októbra 1604 spolu so županom Spiša Krištofom 

Thurzom. Priniesol so sebou spomínaný cisársky mandát, v ktorom cisár prikázal odovzdať 

všetky kostoly, školy, starý a nový kláštor, cirkevné majetky a vyprázdniť faru. Richtár, 

mestská rada a tribúni nechceli však rozhodovať sami a preto v nasledujúci deň, 9.októbra 

1604, bolo zvolané zhromaždenie meštianstva. (Bruckner, 1922, s. 194) 

Na tomto zhromaždení boli obyvatelia oboznámení s obsahom mandátu a celkovou 

situáciou. Prehovoril tu aj levočský farár Peter Zabler, ktorý vyzval meštianstvo, aby 

nezradilo svoju vieru. Potom sa mal každý osobne vyjadriť.  

Medzi mešťanmi sa vyskytli dva názory. Prvá časť navrhovala splniť aspoň niektoré 

požiadavky a bola ochotná vrátiť kláštor. Druhá časť však bola proti, a tak richtár, mestská 

rada a meštianstvo sa verejnou prísahou zaviazali ostať verní augsburskému vierovyznaniu aj 

keby mali prísť o svoje životy, či majetky (Suchý, 1974, s. 173). 

 O tomto svojom rozhodnutí, že nemienia vydať kostoly, školy, kláštory, cirkevné 

majetky, zároveň že nevyženú evanjelických kňazov a že neprestúpia na katolícku vieru, 

upovedomila prepošta Petheho delegácia richtára, členov mestskej rady, tribúnov a 

niekoľkých mešťanov. (Hain, 1910, s.132) 

Avšak počas tohto rokovania mestskej delegácie s arcibiskupom Pethem sa u 

zhromaždeného obyvateľstva začalo prejavovať napätie a nespokojnosť až tak, že zaútočila na 

arcibiskupov sprievod. Pethe mesto opustil a situácia sa upokojila (Bruckner, 1922, s. 195).  

No na druhý deň, 10.októbra 1604, sa do Levoče vrátil a nechal zatvoriť všetky 

kostoly a školy a vydal zákaz konania bohoslužieb. Znovu vyzval Levočanov, aby splnili 

cisárov príkaz. Avšak Levočania sa nechceli vzdať svojho stanoviska a Pethe musel z Levoče 

odísť bez úspechu.  

Celá táto udalosť je zachytená aj v Synopse dejín spišskej rezidencie Spoločnosti 

Ježišovej od jej príchodu na Spiš, kde je zaznamenané, že Martin Pethe „po návrate z 

vizitácie sa preto hneď ako bolo možné obrátil s prosbou na cisára Rudolfa a vymohol, aby 

boli našej Spoločnosti odovzdané majetky jedného opusteného kartuziánskeho Kláštora sv. 

Jána Krstiteľa, menom Skala útočišťa. Zakrátko prijal dvoch z nás, pátra Jána Labe a pátra 
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Mikuláša Sanecia a ponáhľal sa do Levoče. Chcel tam do bývalej budovy kartúzy zo Skaly 

útočišťa uviesť našu Spoločnosť a previesť na nás majetky tejto kartúzy. Avšak kým sa 

usiloval uviesť a ustanoviť nás, nechýbalo veľa, a rozzúrení obyvatelia Levoče, ktorí boli proti 

tomuto zámeru, by boli pátrov i samotného arcibiskupa zasypali kameňmi. Preto musel z 

mesta oddaného Lutherovi uniknúť bez uskutočnenia svojho úmyslu.“ 1 

Spolu s týmito udalosťami sa udiala ďalšia: proti Viedni a jej zásahom vystúpil Štefan 

Bocskay, sedmohradské knieža. O jeho bleskovom víťazstve nad cisárskym generálom 

Barbianom Belgiojosom 15.októbra 1604 sa dozvedeli aj predstavitelia východoslovenských 

miest.  

Keď sa o tejto udalosti dozvedel spišský prepošt Martin Pethe, odišiel hľadať 

bezpečnejšie miesto, pretože pre zástancov katolíckej viery sa situácia zhoršila. A tak utiekol 

do Szombathely a odtiaľto do Viedenského Nového Mesta. Nakoniec sa dostal do Viedne, 

kde 30.októbra 1605 zomrel (Hradszky, 1884, s. 133).  

Len čo Bocskayovi kapitáni prišli na Spiš vyplienili Spišskú Kapitulu.  

 

2 ZUZANA ERDÖDYOVÁ A POVOLANIE JEZUITOV NA SPIŠ 

 

Jezuiti svoju činnosť na Spiši počas života Krištofa Thurza vzdali. Avšak nová 

situácia sa pre nich naskytla po smrti Krištofa Thurza, ktorý zomrel 7.apríla 1614. Vdova po 

ňom, Zuzana Erdödyová bola stále vernou katolíčkou aj napriek tomu, že jej manžel ešte roku 

1613 prešiel na luteránsku vieru.  

V roku 1622 jezuiti svoju činnosť na Spiši obnovili, keď tu začala pôsobiť tzv. 

„spišská misia“, ktorú tvoril páter Martin Kaldi a páter Daniel Sednik. Keď grófka Zuzana 

Erdödyová nadobudla vdovské práva na Spišský hrad a pozemky a oboznámila sa s úspechmi 

pátrov, obrátila sa s prosbou na provinciála Rakúskej provincie Spoločnosti Ježišovej, aby 

smela prijať niekoľkých pátrov (Kalinay, 1934, s. 17). Veď aj v samotnej jezuitskej kronike je 

napísané: „Privolala si našich pátrov, ktorí jej mali byť duchovnou oporou a učili by 

kresťanskej viere tých, čo žili na Spišskom hrade, i okolitý ľud. Bol vyslaný páter Martin 

Kaldi, ktorý v kázňach vynikal ako málokto a ktorý sa so svojimi druhmi hneď nato na veľkú 

spokojnosť celého dvora podujal na zverenú úlohu.“ 2  

Martin Kaldi (Káldy) pochádzal z dobrej katolíckej rodiny z Trnavy a narodil sa v 

roku 1569. Po štúdiách pôsobil ako profesor v Grazi a v roku 1600 odišiel ako misionár do 

                                                 
1  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 1 – 2. 
2  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 2. 
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Sedmohradska. Od roku 1604 pôsobil v Košiciach a v roku 1615 mu bolo zverené kolégium v 

Trnave, ktoré bolo v tomto roku obnovené (Krapka – Mikula, 1990, s. 71). Od roku 1623 

pôsobil v misii na Spiši.  

Pomocníkom Martina Kaldiho bol Ján Szölösi, „rehoľník, blčiaci horlivosťou za duše, 

ktorý často navštevoval okolité oblasti.“3 Páter Ján Szölösi od roku 1614 pôsobil v Zborove, 

neskôr v okolí Užhorodu, v košickej misii a od roku 1623, podobne ako Martin Kaldi na 

Spiši.  

Ešte pred príchodom jezuitov sa „opusteného“ obyvateľstva ujali kanonici zo Spišskej 

Kapituly. Tí v nedele a na sviatky navštevovali dediny vo svojom okolí (Spišský Hrhov, 

Domaňovce, Jamník, Markušovce, Chrasť nad Hornádom, Spišský Hrušov, Bystrany, Spišské 

Vlachy, Krompachy, Slatviná, Žehra, Dúbrava, Korytné, Poľanovce, Pongrácovce, 

Bijacovce). Tu v súkromných domoch slúžili bohoslužby a oboznamovali ľud s vieroukou.  

Podľa Synopsy aj Ján Szölösi navštevoval okolité dediny a „tým dosiahol, že sa 

niekoľko obcí – Žehra, Bijacovce, Dúbrava, Poľanovce a Domaňovce – prísažne zriekli 

herézy a vrátilo sa do Cirkvi.“4 

Keďže po svojom príchode na Spiš bývali jezuiti na Spišskom hrade, začal páter 

Martin Kaldi hľadať vhodnejšie miesto v okolí, kde by sa mohla ich misia usadiť natrvalo. 

Takéto miesto aj našiel, bol to opustený kláštor v Spišskom Podhradí. Preto sa s prosbou 

obrátil na poľského kráľa Žigmunda, ktorý s touto myšlienkou súhlasil, a poveril 

ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmanya, aby toto určené miesto Spoločnosti Ježišovej na 

Spiši priznal. No táto všetka snaha stroskotala, pretože proti ich uvedeniu bolo XIII spišských 

miest.  

Páter Kaldi naďalej pôsobil na Spišskom hrade, kde však 28.augusta 1632 zomrel. O 

necelý rok na to, 5.augusta 1633 zomrela aj grófka Zuzana Erdödyová (Kalinay, 1934, s. 22) 

Po smrti grófky boli jezuiti odvolaní do Trnavy a spišská misia bola na niekoľko 

rokov prerušená (Krapka– Mikula, 1990, s. 155).  

 

3 ŠTEFAN CSÁKY A JEZUITI 

 

Po smrti grófky Zuzany Erdödyovej jej majetky pripadli dedičom. Avšak po smrti 

posledného legitímneho dediča Michala Thurza v roku 1636 tento rod vymrel po meči.  

                                                 
3  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 3. 
4  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 3. 
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Nároky na dedičstvo si robil Štefan Csáky, ktorý sa ešte v roku 1625 oženil s Evou 

Forgáchovou, dcérou Zuzany Thurzovej a vnučkou Alexia Thurza. A vlastne aj samotný 

Michal Thurzo zanechal závet, na základe ktorého malo panstvo Spišského hradu pripadnúť 

Eve Forgáchovej. Avšak nebolo to možné bez kráľovského súhlasu, teda donačnej listiny. Aj 

napriek tejto skutočnosti Štefan Csáky ešte v roku 1636 obsadil Spišský hrad. No ešte 

koncom roka 1636 bol Spišský hrad vojensky obsadený. Nakoniec dňa 25.marca 1638 získal 

od kráľa Ferdinanda III. donačnú listinu a úradne mu hradné panstvo pripadlo 11.januára 

1639 (Kalinay, 1934, s. 22).  

A práve s osobou Štefana Csákyho začína pre Spoločnosť Ježišovu na Spiši nová éra. 

Štefan Csáky bol katolíkom a v ňom mali katolíci na Spiši dobrú oporu. Preto sa rozhodol 

povolať jezuitov na Spiš. V Synopse sa o tejto udalosti píše: „Len čo sa Čáky ujal panstva, 

povolal našich pátrov. Jednak bol sám zbožný, no i preto, že chcel, aby sme sa ujali 

duchovnej správy dvora na Spišskom hrade. Na túto úlohu boli vyslaní dvaja, páter Žigmund 

Katai a páter Pavol Szuhai.“5 

O tom, že Štefan Csáky bol presvedčeným katolíkom, nám svedčí udalosť, ktorá sa 

odohrala, keď skladal prísahu spišského župana v Levoči. Župný notár mu predčítal prísahu, z 

ktorej vynechal Blahoslavenú Pannu a vypustil mená niektorých svätcov. No gróf Csáky 

odmietol túto prísahu opakovať. Potom priniesli Tripartitum a tu už notár predčítal celú 

prísahu a Štefan Csáky ju zopakoval. Pri tejto udalosti bol prítomný aj samotný páter 

Žigmund Katai. 

Pátri Žigmund Katai a Pavol Szuhai pôsobili na Spiši iba krátko – do smrti manželky 

Štefana Csákyho, Evy Forgáchovej, ktorá zomrela 24.apríla 1639. Po jej smrti prichádzajú iní 

pátri – Štefan Gosztoni a Daniel Berlich. No Daniel Berlich krátko po príchode na Spiš 

zomrel.  

Ešte v roku 1639 pristúpil Štefan Csáky k jednému rekatolizačnému kroku, keď v 

Spišskom Štvrtku odobral evanjelikom tzv. kaplnku Zápoľských, v ktorej sa začali slúžiť 

katolícke bohoslužby. Okrem toho 10.novembra 1641 chcel v Hrabušiciach, kde sa jeho 

rodina často zdržiavala, vrátiť kostol katolíkom, avšak nemohol to uskutočniť, a tak bola 

katolíkom priznaná iba časť kostola s hlavným oltárom (Bruckner, 1922, s. 244).  

V tomto čase pôsobili jezuitskí pátri na Spišskom hrade. Bohoslužby slúžili v hradnej 

kaplnke v nedele a na sviatky, kázali v troch jazykoch (nemecky, maďarsky a slovensky) pre 

obyvateľov hradu. Častokrát konali aj cesty do okolitých dedín a šľachtických kúrií.  

                                                 
5  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 4. 
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Páter Štefan Gosztoni, podobne ako už páter Martin Kaldi pred ním, sa pokúsil získať 

pre jezuitov tú istú budovu kláštora v Spišskom Podhradí. No tentoraz táto snaha stroskotala 

vďaka odporu krakovského kapitána Stanislava Lubomirskeho, teda starostu Provincie XIII 

spišských miest.  

Medzitým v roku 1644 vypuklo ďalšie protihabsburské povstanie, povstanie Juraja I. 

Rákocziho, ktorý 2.februára vtrhol so svojimi oddielmi na východné Slovensko. Spišský 

prepošt Ladislav II. Hoszúthóty opustil Spišskú Kapitulu a 12.februára 1644 utiekol zo 

Spišského hradu aj samotný spišský župan Štefan Csáky, ktorý sa uchýlil ku panovníkovi do 

Viedne. Odtiaľto ho panovník Ferdinand III. poslal ku poľskému kráľovi, aby získal pomoc 

proti prívržencom Rákocziho. Odišiel s ním aj páter Štefan Gosztoni. Na Spišskom hrade 

však župan nechal posádku na čele s kastelánom Gabrielom Vadászom a ako duchovná posila 

ostal na hrade páter Ján Magala, ktorý tu podľa kronikára Synopsy „zostal s hradnou 

posádkou zatvorený takmer dva roky.“ 6 

Po skončení Rákocziho povstania sa župan Csáky rozhodol, že udelí jezuitom 

usadlosť, ktorá patrila k panstvu Spišského hradu a ležala na úpätí vrchu pri Spišskom 

Podhradí. Stalo sa tak 17.septembra 1646, kráľ toto darovanie potvrdil 5.decembra 1646 a 

opakovane 25.novembra 1654. Táto usadlosť bola nazývaná Braxatórium (hradný pivovar) a 

prináležali k nej pozemky, mlyn, niekoľko budov, vodovod, drevená hala, záhrada a sad 

(Kalinay, 1934, s. 28).  

Len čo túto usadlosť jezuiti prebrali, pustili sa ihneď do prác, aby ju zveľadili. Avšak 

neplánovali si tu vybudovať stále sídlo, pretože toto miesto sa im nezdalo byť vhodné pre 

kolégium.  

Reakcia okolitého obyvateľstva na činnosť jezuitov nenechala na seba dlho čakať. 

Ako kronikár píše: „Obyvatelia Spišského Podhradia, zaťatí heretici, usídlení priamo na 

úpätí vrchu, na ktorom je Spišský hrad, ktorí tvoria jedno z 13 poľských miest, totiž oznámili 

krakovskému kapitánovi Stanislavovi Lubomirskému, vtedajšiemu pánovi spomínaných 13 

miest, že jezuiti sa vplichtili na pozemok mesta a že tam na veľké náklady zriaďujú kolégium a 

školy.“7 Ale ako sme už uviedli, jezuiti nemali záujem vybudovať tu svoje kolégium a 

zároveň aj daná usadlosť nebola majetkom mesta, ale majetkom hradného panstva.  

Stanislav Lubomirsky bol podporovateľom katolíckeho náboženstva a dokonca v roku 

1642 založil kolégium pre piaristov v Podolínci. Pravdepodobne mal strach, že by sa činnosť 

                                                 
6  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 6. 
7  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 7. 
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piaristov pôsobením jezuitov na Spiši mohla oslabiť, a preto súhlasil s tým, aby boli jezuiti 

vysťahovaní z danej usadlosti, ktorú získali.  

O akcii obyvateľov Spišského Podhradia, ktorá začala 16.novembra 1646 sa v 

Synopse píše: „Napadli nás s ohromnou bezuzdnou zúrivosťou, ktorú ešte vystupňoval aj 

kapitánov príkaz. A keby sme vďaka Božej prozreteľnosti odtiaľ neunikli, bez ľútosti by nás 

dobili. Dom naozaj zbúrali, celý mlyn zničili, kamene a ruiny odviezli do mesta, ovocné 

stromy vyrúbali, ploty strhli a hodili na oheň. Napokon nezostalo nič iba holá zem. Celé tri 

dni a tri noci boli obyvatelia mesta zabraní do tejto skazy.“ 8 Hradná posádka proti 

obyvateľom Spišského Podhradia však nezakročila.  

Páter Štefan Gosztoni sa osobne sťažoval u kapitána Lubomirského, avšak touto 

sťažnosťou nezískal navrátenie majetku. Dosiahol však jednu vec: Lubomirsky prikázal 

obyvateľom Provincie XIII spišských miest, aby jezuitov všade prijali bez problémov.  

 

4 JEZUITI NA SPIŠSKEJ KAPITULE 

 

Po predošlých pokusoch jezuitov získať na Spiši pevné miesto, ktoré boli uvedené a 

ktoré boli neúspešné, sa tentoraz jezuiti pokúsili získať benefícium tzv. kaplnky Zápoľských, 

teda kaplnky Kristovho Tela na Spišskej Kapitule.  

Táto kaplnka bola pre nich atraktívna hlavne kvôli skutočnosti, že neďaleko nej stála 

budova, nazývaná Codria, ktorá k nej patrila ako fundácia a práve tu chcela Spoločnosť 

Ježišova založiť svoju rezidenciu.  

Túto budovu ako fundáciu Kaplnke Kristovho Tela darovala ešte v roku 1510 Hedviga 

Zápoľská a mala slúžiť na ubytovanie rektora kaplnky a piatich kaplánov (Hradszky, 1901, s. 

84). Avšak po bitke pri Moháči v roku 1526 bolo toto benefícium v rukách svetských 

predstaviteľov, až sa nakoniec dostalo do rúk ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmanya, 

ktorý ho vrátil Spišskému prepošstvu. Podľa Hradszkého sa to uskutočnilo v roku 1635, kým 

Valentín Kalinay uvádza presný dátum vrátenia tohto benefícia, a to 18.september 1636 

(Kalinay, 1934, s. 35). Okrem toho však Pázmany už dlhšiu dobu uvažoval o ďalšom 

jezuitskom kolégiu na území Slovenska a podľa neho toto benefícium by mohlo poslúžiť na 

tento školský účel.  

Preto sa páter Štefan Gosztoni v roku 1647 obrátil s prosbou na spišského prepošta 

Ladislava Hoszúthótyho, aby ich (pátrov) prijal a udelil Spoločnosti Ježišovej toto 

                                                 
8  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 8. 
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benefícium, aby mohli založiť kolégium. Prepošt bol však veľmi málo naklonený tejto 

myšlienke. A nebol jej dokonca naklonený ani vtedy, keď samotný uhorský kráľ Ferdinand 

III. poslal zástupcov (spišskej komory) a aj pátra Františka Paczota, aby Spoločnosti pripojili 

Kaplnku Kristovho Tela a jej majetky. Na prepošta začal naliehať aj samotný ostrihomský 

arcibiskup Juraj Lippay. 

Až po mnohom naliehaní sa spišský prepošt rozhodol. Napísal pozývaciu listinu 

rakúskemu provinciálovi Spoločnosti Ježišovej, v ktorej uznal, že toto miesto je vhodné na 

založenie nového kolégia. Zároveň však pripojil sľub, že bude podporovať toto kolégium až 

dovtedy, kým samo nezíska vhodné prostriedky na svoje vydržiavanie.  

Tak jezuiti prebrali kaplnku, v ktorej začali slúžiť bohoslužby a aj už spomínanú 

Codriu. Okrem toho im spišský prepošt Hoszúthóty udelil tzv. „domus parochialis“, teda dom, 

ktorý bol kedysi určený pre ubytovanie miestneho farára a ktorý sa nachádzal medzi 

kanóniou, ktorá patrila kanonikovi – lektorovi, a Codriou, ktorá odteraz patrila Spoločnosti 

Ježišovej (Hradszky, 1901, s. 84). Tento „domus parochialis“ mal podľa prepošta slúžiť na 

školské účely. Spomínané budovy jezuiti prebrali 24.apríla 1647 (Kalinay, 1934, s. 37). 

 

4.1 Rezidencia 

 

Počas tohto celého obdobia páter Štefan Gosztoni a Jozef Magala bývali na Spišskom 

hrade a odtiaľto denne dochádzali na Spišskú Kapitulu. Jedine páter Pavol Szuhai býval u 

kanonika Jeremiáša Trinku. V budove Codrie sa zatiaľ neusadili, pretože táto budova bola 

zanedbaná.9  

No na oprave tejto budovy sa pracovalo a už 28.septembra 1648, ako sa v kronike 

píše: „navštívil spišskú rezidenciu najdôstojnejší pán provinciál Ján Bucelleni. Sprevádzal ho 

páter František Paczoth. Provinciál 2.októbra vyhlásil za superiora spišskej rezidencie pátra 

Štefana Gosztoniho.“ 10  

Do opravenej Codrie sa jezuiti nasťahovali na Vianoce 1649, kde sa k obnoveniu 

vyučovania podarilo opraviť niekoľko spální a refektár s kuchyňou. 

V roku 1650 sa v Ostrihome konala synoda pod vedením ostrihomského arcibiskupa 

Juraja Lippaya. Na túto synodu bol pozvaný aj spišský superior, s ktorým odišli aj synodálni 

teológovia, páter Martin Palkovič a páter Zachariáš Trinkelius. A práve na tejto národnej 

synode bolo potvrdené, že Spoločnosť Ježišova je členom Cirkvi v Uhorsku.  

                                                 
9  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 14.  
10 Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 17. 



 359

Zakrátko po tejto udalosti v roku 1651 vypukol ďalší spor jezuitov s obyvateľmi 

Spišského Podhradia, ktorí boli proti zriadenej rezidencii a kolégiu na Spišskej Kapitule. V 

kronike jezuitov sa píše: „Vyhrážali sa, že zaútočia, ak my vystrčíme mimo múrov čo len dlhý 

klinec a rozkázali zbúrať plot.“ 11 Na to všetko začali rokovať predstavitelia jezuitov a 

zástupcovia obyvateľov Spišského Podhradia. Superior získal niekoľkých svedkov, kapitulský 

notár spísal svedecké výpovede. Výsledkom tohto všetkého bolo odvolanie a predvolanie, 

ktoré urobil superior k poľskému kráľovi, ktorý už predtým rozhodol o tomto spornom 

pozemku. Situácia sa zmenila po tom, čo sa Podhradčania dozvedeli, že superior sa pripravuje 

na cestu do Varšavy a že predvolal Podhradčanov pred kráľa. To ich vystrašilo a začali sa k 

Spoločnosti chovať miernejšie. A tak sa aj v roku 1651 dospelo k dohode, že Codria patrí 

jezuitom.  

Dňa 3.októbra 1651 sa novým superiorom stal páter Ján Klobusicki, ktorý prevzal 

napoly dokončenú stavbu rezidencie. Vďaka nemu boli opravené ďalšie miestnosti na 

bývanie.  

V roku 1652 mala rezidencia desať členov. Superiorom bol Ján Klobusicki a jeho 

zástupcom páter Ján Magala. Funkciu katechétu zastával páter Ladislav Lelenski, ktorý 

pôsobil aj ako konverzátor. Ďalším bol páter Andrej Banko, ktorý učil na gymnáziu a neskôr 

pôsobil aj ako misionár na Spišskom hrade. Ďalej tu pôsobili ako učitelia: Anton Haller, Ján 

Vasarhelyi, Ján Ujfalusi. Služobným prácam sa venovali Krištof Valesich a Michal 

Ostermayr. 

Veľkým úspechom v roku 1652 bolo aj zriadenie knižnice aj vďaka Jánovi 

Bogatfalvaimu, ktorý prispel k nákupu kníh.  

Veľmi významná udalosť pre rezidenciu jezuitov sa udiala 10.januára 1653, keď 

spišský prepošt Tarnóczy potvrdil jezuitom benefícium kaplnky Kristovho Tela a aj Codrie, 

ktorá k tomuto benefíciu patrila. To isté potvrdil aj kráľ Ferdinand III. dňa 25.novembra 1654 

Hradszky, 1901, s. 85). To umožnilo jezuitom vykonávať svoje poslanie s väčšou istotou než 

doteraz. 

V roku 1655 mala rezidencia desať rehoľníkov. Superiorom bol stále Ján Klobusicki. 

Zároveň sa v tomto roku prehĺbilo úsilie pátrov vybudovať okolo majetku Spoločnosti múry 

na ochranu, pretože tieto časy boli nepokojné a aj napriek ochrane Štefana Csákyho rátali 

jezuiti so všelijakými možnými následkami. Preto bol postavený múr, ktorý spájal budovu 

školy so stĺporadím pred bránou. 

                                                 
11  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 19. 
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Pátri naďalej pokračovali vo zveľaďovaní rezidencie. V roku 1660 boli vykopané tri 

nové pivnice, ktoré na západnej strane boli chránené malou strechou a v tejto časti bolo 

uskladnené víno, aby sa uchránilo pred slnkom.12  

V nasledujúci rok 1661 bola zriadená jedáleň a štyri izby. Zároveň neďaleko Codrie 

bolo voľné miesto, ktoré chceli pátri využiť ako záhradu,13 ktorá bola pre nich veľmi 

potrebná. Avšak už v roku 1651 obyvatelia Spišského Podhradia zakázali jezuitom vysádzať 

akékoľvek stromy na pozemku vedľa Codrie, ktorý požadovali pre seba a protestovali proti 

tomu aj v roku 1660. Túto záhradu pátri ohradili plotom a v roku 1668 tu vybudovali múr. 

Aj napriek tomu, že Spoločnosť mala kaplnku Kristovho Tela, v rezidencii si zriadila 

ďalšiu kaplnku, pre ktorú v roku 1656 nechala urobiť oltár sv. Jána Krstiteľa. 

V roku 1673 bolo gymnázium prenesené do Levoče, no rezidencia na Spišskej 

Kapitule pôsobila ďalej pastoračne a viedla základnú školu. Prefektom školy bol jeden z 

pátrov a vypomáhal mu svetský učiteľ. Roku 1717 sa na Spišskej Kapitule zdržiavali dvaja 

pátri, roku 1730 traja a od roku 1740 až do zrušenia bývali v rezidencii piati až šiesti pátri. Ich 

činnosť bola rôznorodá: kázali v katedrále, dvaja vyučovali v škole, venovali sa pastoračnej a 

spisovateľskej činnosti (Krapka – Mikula, 1990, s. 79).  

 

4.2 Gymnázium na Spišskej Kapitule 

 

Jezuiti rozvíjali najmä školskú a výchovnú činnosť, a tak tomu bolo aj na Spišskej 

Kapitule. 

S vyučovaním sa začalo už v roku 1648 v budove nazývanej Codria, ktorá bola 

upravená pre potreby školy. Triedy boli otvorené až po syntax, teda gymnázium malo prvé 

štyri triedy: parva, principia, gramatica a syntax. Prefektom celej školy a profesorom u 

štvrtákov bol páter Pavol Szuhai. V kronike sa spomína, že: „Prvými troma svetskými 

učiteľmi filozofmi, boli: Ignác Petricius, Juraj Bohemus a Václav Koszolius.“ 14 

No už od svojich začiatkov malo toto gymnázium svojho konkurenta, ktorým bolo 

piaristické kolégium v Podolínci, založené v roku 1642 Stanislavom Lubomirským. Stávali sa 

aj prípady, že študenti piaristov prechádzali k jezuitom, čo sa nepáčilo Stanislavovi 

Lubomirskému, čo kronikár jezuitov zachytil takto: „Svojim poddaným dokonca prísne 

zakázal posielať k nám svojich synov. Tých, čo už u nás boli, mali násilím vziať späť a ich 

                                                 
12  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 48.  
13  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 67.  
14  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 14. 
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rodičia mali byť potrestaní, čo sa uskutočnilo na Ľubovnianskom hrade. Tam niektorých 

uvrhli do okov, iných palicovali a bili rôznymi inými spôsobmi.“ 15 

Na začiatku pôsobenia gymnázia zápasili jezuiti aj s ubytovaním študentov. Kronika 

spomína: „Traja učitelia s chudobnými študentmi seminaristami, ktorých sme asi 20 živili zo 

zbožných almužien, bývali v dome, ktorý stál pri prepoštskej záhrade.“16 Ďalší študenti boli 

ubytovaní v susedných dedinách Studenec, Jablonov a inde, pretože obyvatelia Spišského 

Podhradia odmietali študentom ponúkať ubytovanie. 

V roku 1649 pokračovala stavba kolégia a k vyučovaniu bolo pripravených aspoň 

niekoľko spální a refektár s kuchyňou. V tom istom roku v novembri predniesol reč na 

začiatok štúdia magister Ladislav Martonfalvai za prítomnosti prepošta a kapituly.  

No významnou udalosťou roku 1649 bolo, že samotný spišský gróf Štefan Csáky 

poslal do jezuitského kolégia oboch svojich synov, Štefana a Ladislava. Ubytovaní boli v 

rezidencii spišského prepošta Mateja Tarnóczyho, ktorý vo svojej rezidencii ubytoval až 

dvanástich šľachtických synov. Boli medzi nimi predovšetkým protestanti. Študoval tu aj 

druhorodený syn kapitána Horného Uhorska Františka Wesselényiho (Vešeléniho) z Hadadu, 

Ladislav, ktorý bol taktiež ubytovaný v rezidencii spišského prepošta.  

V roku 1649 sa začala vyučovať morálna teológia, ktorú prednášal Ján Klobusicki a 

ktorý usporadúval verejné dišputy. Veľký význam pri výchove mali aj divadelné 

predstavenia, v ktorých hrali študenti a ktoré boli uvádzané na väčšie sviatky.  

 V roku 1651 síce odišlo niekoľko študentov do Košíc, kde mali jezuiti ďalšie 

gymnázium (aby sa naučili po maďarsky), ale na kvalite gymnázia na Spišskej Kapitule sa nič 

nezmenilo. Stále bol oňho veľký záujem aj u protestantských šľachtických rodín. Okrem toho 

v tomto roku odmenil najúspešnejších študentov samotný spišský prepošt Matej Tarnóczy.  

Aj napriek odchodu študentov do Košíc v roku 1651 malo gymnázium v roku 1652 

zasa približne 100 študentov. V tomto roku tu pôsobilo niekoľko pátrov, ktorí viedli 

nasledujúce ročníky: prvý a druhý ročník páter Ján Ujfalusi, tretí Ján Vasarhelyi, štvrtý 

Andrej Banko, piaty a šiesty Anton Haller. 

V roku 1653 sa kolégium presťahovalo do novej budovy, ktorú nechal postaviť na 

svoje náklady spišský prepošt Matej Tarnóczy. Bola k nej pripojená aj kuchyňa a boli 

dokončené aj niektoré spálne. 

V kronike sa pre rok 1654 píše: „Čo sa týka počtu študentov, spočiatku bol tento rok 

hojný. Potom sa značne rozšírila morová nákaza, no vyučovanie si zachovalo svoj priebeh a 

                                                 
15  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 15. 
16  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 14. 



 362

kvôli nebezpečenstvu nákazy ho bolo treba posunúť o jeden mesiac.“ 17 Po skončení tohto 

obdobia bolo vyučovanie obnovené.  

V rokoch 1655 a 1656 sa vyučovalo aj vo vyšších triedach a obdobie bolo celkovo 

pokojné. Kronikár spomína aj činnosť študentov nielen vyšších ročníkov, ale aj nižších, ktorí 

sa zapojili do niekoľkých filozofických dišpút a do troch verejných dišpút. Jedna z nich sa 

konala na konci školského roka a ďalšie dve sa konali v slovenskom jazyku – jedna na Veľký 

piatok (13.apríla) a druhá ma sviatok Kristovho Tela (14.júna). 

Počet študentov sa v roku 1657 znížil, ale nasledujúci rok 1658 priniesol zlepšenie, 

takže počet študentov sa vyrovnal minulým rokom. Zaujímavá situácia nastala v roku 1660, 

keď nebol otvorený piaty a šiesty ročník (vraj kvôli prísnosti jedného z magistrov), študenti 

odišli na iné gymnáziá a tak boli v školskom roku 1660/1661 otvorené ročníky iba po 

syntax.18  

Ďalší školský rok 1661/1662 sa začal až 7.novembra 1662. Okrem toho sa vrátili aj 

študenti piateho a šiesteho ročníka a výučba prebiehala pokojne, no len do augusta 1662, 

pretože ešte v júni 1662 vypukla ďalšia morová nákaza. Preto bola škola 12.augusta 1662 

zatvorená a tento stav trval až do 8.februára 1663. Avšak po tejto morovej epidémii klesol 

počet študentov a vyučovanie bolo obnovené iba v prvých štyroch ročníkoch. 

V roku 1664 sa rozšírila ďalšia morová epidémia a aj kvôli tomu školský rok začal až 

1.decembra 1664. Obsadené boli všetky triedy a v roku 1665 sa zvýšil počet študentov, 

pretože v Užhorode bolo gymnázium kvôli moru zatvorené a študenti z Užhorodu boli prijatí 

na Spišskú Kapitulu.19 

V nasledujúcich rokoch prebiehalo vyučovanie bez prerušenia, až na rok 1670, ktorý 

bol nepokojný a škola bola zatvorená. Veľmi nepokojným rokom bol rok 1672, keď v októbri 

na Spiši vyčíňali povstalci a ohrozovali okolie. Vtedy sa jezuiti rozhodli vyučovanie prerušiť 

a v roku 1673 bolo toto gymnázium prenesené do Levoče.  

 

5 SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA V LEVOČI 

5.1 Získanie kostola a kláštora v Levoči 

 

Na Wesslényiho sprisahaní, ktoré malo politický charakter sa zúčastnili nielen 

protestanti, ale aj katolíci. Účastníci povstania boli kruto potrestaní. Leopold I. sa zároveň 

                                                 
17  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 31. 
18  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 49.  
19  Štátny archív Levoča, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, SHRSSJ, s. 56, 58.  



 363

rozhodol pre zosilnenie rekatolizácie, keďže v samotnom ozbrojenom povstaní mali prevahu 

protestanti.  

A tak samotná rekatolizácia postihla aj východoslovenské kráľovské mestá, keď 

protestantom začali násilne odoberať kláštory, kostoly a školy. Dňa 20.apríla 1671 bola 

vykonaná konfiškácia chrámu a kláštora v Bardejove a 23.mája 1671 prebehla konfiškácia 

evanjelického kolégia v Prešove (Kónya, 2000, s. 40). Podobná situácia postihla aj Levoču.  

Ako sme už spomínali prvým pokusom znovu uviesť katolícku vieru na Spiši a získať 

späť pre katolícku cirkev kostoly, kláštory a majetky bol pokus spišského prepošta Martina 

Petheho de Hethes. Ten ešte 8.októbra 1604 prišiel do Levoče s Krištofom Thurzom, 

spišským županom a aj s tromi jezuitmi (Ján Labé, Jonáš Leidniczer a Ján Zanitius) a šlo mu 

najmä o to, aby získal pre jezuitov starý kláštor minoritov. No jeho pokusy boli neúspešné. 

Podobne neúspešné boli aj pokusy spišského prepošta Hoszútóthyho.  

Nový pokus získania kláštora nastal v roku 1670, keď do Levoče prišiel so svojím 

sprievodom gróf Rotthal, ktorý bol poverený súdiť obvinených z Wesselényiho sprisahania. 

Už 28.októbra 1670 Rotthal žiadal na základe cisárskeho mandátu odovzdať Veľký kláštor 

spolu s kostolom františkánom (minoritom). Avšak vedenie mesta odmietlo túto požiadavku s 

odôvodnením, že v meste niet žiadnych katolíkov a zároveň požiadalo o odklad, aby stihli 

vyslať k cisárovi vyslanca s prosbou, aby im ponechal kláštor aj s kostolom. Gróf Rotthal 

odišiel z Levoče 5.novembra 1670 s výzvou mestu, aby sa zmierilo s odovzdaním kláštora, a 

aby dobrovoľne vyplnilo vôľu cisára (Suchý, 1974, s. 201 -202). 

Dňa 26.apríla 1671 prišiel do Levoče Juraj Bársony, veľkovaradínsky biskup a spišský 

prepošt, ako kráľovský komisár. Okrem neho prišiel aj Žigmund Hollo, hodnostár Spišskej 

komory a gróf Mansfeldt. Na ďalší deň, 27.apríla prostredníctvom dvoch kanonikov Spišskej 

kapituly, Martina Solcsányiho a Jána Betlenfalvaiho, odovzdali mestu kráľovský mandát, na 

základe ktorého malo mesto odovzdať starý františkánsky (minoritský) kostol a kláštor. 

Mesto však odmietlo tento príkaz vykonať s tým, že mesto františkánov nevyhnalo, 

ale že sami dobrovoľne odišli. Komisári však s ich odpoveďou nesúhlasili a už 28.apríla 

žiadali kľúče od kláštora. Dňa 30.apríla Levoča vyslala k cisárovi Bartolomeja Alaudu so 

žiadosťou, aby bol daný príkaz zrušený. 

Avšak už 5.mája 1671 prišli na radnicu dvaja kanonici, ktorí oznámili predstaviteľom 

mesta, že kláštor bude odňatý násilím. V tom istom čase už kováč za prítomnosti spišského 

prepošta Bársonya, Holloa a Mansfeldta násilím otvoril dvere františkánskeho (minoritského) 

kostola. Levočania boli rozhorčení a chceli zakročiť, no len vďaka mestskej rade nedošlo ku 
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krviprelievaniu. Kráľovskí komisári odišli z mesta 6.mája a kláštor zverili do opatery 

kanonikom Solcsányimu a Betlenfalvaimu (Suchý, 1974, s. 203). 

Dňa 12.júla 1671 odovzdal spišský prepošt Bársony kláštor a kostol jezuitom. Medzi 

minoritmi, ktorým kláštor predtým patril, a medzi jezuitmi, ktorí ho dostali, boli preto nemalé 

škriepky. Prečo ho dostali jezuiti, a nie minoriti, vysvetľuje dokument Leopolda I., na základe 

ktorého mala Spišská kapitula uviesť na dané majetky jezuitov. Bolo to hlavne z toho dôvodu, 

že žobravý rád minoritov pre malý počet katolíkov v Levoči a pre nedostatok iných 

prostriedkov by nebol schopný reštaurovať a udržať kostol a kláštor a dosiahnuť tak ciele, 

ktoré kráľ s týmto kláštorom sledoval. Preto kráľ aj so súhlasom prelátov a miestneho 

ordinára odovzdal tento kláštor jezuitom. Dokument zároveň jezuitom nariadil, aby kostol a 

kláštor zreštaurovali a zväčšili, premenili rezidenciu a umiestnili tu aj školu – gymnázium 

(Špirko, 2001, s. 336). Tento kráľovský mandát bol vydaný 18.februára 1673 (Hradszky, 

1901, s. 89 - 90). 

Okrem tohto všetkého 16.januára 1674 dostali jezuiti aj majetky, ktoré predtým patrili 

minoritom, a to dediny Dlhé Stráže, Hradisko, Dvorce a i k nim patriace lúky, lesy a mlyny a 

18.januára 1674 prebrali jezuiti kostol aj s cintorínom a aj Torysky, Závadu, Uložu a Jamník.  

Minoritov odškodnili tým, že dostali kostol pri Košickej bráne spolu s chudobincom k 

nemu pribudovaným, so záhradou a všetkými potrebnými vecami (Špirko, 2001, s. 338).  

 

5.2 Staviteľská činnosť jezuitov a rezidencia 

 

Po prebratí budovy kostola a kláštora začali jezuiti s opravnými prácami, pretože tieto 

budovy boli v spustnutom stave. Už v roku 1671 začali s prestavbou kostola, kde odstránili 

gotickú klenbu lodí, pretože hrozilo jej zrútenie a lode mali dočasne rovný strop. Nad 

predsieňou kostola vybudovali malú vežičku, na ktorú už 26.septembra 1671 vytiahli zvony, 

ktoré 22.októbra vyzváňali na prvom katolíckom pohrebe (Suchý, 1974, s. 205). 

Okrem toho začali so stavbou budovy školy, ktorú dokončili v júli 1672 a hneď na 

jeseň sa tu začalo vyučovať na gymnáziu, ktoré sem bolo prenesené zo Spišskej Kapituly. 

Zároveň jezuiti začali opravovať budovu kláštora so zámerom rozšíriť ho, čo urobili 

prostredníctvom prestavby gotického poschodia, pričom však gotická krížová chodba i 

goticky zaklenuté miestnosti na prízemí boli zachované. Veľmi dôležitým rokom bol pre 

jezuitov rok 1674, keď získali aj ostatné majetky minoritov, ktoré im zabezpečili finančné 

prostriedky, a tak mohli lepšie napredovať v prestavbách a opravách im zverených budov.  



 365

Pastoračnej činnosti jezuitov v tomto období prispela aj situácia v Levoči, keď 

13.apríla 1674 muselo mesto katolíkom odovzdať špitálsky kostol, Malý kláštor a farský 

kostol sv. Jakuba aj s farou. Spoločnosti Ježišovej bol zverený práve farský kostol s farou. Za 

levočského katolíckeho farára bol menovaný jezuita Melchior Pauerfeindt a evanjelickí kňazi 

boli vykázaní z mesta (Suchý, 1974, s. 212).  

Zaujímavá udalosť, v ktorej bola prejavená nespokojnosť voči jezuitom, sa odohrala v 

roku 1680 počas Thökölyho povstania, keď bolo mesto obliehané povstalcami. V tom istom 

roku v auguste zatkla nemecká posádka sklenára Martina Karicha, ktorý na námestí prehlásil, 

že Thököly dá mestu náboženskú slobodu. Spolu s ním zatkli aj ďalších šiestich ľudí, za čo 

viaceré ženy prehlásili, že komandanta Carla ukameňujú. Okrem toho bol zatknutý stolár 

Hankotzy, ktorého chceli popraviť. Na námestí sa tak zbehlo množstvo ľudí a medzi nimi 

veľa žien a prepukla vzbura. Najviac svoju nespokojnosť prejavili práve ženy a za pôvodcu 

všetkého bol označený správca fary jezuita Pauerfeindt, ktorého chceli prepadnúť. Zároveň 

bola vyslovená požiadavka, aby boli jezuiti vyhnaní z mesta a aby sa vrátili evanjelickí kňazi. 

Medzitým vyšiel z fary jezuiti, páter Leo a páter Kusman, ktorí údajne vo väzení presviedčali 

Martina Karicha, aby prestúpil na katolícku vieru. Ženy ich obkľúčili a pri ich úteku hádzali 

za nimi kamene (Hain, 1910, s. 476 – 477).  

Život v rezidencii a v škole však pokračoval ako obvykle, ale len do 3.septembra 

1682, keď sa mesto pridalo na Thökölyho stranu a v tento deň evanjelici odňali katolíkom 

všetky kostoly, faru, kláštory a školu. Všetci katolícki kňazi a mnísi museli opustiť mesto. 

Jezuiti sa pravdepodobne uchýlili na Spišskú Kapitulu, kde mali svoju prvú rezidenciu.  

Situácia sa zmenila v decembri 1683, keď Levoča musela pred cisárskym vojskom 

kapitulovať. V roku 1684 sa do mesta vrátili minoriti, ktorí dostali špitálsky kostol. Jezuiti sa 

vrátili až 14.marca 1686, keď superior zo Spišskej Kapituly páter Ján Radeczy spolu so 

spišskými kanonikmi Andrejom Berzeviczym a Danielom Szentmáriaym prevzal kľúče od 

rezidencie a kostola od mestskej rady (Krapka – Mikula, 1990, s. 132).  

Jezuiti sa pustili opätovne do opravy budov a od 15.júla 1686 sa začalo znovu 

vyučovať. V roku 1689 zadovážili zo Spišskej Soboty sochu Matky Božej, ktorú postavili pre 

rezidenciu (dnes pred kostolom). Jezuiti tak postupne obnovili mariánsku úctu, a to najmä 

organizovaním veľkých pútí na Mariánsku horu 2.júla. 

Ako spomína Špirko: dňa 23.apríla 1692 vypukol požiar, a to vďaka neopatrnosti 

jedného z jezuitov – brata Melchiora, fajčiara. V ten istý rok, 9.júna udrel blesk do kostolnej 

veže, ale oheň sa podarilo uhasiť (Špirko, 2001, s. 341). 
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5.3 Kolégium, konvikt a koniec účinkovania Spoločnosti Ježišovej 

 

Jezuiti mali v Levoči od prevzatia kláštora a kostola v roku 1671 iba svoju rezidenciu. 

Tá však bola v roku 1690 povýšená generálnym predstaveným rehole Tirsom Gonzalesom de 

Santallom na kolégium. Jeho prvým rektorom bol páter Jakub Markievicz. 

Aj v tomto období ešte jezuiti pracovali na zveľadení budov a aj zveľadení kostola, 

ktorý dostal v roku 1694 novú barokovú klenbu a v rokoch 1695 – 1697 aj barokový interiér.  

Kolégium malo približne dvadsať členov, z ktorých sa zväčša piati venovali 

vyučovaniu na gymnáziu, na čele ktorého stál rektor. Štúdium na tomto gymnáziu trvalo šesť 

rokov v šiestich zvyčajných triedach (ročníkoch). Stávalo sa však aj to, že v niektoré roky 

neboli otvorené všetky triedy (zväčša chýbala trieda parva alebo principia).  

Študenti zväčša pochádzali z okolitých, ale aj vzdialenejších dedín a mestečiek. Bolo 

to zapríčinené aj tým, že v meste pôsobilo evanjelické lýceum, ktoré navštevovali deti z 

meštianskych rodín. No počet študentov gymnázia prevyšoval počet študentov lýcea.  

Veľkým problémom bolo však ubytovanie študentov, pretože Levočania im nechceli 

poskytnúť ubytovanie. Tento problém bol vyriešený v roku 1694, keď v Levoči vznikol ďalší 

ústav, ktorý spravovala Spoločnosť Ježišova. 

Dňa 5.februára 1694 ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi základinou 80 000 

zlatých založil dva konvikty, a to v Trenčíne a v Levoči. Táto suma bola rozdelená na dve 

presné časti a mala byť získaná z arcibiskupských majetkov na Orave. 

Po získaní tejto základiny 17.júla 1696 kúpil Henrich Berzeviczy, rektor kolégia v 

Levoči budovy bývalého kartuziánskeho kláštora s kostolom sv. Vavrinca..20 V nasledujúcich 

rokoch jezuiti pracovali na oprave a prestavbe týchto budov, pretože boli značne poškodené. 

No toto ich úsilie bolo prerušené ďalším zo stavovských povstaní, povstaním Františka II. 

Rákocziho, ku ktorému sa pridala aj Levoča.  

Už v roku 1706 boli kostoly, kostolné zariadenie, knižnice a iný cirkevný majetok 

rozdelené medzi katolíkov a evanjelikov. No s týmto rozdelením neboli spokojní ani katolíci, 

ani evanjelici (Suchý, 1974, 226). 

Celková situácia v meste prinútila jezuitov odísť a Levoču opustili 23.januára 1707. V 

kláštore ostal jeden jezuita Štefan Pethö, ktorý bol v tom čase ťažko chorý a 23.februára 1707 

tu aj zomrel. Ich návrat bol možný až po kapitulácii Levoče 13.februára 1710.  

                                                 
20  MOL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Collegium Leutschoviense 3/A, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, s. 425.  
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Po svojom návrate sa jezuiti zasa dali do práce na oprave budov budúceho konviktu. 

Ten bol slávnostne otvorený 13.októbra 1711.21 Jeho cieľom bolo vyučovať a vychovávať 

mladíkov, a to najmä zo šľachtických rodín. Niektorí z chovancov žili z fundácie, no časť z 

nich, ktorá pochádzala zo šľachtického prostredia si pobyt hradila sama. Na čele konviktu stál 

rektor kolégia a o hospodárske záležitosti sa staral správca konviktu (regens).  

Už v roku 1712 bolo v konvikte ubytovaných devätnásť študentov, z ktorých traja 

navštevovali parvu, dvaja principiu, štyria gramaticu, piati syntax, štyria poeticu a jeden 

rhetoricu. Rektorom kolégia v tom istom roku bol páter Alexander Szöreni a správcom 

konviktu (regensom) páter Ján Ladislavski.  

V roku 1714 stúpol počet ubytovaných v konvikte na dvadsiatich22 a v dvadsiatych 

rokoch 18.storočia počet ubytovaných rástol. Najvyšší počet študentov konvikt dosiahol v 

roku 1726, keď bolo v ňom ubytovaných až 38 chovancov. V nasledujúcich rokoch počet 

študentov v konvikte kolísal, ale zväčša vždy sa udržal nad hodnotou dvadsiatich. Vysoký 

počet chovancov mal konvikt v šesťdesiatych rokoch 18.storočia.  

Z mien študentov sa dá usúdiť, že väčšina pochádzala zo šľachtických rodín. 

Vyskytujú sa tu mená študentov z rodín ako Berzeviczy, Dessöfi, Görgey, Kubínyi, Mariassy, 

Palocz, Pongrácz, Smrecsányi, z čoho ja vyplýva, že chovanci neboli iba zo Spišskej stolice, 

ale aj z Liptovskej, Oravskej, Šarišskej, Biharskej, Hontianskej a Bratislavskej stolice.  

Jezuitom sa vo výchove týchto študentov darilo. Mnohí z nich, ktorí pochádzali z 

protestantského prostredia, konvertovali na katolícku vieru. Okrem toho študenti hrávali aj 

divadelné predstavenia, zúčastňovali sa pútí na Mariánsku horu a zároveň boli združení v 

kongregácii Nanebovzatej Panny Márie, ktorá bola založená ešte v roku 1649 na Spišskej 

Kapitule. Táto činnosť jezuitov však bola zastavená v roku 1773.  

Dňa 21.júla 1773 vydal pápež Klement XIV. breve, ktorým zrušil Spoločnosť 

Ježišovu, a to hlavne na naliehanie portugalského a španielskeho kráľovského dvora, pretože 

v týchto krajinách boli jezuiti veľmi aktívni a častokrát zasahovali do štátnych záležitostí. 

Dané breve rozoberá v stručnosti dejiny Spoločnosti Ježišovej, jej cieľ a užitočnosť pre 

Cirkev, ale zároveň poukázalo aj na negatívne činy Spoločnosti. V breve sa píše: „...po zrelej 

úvahe a s bezpečným poznaním a z plnosti apoštolskej moci mnoho razy menovanú 

Spoločnosť rušíme a rozpúšťame; rušíme a odvolávame jej všetky i jednotlivé práce, služby, 

spravovanie, domy, školy, kolégiá, hospitále, majetky a akékoľvek miesta nachádzajúce sa v 

                                                 
21  MOL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Collegium Leutschoviense 3/A, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, s. 424.  
22  MOL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Collegium Leutschoviense 3/A, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, s. 423.  
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ktorejkoľvek krajine, kráľovstve a dŕžave a akýmkoľvek spôsobom jej patriace; jej štatúty, 

obyčaje, zvyklosti, dekréty, stanovy, a to aj prísažne, apoštolským potvrdením alebo inak 

upevnené;... .“ (Krapka – Mikula, 1990, s. 278 -279). 

Vydaním tohto pápežského breve stratilo oprávnenosť svojho účinkovania aj levočské 

jezuitské kolégium. Podľa kráľovského nariadenia mali byť na verejnej licitácii odpredané 

role, hospodárske budovy a vinice. Dom kolégia so školami sa dostal do štátnej správy.  

Aj napriek zrušeniu rádu bývalí jezuiti pokračovali vo vyučovaní na levočskom 

gymnáziu pod vedením bývalého jezuitu Štefana Lipkaya do roku 1776, a to hlavne na 

žiadosť Márie Terézie. Dovoľovalo im to aj pápežské breve, na základe ktorého sa mohli stať 

svetskými kňazmi. Avšak v roku 1777 bolo vydané Ratio educationis, na základe ktorého sa 

toto gymnázium dostalo pod štátnu moc. Vyučovaním na ňom boli poverení minoriti, ale aj 

napriek tomu správcom konviktu a gymnázia ostal bývalý jezuita Pavol Ocskai. Avšak v roku 

1787 bol vedením gymnázia poverený civil Ján Bárdosy, spišský historik a takto existovalo až 

do roku 1851.  

Konvikt prežil zrušenie jezuitov len o pár rokov. V roku 1785 už nevyvíjal svoju 

činnosť, o čom svedčia aj záznamy kroniky konviktu, pretože posledné záznamy o činnosti 

konviktu sú z roku 1784. 23  

  

ZÁVER 

 

Cieľom tohto príspevku bolo uviesť dejiny a pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši 

v období rekatolizácie a podarilo sa tak uviesť niekoľko pokusov o uvedenie tohto rehoľného 

rádu na toto územie, ktoré však boli poznačené celkovou nábožensko – politickou situáciou v 

danom období.  

S prvým pokusom priviesť jezuitov na Spiš je spojené meno kaločského arcibiskupa a 

spišského prepošta Martina Petheho de Hethes, ktorý im 21.septembra 1604 daroval majetky, 

ktoré kedysi patrili kláštoru kartuziánov na Skale útočišťa a chcel ich usadiť v Levoči, kde by 

sa mohli venovať svojej rekatolizačnej činnosti. Avšak s príchodom Bocskayovho povstania 

jezuiti nestihli tieto majetky prevziať a opustili územie Slovenska.  

Druhú šancu dostala Spoločnosť Ježišova vďaka grófke Zuzane Erdödyovej, manželke 

spišského župana Krištofa Thurzu, ktorá jezuitov povolala na Spišský hrad a tu v roku 1623 

obnovili svoje pôsobenie. Svoju činnosť niekoľkí pátri vyvíjali v blízkom okolí, kázali a 

                                                 
23  MOL Budapest, E 152 Acta Jesuitica, Collegium Leutschoviense 3/A, Historia et Diarium Convictus 
Leutschoviensis, s. 368 -369.  
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podarilo sa im, aby sa niektoré z okolitých dedín – Žehra, Bijacovce, Dúbrava, Poľanovce a 

Domaňovce - zriekli reformačného učenia. Ich pôsobenie však skončilo smrťou grófky v roku 

1633, a tak boli odvolaní naspäť na Trnavy.  

Nové éra pre Spoločnosť Ježišovu sa spája s menom Štefana Csákyho, spišského 

župana a katolíka, ktorý ich povolal na Spišský hrad v roku 1638. No stretli sa s odporom 

obyvateľov Spišského Podhradia, ktorí im celý získaný majetky zničili.  

Po tomto neúspechu sa pokúsili získať benefícium Kaplnky Kristovho Tela na 

Spišskej Kapitule. Spolu s benefíciom získali aj fundáciu, ku ktorej patrila budova tzv. 

Codrie. A práve tu postupne vybudovali svoju rezidenciu, ktorá bola vyhlásená v roku 1648 a 

už v roku 1649 sa nasťahovali do opravenej Codrie.  

Za jednu z najdôležitejších činností je potrebné považovať práve školskú a výchovnú 

činnosť jezuitov na Spišskej Kapitule. S vyučovaním začali už v roku 1648 v prvých štyroch 

triedach. Zároveň sa od roku 1649 pracovalo na stavbe novej budovy pre toto gymnázium, 

ktorá bola dokončená v roku 1653.  

Ešte v roku 1671 odňali evanjelikom v Levoči niekdajší minoritský kláštor s 

kostolom, ktorý však nepripadol minoritom, ale 12.júla 1671 bol udelený Spoločnosti 

Ježišovej, ktorá tu následne rozvinula bohatú činnosť. Bolo sem prenesené gymnázium zo 

Spišskej Kapituly a postupne tu vytvorila svoju rezidenciu. Avšak v roku 1682 boli jezuiti 

nútení opustiť Levoču, pretože tá sa pridala na stranu Thokolyho povstania. Vrátili sa až v 

roku 1686 a v tomto roku sa začalo aj vyučovať.  

Rezidencia bola v roku 1690 generálnym predstaveným rehole povýšená na kolégium 

a jezuiti v roku 1694 vytvorili ďalšiu významnú inštitúciu, konvikt. Ten slúžil pre ubytovanie 

študentov.  

Avšak 21.júla 1773 bola Spoločnosť Ježišova zrušená pápežom Klementom XIV., a 

tak jezuitské kolégium v Levoči stratilo oprávnenosť svojho účinkovania. Jezuiti však naďalej 

pokračovali vo vyučovaní na gymnáziu ako svetskí kňazi pod vedením minoritov, ktorí boli 

poverení vedením gymnázia.  

Jezuiti sa do Levoče vrátili v roku 1939, keď im spomínanú budovu kláštora odovzdal 

spišský biskup Ján Vojtaššák a bol tu zriadený malý biskupský seminár, ktorý však počas 

totalitného režimu zrušili. Avšak tradícia cirkevného školstva založeného v Levoči práve 

jezuitmi bola obnovená v roku 1991, keď bolo v budove spomínaného kláštora založené 4-

ročné cirkevné gymnázium sv. Františka Assiského, ktoré pôsobí aj dodnes. A tak tradícia 

cirkevného školstva Spoločnosti Ježišovej pretrvala aj dodnes.  
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