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FRANTIŠKÁNI V HUMENNOM DO KONCA 18. STOROČIA 

 

Adrián DŽUGAN 

 

 Podľa profesora Ferdinanda Uličného sa v oblasti stredného a môžeme predpokladať, 

že aj horného Zemplína pohybovali eremiti už od 9., resp. 11. – 14. storočia. O cirkevnej 

organizácii 14. storočia v tomto teritóriu svedčia záznamy z vyberania pápežských desiatkov 

najmä z rokov 1332 – 1337.1 Z nich sa dozvedáme o kostole s patrocíniom sv. Petra 

patriacemu do Zemplínskeho archidiakonátu a farárovi Michalovi, ktorý odovzdal 10 grošov.2 

Kedy bol kostol postavený nie je možné v súčasnosti určiť. S istotou však môžeme povedať, 

že ako farský kostol pretrval až do roku 1787, kedy ho zničil požiar, čo dokladajú na jednej 

strane kanonické vizitácie, ale aj vojenské mapovania Uhorska (Obr. 1). Spomínané 14. 

storočie bolo pre Humenné prelomovým. Vojensko – politickými udalosťami v krajine sa 

zmenili aj majitelia osady, ktorá sa tu nachádzala. Karol Róbert odňal majetky patriace 

Petrovi synovi Petena a daroval ich svojmu politickému prívržencovi Filipovi Drugetovi 

(Drugeth, Drugetth). Z obsahu listiny vyplýva, že Humenné existovalo už pred 14. storočím.3 

Práve rodinu Drugetovcov považujeme za lokátorov rehole františkánov v Humennom.  

 V 15. storočí prenikali do Uhorska z Balkánu rehoľníci z observantskej vetvy. Založili 

kláštory vo Fiľakove, Hlohovci, Skalici a Solivare. Do salvatoriánskej provincie patril aj 

kláštor v Humennom.. Presný príchod františkánov do Humenného nepoznáme a neznáma 

nám zostáva naďalej aj osoba z rodiny, ktorá ich pozvala. Zakladanie kláštorov bolo spojené 

totiž s iniciatívou miestnej šľachty a samotné založenie kláštora predstavovalo dlhodobý 

proces spojený s udelením majetkov kláštoru – fundáciou, ktorú nariaďovali aj uhorské 

svetské i cirkevné zákonné ustanovenia. Bez zaopatrenia sakrálnej stavby majetkami nebolo 

možné takýto objekt vysvätiť.4 Žiaľ, nezachovala sa nám z tohto obdobia žiadna fundačná 

listina. Príchod rehoľníkov tak môžeme odhadnúť len približne. Jedným z problémov je 

                                                            
1 SEDLÁK, V. 2008. Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 
1332 – 1337. Trnavae – Romae, 2008. 234 s.  Karol Róbert povolil riadne vyberanie až v roku 1332, keď 
dosiahol to, že jedna tretina z desiatkov ostane doma na podporu boja proti domácim ohrozovateľom viery.  
2 SEDLÁK, V. 2008. Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 
1332 – 1337. Trnavae – Romae, 2008. s. 119. „... Michael sacerdos de Sancto Petro de Humenna iuratus solvit 
X grossos.“ 
3 ULIČNÝ, F. 2001. Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce, 2001. s. 179.  
4 SLIVKA, M. 2001. Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku. In Archaeologia 
historica 26. Brno, 2001. s. 303. 
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i začiatok stavby kláštora. Profesor F. Uličný kladie stavbu do 15. storočia5, architekti na 

prelom 14. – 15. storočia6. Podľa tvrdenia Gy. Dudása sa mal až do roku 1917 zachovať 

gotický zvon uliaty v roku 1460.7 Dnes je však táto zmienka prakticky neoveriteľná. 

 Prvýkrát sa o františkánoch v Humennom dozvedáme z listiny z roku 1488, v ktorej 

kráľ Matej oznamuje Leleskému konventu, že Mikuláš z Lúčky a Bernard Horkaj v mene 

svojej zosnulej matky vyhlásili, že všetky písomnosti pojednávajúce o ich majetkovom 

vlastníctve, zverujú do ochrany a úschovy minoritom v kostole Presvätej Panny Márie 

v Humennom.8 Dôležitosť tejto písomnej zmienky spočíva v poukázaní na dôležité postavenie 

humenského kláštora v regióne. Spomínanú písomnú zmienku považujeme za najstaršiu 

dochovanú, no nie je vylúčené, že podobné aktivity kláštor vykonával už v predchádzajúcom 

období.  

 
Obrázok 1 Humenné a kláštorný komplex vo vyobrazení jozefínskeho vojenského mapovania 

 

 V roku 1529 bolo mestečko napadnuté vojskami Jána Katzianera. Vojaci vypálili 

kostol a kláštor. Za zhoršených existenčných podmienok museli rehoľníci mestečko v roku 

                                                            
5 ULIČNÝ, F. 2001. Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce, 2001. s. 180. 
6 Súpis pamiatok na Slovensku. zv. I. Bratislava, 1967. s. 469. 
7 DUDÁS, Gy. 1912. Homonna régi egyházairól. In Adalékok Zemplén vármegye törtenetéhéz. Sátoraljaújhely, 
1912, č. 17, s. 17.  
8 LENČIŠ, Š. 2003. Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného. Humenné, 2003. s. 113. 
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1531 opustiť. Z tohto obdobia poznáme aj meno gvardiána, ktorým bol Lukáš Tagián 

(Thagian).9 Následne sa ďalšie správy o františkánoch v Humennom strácajú. O ich ďalšom 

osude nevieme nič, no predpokladáme, že sa rozprchli do iných kláštorov spadajúcich pod 

kustódiu kláštorného okruhu v Šárošpataku, alebo sa laicizovali.  

 V liste z 12. mája 1633 páter Benedikt Radzinovský z Humenného odmietol svoje 

menovanie za vikára a generálneho komisára pre Sedmohradsko. Radzinovský dôvodil tým, 

že neovláda tamojší jazyk a že už začal opravovať kláštor v Humennom. Spoľahlivé správy 

o rehoľníkoch v Humennom pochádzajú až z druhej polovice 17. storočia. Z listu Juraja IV. 

Drugeta z 9. augusta 1651 sa dozvedáme o požiadavke grófa adresovanej provinciálovi rehole 

o opätovné usídlenie františkánov v mestečku. Juraj IV. sa navyše zaviazal niesť hmotné 

bremeno súvisiace s opravami kláštorného komplexu. Zaviazal sa zabezpečiť kláštor 

fundáciou pre dvanástich bratov. V roku 1656 sa rehoľníci nasťahovali do opraveného 

kláštora. 3. júla 1656 sa Juraj IV. Druget zaviazal listinou svoju rodinu každoročne dávať 

kláštoru stanovené množstvo naturálilí, ktoré boli v listine presne uvedené. V dokumente 

nachádzame aj meno vtedajšieho predstaveného františkánov, ktorým bol Konrád Maškóci 

(Maskóczi).10 Tököliho povstanie predstavovalo pre rehoľníkov ťažké časy. Pravdepodobne 

v septembri 1672 sa dvaja mnísi z Humenného – Pavol Sokol (Szokol) a Christofór Agricola 

utiahli pred nebezpečenstvom do Sniny. Tam zotrvali niekoľko dní, ale na sviatok sv. 

Františka sa opäť vrátili, čo sa im stalo osudným. Približne okolo polnoci vpadli do mestečka 

žoldnieri a vyvolali ozbrojenú potýčku. Rehoľníci sa rozhodli pre útek, ktorý sa im však 

nepodaril. Pavla Sokola nútili vojaci prestúpiť na inú vieru a jeho druha pod hrozbou smrti 

trýznili otázkami, na ktoré sám nepoznal odpoveď. Zbitého Sokola obliekli žoldnieri 

posmešne do sedliackych šiat s klobúkom na hlave a Agricolu nechali dlhé hodiny stáť 

nahého na očiach verejnosti. Žoldnieri navyše vyrabovali kláštor, kde odcudzili a znesvätili 

bohoslužobné predmety. 4. októbra boli rehoľníci odvlečení do Michaloviec, kde zotrvali 

v zajatí až kým ich z neho nevykúpil Alexander Barkóci (Barkóczi). Spomínaní františkáni sa 

do Humenného už vrátiť nechceli a podľa dobových správ sa rozhodli zamieriť do Stropkova. 

Po ceste ich však prepadli rusínski zbojníci, ktorí dvojicu olúpili o kone i oblečenie. V roku 

1676 humenský kláštor vypálili Tököliho povstalci. Do zajatia sa dostal gvardián Juraj Kulčár 

(Kulcsár) a jeho vikár Gerard Kečkeméti (Kecskemeti). Rehoľníkov zviazali a takto, za 

                                                            
9 DŽUGAN, A. 2009. Františkáni a jezuiti v Humennom do konca 18. storočia : bakalárska práca. Prešov, 2009. 
s. 10.   
10 LENČIŠ, Š. 2007. Vzťah Drugetovcov k náboženskému životu v 16. – 18. storočí. In Šľachtický rod 
Drugetovcov a Humenné. Humenné, 2007, s. 48 – 49.  
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neustáleho bičovania, odviedli do Košíc, kde zostali v zajatí až do zaplatenia výkupného. 

O týchto udalostiach informoval gvardián Leonard Ondrejkovič (Ondrejkovics) vo svojom 

zápise z roku 1691. Ondrejkovič zanechal aj správu o stave kostola z roku 1692, podľa ktorej 

„Kostol aj so sanktuáriom je momentálne dobrý, čiastočne vďaka usilovnosti Pátrov, no 

hlavne vďaka pomoci zo strany najosvietenejšej pani zakladateľky, ktorá sa stará o budovu 

kostola, dala postaviť veľký oltár, na orgán darovala 100 florénov a na zvyšné tiež poskytuje 

pomoc“.11 Hoci predstavovalo obdobie protihabsburských povstaní pre františkánov 

v mestečku čas plný neistoty a nebezpečenstva, mestečko nikdy na dlhšiu dobu neopustili. 

Z obdobia od roku 1531 poznáme aj mená predstavených kláštora.12  

 Dôležitým prvkom prítomnosti rehoľníkov v mestečku bolo ich materiálne a finančné 

zabezpečenie, ktorého základnou pohnútkou bola záchrana duše donátora a jeho rodiny, 

častokrát spojená so snahou odčiniť, či napraviť spáchané hriechy. Na oplátku sa mali mnísi 

modliť, pričom zásluhy pripadli donátorovi a jeho rodine. Zásluhy za modlitbu pripadli tak 

osobám žijúcim ako aj mŕtvym. Toto ponímanie zohrávalo dôležitú úlohu v stredovekej 

náboženskej praxi. Na základe štúdia fundácii možno načrtnúť vzťah donátora k jednotlivým 

reholiam, ale zároveň môžeme zistiť do akej miery boli rehoľné komunity hospodársky 

sebestačné. Z roku 1656 sa nám zachoval zoznam naturálií a materiálnych dávok určených 

františkánom.13 Obdŕžané komodity predstavovala široká škála obilnín, strukovín, 

živočíšnych produktov, ale aj napríklad drevo a seno. Podobné zloženie dávok dostávali 

františkáni aj v nasledujúcich obdobiach. Na základe prijatých komodít môžeme tvrdiť, že 

rehoľníci hospodárili na menšom hospodárstve, pravdepodobne v areáli kláštora. Na základe 

informácií vyplývajúcich z fundácií môžeme porovnať ročné príjmy rehoľníkov so 

zamestnancami panstva, či remeselníkmi. Množstvo niektorých základných komodít 

rozpočítaných na jednu osobu sa približujú ročnému príjmu napríklad tehliara z Udavského za 

rok 1778.14 V porovnaní s naturálnymi príjmami majiteľov humenského panstva to 

predstavovalo však len nepatrný zlomok.15 Finančne vyčísliť tieto príjmy môžeme na základe 

                                                            
11 FRIDRICH, U. 1759. Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae ordinis minorum S. P. 
Francisci. Zv. II. Cassoviae, 1759. s. 86 – 87.  
12 FRIDRICH, U. 1759. Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae ordinis minorum S. P. 
Francisci. Zv. II. Cassoviae, 1759. s. 89 – 90.; ČIŽMÁR, M. 2004. Dejiny Košického arcibiskupstva II. Rehoľný 
život na území Košického arcibiskupstva. Prešov, 2004. s. 143.;  SZIRMAY, A. 1803. Notitia Topographica, 
politica inclyti comitatus Zempléniensis. Budae, 1803. s. 359 – 360.   
13 ŠA PO, Drugeth z Humenného, inv. č. 336/2. 
14 ŠA PO, Drugeth z Humenného, inv. č. 284. Urbár z roku 1766. 
15 ŠA PO, Drugeth z Humenného, inv. č. 306/32, č. šk. 97. 
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dobových cien len približne.16  Po vymretí mužskej línie Drugetovcov prevzali záväzky 

rodiny voči rehoľníkom dedičia panstva. Františkánov však fundovali aj iní šľachtici, o čom 

svedčia aj pozostatky Františka Barkóciho (Barkóczi) a jeho manželky Zuzany Petóovej 

(Petthö), ako aj ostatky Pavla Okoličániho (Okoliscányi) a jeho manželky Juliany Sentiváni 

(Szentiványi), uložené v krypte pod kaplnkou sv. Antona vo františkánskom kostole.17 

Finančné prostriedky plynuli pátrom aj od ďalších osôb. Dňa 5. júla 1725 darovala grófka 

Mária Peréniová (Pérényi) pred gvardiánom Petrom Róllom a rehoľníkmi Brunom Meskom 

a Hipolitom Martirim kláštoru 400 zlatých. Doktor Michal Valy daroval kláštoru v roku 1760 

baňu v Kremnici. V roku 1764 daroval ostrihomský arcibiskup František Barkóci 

františkánom 1000 florénov za slúženie omší za svojich rodičov.18  

      
Obrázok 2 Mapa salvatoriánskej provincie (1756 – 1777) 

 Komparáciou fundácií františkánov s inými rehoľnými komunitami v Humennom, ale 

aj na humenskom panstve môžeme hovoriť o rozdielnom prístupe šľachty k materiálnemu 

                                                            
16 Okolo roku 1740 stála jedna bratislavská merica raži 108 denárov, pšenice cca 120 denárov, ovsa cca 48 
denárov, jačmeňa 70 – 80 denárov. V polovici storočia sa však ceny znížili, prudko sa zvyšovali len 
v neúrodných rokoch. V Levoči sa napríklad zvýšili ceny obilnín v 40. rokoch o 70 %, v druhej polovici storočia 
až o 80 %. Pozri: KAZIMÍR, Š. 2006. Rastúci význam trhovej výroby a úloha obchodu, ceny a mzdy. In 
Hospodárske dejiny Slovenska 1526-1848. Bratislava,2006. s. 93.  
17 FRIDRICH, U. 1759. Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae ordinis minorum S. P. 
Francisci. Zv. II. Cassoviae, 1759. s. 89.  
18 LENČIS, Š. 2009. Drugetovci a ich vzťah ku katolíckej cirkvi. Ružomberok, 2009. s. 84. 
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a finančnému zabezpečeniu jednotlivých reholí. V podstate už po vymretí Drugetovcov sa 

u ich dedičov objavuje nechuť naďalej udržiavať fundácie jezuitov, čo vyústilo až do súdnych 

sporov.19   Vo vzťahu k františkánom však tieto fundácie aj naďalej udržiavali. Dialo sa tak 

pravdepodobne s prihliadnutím na ich žobravý spôsob života. Kým napríklad jezuiti vlastnili 

na panstve viaceré majetky a v Kamenici nad Cirochou existoval pravdepodobne aj jezuitský 

majer, pre františkánov predstavovali fundácie hlavný zdroj príjmov. Ostatok potrebných 

prostriedkov si museli vyžobrať.  

 Bližšie správy o koexistencii františkánov a jezuitov v mestečku nateraz nemáme. 17. 

storočie bolo obdobím vyhrotenej spoločensko – politickej situácie v krajine, kedy bol kláštor 

viackrát vyplienený a teda aj písomné dokumenty tohto charakteru mohli byť odcudzené, či 

zničené. Ich spolužitie trvalo len niekoľko desaťročí, no spoluprácu týchto rehoľných komunít 

môžeme predpokladať na poli rekatolizácie panstva. Z 18. storočia máme správy o pôsobení 

františkánov ako učiteľov, kedy prednášali filozofiu v škole novicov baziliánskeho kláštora 

v Krásnom Brode.20  

V čase nástupu Márie Terézie na cisársky a kráľovský trón v roku 1740 sa monarchia 

nachádzala v hlbokej politickej kríze, navyše poznamenaná vojnou o rakúske dedičstvo. 

Panovníčka bola nútená uskutočniť celý rad reforiem, či štátnych opatrení, nazývaných aj 

osvietenské reformy Márie Terézie. Pozornosť venovali najmä likvidácii zaostalého 

agrárneho štátu, v ktorom prevládali nevoľnícke vzťahy a prekonaniu zaostalosti monarchie 

prostredníctvom rozvoja manufaktúrnej výroby a zavádzania zmien v procese výroby. Cieľom 

týchto reforiem bolo prekonanie hospodárskeho a mocenského zaostávania habsburskej 

monarchie s dôrazom na centralizáciu. V tomto reformnom úsilí pokračoval aj jej syn Jozef II. 

Práve počas jeho vlády sa osvietenský absolutizmu uskutočňoval s oveľa väčšou intenzitou 

než tomu bolo v minulosti.  

Ako sme spomenuli, prvoradým cieľom reforiem sa stala centralizácia monarchie. 

Zároveň však mala byť štátna zvrchovanosť uplatnená aj v cirkevnom živote. V roku 1748 

obnovila Mária Terézia Placetum regium21, zrušila viaceré cirkevné sviatky, obmedzené boli 

                                                            
19 ŠA PO, Drugeth z Humenného, inv. č. 335/5. 
20 DŽUGAN, A. 2011. Rehoľné komunity na humenskom panstve do konca 18. storočia [magisterská práca]. 
Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Filozofická fakulta. Katedra stredovekých 
a ranonovovekých dejín. Školiteľ: Mgr. Ján Adam, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister. Prešov : FiF 
PU, 2011. s. 60.    
21 Placetum regium predstavovalo starší zákaz publikovať pápežské buly bez súhlasu panovníka. Prvý krát bolo 
uplatnené za vlády kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorý 6. apríla 1404 nariadil, aby všetky pápežské buly 
platili v Uhorsku len vtedy, ak dá na to súhlas kráľ. Súčasne vyhlásil úplné patronátne právo uhorského kráľa na 
cirkevné hodnosti a majetky. Pápežská kúria ich nemohla obsadzovať bez súhlasu panovníka. Toto nariadenie 
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aj púte a zdanila cirkevný majetok. Najväčší krok k sekularizácii cirkevného majetku 

uskutočnil však až Jozef II. Dekrétom o zrušení kláštorov z 12. januára 1782 boli zrušené 

všetky kláštory (prevažne v držbe kontemplatívnych reholí), ktoré nevykonávali pastoračnú 

alebo edukačnú činnosť, teda rehole nevykonávajúce činnosť prospešnú spoločnosti. 

Rehoľníkom, ktorí mali opustiť svoje kláštory bola sľúbená odmena vo výške 150 zlatých.22 

Odštartoval tak prvú vlnu sekularizácie kláštorov v monarchii, zameranej v prevažnej miere 

na západnú časť monarchie. V roku 1783 začala druhá vlna rušenia kláštorov, ktorá trvala až 

do roku 178723. Pri týchto akciách bolo zničené množstvo drahocenných pamiatok. Bohaté 

knižnice, staré maľby, či rukopisy boli vyhodnotené ako bezcenné a následne zničené a tak 

nenávratne stratené pre nasledujúce generácie. Ako nepotrebný odpad boli častokrát 

predávané zvony do rúk židovských obchodníkov.24  

V roku 1786 bol zrušený aj františkánsky kláštor v Humennom.25 Prečo sa tak udialo 

až v spomínanom roku však zostáva otázkou. Rušenie kláštorov bolo ovplyvnené snahou 

získať cirkevné majetky. Predpokladáme, že františkánsky kláštor v Humennom nepatril 

medzi najmajetnejšie a teda nestál v centre pozornosti štátu. Navyše v dobe, kedy bol 

nedostatok svetských kňazov zohrávali františkáni dôležitú úlohu v šírení osvety v okolitých 

farnostiach.  

V rokoch 1756 – 1777 uskutočnila Uhorská provincia bratov františkánov mapovanie 

kláštorov v monarchii (Obr. 2).26 Humenský kláštor, patriaci do salvatoriánskej provincie, je 

na nej označený ako fungujúci, nachádzajúci sa v menšom meste. Takmer o desaťročie neskôr 

                                                                                                                                                                                          
bolo v dejinách viac krát obnovované (v roku 1440, 1486,1715,1723,1729). Mária Terézia však Placetum regium 
rozšírila aj na pápežské breve, teda listiny o menej závažných cirkevných otázkach. Neskôr ho rozšíril aj Jozef 
II. a to o všetky pápežské a biskupské výnosy. Zrušené bolo nariadením až roku 1850 a roku 1855 konkordátom 
Rakúska so Svätou stolicou. 
22 Der Josephinismus. Ausgewählte Quellen zur Geschichte der theresianisch – josephinischen Reformen.  
Darmstadt, 1995. s. 280. Pozoruhodné je, že Jozef II. týmto dekrétom rušil jeden typ kláštorov, no na druhej 
strane iné podporoval. Samotný dekrét uvádza, že ak rehoľníci zo zrušených kláštorov prejdú k milosrdným 
bratom, či piaristom bude každému z nich vyplatených 300 zlatých. Mníšky, ktoré by prešli k alžbetínkam mali 
dostať 200 zlatých. Rehoľníci, ktorí sa rozhodli prejsť k svetským kňazom mali dostávať ročnú penziu z eráru vo 
výške 300 zlatých. Ak by k svetským kňazom prešiel opát kartuziánov, mal dostávať ročne sumu vo výške 800 
zlatých. Avšak len dovtedy, kým nebudú zabezpečení benefíciami. 
23 V druhej sekularizačnej vlne bolo zatvorených cca 626 konventov a kláštorov vo Viedni, Dolnom a Hornom 
Rakúsku, Korutánsku, Štajersku, Tirolsku, Vorarlbergu, Prednom Rakúsku, Terste, Görtzi, Gradiške, Čechách, 
na Morave, v rakúskom Sliezsku, Galícii, rakúskej Lombardii a v rakúskom Holandsku. Menný zoznam 
kláštorov zrušených v rokoch 1782 – 1783 uvádza Zoznam zrušených kláštorov z 12. januára 1782. Bližšie pozri 
Der Josephinismus. Ausgewählte Quellen zur Geschichte der theresianisch – josephinischen Reformen. 
Darmstadt, 1995. s. 282-285. 
24 SEDLÁK, F. 1995. Rušenie kláštorov za Márie Terézie a Jozefa II. In Slovenská archivistika. 1995, roč. 30,    
č. 2, s. 172. 
25 THIELE, J. C. 1833. Das Königreich Ungarn: Ein topographisch – historisch - statistisches Rundgemälde, 
das Ganze dieses Landes in mehr denn 12,400 Artikeln umfassend. Dritter Band. Kaschau, 1833. s. 241. 
26 MOL, S 68, No. 0081. 
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však už mnohé neplatilo. Františkánov nespomína v Humennom  Ján Matej Korabinský. Vo 

svojom diele z roku 1786 správne uvádza katolícky kostol, no o kláštore sa nezmieňuje.27 

Oficiálne si tak mnísi museli nájsť nové zamestnanie, prospešné spoločnosti. 

 

  
Obrázok 3 Kostol a kláštor na pláne z konca 18. storočia 

 

V prípade humenského kláštora prešiel majetok rehoľníkov do rúk miestnej fary a to 

potom, čo v roku 1787 vyhorela jej pôvodná budova a farský kostol na námestí.28 Fara sa však 

musela o priestory bývalého kláštora deliť s inými inštitúciami. Kým fare patril kostol, byt 

farára, knižnica, kuchyňa, sypanec a dve hosťovské izby, v nasledujúcom období sa do 

objektu nasťahovala škola, ktorá zaberala priestory bývalej kláštornej jedálne – refektára, 

nachádzajúcej sa na prízemí ďalšieho traktu. Bol tu aj byt rektora s kuchyňou. V suteréne sa 

nachádzali pivničné priestory patriace fare, škole i pánom. V ďalšom prízemnom trakte bola 

kaplnka a byt kostolníka, na poschodí ďalšia kaplnka a sklad. Menšiu časť kláštora si 

                                                            
27 KORABINSKY, J. M. 1786. Geographisch – historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg, 
1786. s. 237-238.  Korabinský sa vo svojom diele z druhej polovice 18. storočia o rehoľníkoch nezmieňuje. Pri 
práci na lexikóne si údajne zbieral materiál sám Korabinský. Nie je však vylúčené, že mnoho miest sám 
nenavštívil a spoľahol sa na hlásenia župných úradníkov. V práci používa značky, ktorými označil jednotlivé 
geografické predmety. Dodnes je jeho práca cenným prameňom k poznaniu materiálnych pomerov v 18. storočí.  
28 ŠA PO, Drugeth z Humenného, inv. č. 336/11. Správa o požiari z 10. mája 1787, ktorý vážne poškodil viaceré 
budovy v Humennom, tiež faru, kostol, zvonicu, ale i kláštor.  
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ponechal gróf Čáki a v jeho trakte sa nachádzali štyri obytné izby, špajza, kuchyňa 

a komora.29  

Isté však je, že rehoľníci zostali v mestečku aj po roku 1786,  kde pôsobili ako kapláni. 

Svedčí o tom aj fakt, že v roku 1788 získali pozemok s domom pekára do svojho 

vlastníctva.30 Zároveň vykonávali pastoráciu vo farnostiach na celom humenskom panstve, 

ale i mimo neho. Veľa ich odišlo na Makovicu v Šarišskej župe. Ich prítomnosť 

zaznamenávame aj na Zemplíne. V dedinách ako Vyšný Hrušov (Kajetán Lang 1792 - 1798), 

Ptičie (Donát Kirner 1802, Prokop Molnár 1802 - 1810), Udavské (Donát Kirner 1795 - 

1798), Hrubov (Otto Štefan Dvorecký 1788 – 1821, Estachius Lacko 1821, Nazarius Jakubek 

1821, Xavér Švaňo 1829 – 1837, Valér Kozma 1837), Jankovce (Dionýz Salamon 1792, 

Xavér Švaňo 1837), Matiašovce (Ján Ihnát 1800 – 1801), Veľká Dobrá (Ján Cintula 1734 - 

1742), Veľká Domaša (Michal Mička 1788 – 1795, Andrej Paldeák 1795 – 1805, Páter 

Demeter 1825 – 1826), Zemplínske Turany (Michal Tordošinský 1801 – 1809, Otto Dvorecký 

1809 – 1813), Žalobín (Ján Ihnát 1788 – 1818, Gaudentius Adamy 1818 – 1819, Páter Július 

Adamec 1832 – 1844, Páter Silard Szabó 1874 – 1882), Staré (Matej Juhás 1785, Páter 

Celestín 1785 – 1786, Páter Janošovič 1792 – 1793, Viktor Grúber 1845) ich aj skutočne 

nachádzame.31 Nemožno vylúčiť, že františkáni po zrušení rehole pôsobili aj v ďalších 

dedinách Šariša a Zemplína a taktiež i to, že v dedinách uvedených vyššie mohli okrem 

spomenutých františkánov pôsobiť aj ďalší.  

Jozef II. zomrel 20. februára 1790 vo Viedni, no ešte pred smrťou stihol odvolať 

väčšinu svojich reforiem okrem tolerančného patentu a zrušenia nevoľníctva. Čoskoro bola 

v monarchii obnovená aj činnosť františkánov, no tí už o kostol a kláštor v Humennom 

neprejavili záujem.  

 

*** 

Pôsobenie rehole františkánov v Humennom  môžeme v konečnom dôsledku pokladať 

za priaznivé. Rehoľníci pôsobili nielen v samotnom mestečku, ale na celom humenskom 

panstve. Zväčša vystupovali ako kazatelia, lekári a učitelia. Veľmi dôležitým faktorom 

existencie františkánov v Humennom boli fundácie určené kláštoru. Práve z fundácií sa 

                                                            
29 KÓNYA, P. 2002. Od protihabsburských povstaní do konca monarchie. Humenné v rokoch 1670-1918. In 
Humenné. Humenné, 2002. s. 112. 
30 ŠA PO, Drugeth z Humenného, inv. č. 336/12 
31 A Kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. Kotet II. Kassa, 1904 . s. 351 – 669. 
Porovnaj s ČIŽMÁR, M. 2004. Dejiny Košického arcibiskupstva II. Rehoľný život na území Košického 
arcibiskupstva. Prešov, 2004. s. 144 – 149.  



263 

 

dozvedáme o presných naturálnych, či finančných dávkach obdŕžaných rehoľníkmi. 

V komparácii s ostatnými rehoľnými komunitami na humenskom panstve môžeme povedať, 

že františkáni hospodárili na menšom hospodárstve, pravdepodobne v areáli kláštora. Popri 

fundáciach bolo ďalším zdrojom  ich príjmov žobranie – kvešt. Fundácie plynuli františkánom 

bez väčších problémov s ich vyplácaním až do zrušenia kláštora rozhodnutím Jozefa II. 

v roku 1786. Rehoľníci však zostali v mestečku a jeho okolí aj v nasledujúcom období, kedy 

tu pôsobili ako kapláni. Po zničení starého farského chrámu požiarom v roku 1787 prešla 

budova kostola a kláštora do rúk miestnej fary, ktorej sídlom je dodnes. Kostol a kláštor 

v dejinách viackrát vyhoreli, či boli iným spôsobom vážne poškodené. Dnešný vzhľad určuje 

stavebná úprava z roku 1847. Kláštor je dvojpodlažný, trojkrídlový, južnou stranou pripojený 

ku kostolu, uprostred s rajskou záhradou. V miestnostiach kláštora sa nachádzajú hrebienkové 

klenby. V roku 1642 pristavali ku kostolu južnú kaplnku. V roku 1911 vymenili pôvodné 

trojlistové a plamienkové kružby gotických okien a nahradili ich vernými kópiami. 

Jednoloďová kostolná stavba má polygonálne zakončené presbytérium a k severnej strane 

pristavanú vežu. V presbytériu sa zachovala neskorogotická sieťová klenba na 

vyžliabkovaných štíhlych rebrách, pri styčných bodoch opatrených drobnými kruhovými 

svorničkami. V lodi kostola sa nachádzajú barokové krížové klenby na nástenných pilieroch. 

Vnútorné zariadenie však pochádza už zo začiatku 20. storočia a je zhotovené 

v pseudogotickom stvárnení.  
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