SCHWARCZ Katalin
Kósa Jenő magyar nyelvű klarissza rendtörténete 1768-ból

„Szent Ferencz Atyánk Rendén lévő Boldog Asszony Provinciájának
Megyéjében Szűz Szent Klára Szerzetében Élő Szüzek Klastromainak Kezdete, Néhai és Mostani Állapotja..." című művet, a klarisszák 1768-ból
származó rendtörténetét, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi.'
Szerzője nem nevezte meg önmagát, . nevének csak kezdőbetűit találjuk a
címlapon: „P. E. K." Pater Eugenius Kosa, Kósa Jenő mariánus ferences nevének közlésénél fontosabbnak tartotta szerzőségének és fordítói munkájának megemlítését: „... Deák nyelven egybe szedte és az után Emlétett Szűzek
kedvéért Magyar Nyelvre fordétotta." A klarissza rendtörténet a mű megírásakor is működő négy klarissza zárda történetét mondja el: a nagyszombati,
pozsonyi, budai és pesti rendházét, melyek a mariánus ferences rendtartományhoz tartoztak.
A klarissza rendet a ferencesek második rendjeként Assisi Szent Klára
(1193-1253) alapította. Hazánkban — még Szent Klára életében — 1240ben Nagyszombatban telepedtek le. Ok az egyetlen olyan középkori alapítású apácarendünk, amely folyamatosan működött az 1782-ben történt feloszlatásig. Zárdái önállóak voltak, felügyeletüket az a ferences rendtartomány
látta el, amelynek területén éltek.
A ferences rend történetét feldolgozó szerzők munkájuk megírásakor
gyakran hivatkoztak a korábbi nyomtatásban megjelent szakirodalom mellett
a kéziratban hátrahagyott jelentős művekre is. Nagy Béni és Karácsonyi János külön kiemeli Kósa Jenő 1775-ben írt latin rendtörténetét, Szabó György
Piusz pedig csak mint szerzőt említi, Kósát műve megnevezése nélkül. 2
Kósa Jenő mariánus ferences, a rend egyik történetírója volt. Életéről és
irodalmi munkásságáról Farkas Seraphin és Szinnyei József tudósít.' 1714-

Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Hung. 393.
NAGY Béni: Herczeg Eszterházy Pál nádor, a ferencesek jótevője. Eger, 1903; KARÁCSONYI János: Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1-2. köt.
Bp., 1922-1924; SZABÓ György Piusz: Ferencrendiek a magyar történelemben. Adalékok a magyar ferencrendiek történetéhez. Bp., 1921.; Karácsonyi Kósa keresztnevét
(Eugen) Ödönnek fordította. KARÁCSONYI i. m. 1. köt. 4.
' FARKAS, Seraphinus: Scriptores ord. min. S. P. Francisci Provinciae Hungariae reformatae nunc S. Mariae. Posonii, 1879. Kósáról a 68. lapon; SZINNYEI József: Magyar írók
élete és munkái. 6. köt. Bp., 1898. 1081-1082 hasáb.
2
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ben Győrött született, 1730-ban lépett a mariánusok közé. A malackai ° rendházban folytatott tanulmányokat, 1738-ban szentelték pappá. Kezdetben
teológiát, bölcseletet tanított, később generális vizitátorrá nevezték ki a salvatoriánusok provinciájához.' A mariánus rend tartományfőnökének két alkalommal választották meg: 1768-1771 és 1777-1780 között töltötte be
eL t a tiszts6.gct . 6 115780—ban fogadalomtétele JV . évfordulóján verssel köszöntötték.' A pozsonyi konventben húnyt el, 1783. április 25-én.
Szinnyei, Kósa Jenő irodalmi munkásságából két nyomtatásban megjelent művet említ és kéziratban fennmaradt rendtörténeti munkájának leírását
adja.8 Az elmúlt időszak könyvészeti kutatási Kósa nyomtatásban megjelent
műveit tárták fel, melyekről a Petrik bibliográfia kiegészítő kötetei adnak
számot.9 A Szinnyei által is megemlített, most itt a szerzö magyar fordításában közölt rendtörténet forrás az: „Antiquarii Provinciae S. Mariae in Hungaria Ordinis Minorum S. P. N. Francisci stri ct. Observantiae Collectanae.
Ab anno ... 1206 ad annum ... 1774." (631 lap) 10 című latinnyelvű kézirat.
E rendtörténeti munka három részre tagolódik: 1206-tól 1774-ig a provincia általános történetét írja le, a második rész a XVIII. században (a mű
megírásakor) fennálló kolostorok és klarissza zárdák történetét mutatja be. A
befejező rész a hajdan fennállott, de idöközben elpusztult kolostoroknak és
klarissza zárdának jegyzéke." E mű forrásértékét külön növeli, hogy olyan
korábbi rendtörténeti munkákat dolgozott fel, épített kéziratába, amelyek
időközben elvesztek; így közli Terebezdy Péter, Kamonczi Máté és Végh

Malacky, ma Szlovákiában
' A ferences rendházak vizitációját minden esetbe n más rendtartományba tartozó vizitátorok
látták el, így nem tévedés, hogy Kósa Jenő salvatoriánus rendházakat látogatott. Érdemes
megjegyezni, hogy a pesti klarisszákat 1771- ben Kósa Benedek salvatoriánus ferences
vizitálta: KÖNIG Kelemen: A hatszázéves ferences élet Szécsényben 1332-1932. Vác,
1931. 260.
Schematismus Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria ordinis fratrum minorum S. P.
Francisci anno 1942. Pápa, 1942. 18.
Nagy érdemű főtisztelendő Pater Eugenius Kósa, magyarországi provinciánk két izben vólt
provinciálissának etc. második szent professió tétele alkalmatosságával költ örvendező
versek. Hely és nyomda nélkül (1780 körül) 1 lev. (Magyarország bibliographiája 17121860. VII. köt. Pótlások. (Szerk. PAVERCSIK Ilona.) Bp., 1989. 345.
SZINNYEI i. m. 1082. hasáb. Az említett kéziratos rendtörténet lelőhelyének a mariánus
rendtartomány levéltárát (Pozsony) jelöli meg (1898-b an).
Pótlások V. köt. 268. és VII. köt. 277.
° Lásd a 8. jegyzetet.
" Itt ír az óbudai, pataki, váradi és kolozsvári volt középkori klarissza zárdákról.
`
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Ferenc történeti feljegyzéseit átiratban. 12 A mű megírásához Kósa adatokat
gyűjtött a rendelkezésére álló rendi levéltár anyagából is, a rendi káptalanok
jegyzőkönyveiből, a rendházak protocollumaiból, valamint oklevelekből.
Széles látókörű történetíró, nemcsak a rend levéltári anyagára támaszkodott,
hanem más forrásokat is használt, így a pozsonyi káptalan levéltárát is. Hivatkozik Bél Mátyás munkáira és Sigismundus Ferrarius domonkos szerzetes
rendtörténetére." Az említett két szerző művét minden bizonnyal a rendház
könyvtárában tanulmányozta.
Kósa latin nyelvű ferences rendtörténetére Szabó György Piusz és Karácsonyi is forrásként hivatkozik a klarissza apácák történeténél. A kéziratos
kötet egyik példánya az esztergomi Ferences Rendházban található. 14
Az általam átnézett kötet eltér a Szinnyei által megadott terjedelemtől. Ő
egy 631 lapnyi kötetet ismertet, ez a példány 673 oldalas. 15 A 673. lapon így
végződik a rendtörténet: „Finis ... Anno MDCCLXVIII." E mű második részében a fennálló kolostorok leírása végén ír a klarisszákról.' 6 Karácsonyi
János hivatkozásai (lapszámok) a klarisszáknál nem egyezik az esztergomi
példánnyal — minden bizonnyal ő egy másik másolatot használt." Ugyanennek a műnek más példánya az OSzK Kézirattárában anonim műként szerepel a katalógusban, Fol. Lat. 4271 jelzet alatt. A klarisszákra vonatkozó
'Z Kósa legfontosabb forrásaként Nagy Béni az alábbi ferences történetírókat nevezi meg:
Terebezdy Péter pécsi, Kamonczi Máté szegedi ferences és Végh Ferenc, aki 1623-1626
között tartományfőnök volt. Lásd NAGY Béni i. m. 16-17.; KARÁCSONYI i. m. 2. köt.
4.
"BEL, Matthias : Notitia Hungariae novae historica-geographia 1. Vol. Viennae, 1735. Ebben a kötetben található Pozsony vármegye leírása.; FERRARIUS, Sigismundus: De rebus
Hungaricae Provinciae Ordinis Praedicatorum. Pars 1-4. Viennae, 1637. E munka részletesen tárgyalja a nyúlszigeti domonkos apácák történetét.
"Ezúton mondok köszönetet Varga Kapisztrán atyának, aki segítségemre volt, és hozzájárult, hogy a kötetet átnézhessem.
"A példány leírása: KOSA, Eugenius: Antiquarii Provinciae S. Mariae in Hungaria Ordinis
Minorum S. P. N. Francisci strictioris Observantiae. Collectanae. Ab anno ... 1206 ad annum ... 1774. A címlapon két ferences pecsét rajza: egy régebbié és a korabeli, XVIII.
századi. Possesor-bejegyzés: „Post fata Adm. R. P. Al(...) pro(vici)alis(?) Josephus E(...)
Datum est Cony. Sumegiensis 1780." Bordázott gerincű, korabeli kopott bőrkötésben.
"A kötet 586-611. oldalán a következő felosztással: De Conventu Tyrnaviensi Monialium
Clarissarum (1-9. rész) 586-593.; De Conventu Posoniensi Monialium Clarissarum
(1-5. rész) 593-606.; De Conventu Budensi Monialium Clarissarum (1- 4. rész) 606608.; De Conventu Pestiensi Monialium Clarissarum (1-4. rész) 608-611.
" Kósa rendtörténetét több példányban lemásolták; egy példány a Ferencesek Rendházában,
Budán található.
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rész azonos az esztergomi példánnyal. Az egész kézirat terjedelme 227 gépi
sorszámozású levél. Több kéz írása, az egyes íveket utólag kötötték egybe.
Az OSzK Kézirattárába a kötet 1954-ben került. Címlap nincs, a mű címe az
első oldalon szerepel. Korábbi tulajdonosi gumibélyegző: „A Zirci Apátság
Könyvtára 1875."
nyelvű
ndtörtSnet
aC.w...,...SS
összevetése
.............. során
..Q.-.. megállapítható,
H lat u l CJ magyaruye
vu -ieu
hogy valóban fordításról van szó, még akkor is, ha a fordítás során Kósa
hozzáírt a magyar változathoz egy-egy fejezetet. Ilyen a nagyszombati zárda
történetének VIII. része (a magyar nyelvű kéziratban: fol. 7r—v), és a pozsonyi zárdatörténet XIV. fejezete (fol. 18r—v).
Érdemes végiggondolni, hogy a magyarra fordított rendtörténet olvasói
között Kósa kiket remélhetett. Ebben az időben az említett négy klarissza
zárdában 150-170 apáca élt. Többségük magyar volt, a budaiak nagyobb
része német. Bevezetőmben a pozsonyi és pesti zárda példányát ismertetem,
a nagyszombatiaké nem került a kezembe.
Kósa történeti munkájában — elsösorban a klarisszák történetével foglalkozó részre gondolok —, tudatosan használta a forráskritika módszerét.
Az egyes eseményeket különböző források alapján értékelte. Erre csak egy
példa: a pozsonyi klarisszák 1606-ban elmenekültek zárdájukból előbb
Grácba, majd Bécsbe. Az erről szóló forrásokról mondja Kósa: „Mivel pedig
ezen Posonyi Klastromnak Protocoluma, vagy egyéb írásai sem az üdőkkel,
sem a történt dolgokkal, annál inkább az igazsággal nem egyeznek, szükségesnek látom a Bécsi Királyi Klastromnak Protocolumábul és az Ausztriai
Provinciának historiájábul helyre hozni." 1B
Kósa igazságérzetét és realitását jellemzi, hogy kendőzetlenül ír a pesti
klarissza zárda alapításakor gróf Csáky Franciska budai első főnöknő és az
akkori provinciális közötti ellentétről is. A pesti ház felépülése igazolta Csáky Franciska elképzelését, hogy adományból, a szerzetbe lépők hozományából fenn lehet tartani a zárdát. A többi klarissza zárda fenntartását, a nővérek
ellátását gazdag birtokaik biztosították egészen a rend feloszlatásáig, 1782-ig.
Kósa művében nem szerepel az ötödik, a XVIII. században működő
zágrábi klarissza zárda története, hiszen az a területileg illetékes ladislaita
rendtartományhoz tartozott. 19
A magyar nyelvű klarissza rendtörténet itt közreadott kéziratos kötete a
benne található bejegyzések szerint a pozsonyi klarissza zárdáé volt. A kötet
~

~

Quart. Hung. 393. 12. lev. verzó, valamint KÓSA: Antiquarii ... 598.
"KARÁCSONYI i. m. 2. köt. 531-536.
1°
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elején Mátray Gábor megjegyzése található a régi kötéstábla possessori bejegyzéséről „pro Conventu Posoniensis." A rendtörténet végén a pozsonyi
zárda 1775. évi vizitációjáról olvashatunk. Történeti feljegyzések zárják a
kötetet: püspökszentelés, oltárállítás, valamint egy oklevéltöredék másolata. 20
A pozsonyi zárda feloszlatása (1782) után a kötet sorsa ismeretlen, Jankovich Miklós gyűjteményével 1852-ben került mostani helyére.
Az OSzK Kézirattárában még egy példány található Kósa magyar nyelvű rendtörténetéből a Quart. Hung. 396 jelzeten. Ez a példány szintén Jankovich gyűjteményéből került a könyvtárba. A címlap bejegyzése sze rint
egy, a XIX. században készült másolatról van szó. A két Jankovichgyűjteménnyel a Nemzeti Könyvtárba került kötetről 1884-ben Némethy
Lajos adott hírt.21 Ő még nem ismerte az Egerben őrzött másolatot. Az egri Főszékesegyházi Könyvtár kéziratos gyűjteményében — melyről az Iványi Sándor által összeállított katalógus tájékoztat — található ' a mű
22
harmadik példánya A kötet címlapja azonos a Széchényi Könyvtárban lévő
másik két példányéval, a szerző itt csak kezdőbetűivel jelzi önmagát. Minden
bizonnyal jóval későbbi kéz — feltehetően XIX. századi —, feloldotta a
szerző nevét: „Frater Eugen Kossa" Az egri példány azonosságát a két korábban leírt példánnyal először ifj. Bibó István állapította meg?' Ez a példány a possessorbejegyzés szerint a pesti klarissza zárdáé volt. 24 Minden
bizonnyal Kuthy Klára utolsó pesti abbatissa vitte magával 1782-ben Egerbe, több klarissza kéziratos kötettel (pl. Vitkovics-kódex, Rendtartás, a pesti
zárda protocolluma) z5

A bejegyzéseket tekintettel arra, hogy nem tartoznak a műhöz, nem közöljük. Az OSzK
magyar nyelvű kéziratok katalógusában a fenti kiegészítésre vonatkozó meghatározások
pontatlanok: veszprémi és Margit-szigeti klarissza zárdák soha nem léteztek (Országos
Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa. 2. köt. Bp.,
1956. 393-394.
NÉMETHY Lajos: Adatok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Bp., 1884.
207-208. A nagyszombati példányt ő sem ismerte.
22 IVÁNYI Sándor: Az Eg ri Föegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti iratok.
Bp., 1986. 66. A kézirat jelzete: Ms 0029
2'
BIBÓ István: A pesti Szerb utcai volt klarissza kolostor építéstörténete. Építés- és Építészettudomány. 9(1977) 226.
24 NÉMETHY i. m. 208-209.
2'
Vitkovics-kódex 1525. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetésekkel és jegyzetekkel. Az átiratot és a jegyzeteket készítette: PAPP Zsuzs anna. Bev.: PUSZTAI István.
Bp., 1991. 13.

20
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Joggal feltételezhető, hogy a latin nyelvű rendtörténetet nemcsak magyarra fordították le, hanem német nyelvű változata is volt. Ennek lehetőségét azért is fel kell vetni, me rt a budai klarisszák elsősorban a német nyelvet
használták. Németül íratták meg protocollumukat, németül leveleztek, imakönyveket adtak ki anyanyelvükön.
Nem titkolt reményem a forrásközléssel, hogy az érdeklődést felkeltve
előkerülhetnek még további eddig nem isme rt , illetve általam csak címében
isme rt , de el nem ért kéziratok, nyomtatványok. Ezek tovább gazdagíthatják
a rendtörténet forrásainak tárházát.
A jegyzetek csak a legszükségesebb magyarázatokat tartalmazzák. A
XVIII. században írt rendtörténet mai okleveles ismereteink birtokában biztosan pontosítható lenne minden részletében. Most azonban nem lehet több a
cél, mint a forrás közreadása.
A forrás közreadására a klarissza rend alapítójának, Assisi Szent Klára
születésének nyolcszázéves évfordulóján kerül sor. E kéziratos és eddig alig
ismert XVIII. századi forrás közlésével emlékezünk a magyar klarissza apácákra.
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Szent Ferencz Atyánk Rendén Lévő Boldog Aszszony Provinciájának Megyéjében Szűz Szent Klára Szerzetében Élő Szűzek Klastrominak Kezdete, Néhai és mostani Állapottya, A mint az Emlétett Provinciának Archivumábul A Szűzek Conventeinek Protocollumibul, és
Egyéb Írásokbul, es Kőnyvekbúl Deák nyelven egybe szedte és az után
Emlétett Szűzek Kedvéért Magyar Nyelvre fordétotta P. E. K. 1768 Esztendőben.

A Nagy Szombati Szűzek Klastromárul
I.
Esztergomi Ersekség e Megyéjében Szabad és Királyi Nagy-Szombat
Városában lakó Szűzek Klastroma leg régiebb, sőtt leg első Magyar Országban, á több Clárissa Szüzek Klastromi közőtt. Mely fundáltatott 1240dik
esztendőben. Negyedik Bela Magyar Országi Király altal ugyan azon esztendőben, a melyben Sz: FERENCZ Atyánk Fiait, ugymint ezen mostanyi mi
Provinciánknak Eleit, azon emlétett Bela Király, Esztergomban nékik épített,
Segéttő Boldog Asszony Conventyébe. 1 Fehér Zászló alatt bé vezette és
helyheztette, noha már az előtt nemely más heleken le telepedve valának.
Hogy pedig a föllebb emlétett Szűzek Klastroma azon 1240dik esztendőben
fundáltatott, bizonyságot tesznek sok Levelek, mellyek azon esztendőben
kőltenek, de leg kiváltképpen azon levél, melynek ereje által Boleráz 2 névű
helységet azon emlétett Király ezen Nagy-Szombáti Conventnek őrőkőssen
adta, és ajándékozta ugyanazon 1240dik esztendőben. Ezen kívül bizonyságot tesz Kilenczedik Gergely Pápa' Levele, mely hasonlóképpen azon esztendőben kőlt, amely Bulla és Levél által meg engedtetett ezen Klastromnak,
hogy állandó Jószágokat birhasson, és tarthasson. De él nem hitethetem magammal, hogy ezen Klastrom azontul és azon 1240dik esztendőben el készülte volna, mert a Tatárok Magyar Országba bé rohanván, azt jobbára el foglalták és el pusztétották, fő képpen az Istennek föl Szentűlt Épületeket. Nem
volt tehát sem űdő, sem alkalmatosság, hogy Ujj Klastromok épűlhettek volna. Ezen Tatár járás és pusztétás tartott egész 1243dik esztendőig, amelyben

' Az esztergomi ferences kolostort 1229-ben alapították, IV. Béla király újjáépítette 1260ban. KARÁCSONYI i. m. 162.
Bélaháza ma: Boleraz, Szlovákia
IX. Gergely pápa (1227-1241)
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Bela Király Dalmatia Országbul vissza térvén, az Országát elpusztult allpotytyábul régi viragjára vissza hozta, és azért könnyű Ki hozni, hogy ezen
Klastrom 1243dik esztendő után épűlt föl, mind azon által már ez előtt három
esztendőtű) fogva laktak már abban némely Apácza Szűzek noha a Klastrom
egészlen föl nem épült vala; me rt a Boléráz névu helység lakosi Őstűl reájuk
terjedett hallásbul és tudománybul azt tartyák, és régtül fogva tartották
(:amint olvasom a Provinciánk Archivumában talált conscriptióban, ° az az:
ezen Apáczák Joszágok jövedelme le írásában, mely tőrtént 1718 esztendőben:) hogy masodik, az az: Vak Béla Királ, midőn ezen Nagy-Szombat Városát az építtette volna 1160dik esztendő előtt, ezen mostanyi Clárissa Szűzek
Klastroma helén, ugy mint magossabb Részin a Városnak Várat épétett magának és azon Várához rendelte Boleráznak jövedelmét, mely Várat az után
hozzá tartozándó Boleráz nevű helységgel, és egyébb jószágokkal Negyedik
Béla Király, ezen Apáczáknak adta, és őrőkre ajándékozta. Bizonyéttya ezen
régi hírt, és kézrűl kézre adatott Tudományt még mostan is ezen Klastromban élő Szűzeknek elhitt vélekedése hogy a Klastrom épűlete közőtt lévő
régi és mint egy Gothusoks munkájábul álló Kápolna, Második Béla Király
Residentiájának Temploma lett volna a mostanyi Templomoknak pedig két
szélső falai, az Istálóját foglalták volna magokban, amellyeket az után Ujj
Sánctuáriamat6 hozzá adván Temploma és a Várat Klastrom módjára fordéttatta emlétett negyedik Béla Király.
H.
Némely ezen Conventet illető régi Levelekben olvastatik, hogy ezen
Klastrom fundáltatott Sz: Ersébeth Apáczáinak. 7 Némellyekben pedig Sz.
DEMJÉN Apáczáinak, 8 amint is ki láttzik Mazalán9 földérűl 1297dik esztendőben adatott Posonyi Káptolonnak Levelébűl, a melyben világossan föl
vagyon téve, hogy ezen Klastrom eleinten Sz: Ersébeth Apáczáinak vala

Összeírás
' Gótikus. Lásd: HENSZLMANN Imre : Magyarország csúcs-íves stylű műemlékei. 2. köt.
Bp., 1880. 217-218.
Szentély
Téves elnevezés, Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletéből ered.
' Szent Damianról nevezett kolostorban élt Assisi Szent Klára társnőivel, legkorábbi elnevezésük innen ered.
9 Mácséd, kis falu Diószeg mellett, Pozsony vármegye, ma Szlovákia
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fundálva, de már azon űdőben midőn azon Levél Költ, Clárissáknak, 10 meg
maradván a Templomok régi Titulussa, azaz Boldogságos Szűznek menyben
fől vitetése, és így már emlétett 1297dik esztendőben Clárissáknak neveztettek Kőzőnségessen, noha eleitől fogva, amint ezentúl következik, Sz: Clára
Regulája alatt éltek. Hogy pedig eleinten Sz: Ersébet Apáczáinak neveztettek
mái napig is fönt maradott jelensége az, hogy Sz Ersébeth napját kűlőnős
Isteni szolgálattal, és Solemnitással" üllik és ünneplik ezen Convent Tomplomában. Következendő képpen meg visgálván ezen Klastromnak régi leveleit, bátran azt írhatom, hogy soha eleitől fogva abban lakó Szőzek harmadik
szerzetbéli Apáczák" nem voltak, hanem Sz: Ferencz Atyánk második Szerzetében, az az: Szent Clára rendén, és reguláján éltek, és azért semmi való
igasság nem volt némely Régiek vélekedésiben, hogy ezen Klastromban, a
Fundatio elein harmadik Szerzetbéli Apáczák lettek volna valaha. Amely
heltelen vélekedés onnand eredett, hogy Sz. Ersébet maga személlye szerént
Sz FERENCZ harmadik szerzetében volt. Bizonyságot tesz errűl már fől
lebb emlétett 9dik Gergely Pápának levele, mely kőlt 1240dik esztendőben, a
midőn ezen Klastrom fundáltatott, amelyben Sz. Demjén Apáczáinak neveztetnek negyedik Innocentius Pápának 1252dik esztendőben kőlt levelében,
melynek ereje által meg engedtetett nékik; hogy télen béllyett" őltözetet viselhessenek. Nem külőmben 4dik Sándor Pápa 14 altal 1254dik esztendőben
adatott Két Levelekbűl mellyek közűl az egyikben ismét meg engedtetett,
hogy béllett kőntősőket hordozhassanak télen. A Másikban pedig azon emlétett Pápa Recomendálja, és továbbis ajánlya ezen Szűzeket negyedik Béla
Királynak. És mind a két levélben Sz: Demjén Apáczáinak neveztetnek: az
pedig világossan tudva vagyon Minyájoknál, akik a mi Szerzetűnk Historiáiban tellyességgel nem Jövevények, 15 hogy a Sz: Demjén Apáczái által értetődnek a Clárissa Apáczák, mert valameddig maga Sz: Clára élt, soha külomben nem neveztettek; Mivel Sz: Clára Assisiumban Sz: Demjén Templománál lakott Szerzetes Leányival egyűtt, mihent pediglen ez Életbül ki
A ferencesek második rendjét 1263-tól klarisszáknak nevezik, amikor IV. Orbán pápa
(1262-1264) megerősítette a IV. Ince pápa (1243-1254) által jóváhagyott regulát. IV. Ince Szent Klára által irt Regulát — még annak életében — 1253. augusztus 9-én hagyta jóvá. Szent Klára 1253. augusztus 11-én halt meg.
Ünnepélyesség
z A harmadrendű ferences apácák, a beginák
Bélelt
IV. Sándor pápa (1254-1261)
" Jövevény
Ó

"
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költözött Szűz Sz: Clára és az után a Szentek Lajstromába bé számláltatott,
azontul amely Apáczák ez előtt Sz: Demjén Apáczáinak, már Clárissáknak
és Sz Clára rendén lévő Szűzeknek hivattattak. Következendő képpen, mivel
ezen Nagy-szombati Apácza Szűzek 1240á'k esztendőben fundáltattak, és
Sz: Demjén Templománál lakó Sz: Clára Reguláját tartották, nem harmadik,
hanem második Sz: FERENCZ Szerzetebéli Apáczák voltak, de azonban,
méglen Sz Clára élt, Sz: Erzsébeth Apáczáinak neveztettek. Mivel ezen Sz:
Ersébet 1231dik esztendőben meg halván, 1235dik esztendőben Canonizáltatott. Minek utánna pedig Sz: Clára 1252dik esztendőben meg holt, és 1255dik
esztendőben Szentek közé számláltatott volna, ugy: valamint az egész világon, itt is Nagy Szombatban, már nem Sz: Demjén, nem Sz: Ersébeth, hanem Clárissáknak neveztettek. Amint is ki tetczik azon föllebb emlétett Posonyi Káptolannak 1297dik Esztendőben adatott Levelébűl, és az után Tamás
Esztergomi Erseknek 1315dikben és hatodik Orbán Pápának 16 1390á'k esztendőben kőlt Leveleikbűl, sőtt még sokkal tőbb más, és egyébb írásokbul, a
mellyekben Clárissa Szűzeknek hivattatnak. Az ugyan külőnős Történetnek
látczik, hogy Negyedik Béla Király ezén Apáczákat oly hamar Sz: Ersébet
halála után már Sz: Ersébet Apáczáinak nevezte, holott Sz: Ersébet Második
András Magyar Országi Királynak Leánya, akkor Országló Béla Királynak
Egy testvére és Thuringianak Asszonya csak őt esztendővel ez előtt, ugy
mint 1235á'k esztendőben Cánonizaltatott, de ha okát meg tekéntyük, éppen
nem csuda, mert soha az előtt nem tőrtint, és az után is alig történhető példával ezen Sz: Ersébetnek Attya emlétett András király az ő édes Leányát Sz:
Ersébetet, meg érvén azt az űdőt, hogy mint Canonizáltatott Szent Asszont
az oltáron tisztelhette, és segétségűl hivhatta, noha azon esztendőben nem
sokára utánna magais meg holt. De az is igen ritka tőrténet, hogy ugyan azon
Sz: Ersébetnek egy testvére Negyedik Bela Király ezen Nagy-Szombati
Klastromnak Fundatora Ugyan azon egy Testvér Nénnyét Ersébetet hasonlóképpen tisztelhette, és tiszteletét őregbéthette: Innénd viseltteteit tehát
hogy oly hamar Nénnyének halála után ezen Nagy-Szombati Szűzeket Szent
Ersébet Apáczáinak aka rta neveztetni.

" IV. Orbán pápa (1261-1264)
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M.
Ezen Conventnek nem régen írt Protocolumában" olvastatik ugyan,
hogy midőn Betlehem Gábor Erdelyi Calvinista Fejedelem dühössége elől,
Horváth Országba Zábrákba' B bujdostak volna ezen Conventbéli Szűzek,
ottan lakván, a Szűrke Ruhát Sz Clára Regulájával és a Reformatioval"
egyűtt vették fol. 1621dik esztendőben Boldog Asszony havának 25dik napján. Dé valáki ezen helytelen Protocolumat Koholta igen meg botlott, és meg
mutatta, hogy ezen Conventnek irásiban, és Leveleiben igen Jövevény, me rt
világossan, azokbul ki tetczik amintis már föllebb meg mutattam, hogy eleitűl tudni illik 1240dik esztendőtől fogva mái napig Sz: Clára rendit és Reguláját tart ottak. Hogy a Szürke szinű öltözetet vették föl Zágrábi Számkivetéskor meg engedem, de azt senki ne véllje, hogy Sz: Clára Regulája és
Szerzete, a Szűrke szint egyedül hozza magával, me rt mái nap is némely
Clárissák Klastromiban leg töbnyire Szurke ruhát, mint Magyar Országban:
néhutt feketét, mint Prágában: néhutt világos hamu szinűt, mint Bécsben a
Királyi Klastromban hordoznak. Azon Reformatio pedig, a mellyett Zágrábba vettek fől, és az után vissza jővén Nagy-Szombatban, és mái napigis
folytatnak, és tartanak, nem egyébben állott, hanem a Szorosabb bé zárattatásban, és más keményebb és Sanyarúbb szerzetes fenyéttékekben, és Rendtartásokban; mert ezen Conventnek irásibul az könnyen ki tetczik hogy
1618dik esztendő előtt a Szoross bézárattatás nem annyira tartatott meg: mivel néha a Conventnek Elől Járói helyes, és szükséges okbul, rövid üdőre
bécsűletes Asszonságokkal a Conventbűl ki mentek.
Iv.
Szent Domokos Szerzetén lévő Fehér Apáczák, 20 a mellyek 1541dik
esztendőben a Budai Nyul-Szigeti21 Kalstromjokbul a Pogány Ellenség által
el űzettettek volt, és bujdosások után a Nagy-Szombati Dominicánusok

Protocollum a vagy Jegyző könyv ... Nagy-Szombati Szűz Szent Klára Rendén lévő Tisztelendő és Becsületes Apácza Szüzek Boldogságos szűz Mária ... Klastromához tartozandó javakról. (1745) MOL E 151 Acta Tymaviensia. Fasc. 4. No. 1. 81. lev.
Zágráb, ma: Zagreb, Horvátország
19 Itt a megreformált megújított regula felvételéről van szó.
Domonkos apácák, a ruha színéről nevezték igy őket
21 Ma: Margit-sziget
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Klastromába helyheztettek, akkorbéli Pál Pápa, 22 és második Máttyás királynak akarattyábul 1617dik 23 esztendőben a Posonyi Clárissa Szűzek Klastromába rendeltettek által költözésre. Midőn pedig ezen által költőzés el haladna és már az ö Klastromokat a Jesus Társasága el foglalta volna, egy üdeig
azon Fehér Apáczák ezen Nagy Szombati Clárissak Klastromában le telepedtek,
1 c l odik . azt. _ .'.I...l költőztek,
WK, iiiugiwl1 az ütáil IUlo----- CJLWIIUUUGII egyIÍldJ ütőn 0.1L0.1 KUIIULWK, cgy
beteg Fehér Apáczán kivűl, mely ezen Nagy-Szombati Conventben az után
holt meg, és azért ezen Fehér egy Apáczának gondviseléséért és reá tett költségért hagytak ezen Nagy-Szombati Klastromban egy ezűst Kelhet, egy
ezűst keresztet; és egyet aranyoztattat, egy Vörös igaz gyöngyőkkel ezűstel
és arannyal kivarrott Casulát, kinek a hátán látszik ECCE HOMO minden
hozzá tartozandó és Mise mondáshoz való részeivel, egy virágokra ki varrott
Zőld Cásulát, és egy kis Gyöngyőkkel ki rakott keresztecskét, amint ki tetzik
azon Reversális24 Levélbűl, amellyet ezen Nagy Szombatiak a Fehér Apáczáknak adtak volt.
V-.
Minyárt ez után kővetkezett 1619dik esztendőben midőn azon emlétett
Betlehem25 Gábor Erdélyi Fejedelem ezen Nagy Szombati Tartományt rablatná pusztétanná és égetné és leg főképpen az Istennek föl szentelt Szerzetes
Személlyekre agyarkodna mindek előtte ezen Pogánynál dühössebb Ocsmány Eretnekségnek Praedája lennének, ezen Conventbéli Apáczák el bujdostak hetedik Septemberben, elősszőr le telepedtek Németh Ujhelyben, 26 a
holyis egy esztendeig és három holnapig sinlődtek, onnand a nagy Drágosag
miátt Horváth Országba Zagrabba vették magokat, és ottan Szűletett Pálffi
Euphrosina Özvegy Rátkay Gróffné házanál Nagy Fő U ri Embernek Gáll
Péternek jó teteményivel és kőltségével éltek, ott is egy egész esztendeig és
három holnapig Zágrábbul ismet Leyta vize mellyett lévő Prukba 27 Austriába
által költőztek, aholy ismét három holnapig számkivetésben voltak, mely
üdő alatt a Canonica Visitatio 28 nálok meg tartatott és Fejedelmi Asszonság
'2 V. Pál Pápa (1605-1621)
Javított évszám 1616-ról 1617-re
24 Kötelezvény
2:
Bethlen Gábor
2' Ma: Wiener Neustadt, Ausztria
Ma: Bruck am Leith, Ausztria
26 Egyházlátogatás
2'

114

tisztére választatott Illustris Anna Csőppőn, Illustris Bécsi Magdolnának
három esztendeje után. Az ujjonnan választatott Abbatissa pedig Illustris
Anna Csőppőn három esztendeig való Számkivetés után vissza vitte Leányait Nagy Szombatba 1622dik esztendőben és ez volt első Abbatissa a Reformatió után, azaz: a Szürke Színű29 Ruhának, és a Szorossabb bé Zárattatásnak fölvétele után, és ezen Reformatiót az után Nagy Szombatban is Kővette és folytatta.
VI.
Nem soká maradhattak Csöndességben és békességben ezen NagySzombati Apácza Szűzek és ismét huszon kétesztendő mulya Kénszeréttettek
el bujdosni, a midőn ezen Nagy Szombat táját Rákoczi Győrgy Erdélyi Cálvinista Fejedelem 1644dik esztendőben rablanná és pusztétanna. Kismartomba30 tehát futottak, és ottan a Pater Provinciális Kyrinics Gábor" rendelésébűl
a Pater Franciscánusok Conventyébe, mely ottan a Királyi Városban vagyon
helyeztettek; Holott azon űdö alatt a Páterek más házhoz a Városban vették
magokat: De még azon esztendőben Rákóczi Győrgy dühösködése meg
szűnvén vissza tértek Nyolczadik Octoberben Nagy Szombatba. Azonban a
Csalárd és álnok Rákóczi Győrgy nem békéllye vala Szivibűl, hanem csak
egy üdeig nyukszik vala, és utánna való 1645dik esztendőben nagyobb hatalommal, És dühösködő fegyveres kézzel megént ezen Tartományra rohant,
és a Sveciai 32 hasonló Eretnek Táborral egybe kapcsolván magát, fosztotta,
Praedálta, és utolsó veszedelemre vitte. Itt megént ezen Apácza Szűzek ezen
hirtelen romlástul elréműlvén Posonba, akkorbéli Minister Provinciálishoz
Folnay Bemárdinushoz33 folyamodtak, kérvén és reménkedvén az Istenért, és
Istennek minden Szenteiért, hogy Dunán-tul valamely bátorságossabb maradásokrul rendelést tenne ki is, noha minden Szoross volna, mégis ki nye rte
nékik, hogy Bottyányi Gróf Ádám Jószágában, bizonyos helyre és onnand
Rohonczi 34 Várba el és bé vétettek, a holy nagy inségben, számtalan sok keserves fohászkodások és kőny hullajtások közt ennyihány holnapig keseregtek, de Augustus holnapnak végén meg szerződvén a tellyes békesség FerdiUtólagos beszúrás
"° Ma: Eisenstadt, Ausztria
" Kirinics Gábor provinciális (1643-1646)
Svéd
Folnay Bernard provinciális (1643-1646)
" Ma: Rechnicz, Ausztria
29

"
"
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nánd harmadik Király- és Rákóczi György kőzőtt, a Párt űtők Tábora is Fölső Magyar Országba el szélledvén, vissza tértek ezen Számkivetett Szűzek
magok Klastromába Nagy-Szombatba.
VII.
Már ugy láttzatott, hogy csendessebb és békességessebb űdőket fognak
érni ezen Nagy Szombati Apácza Szűzek, azonban megént fekete fölyhőkkel
minden felűl be borult az Eg. Amidön 1683dik esztendőben a Török Dunán
túl való Tartományokon által Bécs Várossanak ostromlására, Innénd pedig
Tökölyi Imre a Töröknek Tzimboráló Társa Dunán és Vágon innénd való
részeket pusztétanni föl jönne Kegyetlen és iszonyú Táborával, azért már
negyedszer kényszerettettek ezen Apáczák Morvába el szaladni. NagySzombatban mind azon által hagyván Tiz Apáczákat, (:amint az előtt is valahányszor el bujdostak, mindenkor meg maradtak némellyek a Conventnek es
annak joszágihoz Partekáihoz való Jussoknak életek vesztésévelis fönt tartására:) el bujdosván tehát ezen 1683á'k esztendőben. Bruná 35 azaz Bérén Várossában vették magokat, á holy egy ájtatoss Várossi Krest Maximilian névu
Polgárnak házánál két egész esztendeig Keservessen mulatoztak, méglen
ezen Ország tellyességgel meg csendesedne és ottan Nagy Fő Urak, Gróffok,
és Praelátusok Alamisnájábul éltek. Tőrtént ezen üdő alatt: hogy Tőkőly
Imre, a Párt űtők Fejedelme Nagy Szombat Városát Szántszándékkal fől
gyujtanná, és a Várost környűl vévén, senkit ki nem éresztvén a kapukon,
Ennyihány ezer Ember meg fullyadna és el égne. Mely iszonyú tűzben ezen
Clárissák Klastromának is nagyobb része el égett, sok hozzá tartozandó Pártékaival együtt. A Tiz ottan maradott Apáczák kőzűl kilenczén rész szerént a
Belső Sekrestyében, rész szerént a Pinczében életeket nagy nehezen meg
tartották, de a tizedik Soror Theogenia Kákonyi, a tűztől és Lángtul el buréttatván meg fulladt, és egész Teste el égett az egy Szivin kivűl, mely az után a
hamva és pora közőtt még mint egy elevenyen és nyersen föl találtatott, és
ugy el temettetett; Vajha ezen Temető hely fől jegyeztetett volna, de ámbár
semmi emlékezete temetésének fönt nem maradott is; de őrők emlékezetet
hagyott azon Szív, hogy abban nem annyira élt Kákonyi Theogenia, mint
annak romolhatatlan Mennyei Völegénnye a midőn halhatatlan példával a
Szive tovább élt magánál Kákonyi Theogeniánál. Vissza tértek az utan Morvábul 1685d'k esztendőben ezen Számkivetésbe ez előtt két esztendővel el
" Berény, ma: Brünn, Csehország
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bujdosott Apáczák, de a Klastromok az azon iszonyú tűz által majd egészlen
el pusztulva találták. Ezt Szükség lett volna meg építenni, de ezen Mostoha
űdőkre nizve soká kőllőtt várakozni, És békével tűrni, méglen Pátronusok és
jó Tévők regétsége által annyira vihették, hogy csak a Széltől, Essőtűl és
hidegtűl meg oltalmazhatták magokat. De ugyan csak Űdő jártával az egész
Epűlet helyre hozattatott tellyességessen és 1752dik esztendőben a régi Épűlethez nagyobb alkalmatosság kedvéért egy egész Szép folyosó a Major felé
szobákkal együtt építtetett.

Ezen Ország Pusztéttó Veszedelmes Párt űtések alatt négy ízben való el
bujdosásokban könnyű által látni, mely nagy Inségeket és rettentő félelmeket
érzettek ezen Szerzetes Apácza Szűzek, a kik a Conventben meg maradtak.
Jószágokbul semmi jővedelmet nem vehetvén, és minden órán félvén és rettegvén, ne talán a Pogányoknál Kegyetlenebb Eretnek ellenség kezében essenek, de aztis el lehet hinni, hogy nem kevessebbet Szenvedtek, akik fől s
alá annyiszor idegen Országokon bujdostak; holott az úton járó Koldúsoknál
nagyobb inséget szenvedtek, távul lévén Jószágoktul, és jövedelmektől, de
az Isten, ki a Holló Fiainak eledelt ád, ezeknek is mind Gondvisellő Attyok
rendelt mindenkor oly jó Tévőket, hogy Életek táplálása is azon Szűk űdőkre
nézve meg volt elegendö képpen, és meg is akár holy le telepedtek, mindenütt a Szoross bé záratást, minek utánna azt Zágrábban lévén bevették, és
minden Szerzetes Rend tartásaikat az Éjjeli és nappali solosmának el végezésével együtt, az egész Világ jó példájára megtartották. Vigasztaltattak ezen
négy izben való számkivetésekkor, hogy ezen Boldog Asszont Provinciabé36
1i Confessáriussoktul és más régi szerzetes Attyoktul soha el nem hagyattattak amint is ez előtt Zágrábban ezen Provinciánkhoz tartozott Az ott való
Pater Fránciscánusok Conventye. Midőn pedig Németh Ujhelyben Leyta
mellyett lévő Prukban és végtére Morvai Beremben voltak, mindenütt a Confessáriusok Szerzetes Társával Szolgálattyokra, és vigasztalásokra jelen volt.
Es igy noha ezen Nagy Szombati Clárissák Klastroma sok veszedelmeken
ment által eleitől fogva, de mégis állandossan meg maradt ezen Sz: Szerzetnél. 1240dik esztendőtű) fogva, már ezen mostanyi foló 1768dik esztendőig őt
Száz huszon nyolc esztendőket számlálván soha az uta ezen Conventbűl el
nem fogyván tellyességessen laktakis eleitől fogva benne sok Szűzek, akik
"
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ártatlan és szent életet viseltek, de a régi egy ügyű üdöknek kell tulajdonettani, hogy azon külőnős Sz: életű Apáczáknak élete irásba nem tétetett,"
vagy ha talán föl irva voltakis, annyi sok háborúságokban, és bujdosásokban
és a Conventnek el égésében azon irások el vesztek. Voltak számtalanok és
mostis vannak ezen Conventben Régi Uri, Nemes, Nagyságos, és Gróffi
Famiiiákbui Származott Szűzek, a kik a Világ hivságait meg utálván, itten
kővettek a Makula nélkül való Barányt.
IX.
Ezen Conventnek Temploma eleitől fogva, Nagy Boldog Asszony, az az
Annak Menyben vitetése tiszteletire volt épitve, és fől szentelve, amint föllebb emlétett Posonyi Káptolannak Levelébűl, ki tetczik, de mely esztendőben Szenteltetett föl mind eddig reá nem találhattam. Vannak mind azon áltál
ezen Convent Archivumában nemely Levelek, ugymint János és Prosper
Cardináloknak Levelei, mellyek adattak 1473dik esztendőben, ezen Leveleknek ereje által adtak Száz napi bútsut, Némely Űnnep napokra, és ezen
Templom Dedicatiója föl szentelése napjára, és igy bizonyos az, hogy valaha
az előtt fől szenteltett. Üdő jártában a sok háborúságok kőzőtt ezen Templom, vagy igen el romlott az 1590dik esztendőbéli Főld indulás által; vagy
másképp, talán Eretnekek temetést, vagy Vér ontás által meg becstelenétettetett, mert ezen Convent Protocoluma mutattya, hogy78 1629dik esztendőben
Méltóságos Pujber János Egri Püspök azt Reconciliálta, azaz: Előbbenyi
Szentséget vissza térétette. Volt ezen Klastromnak régenten Nyolczadik Orbán PápátulJ9 nyert Bullája, melynek ereje által a Húss ételben dispensáltattak, ° de ezen Szabadsággal soha ezen Apáczák élni nem akartak, még értvén
Ezt Esztergomi Érsek és Cardinalis Pázmány Péter;' kőzölvén a dolgok a
Provinciánk Elöl Jároival, azon Orbán Pápátul adatott dispensátiót és Szabadságot a huss ételre, Újjobban meg erősétni akkorbéli Római Pápátul kérté, de Felelet győtt Romabul, hogy nem Szükséges annak meg erősittése,
mivel Orbán Pápátul adatott szabadság őrőköss volt. Azért főn emlétett Érsek és Cardinalis jeles Decláratioval ki mondatta nékik, hogy Vasárnap,
Kedden és Csőtőrtőkőn, ha más böjt nem esik, minden Lelki isméret Sérelme
" Lásd a 17. jegyzetet. A nagyszombati protocollum 1621-től ta rt almazza a zárda történetét
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nélkől hunt ehetnek. Mely szabadság azután a Posonyi Clárissák Klastromáraik kiterjesztetett. Nem sokára pedig hétfőn is meg engedtetett ugyan azon
Huss étel. Minap pediglen, mivel Országunkban lévő Clarissák szokásán
kivül ezen Conventben a két utolsó farsangi napokban bőjtőlnének, mind
addig, azért egyenlőség, hassonlatosság és más helyes okokra nézve, azon
két napi bőjtis az elől Járók engedelmivel elhagyattatott.
X.
Nagy Tiszteletben tartatnak, ezen Conventben némely Szenteknek holt
Testei, és Kűlőnős Religviái, ugymint Sz: Audentius Martyrnak egész Teste,
mely hozatott Romábul 1633dik esztendőben. Egy Keze és meg egy részetskéje a Sz: Orsolya Tizenegy ezer Társai közül való egyik Sz. Szűznek Sz.
Aldevinus Pűspőknek foga. Sz: László, Magyar Országi Királynak Ujja.
Egész Teste Sz. Benignus Mártymak, á mellyet 1676dik esztendőben Pongrácz Győrgy Váczi Püspők Romábul hozott, és ezen Klástromnak ajándékozott Tartatnak itten ezeken kivűl három még nem Canonizáltatott Mártyroknak Testei.42 Egyik volt Kőrösi Márk, Esztergomi Canonok. Ketten pedig a
Jésus Társaságábul Pr: Grodecz Menyhárt és Fráter Pongrácz István, a kik
Betlehem Gábor háboruságában az Eretnekektől, a Romai Catholica Hit
gyűlőlségebűl, kegyetlenül meg őlettek és Pervátaba vettették Kassa táján,
de onnénd Pálffy Katalin, nehai Gróff Forgács Sigmond, Magyar Országi
Palatinusnak házastársa altal ki vétettek, Olyombul ontott ládába tisztességessen helyheztettek és nagyobb tiszteletnek okáért ezen Clárissák Klastromába le tétettek. Végre ezen Nagy-Szombati Klástromnak Fejedelem Asszonya irja magát e Nagy-Szombati és Moricz Hidai 43 Abbatissának, mert ugyan
azon Moritz Hidai valaha Praemonstratensis Apáczáknak Klastromához tartozandó Jószágokat, és annak minden jussát az el múlt Főlso Saeculumban 40
a Fölséges Királytul ki nyerték.

'z Az úgynevezett kassai három vértanú.
Móriczhida (Gyár megye). A premontrei apácák birtokát 1601-ben kapták meg a nagyszombati klarisszák.
Században
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A Posonyi Szűzek Klastromárul
I.
Magyar Országnak mostan leg Főbb Városában Posonyban Fundált valaga Második, az az Vak Bela-Király 1132dik esztendőben a Cisterciai Apáczáknak Klastomat, amint ezt bizonyéttya Belius,45 ezen Városrul i rt historiájában, midőn pedig üdő jártában, akárminémű okbul el fogytak volna telylyességessen azon Apáczák. Harmadik András Király 1297dik esztendőben,
ezen Klastromot adta Szűz Sz Clára Rendén lévő Apáczáknak. Főnt tartatik
meg mostis azon András Királynak Privilegiuma, mely kőlt ugyan azon
1297dik esztendőben, a mely Levél által ezen Cisterciai Apáczáktul ki pusztult Klastromot, minden hozzátartozandó jószágokkal, és jövedelmekkel
egyűtt, ezen Clárissáknak őrőkőssen adta, és ajándékozta, leg főképpen akkorbéli Pater Bamábás,°e ezen mi Provinciánknak Provincialis Ministerének
kőzben vetésire, és kérésire, ki az emlétett András Királynak gyontatója léyen, ezen Klastromai fől kérte és meg nyerte nékik. Bé Vezettettek az emlétett Clárissák azontúl, míg azon 1297dik esztendőben, Sz: Mihály Archan48
gyal" napján ugyan azon emlétett Király, és Királné által, ki volt Phenenna
Glogoviai 49 Hertczeg Leánya. Ezen Clárissa Apáczák három esztendővel ez
előtt Ol asz Országbul érkeztek Posonyba, és addigis, még ezen Klastrom
számokra fől kérettetett, és el készéttetett, a Szőlők alatt bizonyos hazba
vették magokat, mely ház mostis ezen Convent birtokában vagyon, és az úta
Németh nyelven neveztetik Nonnenbang az az Apácza pad a melyben előszszőr is le telepedtek. Ezen Olasz Országbul által költőzőtt Apáczák kőzűl
voltak Némellyek, akik Assisiumnál, Sz: Demjén Klastromában Sz: Clára
Annyokkal egyűtt is éltek, ezeknek bizonságára a Provinciánknak Archívumában fől találtam, néhai Máté nevű Cardinalisnak mint égész Szerzetűnk
Protectorának5° ugyan azon 1297dik esztendőben kőlt Levelét, melyben parancsollja ezen mi Provinciánknak ak k orbéli Ministerének, és Custossának,
hogy a Clárissáknak épéttendő vagy meg újjétandó helyet, és Klastromat
tekéncsék és jól meg visgallyák.
Bél Mátyás. Lásd Bevezetés 13. jegyzet
"4 Barnabás provinciális (1295-1298)
" Szeptember 29.
" Fenena királyné
" Ma: Glogau, Németország
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H.
Minémű állapotban voltak, és éltek azon Clárissák, tovább két Száz
esztendőnél ezen Klastromban, lohol fől nem találtam, azt egyedű] e mostanyi Convent Protocolumában olvastam, hogy a sok háboruságok, és Mostoha
Üdők által oly nagy nyomoruságra és inségre jutottak végtére, hogy minden
más segétségtűl meg fosztatván 1515dik esztendő táján egyedül a második
Wladislaus51 Királynak Alamisnájábul éldegéltek, és tengődtek, az bizonyossabb Beliusnak52 Posony várossárul i rt Historiájábul, hogy mihent Moháts
mezzei veszedelemnek hire 1526d'k esztendőben Posomban érkezett volna,
el réműlvén ezen Posonyi Apáczák Űressen hagyták ezen Klastromot, és el
szaladtak Némellyek Berénybe, 53 mások Prágába és Graetzbe, 54 minnyájan is
ki holtak ezen Számkivetésben az egy Abbatissán Kivűl, kinek neve vála
Anna Eysenszichin55 ki Posonyi Szűletett Leány lévén, vissza tért ugyan ezen
Klastromban, de oly inségben, és szegénységben élt, hogy alég egy Szolgálójával egyűtt táplálhotta magát. Azonban a Vénség és betegség által egészlen
el fogyván, midőn halála óráját kőzelétteni látta, a Város Biráját és Kettőt az
itt való Káptalanbul magához hivatott, és nékik a Conventet, minden hozzá
tartozandó Jussával és Levelekkel egyűtt oda adta. Oly Conditióval, okkal és
móddál, hogy azon Klastrom Isspitály őrőkőssen legyen. Meg halván ezen
Abbatissa azontul ezen Klastrom Ispitálljá változtatott, és a Város a meg
Szűkőlkődött és betegedett Városi Polgárokat belé helyheztette, méglen
Ferdinánd Első Császár és Király azon Ispitályt á Várostul el vette, és a meg
Sebeséttetett és beteg Katonáinak gyógyéttására való lakó helynek rendelte.

El telvén a Mohács Mezzei Veszedelem után tizenőt esztendő Solymanus56 Tőrők Császár latván, hogy az ő Hada és Tabora minden felűl Szerencsés volna, és győzedelmes, azért az Országnak Fő Városát Budát is csak
kőnnyen magá birodalma alá vette és el foglalta. Ezen utólsó veszedelmet
látván az Ó Budai Clárissa Apáczák, nem tudván me rre fordéttsák magokat;
" II. Ulászló
" Lásd a 45. jegyzetet
" Brünn. Lásd a 35. jegyzetet
" Ma: Graz, Ausztria
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de mégis Isténnek Sugarlásábul Posony felé indultak minden Kincseikkel és
Leveleikkel egyűtt, á mint az Alkalmatosság az ollján rettegések kőzőtt engedte, de az uton Kincseiknek nagy részétül meg fosztattak az Utakat álló
Tolvajoktul, Posonba érkezvén, minden tehetséggel azon iparkodtak, leg
többet a dologban munkálkodván, ezen mi Provinciánknak Provinciális Ministere, Pater Baronyai imrc, hogy azon C!árissá_ktul el hagyatott és már Ispitalljá valtoztatott Clastromot, tovább való, és állando itt maradásokra ki
nyerhetnek. Kiis nyerték akkor béli Elsö Ferdinánd Császártul és Királytul,
és abba 1543dik esztendőben Királyi Parancsolat által be vitettek és Országunk Tőrvényes szokása szerént Statuáltattak57 Királyi és Káptolanbéli hiteles Személlyek által, nem lévén senki, aki ezen Statutio, és bé álléttatás ellen
támadna, és ellent állona. Ezen történt, és végbe vitt dolognak bizonságot
tesz ugyan emlétett Ferdinánd Királynak Levele, á melyben meg erősétti,
Confirmállja azon Statutiót, és bé álléttatást, azon Clárissák részire, a kik Ó
Budárul által jöttek Posomba. Nem kűlőnben Posony Városának Levele,
mely által itéltetett, hogy azon Régi ki fogyott Clárissáknak Klastroma, és
minden jussa és Jószágo ezen nem régen Budárul által kőltőzött Clárissa
Apáczáknak hatalmába, és birássára jusson és fordullyon.
IV.

Mivel ezen Mostani Posonyi Clarissa Apáczák Ó Budai Klastrombul
Posomba kőltőztek Szűkségesnek látom, azon néhai Nevezetes és leg Nemessebb Ó Budai Klastromnak is eredetét és annak tőrtént állapotit elö hozni. Fundáltatott válaha azon Klastrom a Fölséges Ersébet Királyné által, első
Károly Királynak hazastársátul. Első Lajos Királynak Annyátul 1334 esztendőben, amintis nyilván ki tettzik Huszon Kettődik János Pápának SB Levelibűl,
mely által hatalmat adott azon Királynénak ezen Ó Budai Clárissák Klastromának épéttésire. Bizonságot továbbis tesz erről Első Lajos Királynak levele,
de leginkább azon Ersébet királyné Fundatoménak Testamentoma. 59 Igaz
ugyan: hogy némely historiákot iró könyvek azt tartyák, hogy Későbben
épéttetett ennyihány esztendővel azon Convent, de őket igy lehet értenni,
hogy emletett 1334dik esztendőben épetenni kezdette ezen Klastromot, és az
után ennyihány esztendővel végezte el a Templommal egyűtt: mely Boldog" Beiktatás
"XXII. János pápa (1316-1334)
" 1380. április 6-án kelt Erzsébet királyné végrendelete. KARÁCSONYI i. m. 2. köt. 496.
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ságos Szűz Makula nélkűl való fogantatásának tiszteletire volt épétve, de
abban minnyájan egyet értenek, hogy azon Ersébet Királyné Királyi Férjének halála után, mely tőrtént 1342dik esztendőben. Egész harmincz Kilencz
esztendeig, ugymint 1381dik esztendőig,60 ezen magátul fundáltatott Klastromban az Clárissa Apáczákkal egyűtt, minden Szerzetes, sanyarú életet élt,
és most nevezett esztendőben boldogul meg holt, halála után pedig azon
Klastromban lévő Ur Teste Kápolnájában valamint éltében kévánta, temettetett el. És utólsó Testamentomi Rendelése Szérént sok drága Kincseket
aránnyal, ezűsttel és aranybul ezűstbűl munkált miveket, és Templomhoz
tartozandó Eszkőzőket, sok Szenteknek Tetemivel, és Ereklekkel egyűtt hagyott és ajándékozott.
V.
Mely nagy és külőnős Privilegiumi voltanak, ezen Ó Budai Királyi
Klastromnak: bőven le irják az Országunknak Historicussai, hogy tudni illik
ezen Ó Budai Klastromnak pöcsétyével pőtsételt Levelek61 Kőzőnséges hitelt
tettek az egész országnak minden Tőrvény tévő Székein, mintha akármely
Káptolannak, vagy hiteles hellynek pőcsétyével volnának megfi2 erőssétve. 63
Azon kivűl ezen Klastromnak egész Országban Széllel lévő Jobbágyai, Szabadok és mentek voltak minden Királyi, és akár minémű adótul, vámtul, és
harmintzadtul az Országban. Sőtt semmi más Biró akármely ügyekben őket
nem itilhette az egy Királyon, Palatinuson és Personalison kivűl. Sok más
Jószágán kivűl Lajos Király, Ó Budánakis ennyihány uttzáit ezen Klastromnak adtak a dézmán, és Hegy Vámon kivűl — mely az Ó Budai Sz: Péter és
Sz: Pál Káptolonnyáé volt. Ezeken kivűl pedig mennyi Jószágat birt ezen Ó
Budai Királyi Klastrom, majd az Országnak minden Vármegyéiben, álmélkodva lehet olvasni azoknak valaha tett Conscriptiójában; Nem vala csuda
azon űdőben, mert amint a Historicusok irják Első Lajos Király idejében
Magyar Oszágnak harmad részét birták. Az Istennek fől szentelt Pűspőkők,
Apáturok, Káptalanok; Klastromok és Templomok. Ezen Királyi Gazdag
Klastromban tehát álhatatossan még maradtak azon Clárissa Apácza Szűzek
tovabb Két Száz esztendőnél ugymint 1541dik esztendőig, a melyben a PoErzsébet királyné 1380. december 29-én hunyt el
Javított szó
Utólagos beszúrás
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gány, és Pogánynál dűhőssebb Eretnek Ellenség Kegyetlensége elől Posonyba futottak. Azon Királyi Ó Budai Klastrom pedig a Török hatalma alatt ki,
és el pusztéttatatott; és végtére le romlott és el omlott, ugy hogy: az után,
midőn a Kéresztények 1686dik esztendőben Budát vissza vennék, csak jelenségét, jelét, vagy állását fől nem találhatnák, mindenek kő, és falromlással el
léven temetve.
VI.
Posonyba tehát, a mint főllebb emléttém 1541dik esztendőben általa
kőltőzvén ezen Ó Budai Clárissa Apácza Szűzek, és ottan ezen Mostanyi Sz:
Marta Magdolna Templománál lévő Klastromjokban Királyi hatalommal
státuáltatván, és álléttatván, mivel bátorságos lakó helyek volna, de leg inkább, mivel Királyi Protectio, és oltalom alá vétettek, meg nyugodtak ugyan,
de midőn azon el vesztett Ó Budai Klastromoktul meg emlékeznének, régi
boldog állapottyok eszekbe jutván, Keservessen fohászkodtak mind azon
által meg gondolván, hogy annyi sok Klastromok Szerzetes lakosi ugyan
azon Mohács Mezzei Veszedelem után nem csak Klastromoktul el estek,
hanem világ futóvá lettek, nemis találták, a hová maradandó képpen meg
szállanának;` már azokhoz képest boldogoknak állétották magokat. De megént nem sokára nagy Szenvedésre, és békességes tűrésre adott az Isten nékik alkalmatosságot midőn 1590dik esztendőben ezen Posony Városa, más
tőbb kőmyűl lévő Városókkal egyűtt ennyihány esztendővel Még az utánis a
Főld Indulás által meg rongáltatott annyira, hogy az egész Városban minden
épűletek mint egy őszve Szaggatnának, nemis volna bátorságos lakás azokban akkor ezen Klastromis ugy el rontatott, hogy minden dűlyő félben volna.
Nem volt elég ezen nagy csapás és Sujtás, hanem még azon 1590dik esztendőben Sz. Mihály Kapuja mellett lévő Lakatosok Kis uttzájábul Tűz támodván, majd az egész Várast hamúvá tette, mely Tűzben ezen Apácza Szűzek
Klastromais a Templommal egyűtt főldig ki égett, amint eztet irja Belius, 65
ezen Posony Városának historiájában.

" A középkori magy ar apácarendek közül egyedül a klarisszák rendje maradt fenn folyamatosan 1782-ig
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VII.
Ezen Mostoha űdőkre nézve alég tehették szerét, hogy a Templomokat,
és Conventyeket csak annyira is helyre hozhassák, hogy az Essőtűl széltől,
és hidegtől magokat oltalmazhatnák. Ime megint Istennek Ujj ostora kőzelgetett, tudniillik a Pógány Tőrők Ellenségnek Kegyetlen Tábora Kiis 1595dik
esztendőben, már Győr Városát is meg vévén ezen egész Tartományt útólsó
Veszedelemmel fenyegette. Mindazon által Kőnyőrűlt az Isten rajtok, me rt
1598dik esztendőben azon Pogány Ellenség Győrből, és ezen Szomszéd vidékről el kergettetett. De alég a rettegéstű( pihentek meg, ime megint Siralmas veszély érte ezen országot, és ezen Posonynak táját, á midőn Bocskai
István Erdély Országnak és a Magyar Országi Párt űtőknek Fejedelme, Posonyhoz aző Kegyetlen Eretnek Táborával Kőzelgetne, akkor el réműlvén
ezen Conventbeli Apácza Szűzek Greatzbebó szaladtak batorság okáért, csak
ennyihányot hagyván mágok kőzűl, ezen Posonyi Conventben, Gratzbűl
pedig nem sokára Bécsbe a Clárissák Királyi Klastromábaó7 költözkődtek,
hogy onnénd meg szűnvén az háború Országunkban, Hamarebb Posomba
vissza jőhetnének; Mivel pedig ezen Posonyi Klastromnak Protocoluma,
vagy egyébb irási sem az űdőkkel, sem a Törtint dolgokkal, annál inkább az
Igasságal nem egyeznek, Szükségesnek látom a Bécsi Királyi Klastromnak
Protocolumábul és az Ausztriai Provinciának historiájábul helyre hozni. A
emlétett Bécsi Királyi Klastromnak Protocoluma Deák nyelvre és arrul Magyarra fordéttatván igy adgya előmben azon tőrtint dolgokat, a mellyek ezen
Posonyi Apáczákkal tőrtintek. Midőn Greaczbűl Bécsbe, és onnénd Posonyba vissza jönni igyekeznének 1606dik esztendőben, Novembemek harminczadik napján, azon 13 Clari ssa Apáczák, a mellyek Posonybul, a Magyar
Országi Zendűlések miatt. Graetzba elszaladtak, és ott a minden Szenteknél
lévő Clárissa Apáczáknál egy ideig tartózkodtak; ide Bécsbe, a Királyi Klastromba jőttek itt maradván Gye rtya Szentelő Boldog Asszony napjáig, minek
előtte pedig Magyar Országban egészlen meg tsendesedvén az háború Posonyba vissza témének Azon Posonyi tizen három Apáczák, ezen Királyi
Klastrombéli, a Cápitulumban egyben gyűlt Apáczák előtt (:Illustris Elisabetha Bliemblin, Posonyi Apáczák Priorissája, Németül tudván, előre á tőbbi
helett szólván:) térden álva Könyőrőgtek, hogy az Isten szeretetiért három
" Ma: Graz, Ausztria
" A bécsi klarisszák kolostorát Königinkloster-nek nevezték, me rt Eleonora császárnő alapította
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Bécsi Apáczákat véltek Posonyba küldenének a kik azon Posonyi Klastromban a Szerzetes Életnek fenyétékit és a Reformatioe bé hoznák, mivel azon
űdőknek Szerencsétlensége miátt azon Szerzetes Fenyétek nem Kevesé még
hanyatlott. Hogy azon Bécsi Apáczák, mint Reformatrixek és minden jó Erkőlcsben Mestemék általa, Posombais a Szerzetes figyelem vissza térettessek, ezen Kérésre reá állottak azon Bécsi Királyi Klastrombéli Apáczák, és
azon Reformatiora magok közül rendeltek hármat, azonban Mater Elisabetha
Bliemblin a több Posonyi Apáczákat Pater Ebeczky Sándorral b' Confessáriusokkal Posonyba vissza eresztette, ő pedig a rendelt Reformatrixekkel Bécsbe maradott azon Szándékkal, hogy miként a Pápa, és Szerzet akarattya hozzá járul azon Reformatrianék le menetelire, ő is vélek egyűt[ le fog menni.
Azonban ő tudhatta, minemű okból maradott Bécsben, azon Királyi Klastromban és sohatőbbűl Posomba be nem jőtt. el érkezvén a Pápának és a
Szerzetűnk Generálisának parancsolattya. 1607dik esztendőben Martiusnak
22dik napján le jőtt Bécsből ezen Posonyi Klastromba első Reformatrixne,
Maria Magdalena, Penglin, Kiis az után meg változtatván Nevét Englinnek
hivattatta magát. Második Reformátrixné volt Anna Ma ri a Liechtembergin
és harmadik Soror Eva Heyslin.
VIII.
Ezen első Reformatrixné Maria Magdolna Englin, azontul ezen Posonyi
Klastromnak Fejedelem Asszonya valasztatott és az után a Társával egyűtt
Anna Mari a Liechtembergel egyűit, egyik a másik után enynyihány izben az
Abbatissa tisztét viselte, és mind a kettő sokat munkálkodott, és iparkodott
ezen Convetnek Reformatiojában, mely nem másban, hanem a Szorossabb
bé zárattatásban, és némely Szerzetes fenyéttékekben a Chorusi Caremoniákkal együtt egyedűl állott Nagyon Ősmérős lévén Mater Magdalena Englin az
Udvarnál, sokat munkálkodott, és végben is vitt ezen Convent hasznára, az
el idegenétett Joszágoknak vissza nyerésében. Sőtt második Máttyás Császár
és Királytul a nehai Ciszterciei Apáczáknak Vasárhelyi70 Klastromhoz tartozandó Jószágokat is fől kérte, és Szerencséssen megis nye rte Őrőkőssen. Egy
szóval ezen Posonyi Klastromot, ahoz Sokat szerezvén jó rendbe hagyta és
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A regula megújítása.
Ebeczki Sándor provinciális (1603-1606 és 1614-ben)
Vásárhelyi premontrei apácák a Pozsonyban élő óbudai klarisszákhoz menekültek, így
szállt birtokuk a klarisszákra 1601- ben

hozta. Tőrtént azonban 1618dik esztendőben, hogy Buda előtt lévő Nyul szigeti Sz: Domonkos Fehér Apáczai," Azok tudni illik, akik Negyedik Bela
Magyar Országi Király által fundáltattak, és őkis 1541dik esztedőben, nem
külömben mind az Ó Budai Clárissák el bujdostak á Pogány Ellenség dűhössége elől. De ezen Fehér Apáczák elősször Váradra bujdostak, és Kőltőztek,
ott is a Török és az Eretnekek hatalma el terjedvén Nagy Szombatba vették
lakásokat á Pater Dominicánusok Klastromába 1567dik esztendöben vélek
együtt egy Klastromban, tőlök el zárva sok ideig lakván, abban tudni illik, á
mellyet most á JESUS Társasága bir. Tőrtint mondám, hogy ezen már NagySzombatban lakó Fehér Apáczák bizonyok okokbul őtődik Pál Pápa végczésibűl, és második Máttyás Tsászár és Király akarattyábul azon NagySzombati Pater Dominicánusok Klastromábul ide Posonyba ezen Clárissa
Szüzek Klastromába minden hozzájok tartozandó Jószágokkal együtt állandó
maradásra rendeltettek. Azon Parancsolat ugyan adatott 1615dik esztendőben, de él halasztatott és 1618dik esztendőben kőltőztek ide Posonyba. Már
Pázmány Péter Érseksége alatt, amint mind ezek nyilván ki tettzenek mint az
őtődik Pál Pápa Leveléből, mint az említett Császár Parancsolattyábul, de leg
inkább ezen mi Provinciánk Archivumábúl.
IX.
Ily nagy hatalomtul kénszerittetvén azon Fehér Apáczák akarattyok ellen azon Nagy Szombati Klastromjoktul, a melyben már régen az előtt ki
fogyván a Pater Dominicanusok, csendessen és kedvek sze rint laktak Joszágot is táplálásokra nye rtek, a kolossi Apáturaság72 és már 50 esztendőt tőltottek benne, Ezen Klastromjoktul mondám keseredett Szivvel el válván, minden kincseiket, és sokféle Szentek Tetemit magokkal Posonyba elhozták a
melly eket Nyul Szigettbűl Váradra, és onnand Nagy-Szombatba költőzvén
soha elnem hagytak. Ezen Szentek Tetemi Kőzőtt Leg Kűlőnősebb ama Sz:
Margit Szűznek Negedik Bela Király Leányának és Sz: Domokos szerzetén
lévő Nyul Szigeti Apáczának Feje, és tőbb Csontyai. Erről tőbbi kőzőtt irja
Ferarius Sigmond, Sz: Domonkos szerzetbeli Historicus, hogy midőn Nyul
Szigethi Klastrombul a Pogány Ellenség elől Várad felé szaladnának azon
Apáczák, és a sok Rettegések közőtt már el menvén ot felejtették volna ezen
Lásd a 20. jegyzetet
A kolossi (Nyitra megye) egykori bencés apátság 1548-ban elpusztult birtokát kapták meg
(1585)
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Sz: Margitnak Tetemit; Ugyan ezen Sz: Margit az utban látható képpen, és
ugy hogy tudhatták ki légyen, im igyen szólléttá meg öket: Kedves Nénéim,
mért hagytak engem a Pogány Ellenség Praedájára. Ezt nagy rettenéssel
halván az Apáczák vissza tértek azontul, és az ő Tetemit is magokkal el vitték. Ezen tehát Sz: Domokoss Szerzetén lévő Apáczák, ezen Posonyi Clárissák Klastromába altal tétetvén, némellyek a Pápa tanácslása sze ri nt a Sz:
Clára Reguláját őltőzetivel egyűtt fől vették, de ennyihányon holtig Sz: Domonkos szerzetében, és Fehér őltőzetben meg maradtak és 1637á'k esztendőben minnyáján ki haltak. Igy tehát azon régi, hires és Nevezetes Nyul Szigeti
Sz: Domonkos Szerzetén lévő Klastrom ezen Posonyi Clárissák Conventyében temettetett el.

X.
Meg lévén már ezen Posonyi Conventben a Mater Ma ria Magdolna
Englin és Anna Maria Liechtenbergin által bé hozott és már szokásban vett
Reformatio, mely egyedűl a szorossabb bé zárattatásban és más némely szerzetes eletnek sanyarúbb fenyéttékében állott, és igy már ezen Klastrom előbbeni virágjára jutott. De midön már minden felűl helyre hozatott volna, ime
megint iszonyu Szél vész támadott az Országban, a midőn a Betlehem Gábor
Erdélyi Calvinista Fejedelem Pártott űtőtt Második Ferdinánd Császárra és
Királyra, és Kegyetlen hadi Táborával ezen Posony táján való Országat,
mely ezen királyhoz hivségét állandóssan meg tartotta dűlni, pusztétanni és
rablanni Kezdette egész Posonyis Sőt végtére Posonyt is meg vette és egy
darabig birta, de minek előtte meg venné Mater Magdalena Englin, ezen
Klastromnak Abbatissája, nagyobb részeivel az Apáczáinak ismét Bécsbe
szaladott. Ezen Posonyi Klastromnak, valamely tudatlan által nem régen irt
Protocolluma azt tartya ugyan, hogy emlitet Mater Englin Magdolna meg
holt volna, minek előtte ezen 1619á'k esztendőben az Apáczak Bécsbe szaladtak volna. De tőbbet kől hinni a Bécsi Clárissák Protocolumának, á mely
Klastromban ezen Mater Englin Magdolna az előtt Professiót tett vala, és
ahoz tartozott: Azon Protocolum pedig ugy jegyzi fől világossan: hogy ezen
Englin Magdolna, fől ment Bécsbe ezen 1619áik esztendőben a tőbb Apáczáival egyűtt és az után ő nékik ujjonnan építtetett Klastromokban Szent Miklós Templománál Abbatissa tisztet viselvén holt meg 1643á'k esztendőben.
De félyre téven ezen Posonyi Klastrom helytelen Protoculomát, továbbis
ezen Apáczákkal tőrtént dolgakat az Auszt riai Provinciának Historiájábul
(:ahol dicséretes szokás az, hogy esztendőrűl esztendőre mindent fől irnak.:)
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igy folytatom: Midőn ezen Posonyi Clárissa Apáczák már másodszor Bécsbe
futottak volna 1619dik esztendőben, egy Világi háznál ugy mint a Királyi
Istálok házánál telepedtek le, itten-maradván valami négy esztendeig. Ezen
űdő alatt Mater Magdolna Englin sokat munkálkodott a Felséges Második
Ferdinándnak házass társanál Anna Eleonora Császárnénál, hogy az ő Férjénél nyernék néki ezen már másodszor bujdosó Posonyi Apáczáknák Sz.
Miklósnál lévő puszta Klastromot, a melyben ez előtt valaha a Bécsi Fr anciskánusokis laktak vala. Kiisnyerte azon Főlséges Királyné, és azon kivűl
ajánlotta magát azon Klastromnak Fundatornéjának és mindenben oltalmazonéjának de úgy hogy abban egyedűl csaka Posonbul jőtt Németh Apáczák
helyheztetnének, a tőbbi pedig Posonyba vissza térne, annál is inkább, hogy
már á Zőndűlés az Országban meg csendesedett. Ez meg lévén némellyek
azok kőzűl, akik akkor Bécsben voltak; Némellyek pedig Posonybul fől hivattatván, Minnnyájan Németh Apáczák mindentől tizen négyen. 1623dik
esztendőben, Octobernek 23dik napján nagy Solemnitással bé vezettettek
azon Sz: Miklósnál lévő már meg újjéttatott Klastromban emlétett Anna Eleonora Császárné jelen létében. Azon 14 Apáczáknak pedig ezek voltak a
Nevek. Mater Maria Magdolna Englin Presidensné ezen Bécsi Ujj Klastomban, az előtt Posonyi Abbatissa és Reformatrixné. Mater Anna Ma ria Liechtenbergin, hasonló képpen, az előtt Posonyi Abbatissa, és Reformatrixné
második. Soror Caecilia Schnurin. Soror Anna Jacobe Stolneck. Soror Anna
Francisca Fujka, Soror Anna Ma ria Haffnerin. Soror Regina Millerin. Soror
Margarétha Heysmajrin. Soror Magdalena Goldschmidin. Soror Ma ria
Dráxlerin. Soror Ruffina Ganserin. Soror Joanna Spnglerin. Soror Apollonia Kauffmanin. és Soror Anna Lechnerin. Ezen Apáczák bé vezettetésének
őrők emlékezete fönt maradt mái napig azon Bécsi Klastromban egy" nagy
képen, ámellyen a Feszűlet, Boldogságos Szűz Sz: János Evangélista és Maria Magdolna képei alatt le v annak rajzolva, három Kószorukkal fől ékeséttetett Világi Szűzek, akik talán azon bé vezettetés Solemmitássával, a Sz:
Szerzetbe mentek, Egy részin láttzatik állani Mater Magdolna Englin mind
Praesidensné ezen Ujj lakó helyben, és Residentiában. Más részin pedig azon
Fundátrixné Anna Eleonora, Kinekis kezében láttzik ezen Szűzek Regulája.
Tovább pedig térdepelve vannak leirva á több nevezett Apáczák á kik ezen
Residentiába bé vezettettek. A Képen alul pedig Deak nyelven ezek olvastatnak. Anno Reparatae Salutis nostrae MDCXXIII. in Hung. Rebellione

Két szó törölve, olvashatatlan
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Bethiemitica exorta, Nos Pauperriinas Xti 73a Sponsas, Sanctissimae Matris
nostrae Virginis Clarae Filias, et Sorores, bis Posonio exulantes Augustissima Romanorum Imperatrix Anna Eleonora, in suam Clementissimam Tutelam; etiam hoc: in ista Civitate Viennensi pro tempore Apparatum Religiosarum Foeminarum, Monasterium nostrum ad S. Nicolaum, in Honorem Sanetissinorum Vulnerum Xti, 74 in suae quoque Aueustissimae Majestatis benienissimam Curam, Custodiam et Protectionem eodem supradicto Anno, die
vero 23" Octobris, in Festo Beatissimi Patris nostri Joannis á Capistrano, ut
piissima Mater misericordissime suscepit. Ezeket Magyar nyelvre értelmessen így lehet fordéttani. Ami Üdvősségünknek MDCXXIII.dik esztendejében
Magyar Országban, Bethlehem Gábornak Párt Ütése tamadván; minket
Xtusnak szegén jegyesseit, és Sz: Clárának mi Sz: Anyánknak Leányait és
Nénéit, akik két izben Posonybul Számkivetésbe jutottunk, Fölséges Romai
Császárné Anna Eleonora az ő Kegyelmes ótalmába, még aztis: Ezen Bécs
Városában űdőre el készéttetett Sz: Miklósnál lévő Apácza Klastromunkat a
Xtusnak75 Szentséges Sebei tiszteletire hasonlóképpen Ő Főlsége Gondja,
Gondviselése és oltalma alá azon főnt nevezett esztendőben 23dik Octoberben Sz: Atyánk Capistranus János Ünnepe napján mint Kegyes Anyánk Kőnyőrűletessen bé fogadta. Vagyon hasonló képen ennek emlékezetire Posonyban is á Klastromnak Refectoriumába helyheztetett kép de az Irás úgy
meg vagyon vesztegetve, hogy nincs a Főld hátán az a nyelv, a mellyen meg
lehetne értenni. De a Kép irónak elég volt, hogy Deák bőtűkkel le irta, az
értelmével semmit nem gondolt. De hogy ezen tőrtént dologhoz vissza térjek
azon űdőben, ezen mi Boldog Asszony Provinciájának elől jároja és Provinciális Ministere volt Pater Végh Ferenc 76 minden Szerzetes figyelemnek és
fenyéttéknek buzgó Promótora, és elő mozdéttója, aki ezen Posonyi Szűzek
Klastromát azon Bécs Reformatrixnék kívűlis reformálhatta volna, valamint
a Nagy-Szombati Apáczák is minden Külső Segétség nélkül reformáltattak
már az előtt való Provinciális Ministereknek rendelése, és intézése sze ri nt, de
más volt mind ezeknek oka, a mint is a Kegyes Olvasó Kőnnyen reá akadhat.
Örvendezhetett tehát az emlétett Pater Minister Provinciális, hogy ezen némely Apáczáknak által Költőzésibül nagyobb békesség szerződött.

"' Christi
" Christi
" Christusnak
Végh Ferenc provinciális (1623-1626)
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XI.
Ezen Posonyi Clárissák Klastromába, tehát meg maradtak egyedül a
Magyar Apácza Szűzek, s mellyek Kőzé számláltattak á Sz: Domonkos szerzetbéli minap Nagy-Szombatbul utólszor által kőltőzőtt Apáczákis, és innénd
mivel már a Németh Apáczák Bécsbe által vitettek, ezen Posonyi Convent
Magyar Apáczák Klastromának neveztetett, mely Név még mostanis főnt
vagyon annak is kűlőnbségire, hogy á midőn Posonyban az Ursulita Szűzeke
fundáltatnának azok Németh Apáczáknak hivattattak; De hogy vissza térjek
ezen Posonyi Klastromnak tőrtént dolgaira: sok veszedelmek után, ugymint
Főld indulás és Tűz után, noha Válamennyire helyre hozattatott ezen Klastrom, de minden ezelőtt tett tamogatás és erősittés soká nem ta rthatott, mivel
egészlen minden része romladozva vala; hogy tehát ezen Klastrom egészlen
le nem omlana és dűlne, azon rósz űdőkben nem lévén ezen Conventnek,
mibűl újjonnan és erősebben fől épűlhetne kőnyőrűlt rajtok akkorbéli Érsek
Pázmány Péter, és egész fundamentomig le rontván előbbeni Klastromokat,
egészlen újjan, erőssebben, és a Szerzetes lakásra alkalmatossabban Nagy
Kőltséggel épétenni Kezdette, a Épület gyorsan folytattatott, Maga Pázmány
Péter Sűrgetvén én unszolván á Miveseket, és majd majd el készült volna, de
azon Ersek, és Cardinály 1637dik esztendőben Martiusnak 19dik napján az
Életből ki szóléttatott. Meg állapodott tehát az Épűlet. De Losy Imre 78 választatván Érsekségi Méltóságra az egész épületet el végezte. Mind azon által a
Kővetkezendő esztendőkben is elég kőltsége volt ezen Conventnek még
mindenek belőlis, annak módgya és rende szerint el készülnének. A Főlső
Dormitorium, mely az előtt csak Gerendákra volt, az után Bzolt hajtásra és a
Szobák is falakkal kőrnyűl vétettek. A Toronyis az előtt Réghi Gotthusok
munkájábul faragott és mettzet Kőbűl vala, de 1703dik esztendőben a Kegyetlen Szél által le vettetett, és az után fábul, de rézzel fődőtt teteje építtetett. De az se jusson feledékenségbe, hogy midőn amint föllebb le irtam,
ezen ujj Klastrom épülne, és az Apáczák az alatt á Szomszéd Plébánia háznál, onnént a Templomba által járások a fölső Ablakbul lévén laknának akkorbéli Érsek rendelésébűl. Tőrtint: hogy a főlséges Romai Császár, harmadik Ferdinánd Magyar Országi Király, az ő Királyné Házas társával Máriával, és őttsével Leopoldal, aki hasonlóképpen az után Császár és Király volt,
ezen Clárissa Apáczáknál ebédet ennyi méltóztatott 1638dik esztendőben
" Az Orsolya rend 1676-ban telepedett meg a városban
Lósy Imre (1637-1642)
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Januariusnak 16 napján, akkorbéli Pater Provincialis Tauris Pá1 79 őket be
fogadván Kőszőntvén és az után az asztalhoz le ülvén igy olvastam a Provinciánk Tabulariumaban. 80
XII.
Már a két Ersek Kegyes jó Voltábul fundamentombul ujjonan épült 81
Klastromok lévén ezen Posonyi Cla ri ssa Szűzeknek midőn csendessebb, és
már ő részekreis jobb üdőket várnának ime megint szomorú üdőkre jutottak,
a midőn Rákoczy Győrgy a Sveciai Királynak hasonló Eretnek Táboraval
egyben Kapcsolván magát az egész országat pusztétanná, és Rákóczy
Győrgy Nagy Szombat felül, a Sveciai82 had pediglen a Szomszéd hegyeken
által Posony alá annak ostromlására kőzelgetne, kimondhatatlan félelemmel
tehát teltek be ezen Posonyi Klarissak azért bátorságossabb helyre akarván
magokat venni. Győrré szaladnak ott pedig a Város, minden felül oda futamodott Nemességgel és Néppel tele lévén, és már drágosagis kezdvén lenni,
alég és csak nehezen eresztették bé, holott majd fél nap a kapu előtt az egész
Világ látványágára várakoztak, méglen sokára nagy kérésre és reménkedésre
bé fogadtattak, be fogadtatván minden alkalmatosság tele lévén, a Pater
Franciscánusok Templomában egész estvelig sok siránkozás kőzőtt imádkoztak méglen már be estvéledvén maradásokra egy Szoross házat találtak nékik. Győrött maradtak ennyihány holnapig, de ugyan még azon esztendőben
meg szűnvén a Zöndűlés vissza Posomba tértek. Méglen pedig ezen Apáczáknak egy része Győrőtt mulatna, addig a Posonyban maradott Apáczák
kőzűl Némellyek az ujjonan tett Fundatiora Zágrábba 83 tudni illik a Sz: Háromság Templománál épétett Klastromba el mentek, á holy mái napigis az Ő
Sz: Szerzetek hivatallya szerént, az ő Jegyesseknek, az egész Ország Példájára szolgálnak, és Szentűl élnek. Megint Tizennyolcz Esztendő mulya, midőn a Pogány Török 1663dik esztendőben Párkánynál a Dunán altal kőltőzne, és Ersek Ujvár ostromlására menne, és azon erősséget, Nyitrát és más
szomszéd helységeket is Véres Fegyverével maga birodalma alá vetné. Akkor ismét már negyedszer mint egy szokott félelemtől indittatván Német Uj-

"Tauris Pál provinciális (1636-1640, 1640-1643)
"0 Levéltár
" Utólagos beszúrás
" Lásd a 32. jegyzetet
" A zágrábi klarissza zárdát 1649- ben alapították
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helybe futottak, a holy 13 holnapig Keserves fohászkodások kőzt mulatozván Gosztonyi Joanna Abatissájokat is el temették.
XIII.
Ezek után 1679 esztendőben, midőn a mi rigy halal S4 az egész Országban
Uralkodna, ezen Posony Városába is bészőkött, És ezen Klastrombanis oly
erőszakkal hatalmaskodott hogy három hét alatt tizenhárom ezen Kalstrombéli Apácza azon pestis által meg halna. Azért hogy ezen miri gy tovább ne
terjedgyen, egy része ezen Klastrombéli Apáczáknak a Szomszéd Pál Herczeg85 Curiájaba annak engedelmével tagulásnak okaért az Ersek8ó parancsolattyábul vette magát méglen meg szűnvén azon Pestis minden veszedelem el
távozna. Alég ismét gyűltek egybe á Klastromba, meg szűnvén ezen Isten
Ostora, és á ki holt Apáczák helett másokat Kezdenének nevelni: Ime megént Negyedik MohamethB7 Török Császár kivonta Keresztények vérét ontó
fegyverét, 1683dik esztendőben, és Dunán tul végetlen Taboraval Bécs alá
indult. Dunán innénd pedig Tőkőlyi Imre Tőrőkkel Tzimboráló Eretnek Fejedelem, a Párt ütő Cálvinistákkal egész Posonyig mindent tűzzel és vassal
emészt vala, oly hirtelen és nagy gyorsasággal, hogy a hint magával hozná,
és azontul a Posonyi Külső Várast el foglalta, itt megint majd Kétségben
esvén ezen Klastrombéli Apáczák, nem tudták merre fordéttani magokat,
minden felül Kömyöskörűl a Pogány és Eretnek Vér szopó Ellenség mindent
el buritván, nem lévén tehát hova futamodni, a Posonyi Várba vették magokat, onnand Kőnyvbe borult szemekkel és majd el ájulva látták minden felől
a Tüzbe és füstbe borult helységeket, és Posonyi Kűlső Várost. Mit tehettek
egyebet, hanem buzgó éjjeli, és nappali Szűntelen imádságokkal esedeztek,
és reménkedtek az Istennek ezen Két féle Pogány és Pogánynál pogányobb
Ellenségnek el távoztatásáért. Meg is halgatta az Isten ezen ártatlanok Kőnyőrgését, mert még azon esztendőben nem sokára az egész Tőrők Tábor
Bécs alul el űzettetett, ugy hogy alég Esztergomnál szedhette őszve magát. A
Tökőllyi Imre Hada hasonlóképpen ugy el szélledett, hogy ennyihány nap
alatt hire sem volt. Már ezen űdőtűl fogva meg nyugodott az Ellenségeknek
félelmétől egész mái napig ezen Klastrom: De megint 1713dik esztendőben a
,

" Pestis
'6 Herceg Eszterházy Pál pozsonyi palotájába; a klarissza zárda mögötti épület
86 Szelepcsényi György érsek (1666-1685)
6 ' IV. Mohamed
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Pestis és Mi ri gy el futván az egész szomszéd Tartományt, már Posonyba is
ennyihány házba be szökött. Azért akkorbéli Esztergomi Érsek Christianus
88
Augustus Saxonjai Hertczeg rendeletébül nagyobb része ezen Conventnek
bátorságosabb helyre a magok Jószágokra Diószegre 89 azon esztendőben
Juliusnak hetedik napján vette magát, az Abbatissájokkal egyűtt Bossányi
Juliánnaval buszon hét Ap ácza, a többi pedig Posonyi Klastromban meg
maradott. Diószegrül pedig a Tél Kőzelgetvén Nagy Szombatba, némely
Balogh névű Világi Ur házához kőltőztek, de előbb egy nap az ott való
ugyan Clari ssa Apáczáknál mulatozván, négy holnapot tőltőttek Nagy
Szombatban és már Posonyban még Szűnvén a Pestis 14dik Februáriusban
ismét bucsuzásra bé menvén az ott való Clárissákhoz, onnand harmadnap
mulya hamvazó Szerdán a Sz: Mise és hamvazás után Posonyi Klastromjokba vissza tértek.
XIV.
Voltak ezen Posonyi Clarissák Sz: Ma ria Magdolna Klastromban eleitűl
fogva, sok leg nagyobb Uri és alacsonyabb Nemes Familiákbul is eredendő
Szűzek, akik á világ példájára a Világot meg unván, vagy inkább meg ismérni csak távul sem akarván, az Ű Mennyei Vőlegénnyeknek holtig itten
szolgálni kivántak. Voltak és éltek itten sokan, akik ártatlan, és Sz: életet
viseltek, és minden némű Jóságos cselekedetekkel tűndőklőttek, de inkább
szorgalmatoskodtak azon, hogy az élet könyvébe bé irattassanak valaha,
hogy sem azon, hogy valaki Sz: életeket Historiába le irja; meg elégedvén
azzal, hogy az Ur Isten ugyis tudgya, kik az Övéi. De ha még is a külső jelekről szabad valamit tart ani, bizonyos és tapasztalt dolog az, hogy midőn
1764dik esztendőben ezen szerzetes Szűzeknek Chryptája és a Temető helye
meg ujjéttatnék és tőbbéttetnék s egyszersmind á régi már felére őszve dűlt
Koporsók egyik Chryptábul a másikba altal tétetnének, oly szép és kőlemetes illat éresztett, mintha ottan vagy olvasztott viasz, vagy más ébresztő jó
szagu fű Szerszám, noha egyébként a fris Levegő eget ki rekesztő barlangokban termett volna.

Hg. Keresztély Ágost érsek (1707-1721)
" A pozsonyi klarisszák birtoka volt (Pozsony megye). Ma: Sladkovicovo, Szlovákia
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Ezen Klastromban illendő Tiszteletben tartatnak némely Szenteknek
Tetemi ugymint Sz: Maria Magdolnának Lába csontya. Szűz Sz: Margitnak90
néhai Negyedik Bela Király Leányának Feje, és csontjai, annak Ruhájanak
egy része, és a Ciliciuma,91 melynek hasznát tapasztalták sok Gyermek Szülő
Asszonyok. Tartatnak itten azon Ersébeth Királnénak Csontjai, aki régenten
Ó Budai Klastromot fundálta, és épéttette, és noha ezen Sz: életű Asszony á
Szentek Lajstromába bé irva nincsen, de Sz: életenek neve, és hire máj napig
fönt maradott, és á többi kőzőtt, hogy midőn Romába a Sz: helyek Látogatására ment volna, 1343dik esztendőben 92 minden római harangok magoktul
meg szollamlottak és ezen Ersébet Királyné eleibe harangoztak, és ugyan
akkor hozta magával a fellül emlétett Sz: Maria Magdolnának csontyát, ugy
hasonló képpen egy kivált képpen való nagy darabot a Xtus Urunk Sz.
Kerszt fájábul; mely mostis drága munkába bé foglalva itten tiszteltetik.
Vannak ezen kivül sok Kisseb, és nagyobb sok külőmbféle szentek Ereklei
és Reliqviái de annyi sok hurczolódásban, és majd Tűz, majd Ellenségek
előtt való Szaladásban le estek, és el vesztek azoknak Nevej és biztonsági.
Ezen Szentek Tetemeinek és azon Szentek esedezésének tulajdonéttyák ezen
Klastrombéli Szűzek, hogy noha aző Asszonyi természetek sok féle betegség
és erőtlenség alá vagyon vettetve, de hogy kőzőlok valamelyiket a Hideg
lelte volna valaha sem á Mostanyiak nem érték, sem a Régiektől nem hallottak. Ezen Reliqviáknak egy részét adtak a Budai Clárissák Klastromának,
midőn, amint majd kővetkezik 1714dik esztendöben ezen Conventbűl ennyihányon által kőltőztek. 93

Ezen Posonyi Klastromnak Fejedelem Asszonya őt helyről Abbatissának neveztetik, ugymint Ó Budárul Posonyrul, Nyul Szigetérül, Vásárhelyről
és Kolosrul. Ó Budárul ugyan, mert Ó Budárul ide Posomba 1541dik esztendőben által jöttek és azon Ó Budai Klastromhoz, és Jószágokhoz minden
jússokot Királyi Consensussal meg tartották. Posonyrul azért: hogy Ó BudáSzent Margit ereklyéiről részletes leírást ad Némethy i. m.
9 Ov
90

92

A római zarándoklat 1343 szeptember 14.—október 4. között volt. A Nápolyban tartózkodó királyné a nápolyi érsek kíséretében indult zarándokútra
9' November 13-án indultak Pozsonyból és 19-én érkeztek meg Budára.
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rul fől jövén, ezen néhai el hagyatott Clarissák Klastromát első Ferdinánd
Császártul és Királytul fől Kérték és Ki nyerték Nyul Szigetről azért neveztetik, hogy a sz: Domonkoss szerzetén lévő Nyul szigeti Fehér Apáczák
1648dik esztendőben őtődik Pál Pápa, és Második Máttyás Király és Császár
akarattyábul ezen Posonyi Clárissák Klastromába minden jószágokkal, és
jussokkal egyűtt űrőkőssen által tétettek. Aminős Koiosrui is azért, mivel
azon Fehér Apáczák utólszor Nagy Szombatban lakván ezen Apáturaság,
Jószágát Ki nyerték a Királytul, és igy Posomba helyheztetvén, ezen Kolossi
Jószág hasonlóképpen ide hajul[ Vásárhelyről pedig azért nevezi magát azon
emlétett Posonyi Abbatissa hogy régenten 1610dik esztendőtájban ezen Conventnek Abbatissája Mater Englin Magdolna ugyan azon Vásárhelyi Ciszterciai Apáczaknak régenten az előtt Klastromát és Jószágát föl kérte, és meg
nyerte. Valaha ugyan ezen őt féle Fundatiok és Klastromok sok jószággal
birtak, de azoknak nagyobb része az országnak sok zenebonái között el idegenéttettek, ami pedig meg maradt is, annak haszon fele a Budai Clarissa
Apáczáknak adatott. Végre dicsekedhetik az Urban ezen Posonyi Clárissák
Klastroma, hogy más tőbb azon Szerzetbeli Klastromoknak Annyá 4 lett,
mert ezen Klastrombul Származtak 1623dik esztendőben. A Bécsi Sz: Miklósnál lévő Clarissa Apáczák Etül vettek eredetet 1645dik esztendőben a Zágrábi Sz: Háromság Templománál lévő Clárissák. Nem külömben a Budaiak
1714dik esztendőben valamint(?) az után a Pestiekis hasonló képpen szár95
maztak.

A Budai Szűzek Klastromárul
I.
Minek utánna Magyar Ország Fő Városa Buda 1686dik esztendőben a
Pogány Török Kezéből, aki is Száz negyvenőt esztendeig azt birta vala, a
Győzedelmes Leopold Császár és Király Hada által szerencséssen vissza
vétetett volna, a Posonyi Clarissák akiknek Elei (:amint föllebb meg láttuk:)
1541dik esztendőbe azon Török Dühőssége elől Posonyba vették lakásokat,
" A pozsonyi zárda csak olyan értelemben 'anyaház', hogy tagjai újabb rendházakat alapítottak
'5 A Pozsonyból Budára való visszatérésről lásd: SCHWARCZ Katalin: Gr. Csáky Éva
Franciska főnöknő (1714-1720) küzdelmei a budai klarisszák jogaiért. = Tanulmányok
Budapest Múltjából (előkészületben)
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gondolkodni kezdettek, hogy Ők is, nem ugyan Ó Budán amely már alég
falunak képet viselte, hanem Buda főlső Városában magok részire bátorságossabb helyen lévő Klastromot épétetennének és noha Királyi Consensussal
mind az Ó Budai, mind a Nyul Szigeti Klastromoknak Jószági őrőkőssen a
Posonyi Clarissák Klastromához hajultak, mégis azon Budán épéttendő
Klastromnak Budához kőzelebb lévő Jószágaikat oda engedni Szándékoztak,
hogy tudni illik: midőn Budán laknának, mind a Jószágro kőzelebb lévén
jobb gondot viselhetnének, innend pedig hogy az el idegenétett Jószágaikat
Kőnnyebben vissza nyerhetnék, de leginkább azért Hogy az régi Királyi
fundatio helén is volnának Szűzek, akik az Istent éjjel és nappal dicsérnék á
Fundatoroknak néhai Szándéka szerint, azért magok kőzőtt azon posonyi
Clárissák egybe szóllalkodván már némellyek kőzülők ajánlották magok
szabad akarattyábul magokat á le menetelre, és az után szerzetes Atyafiságosban igy alkudtak meg szóval, hogy az után, midőn erre engedelem mind á
Főlsőktűl, mind a Királytul meg lészen, minden Clenodiuminak, Kincseinek
és Szentek Teteminek egy része, á Budához kőzelebb lévő Jószággal egyűtt,
ezen Budán Leendő Clárissák Klástromának adattassék, és mind a Budai,
mind á Posonyi Abbatissa főnt tartaná az Ó Budai, és Nyul Szigeti Abbatissának Nevét őrőkőssen óly Conditióval okkal és móddal, hogy ha valaha a
Pogány, vagy más Ellenség ezen Budai Klastromot el foglalná, vagy el
pusztétanná, tehát azon Budai Clarissa Apáczák, mint magok Klastromába
ide Posonyba által kőltőzhessenek, és a Jószági ismét ide hajúllanak, mivel
ugyis ezen Posonyi Klastromnak Első Ferndinánd, és utánna lévő Királyoktu196 adattattak, és csak addig engedtettek á Budai Klastromnak, még azon
Clárissák Klastroma főnt marad. Ezen Szent Szándékjokat meg értvén a mi
Provinciánkbéli Elöl Jarók, azt helyén hagyták és dicsérték.

H.
Azontúl tehát azon Posonyi Clárissa Apáczák folyamodtak é véget á
Fölséges hatodik Károly Császárhoz és Magyarországi Királyhoz, kiis helén
hagyván, és meg engedvén ezen által menetelt, és Budán Ujj Klastromnak
épéttését, ezen engedelemrűl Királyi Pötsétes Levelét adta 1714dik esztendőben, Augustusnak 25dik napjan. Nem különben akkorbeli Esztergomi Ersekis
Christianus Augustus Saxoniai Herczeg Ratisbonábu1 97 adott Levelevet ezt
Utólagos beszúrás
' Ma: Regensburg, Németország

96
9
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meg erősítette, és a Szentséges Romai Papanokis engedelme hozzá járult.
Ugy ez előtt Buda Városának Magistratussais Aprilisnek 10dik napján adott
levelével őket bé vette, és a Klastromnak Templommal együtt alkalmatos
helet ki mért, és ajánlott. 98 Ezek meg lévén azontul rendelések lettek, hogy
Sveigler nevu Hadi Commissarius házanál, egy ideig ta rt ó lakásra alkalmatosság, és egy Kápoinátskais az isteni szolgalatra azontul Clausura és Zár
alatt el készéttetnék. Azon esztendőben tehát ugymint 1714dikben Novembernek 13 napján hét Clá ri ssa Chorusi Apácza szűzek egy Laicaval egyűtt
Posonyi Klastrombul, mint a két részrűl sűrű Kőny hullajtások kőzt el bucsuztak, és Fő Asszonyságok késéretivel Hintókon Buda felé el indultak.
Odais ertek azon holnapnak 19dik napján és azontul azon főllebb emlétett
háznál egy üdőre magokat bé zárták mind addig tudni illik: még az uj Klastromok annyira fől épül, hogy abban elégséges alkalmatosságok lévén által
mehetnének. Azon Apáczáknak pedig, akik Posonybul Budára által Kőltőztek ezek a Nevei: Soror Francisca Csáky. Soros Ch ri stina Károlyi. Soror
Brigitta Orehoczy. Soror Rosa Zsigrai, Soror Susana Csáky. Soror Hedviga
Kálnoky. Soror Elisabetha Pech. és Soror Agatha Laica Heldin.

HI.
Ezen nevezett Apáczák tehát már Budai Főlső Városi Lakók léven,
azontul rész szerén[ joszagok jővedelmébűl rész sze ri nt pedig némely Jó
tévőknek Alamisnájábul egy részét a Klastromnak, Kőzőnséges Kápolnával
egyűtt épétenni99 kezdettek, amelybenis 1719dik esztendőben 8bernek 15dik
napján nagy Sosolemnitással be vezetettek Méltóságos Illyés János Püspők
által. A Pater Provincialis Ministernek Sebách Capistránusnak 100 és mas sok
Uri Méltoságok és Kőzőnséges Népek jelen létiben, a tőbb része á Convent
Epűletének végződőttel 1743dik esztendőben, Juniusnak 12dik napján. De
nem régen megint egy rész adatott nagyobb alkalmatosság okáért hozzá. Az
új Templomnak első köve tétetett le. Méltóságos Patatich Gábor Herm an n
Kalocsai Érsek által, el készűl pedig az egész Templom 1748dik esztendőben, és ugyan azon esztendőben Februariusnak 22dik napján Méltóságos
Kalocsai Ersek Csáky Miklos által Makula nélkűl fogantatott Boldogságos
Szűznek Tiszteletire szenteltetett fől, és egyszer s mind azon Templomnak

" A telkeket a klarisszák vásárolták
" Október
Sebach Capistrán provinciális (1718-1721, 1727-1730)
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Chorussába bé is vezettettek mivel az előtt az emlétett Kápolnábon vegezték
az Isteni szolgálatot.
IV.
Tartatnak ezen Klastromban illendő Tiszteletben azon Reliqviák és
Szentek Tetemi a mellyeket Posonybul hoztak vala tudni illik már emlétett
Ersébet Királynénak drága Kövekkel és Győngyőkkel béfoglalt, ugymint Ó
Budai Klastromjoknak néhai Fundatornéjának Feje. Negyedik Bela Király
Leányának, Sz: Margitnak néhai Nyul Szigeti Sz: Domonkos Szerzetén lévő
Apáczának egyik Karja. Sz: Ma ria Magdolnanok Csontya és a Christus Keresztfájabul egy kűlőnős részetske. Azuta pediglen Assisiumi Sz: Clara Szerzetek Fundatornéja Teteminek egy kűlőnős darabotskájat, és Sz: Nepomuki
Jánosnak is Reliqviáját a többihez szerzették, amellyeketis azon Szenteknek
Ünnepe napjain Kőzőnséges Tisztőletre az Oltára ki szoktak tenni.

A Pesthi Szüzek Klastromátul
I.
Nagy Méltóságú Csáky Imre 101 Cardinalis és Kalocsai Ersek 1723dik
'esztendőben egy Testvér Hugának Csáky Franciscának (:ki Clárissa Apácza
lévén Posomba; onnénd a Többivel egyűtt nem régen Budára költözött:) alkalmatlan kérésere mint az Erseknél, mind a Királynál kezdett munkálkodni,
hogy ezen Ő Huga Csáki Francisca némely-Társaival egyűtt Budai Klastromjokbul Pestre által mehetne lakásra egy nékik épéttendő Residentiába. Hasonlóképpen Méltóságos Gróff Károlyi Sándor, ő néki is Huga lévén azon
Budai Clarissák Klastromában Soror Károlyi Chri stina, a Kiis nem kűlőnben
Posonybul Budára vette lakását, az emlétett Kalocsay Ersekkel egyűtt, emlétett Hugátul unzoltatván minden kigondolható módon keresett, hogy Pestre
által mehetnének azon Apáczák, hogy pedig szándékát annál könnyebben
végbe vihetné Fundatio gyanánt nyolcz ezer foréntokat Obligatoriális 102 Levele által ajánlott, amely nyolcz ezer Foréntoknak esztendőbéli jövedelmébűl
őt Apáczák táplálkozhatnának. Mind azon által ezen Fundatio, mind az Er-

101
02

Gr. Csáky Imre kalocsai érsek (1710-1732)
Kötelezvény
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seknél, mind az Udvarnál igen Csekélynek és elégtelennek láttzott, azért
ezen új Fundatio és a nevezett Budai Apáczáknak Pestre való által menetele
függőben maradott egész 1728dik esztendőig. Ezen mi Provinciánknak Elei
is mind ezen most emlétett esztendőben: mind az előtt ezen Új Fundationak
ellene voltak azon okbul, hogy azon emlétett, és meg nevezett Budai Apáczák: Francisca Csáky, és Christina Károlyi á tóbbivei együtt jól és helessen
alkalmaztatva volnánok a Szerzetes Alázatosságban az ő Klastromokban
Budán Pesten pedig nem remenlhetnének Regulájok sze ri nt való egész
Klastromot, mert azon Uj Residentiának Fundatiojára ajánlott nyolcz ezer
forint, Csak őt Szerzetes Személynek is őltőzetire, és tartására, Házi és
Templomi Szükséges eszközőknek szerzésére, az Epűletnek meg tartására
éppen elégtelennek láttzatott, és ámbár más Jó Tevők segétsége hozzá járulván ölég volnais, de disztelen és soha nem hallatott állapot volna az: hogy
Clárissa szűzek négyen őten egy Residentiába lakjanak, akiknek fő hivatalylyok hozza magával, hogy éjjel és nappal Tellyes Chorussal az Istent dicsérjek, ily kevés Számú Szüzek pediglen lehetetlen, hogy a Karbéli hivatalynak
meg felelnének. Azért ugyan ezen Provinciánknak Elei ezen Szándékot
tellyességgel akadálaztatni Kévánván sirtak ez éránt Romába az egész szerzet Generalis Ministerének, kiis hasonlóképpen maga részérül mindenképpen
ellenzette azon Apáczáknak Budárul Pestre által menetelét.
H.
Midőn ismet emlétett 1728dik esztendőben azon főllebb emlétett Méltóságok továbbis mind az Udvarnál mint az Erseknél sűrgetnék ezen nevezett
Pesthi Clárissák Residentiajának meg engedesét, és az emlétett Budai Apáczáknak oda által menetelét. Ezen mi Provinciánkbéli Elöl Jarók már az Ellenkezést abban hagyván, csak messziről nizték a dológnak ki menetelét,
mivel pedig azon esztendőben mind a Király, mind az Ersek Consesussát, és
kerésekre való hajlását ki nyerték, Erről a Romai Pater Comissarius Generalist Pater Krisper Crescentiust tudósétották, Kiis, hogy ezen dologban a
Szerzet hatalma el ne kerűltessen 1730á'k esztendőben Novembemek 18dik
napján nyilván való Decretumot, és Levelet kűldőtt, A melyben ezen Budai
Apáczáknak Budárul Pestre az uj Residentiába, mar az Főlséges Udvartul, és
az Ersektűl helyben hagyott, és meg engedtetett által menetelét Confirmálta.
De ezen Generális comissáriusnak, mint Szerzetűnk béli Elől Járonak szábadságat meg nem várván három Budai Apáczák (:Soror Csáky Francisca él
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álván a többitűl. 103 :) Soror Chri stina Károlyi. Soror Hedvigis Kálnoky; és
Soror Ágnes N. Pestre által mentek, és némely Urak; és Asszonyságok jelen
létiben a Budai Pater Jesuvitak Collegiumának Rectora, mint Budai Plébánus
által azon Pesti már az előtt valamennyire Groff Károlyi Sándor által el készéttetett csekély háznál Statuáltattak, és helyheztettek 1729dik esztendőben,
Novembernek 12 napján. Ezen épület, mely még mái nap sem készült el
egészlen, tettzett némely régi Klastrominak (:amint láttzatott:) helyen, és
annak meg romladozott Falaira, és kőrűlőtte a mely Regi Klastrom á Királyi
Decretumban, melynek ereje által Pestre bé vétettek, neveztetik Néhaj Paulina Apáczak Klastromanak, de ez nem egyébb hanem annak, aki ezen Decretumot írta Ki gondolt kőltésé, mert sem Magyar, sem Külső Országok Historicussai emlékeznek soholis á mennyire tudhatom, valaha valamely Paulina -Apáczák felül nem is volt soha Pesten a régi (időkben is más Klastrom,
hanem á mi Provinciánké eleinten Sz: Péter Apostolnál, és a Pater Dominicánosoké Sz: Antalnál. Azért ha azon helyen valóságossan valami Klastrom
volt épétve valaha ezen kettők kőzűl egyik volt.

Midőn ezen emlétett Budárul Pestre által kőltőzőtt Apáczák egy más
után több Novitiákat a Szerzetekbe, és Klastromokba bé vennének és őltőztetnének, hogy csak azokkal Doss 104 gyanánt hozott Pénzbűl magokat táplálhatnák, mert azon fő Méltóságu Atyafiak nagy igirete mellyet oly inségre,
szűkségre, és nyomoruságra jutották azontul hogy Pesten le telepedtek, hogy
egy Terciáriá Ó5 Világi, de az ő Ruhájokba fől őltőztetett Koross Asszony
által mindákét Városba házon, és ajtónként az egész Világ Csudálkozására
alamisnát minden napi Szükségekre Koldúltattak, azért ne talán űdő jártában
még nagyobb Szűkségre jutnának tőbben, és tőbben lévén ezen Residentiabéli Clárissák, azért ezen mi Provinciánkbéli Elől Járok meg tiltották nékik,
hogy mind addig egyet se vegyenek bé a Szerzetbe, méglen azon meg igirt
nyolcz Ezer Summa Pénz le nem tétetik, vagy hiteles írással nem kőteleztetik
valaki azon Summa Pénz Interessének esztendőnkent le tételire, 1Ó6 és ha Őtnél többen kivánnának lenni, a tőbbireis Fundatiot találnának. Ezen tilalma°' Csáky Éva Franciska első budai főnöknő nem költözött Pes tre, mert 1728. február 4-én a
budai zárdában elhunyt
104 Hozomány
D5 Harmadrendi ferences
1 " Utólagos beszúrás
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zással rosszul elégedvén meg ezen Apáczák, a Szerzetünknek Generalis
Comissáriusához Pater Ebora Josefhez folyamodtak ezen tilalomnak el rontásáért, kiis maga Személlyében Pater Skerpin Sigmondot Camioliai Provinciabul 107 ezen dologban Comissáriussát ide kűldőtte 1732dik esztendőben.
Kiis mind á két részt meg hálgatván és visgálván azt végezte és rendelte:
hogy ezen Pesti Clárissa Apáczák ötnél többet ugyan bé vehetnek a Szerzetbe, de minden Személtül Őt Száz foréntokat vegyenek, ezt el ne kőltség,
hanem Interesre bátorságos helyre ki adgyák, hogy az után abbul lehessen
Fundusa azon meg tőbbéttetett Apáczák táplálásának es így a nyolc ezer foréntokbul álló Első Fundatio lassanként szaporodgyák. De sem tőbb, sem
azon nyolcz ezer foréntokbul álló Fundatio soha nem tétetett le, hanem a
helyett valami Csekély Pest táján lévő helységnek jövedelmét egy ideig vették, de azon Joszágocskát is, mivel annak Jővedelme nem tenne annyit, mint
Irásban igért, és assecurált Nyolcezer foréntoknak Interesse, Azért azon
helység is vagy Falucskát őnnőn maga fejetűl és akarattyábul Mater Hedviga
Kálnoky (:aki is soká, sőtt holtig ezen Residentiának Elöl Jároságát másnak
nem engedte:) a Familiának vissza adta, és más Fundátiot sem nyerhetett
sohul, sem Capitálist. 108
IV.
Már így minden Jővedelmitűl Ki Űreséttetve léven ezen Pesti Clárissák
Residentiája emlétett Mater Hedvigis Kálnoky, hogy Cselekedetének jobb
Szint adhatna, és hogy mégis ne láttassék meg bánni a Budárul való által
jővetelt, holyott meg jövendeltettett néki, hogy ily nyomoruságba, és inségbe
fognak jutni, azért jó, és dicséretes Tanácsot talalt, és ezen szorongatások
közt azt végezte magában: és Ővéinek, másoknak is ki hirdette, hogy ő ezen
Pesti Leendő Klastromot Sz. Clárának első Regulája sze rint akarja intezni és
rendelni, 109 hogy tudni illik: annak lakosi soha Jószágat ne birjanak, hanem
csak egyedűl a Jó tévőktől, Szánt szándékból ajánlott és kűldőtt Alamisnábul
a Sz: Szegénység szerint éllyenek, és tellyes életekben á Huss ételtől magokat meg tartoztassák. Jó kimenetele lett ezen magában végzett Tanácsának és
helyén is hagyatott ezen provinciánkbéli Elöl Jároktul, me rt midőn ennek
A Krainai (Ausztria) ferences provinciából
Tőkét
09 A teljes szegénység gondolatát Csáky Éva Franciska vetette fel ismét. E szemlélet a birtokos magyar klarissza rend történetében visszatérést jelent a Szent Klára-i szegénység
megéléséhez.
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mindén felé ki ment volna a Hire, minden felül mind Uraktul, mind Szegényebbektől senki reájok nem Koldulván alamisnát bővségessen nye rtek és e
mái napigis vesznek mint táplálásokra. Őltőzetekre, Épűletekre, és minden
némű Szűkségekre. Innénd is mind á Templomokat, mely Sz. Anna Tiszteletire épétve vagyon és mind Kévűl, mind belül fől vagyon ékesétve helyessen, mind á Klastromokat épétették, és majd majd tellyességgel el végzik.
Szegénségben élnek ugyan, ugy hogy maid semmit holnaprul nem szorgalmatoskodnak, szegény Állapotokkal meg elégesznek, soha panaszolkodni,
nem hallatatnak, hanem á Mennyei Sz: Atya, mind a Mezzei Liliumokat az ö
Mennyei gondviselésével táplállya és Ruházza oket. Már régen Residentia
Klastrom Nevét viselyi Vannak is annyan már, hogy a Kar béli hivatallyoknak elegendő képpen meg felelhetnek. És minden harmadik esztendőben Uj
Abbatissa, mint a tőbbi Clárissa Szűzek Klastromiban újjonnan választatik.
Igy tehát á Főlséges Ur Isten a rosz kezdetbűl is jót szokott ki hozni, és gyakorta, amely dolognak kezdete vádolásra méltó volt, az ő Véghetetlen Bőlcsessége Szerint ugy intézi azokat, hogy Dicséretre, és Magasztalásra méltók
lehetnek.
Vége
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Zusammenfassung
Katalin SCHWARZ: Die Geschichte des Klarissenordens von Jenő Kósa
auf Ungarisch aus dem Jahre 1768
In der Ungarischen Nationalbibliothek (Országos Széchenyi Könyvtár)
ist eine Geschichte des Klarissenordens auch in ungarischer Sprache aufbewahrt (Quart. Hung. 393. Abschrift aus dem 19. Jahrhundert: Quart. Hung.
396). Hier wird die Geschichte der im 18. Jahrhundert noch existierenden
vier Konvente (in Nagyszombat, Pozsony, Buda und Pest) ausführlich dargestellt. Der Verfasser gibt seinen Namen nicht an, das Monogramm (P. E.
K.) lásst aber keinen Zweifel darüber, daB er mit dem Franziskanermönch
Pater Eugen Kosa identisch ist. Jenö Kósa (1714-1783) war bemüht, neben
anderen Werken auch die Geschichte des Ordens zu verfassen. Seine
handschriftliche, lateinisch geschriebene Ordensgeschichte umfasst mehr als
600 Seiten und basiert auf fleiBiger Archivarbeit. Es gab selbstversándlich
mehrere Abschriften dieses Werkes, im Aufsatz wird die Textgeschichte
(Stemma) der Abschriften rekonstruiert. Laut Kollation kann es festgestellt
werden, daB die ungarische Fassung der Ordensgeschichte eine Übersetzung
des lateinischen Originals ist und dem Bestand des PreBburger (Pozsony)
Konvens gehörte. Die Ordensgeschichte wurde spáter vermutlich auch ins
Deutsche übersetzt (die Klarissen in Buda waren námlich deutschsprachig),
diese mögliche Version ist uns aber noch nicht bekannt. Diesmal wird die
ungarische Übersetzung aus dem Jahre 1768 veröffentlicht.
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