
HORN ILDIKÓ 

CSÁKY ANNA FRANCISKA 
ÉS A POZSONYI KLARISSZÁK 

Örökös bezártság, fogadott szegénység, szüntelen hallgatás. A világtól 
való totális testi és szellemi elzárkózás a lelki tisztaság megőrzése érdekében -
ezek voltak a klarisszák életét meghatározó legfontosabb regulák. A rend magyar-
országi történetét megíró ismeretlen apáca is így jellemezte a pozsonyi klarisszá-
kat: „Szüzek, akik a világ példájára a Világot megunván, vagy inkább megismer-
ni csak távul sem akarván, az ő Mennyei Vőlegényeknek holtig itten szolgálni kí-
vántak".1 Ugyanakkor a 17. század derekán Esterházy Magdolna szívesen figyelte 
cellája ablakából látcsővével a környéket, és a pozsonyi országgyűlések idején a 
zárda fontos találkozók, társadalmi események színhelyévé vált.2 Hogyan egyez-
tethető midezzel össze a világ „megúnása", a regulákban előírt klauzura? Hogyan 
kapcsolódtak az apácák a falakon túli világhoz, milyen szerepet játszottak a ne-
mesi társadalom életében? 

„Magyar apácák klastroma" 

A 16-17. század fordulóján Magyarországon a klarissza rend még a fenn-
maradásáért küzdött. A török áldozata lett a legtekintélyesebb és legnagyobb zár-
da Óbudán. A reformáció térhódítása miatt újabb veszteségek érték: Sárospatak-
ról Perényi Gábor űzte el a Klára-szűzeket (1556), majd a nagyváradi s a kolozs-
vári klastrom elkobzása után 1566-ra Erdélyből is kiszorultak.3 

A két megmaradt kolostor, a pozsonyi és a nagyszombati számára szintén 
a hanyatlás és az eljelentéktelenedés évtizedei következtek. A katolikus egyház a 
rend elöregedésének, kihalásának megakadályozására a század elején német 
anyanyelvű apácákkal töltötte fel a klastromokat.4 1614-ben a Nyúl-szigetről el-
menekült s addig Nagyszombatban meghúzódó tíz domonkos apácát is a pozsonyi 
klarisszákhoz költöztették.5 Mindez nem hozott tényleges javulást. A klastromon 
belül rosszabbodott a helyzet; az egyre csökkenő létszámú magyar apácák és a 
többiek viszonyát az állandó feszültség és a fel-fcllobbanó viták jellemezték. 

A rend életében a fordulatot Pázmány Péter és Végh Ferenc mariánus pro-
vinciális tevékenysége hozta. A több szinten zajló rekatolizációs folyamatnak 
fontos része volt az apácák ügye. Tényleges cselekvésre csak 1623-ban nyílt alka-
lom. A Bethlen támadása miatt Bécsbe menekült apácák között ismét elmérgese-
dett a viszony. A magyarok szerettek volna minél hamarabb visszatérni Pozsony-
ba, míg a németek hosszabb bécsi tartózkodásra rendezkedtek be. Pázmány észre-
vette a helyzetben rejlő lehetőséget. A megbékéltetés helyett ezúttal a szétválasz-
táson munkálkodott Végh Ferenccel együtt. Ezzel két problémát tudott gyorsan és 
elegánsan megoldani. Először is megszűnt az állandó torzsalkodás. Másodszor - s 



ez volt az igazán fontos - békés úton sikerült eltávolítani a német apácákat Po-
zsonyból, s ezzel lehetővé vált Pázmány elképzelése: egy magyar vezetésű és 
szellemiségű zárda kialakítása a fővárosban. 

Az akció sikerült, Mária Anna császárné segítségével 14 német apáca a bé-
csi Szent Miklós klastromban telepedett le. Ettől kezdve, mint a rendtörténet írja, 
„ezen Pozsonyi Convent Magyar Apáczák Klastromának neveztetett.6 Nemsokára 
Nagyszombatban is hasonló folyamat játszódott le. Mindkét zárdában a magyar 
nyelv lett az uralkodó. A regulákat magyarra fordították, s hamarosan a legelőke-
lőbb magyar családok lányai léptek a rendbe. Az érsek megkezdte a klarisszák 
zágrábi letelepítésének előkészítését is. 

Érdemes megfigyelni, hogy Pázmány csak ekkor lép tovább. Mindkét zár-
dát támogatta, de a fővárosban, a pozsonyi klastrommal kívánt mintát állítani. 
Szomszéd telkek vásárlásával megnövelte a kolostor területét. Gondoskodott a 
méltó épületről is: az emeletráépítéssel megnagyobbított épület az érsek halála 
után, 1640-re készült el.7 A pozsonyi zárdát - mint azt a rendtörténet is írja - ha-
marosan a többi, már megszűnt klarissza kolostor hivatalos örökösének tekintet-
ték: „ezen pozsonyi Klastromnak Fejedelem Asszonya öt helyrűl, Abatissanak ne-
veztetik, úgymint Obudárúl, Pozsonyrúl, Nyúlszigetrűl, Vásárhelyrűl és Kolos-
túl."8 Ez a címbeli összevonás a presztízs-növekedésen túl az erdélyi protestáns, 
í 11. a török területen állt egykori zárdák kontinuitását és a potenciális újratelepítést 
is szolgálta. Természetesen voltak anyagi vonzatai, mert a még meglévő jószágo-
kat szintén a pozsonyi zárdának engedték át.9 

Ezenkívül jelentős ereklyéket örököltek: az óbudai klarisszák Erzsébet ki-
rályné hagyatékát, a nyúlszigeti dömések pedig Margit csontjait, ereklyéit és kó-
dexeket hoztak magukkal.10 Birtoklásuk nagyban emelte a zárda tekintélyét, ma-
gyar, lengyel, osztrák földről vonzották a zarándokokat. 

Erre az ereklyekincsre építve, Pázmány a Klára-hagyomány terjesztése 
mellett a magyar történelem nőalakjait helyezte előtérbe: Pozsony Árpádházi 
Margit és Erzsébet királyné kultuszának központjává vált. Mindez megmozgatta a 
főnemesi családokat: Telegdy János, Nyáry Krisztina, Brandenburgi Katalin és 
sokan mások ajándékoztak értékes ereklyetartókat. Lippay György 1656-ban 
Augsburgban készíttette el Margit ezüst szobrát a kolostor részére. A szobrot áb-
rázoló kis metszetek szinte mindenhová eljutottak Magyarországon. Az apácák 
közül Esterházy Mária Magdolna szentelte a Margit-kultusz terjesztésének életét, 
sajátmaga és Esterházy Pál költségén Németországban, majd Nagyszombatban 
nyomtattatott ki több száz Margit képet magyar, ill. német nyelvű imádságok-
kal.11 Margit ciliciumának gyógyító erőt tulajdonítottak, nehéz szüléseknél, sú-
lyos betegségeknél - megfelelő biztosíték és adomány fejében - vették kölcsön.12 

A fellendülésben Pázmány tevékenysége mellett természetesen maguk az 
apácák is meghatározó szerepet játszottak. 

Csáky Anna Franciska 
Vitathatatlanul a korszak legérdekesebb, legszínesebb apáca egyénisége 

volt. Mi lehetett a titka? A személyiségén kívül a többiekétől eltérő körülményei-
ben kell keresnünk a választ. A kialakult szokásokkal ellentétben nem gyermek-



korában, hanem felnőttként, 24 évesen lépett a rendbe. Ekkor már két meghiúsult 
jegyesség állt mögötte, s ezek után önként vonult zárdába.13 Jóval szélesebb látó-
körű és nyitottabb volt, mint a klastromban nevelkedett s a külvilágot nem ismerő 
társai. Ugyanakkor egyedül kellett szembenéznie mindazzal a nehézséggel, amit 
az életformaváltás, s különösen a bezártság jelentett. Intelligenciája s toleranciája 
révén megtanulta az összezártság feszültségeit levezetni, s a többiekkel együtt-
élni: „mi is csak emberek és hertelen természetnek gyarlósága alá vettettünk, 
ezért el kell viselnünk egymás keresztjét..."14 

A megnyugvás páncélját azért át-átütötte az elvágyódás: „... igen kiván-
nám, csak még egyszer látjuk vala egymást úgy mint Tordai uramnál sétáltunk!" 
- írta pl. Vadas Gábornak, a család bizalmas, belső emberének.15 Édesanyjától és 
a családtól való elszakadást is nehezen szokta meg.16 Itt tapasztalhatjuk az egyet-
len olyan pszichés torzulását, amelyet a klarisszák elzárkózó életformája idézett 
elő. A családért érzett féltés állandó szorongást okozott. Csáky Anna Franciska 
rettegett attól a gondolattól, hogy míg ő a klastromba zárva, mitsem sejtve végzi 
teendőit, családjával szörnyű dolgok történhetnek. S ő nem segíthet, nem lehet 
velük, sőt még a híreket sem kapja meg időben: „... énnis valóba köszörüllöm szi-
vemet Istennek akaratiahoz mind az altal mostis reszkető kezel irok, dobogo szüel 
varom, ha my faidalmas dologh történik ki emlekezik megh en rollam..."17 Ha va-
lamelyik rokonától hosszabb ideig nem érkezett válasz, hír, a többieket kérte, lá-
togassák meg az illetőt, s tudassák mi történt.18 Mindebből mégsem szabad azon-
ban hisztérikus személyiségre következtetnünk, mert ha valóban „reá vonta a ha-
lál az Csáky házra ijját" Csáky Anna Franciska volt az, aki nyugodt maradt s 
helyt állt, aki mindenkit megvigasztalt. 

Betegség is gyötörte: a klastrom átépítése során a rossz körülmények sok 
társnőjéhez hasonlóan őt is megviselték. Megfázása súlyos szövődménnyel járt, 
átmenetileg elvesztette hallását. Állapota később némileg javult, de élete végéig 
erősen nagyothalló maradt.19 A kezdeti kétségbeesés után idővel már tréfálkozni 
is tudott baján, ezzel fedte meg az őt elhanyagoló unokaöccsét: „Énis bizony nem 
volnék idegen kgdel való beszélgetésre noha imar talam el szokot kgd torka az 
kyáltásrol"20 

Gondolkodó, elemző típus volt, nagy empatikus készséggel, kitűnő humor-
ral, amely gyakran öniróniába fordult: „Soha senki énfelőlem nem tartja, hogy 
szemérmes koldus volnék" - írta anyjának egyik adományokat kérő levelében.21 

Rendkívüli közvetlenség jellemezte, könnyen teremtett kapcsolatokat s 
ezeket fenntartani is képes volt. Szenvedélyesen érdekelték az emberek, a kom-
munikáció, a beszéd lételemének számított. Szóbeli stílusa uralta írásait is, levelei 
sokkal inkább hasonlítanak beszélgetésre, amelybe nemegyszer beleszőtte partne-
re elképzelt válaszait, gesztusait.22 Jó emberismerőnek bizonyult, gyorsan átlátta 
a szembenálló karakterének leglényegesebb vonásait s mesteriek voltak pár sza-
vas jellemzései: „igen németes, víg", „horvas fejű, szabad nyelve vagyon", „egyik 
nehéz dolgain által nem mehet, hogy esmét más súlyos, dologhoz kezd." stb. Mint 
általában a nagyothallók, ő is jobban támaszkodott a többi érzékszervére, figyel-
me középpontjába a beszéden kívül partnere mimikája, gesztusrendszere került, s 
megfigyeléseit leveleibe is átemelte: „... ha mikor ez levelemet olvassa Kd, én ak-
kor az Kd szemébe nézhetnék, nemten megismerném gondolatját.", „... csak fo-
hászkodik és félrenéz...", „... fohászkodva felelt... reá tekinteni nem is akart, csak 
fejét tekerte."23 



Éles esze, jóindulata, segítőkészsége vonzotta az embereket. Még ha csa-
ládját és egyházi elöljáróit nem számítjuk, akkor is - Bécstől Erdélyig - közel fél-
száz emberrel tartott állandó kapcsolatot. Fontos szerepet játszott a női társada-
lomban: öccse, Csáky István révén közeli kapcsolatban állt Brandenburgi Katalin-
nal.24 Sógornőin, unokatestvérein kívül élénk levelezést folytatott pl. Poppel Évá-
val, Kemény János, Forgách Miklós és Ádám, Erdődy Ferenc, Homonnai 
György, az erdélyi Haller János és Kornis Ferenc feleségével. 

Férfi kortársai szintén szívesen keresték társaságát. Látogatói között meg-
találjuk a politikai s egyházi élet vezetőit: Pálffy Pált, Wesselényit, Nádasdyt, 
Batthyányt s az Esterházyakat. „Az elmúlt héten itt volt kancellarius uram [Sze-
lepcsényi György], ... panaszolkodtam idegenségéről, hogy hozzánk nem jön, 
minden bizonyára igérte egy órát lop arra, velem szólna szívem szerint..."25 Isme-
retségi köréhez tartozott a kor egyik igen érdekes és ellentmodásos alakja, Rottal 
János is. Sajnos sem megismerkedésük körülményeiről, sem kapcsolatuk jelle-
géről nem rendelkezünk közelebbi adatokkal. Szoros és sajátos szálak fűzték Lip-
pay Györgyhöz, aki szintén rendszeresen felkereste. Csáky Anna Franciska az ér-
sek számára egyfajta bizalmast jelentett, aki megfelelő partnernek bizonyult akár 
politikáról, akár küszöbönálló főúri házasságokról vagy egyházi ügyekről esett 
szó. Tudott pl. Lippay és Pálffy nézeteltéréséről, amelyet a német katonaság Ma-
gyarországra való behozatala okozott: „...most valami kedvetlenségekben vannak 
P.fálffy] urammal, noha mind két felől takargatva viselik .. az németek behozása 
miatt egyik a másikra vetvén okát ... írnak egymásnak, de mind ízetlen, nem 
bosszú, de nem is annyira barátság, mint takargató szín."26 

Csáky Anna Franciska működése természetesen a zárda életében is meg-
határozónak bizonyult. A harmincas években a priorissa tisztet töltötte be. Beteg-
sége miatt apátnőnek már nem választották meg, de továbbra is fontos feladatot 
kapott. Rábízták a gyermekek nevelését a zárdába érkezésüktől egészen a felava-
tásukig. Kulcsszerepet kapott tehát a leendő apácák habitusának kialakításában. 
Még fontosabb, hogy körültekintő, tudatos szervezőmunkával, a mindenkori apát-
nő segítségével ő választotta ki a jelölteket. Ezzel, mint látni fogjuk, szintén dön-
tően befolyásolta a zárda szociális összetételét és életét. Természetesen nem lehet 
azt állítani, hogy ebben szerepe kizárólagos és módszere egyedülálló lett volna. 
Hiszen egy-egy potenciális jelölt megszerzésénél mindig az az apáca került elő-
térbe, akinek a legnagyobb befolyása volt az adott családra. Ezenkívül a 17. szá-
zad második felére az utánpótlás biztosításának módszerei minden magyar zárdá-
ban meglehetősen hasonlóvá váltak. Csáky Anna Franciska tevékenysége mégis 
fontos, mert a század közepétől a pozsonyi klarisszák nagy része az ő erőfe-
szítései révén került zárdába. Levelei alapján azt is rekonstruáni lehet, hogyan 
zajlott le ez a folyamat. 

A zárda belső élete 
A rekatolizáló főnemesi családok körében sokáig a pozsonyi zárda volt a 

legkeresettebb. Ha a meglehetősen hiányos apácanévsorokat összehasonlítjuk, lát-
hatjuk, hogy egészen a hatvanas évekig őrizte ezt a vezető szerepét. Pozsony és 
Nagyszombat között igen komoly vetélkedés folyt a kiválasztottakért, mivel egy-



egy klastrom tekintélyét nagyban növelte, ha a legelőkelőbb családból származó 
apácák éltek falai között. Amikor pl. Mellith Kata lányát Nagyszombatba küldte, 
a pozsonyi apátnő így írt: „... mint hallom kgd ugyan a kis Klárikát a' nagyszom-
bati Nénémnek igirte s - oda akarta adni, itt rettenetes nagy háborúság lészen s -
nagy harag azért..."27 

A rangos utánpótlás biztosítása pontos információkat kívánt. Ennek meg-
felelően a módszereket, a követendő taktikát is aprólékosan kidolgozták. Csáky 
Anna Franciska pl. gondosan számontartotta a potenciális jelölteket, és már évek-
kel az ideális életkor (8-10 év) előtt a gyermek beadását kérő levelekkel kereste 
meg a szülőket: „... édes kedves öcsém uram, immár alig várnám társaságunkban 
az Kegyelmed kis apáczáinak egyikét. Most is akarunk bevenni Révay László 
uram leányát, ki most jár tíz esztendőben, vadnak most is hasonló uri nemzetből 
való kis társai, kik immár alig várnak, azért azokkal együtt lehetne, Istent dicsir-
hetné az kegyelmed leánya is..."28 

A klarissza-stratégia érdekes része, hogy a gyerekekkel is felvették a kap-
csolatot, és rendszeresen ajándékokat küldtek nekik. Talán meglepő, de a kla-
risszák szinte mindent tudtak a gyermeklélektanról. A játék varázsára, a gyerekek 
szerepjátszó és empatikus hajlamaira építettek. Babát küldtek a gyerekeknek aján-
dékba - egy saját készítésű „klarissza bábocskát", hozzá a teljes téli s nyári ruha-
tárat. Majd sorban eljuttatták hozzájuk mindennapjaik apró tárgyait: színes szent-
képecskéket, rajzokkal teli imakönyveket, olvasót, corda-övet, koszorút, Agnus 
Deit s kedvcsinálónak rengeteg édességet. Végül pedig finom szövetből a kislány 
méretére készített apácaruhát küldtek, hogy - amint ezt egy levélben is megfogal-
mazták - a gyerek babájával játszva ebbe öltözzön s így jövendő életéhez kedvet 
kapjon és hozzászokjon.29 (Talán ezzel is összefügg az a gyakorlat, hogy a század 
második felében egyre több fogadalmi kép és portré ábrázol szerzetes-, ill. apáca-
ruhába öltöztetett gyerekeket.30) Tehát az apácák a gyerek akaratát, a gyermekkor 
sajátosságait is szem előtt tartották. Nem véletlenül, hiszen nemcsak a gyerekek meg-
szerzése volt a fontos, hanem az apáca élet elfogadtatása és megszerettetése is. 

A gyerekek gondos kiválasztása meghatározta a zárda légkörét és szociális 
összetételét. XII. Benedek pápa bullájának értelmében a pozsonyi és a nagyszom-
bati klastrom létszámát 50-50 főben maximálták.31 Szintén Csáky Anna Fran-
ciska egyik leveléből tudjuk, hogy 1655-ben 48 apáca élt a zárdában. („Az ötven 
számnak kettő hia, mint hogy Isten kivett kettőt közölünk ez esztendőben") Ebből 
„tizenketten vadnak, kiket főző és szolgáló apáczáknak tartunk, az kik sepernek , 
konyha dolgát hét számra végzik".32 Csáky Anna Franciska keze alatt egy novicia 
és négy gyerek nevelkedett ekkor. A fennmaradó 28 apáca közül 4 német, 2 hor-
vát, 1 közrendű magyar volt és 21 származott magyar nemesi családból. Ok visel-
ték a legfontosabb tisztségeket, közülük kerültek ki a karének tagjai. 

Pázmány reformja óta a jelölteket meghatározott szempontok szerint, tuda-
tosan válogatták ki. Nemcsak az előkelő családok jelenlétét tartották fontosnak, 
hanem ennek a jelenlétnek a folytonosságát is. így pl. amikor Kornis Kosntancia 
súlyosan megbetegedett, társaival együtt hosszasan levelezett rokonaival, hogy a 
család egy újabb leány beadásával továbbra is képviseltesse magát.33 Egy-egy 
család több tagjának együttes jelenléte (leginkább a nagynéni - unokahúg formá-
ban) teljesen általános jelenségnek tekinthető.34 



A válogatás másik szempontja - az elsővel összefonódva - az volt, hogy a 
convent apácái ezentúl is szorosabb-lazább rokoni kapcsolatban legyenek, (pl. só-
gorság, unokatestvérség)35 Csáky Anna Franciska egyik fő érve volt, amikor Kor-
nis Ferenc lányát próbálta rendjének megnyerni, hogy nem idegen környezetbe, 
hanem rokonok közé kerül a gyermeke.36 Az apácák igyekeztek tehát mind a be-
kerülő gyermekek, mind önmaguk számára egy összetartó, családias légkört ki-
alakítani. 

A zárda mindennapi életét elvileg a kéthetente felolvasott regula határozta 
meg. A több évszázados szabályzat rideg világot próbált megteremteni. Klauzú-
rát, szigorú böjtöt írt elő. Beszélgetni csak meghatározott időben, meghatározott 
témákról lehetett, a nap imádsággal, énekkel telt el. A klarissza ruhája durva 
posztóból készült, cellája sivár, ágya csupán egy szalmazsák.37 

A fennmaradt levelek ezzel szemben egy igencsak tevékeny és pezsgő vi-
lágról tanúskodnak. Az apácák időbeosztását természetesen a közös imák, tevé-
kenységek rendje határozta meg, de emellett szorgos munka folyt. A szolgáló 
apácák főztek, rendben tartották a zárdát. A tisztségviselő apácáknak, mégha 
munkamegosztásban is, de hasonló gondokkal kellett megküzdeniük, mint a vilá-
gi nemes asszonyoknak. Ők is neveltek gyerekeket, voltak köztük „betegmeste-
rek", híressé váltak receptjeik s kézimunkáik. Számon tartották a klastrom jöve-
delmeit. Kondé Katalin apátnő pl. a birtokügyek rendbeszedésével, és a zárda át-
építésén végzett munkájával vívott ki elismerést. Sokan a tudomány felé fordul-
tak, nyelveket tanultak, vagy könyveket adtak ki, mint Esterházy Magdolna.38 Az 
apácák kezelték a rend levéltárát, s intézték a magyar, latin, német, horvát nyelvű 
levelezést: „... ha Kd csak egy holnapig volna tisztviselő apáca, megesmerné 
mennyi alkalmatlanságom vagyon, - írta Csáky Anna Franciska egy választ sür-
gető levélre - mikor jól akarok irni asszonyomnak [édesanyjának] is egy holnap 
alatt is szakgatva alig vehetek időt..."39 

Még a klauzúrát is megszegték. Pázmány azonban megtiltotta, hogy a vá-
rosba kettesével kijárhassanak, és az apátnők a jószágok ellenőrzésére a birtokok-
ra kikocsizhassanak.40 Arra is volt példa, hogy valaki egyszerűen „áthelyeztette" 
magát: Bercsényi Zsuzsanna Erzsébet 1646-ban két évre Nagyszombatba költö-
zött, hogy anyjával s ott tanuló öccsével többet lehessen együtt41 A világtól való 
elzárkózásnak a látogatók nagy száma sem kedvezett. Pázmány 1635-ben kény-
telen a „szoló-rostély" használatát fél órára korlátozni, és a hosszabb látogatások-
ra adott engedélyeket ideiglenesen visszavonni.42 Mivel az apácák nagy része 
egymással rokoni kapcsolatban állt, egy-egy látogató egyszerre többüket is felke-
reste. 1659-ben Nádasdy Ferencné Esterházy Anna Júlia négy társnőjével kér lá-
togatási engedélyt, arra hivatkozva, hogy sok atyafia és rokona lakik a klastrom-
ban.43 

Változtak a böjti előírások is. Pázmány az apostoi szék felhatalmazásával 
engedélyezte, hogy az apácák hétfőn, csütörtökön és vasárnap húst ehessenek. A 
ruhák anyaga is finomabb lett. Csáky Anna Franciska megköszönve Batthyány 
Ádámnak a küldött vásznat, finomabbakat kért. Tréfás megjegyzése szerint 
Batthyány felesége igen kemény abatissa lenne, ha úgy gondolja, hogy az apácák-
nak ilyent kell hordaniuk.44 

A reguláktól való eltérés megmutatkozott a cellák berendezésén is. A bú-
torzatot pontosan rekonstruálhatjuk. Amikor 1639/40-ben befejeződött a zárda át-



építése, Csáky Anna Franciska anyját arra kérte: „...az új cellámba új világot, új 
ágyat és asztalt csinálhatna." Esterházy Magdolna elszámolásából megtudjuk, 
hogy az unokahúga számára előkészített cellában egy-egy asztal, ágy, szék, láda s 
egy almárium állt.45 A berendezés tehát spártai, az almárium az egyetlen fény-
űzés. Esterházy Magdolna arra is választ ad, hogy ez mire szolgált- „Christina 
kisasszoni czellajaba czinaltattam egy almáriumot az kire az oltárát czinalja." A 
klarisszák kialakították azt a szokást, hogy minden apáca a saját cellájába tetszése 
szerint feldíszített oltárt készített. (Ez általában az egész berendezés duplájába ke-
rült.) Középre képet állítottak, az oltár asztalkáját, vagy almáriumát drága és 
élénk színű (zöld, piros, arany) kelmékkel, gyertyatartókkal díszítették. Valószí-
nűleg más képek is lehettek a cellában. Csáky Anna Franciska ugyanis arra kérte 
rokonait, hogy ha általa nem ismert lányt vettek feleségül, portérjukat küldjék el, 
mert nem akart addig várni, amíg meglátogathatják.46 

A zárda és a külvilág 
A klarissza rend a 17. században nem végzett a külvilág számára „hasz-

nos" feladatokat, tehát nem volt sem ápoló, sem tanító rend, mégis felelevenítet-
tek bizonyos, a középkorban megszokott „szolgáltatásokat". Ezekkel mindazok 
élhettek, akik ide adták be lányukat. 

így a kolostor otthont adott azoknak az idős, özvegy nemesasszonyoknak 
is, akiket családjuk nem akart vagy már nem tudott megfelelően gondozni. Itt la-
kott pl. Bercsényi Imréné, id. Vadasné, Kornisné Keresztúri Kata s egy rövid ide-
ig Csáky Anna Franciska anyja, Wesselényi Anna is, ő azonban később Lengyel-
országba költözöttt. Az apácáktól többé-kevésbé elkülönítve, az emeleten alakí-
tottak ki számukra „lakosztályokat". Természetesen rájuk nem vonatkoztak a szi-
gorú klarissza szabályok, s ha mást nem akadályoztak munkájában, szabadon mo-
zoghattak, részt vehettek a klastrom életében is. Az ő jelenlétük magyarázza való-
színűleg azt az érdekest tényt, hogy ötven apácából három „betegmesteri", továb-
bi kettő pedig ápoló, gondozó funkciót töltött be. 47 

A zárda ingó vagyon és örökség megőrzését is vállalta. Ezt elsősorban 
olyan családok vették igénybe, akiknek Pozsonyban vagy a környéken nem volt 
sem házuk, sem birtokuk, ill. valamilyen oknál fogva nem tudtak biztonságos és 
állandó központot kialakítani. Itt őrizték pl. 1650-ig Bercsényi Imre közel 25 000 
forintos ékszer-hagyatékát. Később Bercsényi Miklós öröksége egy részét szintén 
a klarisszáknál tette zálogba. Ez praktikus megoldásnak bizonyult, mert Bercsé-
nyi 1659-ben, hogy rangjához méltóan jelenhessen meg, az országgyűlés idejére 
egyszerűen kikölcsönözte az elzálogosított láncot48 

Más apró szolgálatokat is tettek, Csáky Anna Franciska pl. Bécsből osztri-
gát, Horvátországból lovat hozat öccsei kérésére.49 

Az elhivatottság, a család mély hite, vallási felajánlás mellett a zárdába 
vonulásnak gyakorlati haszna is volt. Azokban a famíliákban, ahol 4-5 vagy még 
több leánygyermek volt, azzal a veszéllyel kellett szembe nézni, hogy kiházasítá-
sukkal szétaprózódik és idegen kézbe kerül a családi birtok. A szülők ebben az 
esetben akár több gyereküket is zárdába adták. Ifj. Csáky István négy lányát adta 
zárdába: kettőt a pozsonyi, egyet a nagyszombati klarisszákhoz, egyet az új rend-



hez, az Orsolyákhoz. A lányokkal adandó „hozományt" általában 2-3000 forint-
ban állapították meg, ezt részletben is fizethették.30 A megélhetésükre pedig egy 
kisebb jószágrészt rendeltek.51 Ez évi 300 forintot jelentett készpénzben és ter-
ményben. Egy apáca tényleges költsége 100 forintot tett ki, 100 forintot a Con-
vent szükségére (gyertyák, vaj, szövet stb.), a többit gyertyákra, szentképre, mi-
sék mondatására fordították.52 Mindez valóban nagy előnyt jelentett a családnak, 
mint ahogy azt egy hátralékot sürgető levelében Csáky Anna Franciska is megfo-
galmazta: „... Anna Mária kgtekkel egi test vér lévén, ha ez világi életre rendelte 
volna Isten, kgtek iovay megh kevesettek volna..."53 

A gyerekek kivétele ritkán fordult elő. Tulajdonképpen csak egyetlen ilyen 
esetet ismerünk, de ennek is különleges háttere volt: 1652-ben a gömöri főispán, 
Szunyogh Gáspár fegyveresei élén betört a nagyszombati zárdába, és unokáját 
Jaksith Zsuzsát erőszakkal kihozta. A botrányt Lippay érsek simította el, komp-
romisszumot kötöttek: Szunyogh ellen nem lépett fel az egyház, a klastromot újra 
szentelték, az unokát visszavitték, majd 16 évesen a család kivehette a zárdából.54 

Ha egy család beadta egyik lányát a klastromba, az esetek többségében, 
hasonló okok miatt, párhuzamosan egy fiút is elindítottak a szerzetesi pályán: 
Sennyei Istvánnak (később kancellár, győri püspök) nővére, Leonóra élt Pozsony-
ban, Gosztonyi Johanna apátnő mellett pedig megtalálhatjuk Gosztonyi István je-
zsuitát. Az Esterházyak Györgyöt és Magdolna Viktóriát, a Kornisok Istvánt és 
Borbálát, a Wesselényeik pedig Miklóst és Anna Eugéniát adták a jezsuiták, ill. a 
klarisszák közé. Csáky Anna Franciska még unokatestvéreivel, a Wesselényeik-
kel együtt indult, de a következő generációban a Csákyak már különváltak. Anna 
Mária mellett ifj. Csáky Lászlót irányították egyházi pályára, ő azonban később a 
katonai karriert választotta. 

Ezek az egyszerre induló pap-apáca pályák, e párhuzamos beépülések a 
katolikus egyházba a család mozgásterét, információs bázisát, befolyását növel-
ték. Mindez a családi stratégia olyan részét képezi, amelyet eddig még nem vizs-
gált meg kellően a történetírás. A klarissza apcák és - legtöbbször jezsuita - roko-
naik állandó és szoros kapcsolatban álltak, rendszeresen tájékoztatták és segítet-
ték egymást. Ezeket az információkat, kapcsolatokat bármelyik apáca s családja 
igénybe vehette; Gosztonyi István páter pl. a Csáky család bizalmasa lett, s Ist-
vánt Lengyelországba is elkísérte.55 

Számos példát ismerünk arra, hogy egy fényes karriert befutó főpap teszi 
lehetővé családja felemelkedéséi. De vajon miben segíthet egy helyhez kötött, ha-
talommal nem rendelkező klarissza? 

A viszonylag kedvező forrás-adottságok révén a Csáky család példáján le-
het leginkább bemutatni a zárda és külvilág kapcsolatát. Mint tudjuk, a klarisszák 
az utánpótlás biztosítása és a családdal való kapcsolattartás ürügyén kiterjedt le-
velezést folytattak. Ennek következtében a pozsonyi zárda a 17. századi királyi 
Magyarország politikai és társaséletének egyik fontos hírközpontjává vált. A 
gyűjtőkör roppant széles volt. A klarisszák tudták pl. hogy gyolcs, a gyapot a leg-
kedvezőbb áron a brassói görögöknél kapható, hogy ki kivel házasodik, vagy 
hogy adott pillanatban az érsek, a nádor mivel foglalkozik, s hol található. 

A klarisszák ismerték a hír értékét s éppen ezért arra törekedtek, hogy in-
formációik minél pontosabbak legyenek. Csáky Anna Franciska nem egyszer az 
érseknél vagy Nádasdynál ellenőriztette értesüléseit, s tőle is kértek meg-



erősítést.56 Igyekezett elsőkézből szerzett információkat továbbadni: „Érsek uram 
mondta nekem", „Nádasdy ur irta", „levele párját nekem megküldte", „horvátor-
szági gróf generális fia mondta" stb. Ezenkívül is osztályozták híreiket: „én ezt a 
hirt csak közönségesen hallottam",„valamit irok az nem suttogás", „sok féle kép-
pen folynak az emberek szájában a dolgok". 

Bizalmas leveleket is közvetített: 1651-ben, amikor II. Rákóczi György 
halálhírét felröppentették, Csáky István rajta keresztül informálta Lippayt, s az ér-
sek szintén az ő révén juttatta el válaszát.57 A Csáky fivérek annyira megbíztak 
apáca nővérükben, hogy joga volt felbontani a hozzájuk írt leveleket: „Mit írt 
Kdnek [Lippay] örömest tudnám, noha szabadságot adott Kd, nem merem felsza-
kasztani. ... Ui. íme reá vöm magam az levelet felnyitottam..."58 

A család kérésére a klarisszák manipulálták értesüléseiket; ennek leggya-
koribb formája a hírek visszatartása volt: „...az tittok az én reszemről ugi marad-
hat, - írta Csáky Anna Franciska egy levelében - de az mostani Világon mégh az 
gondolatokatis elléb fel talaliak az Emberek..." Még fontosabbnak számított, 
hogy az információ a megfelelő pillanatban kerüljön a köztudatba, s erre is sok-
szor az apácákat használták fel: „... edes Eöcsém Uram ennek uttannais tudositson 
Kgmed az dologh fellő, mikorra akaria kgmed, ez titok ki teriedését..."59 

Ezt a pozsonyi hírközpontot a főnemesi családok igen sokoldalúan haszno-
sították. Az apácák a politikai történésekbe természetesen nem láthattak bele, 
mégis számos hasznos értesülést, főként hangulat- és helyzetjelentést továbbítot-
tak. Tudták, pl. ha a palatínus és az érsek közt nézeteltérés támadt, hogy a kancel-
lár Erdélybe indul követséggel, s Nádasdyt az udvarba hívták, vagy hogy a nádort 
Bécs alatt kirabolták. Mindig tudták, melyik főméltóságviselővel hol lehet talál-
kozni.60 Erdély felé is kiépítették az utat, rokonságuk s a Kornis lányok révén az 
erdélyi katolikus családokkal is állandó kapcsolatban álltak. Nemcsak továbbítot-
ták, de maguk is értékelték a politikai eseményeket. Az 1662. évi országgyűlés 
vallási villongásait hallva Csáky Anna Franciska így fakadt ki egy levelében: „... 
ha nem elégh az Török myat és Nemetek myat való romlás, magokis el végez-
hetik, az mi kevés hátra maradott bennek..."61 

Az apácák egyik leggyakoribb feladata az volt, hogy a család Bécsben, 
Nagyszombatban, Pozsonyban tanuló, tartózkodó gyerekeire figyeljenek s róluk 
állandóan tájékoztassák a szülőket.62 Kiemelkedő szerepet játszottak a házasság-
szerzésben is. Az apácautánpótlás biztosítása miatt a főnemes lányokról egész 
Magyarországon ők rendelkeztek a legrészletesebb és legpontosabb információk-
kal. Még a titkos jegyességeket is ismerték (pl. Esterházy Pál és Illésházy Gábor 
lánya, 1651). Tudták, ki szabad még, és mennyi a hozománya. Csáky Anna Fran-
ciska a családja összes házasságkötésében nagy szerepet kapott. Gyakran ő aján-
lott mennyasszonyt (öccsének Bánffy Franciskái, ifj. Csáky Istvánnak Lónyay 
Margitot stb.), a jelöltekről háttérinformációkat, jellemzést küldött.63 

A klarisszák a közvélemény formálásában is szerepet vállaltak. Önként, és 
rokonaik megbízásából is, arra törekedtek, hogy családjukról kedvező képet ala-
kítsanak ki, s ezt mind az udvarban, mind a magyar politikai elitben tudatosítsák. 
Csáky Anna Franciska 1657 májusában öccsétől szokatlanul hosszú levelet ka-
pott. Csáky Istvánt ugyanis rengeteg támadás érte a lengyelországi hadjárat alatt 
tanúsított magatartásáért, s védekezni kényszerült. Nővérének írt levele teljesen 
eltér a korábbiaktól, egy védőbeszéd, valóságos retorikai remekmű. A levél végén 



a magyarázat is megtalálható: „Ezek voltak édes Aszoniom Néném, meliekrül 
szivem buzgóságábul igiretem szerint kelletett kgdt hoszu Írására való beö giona-
sommal teökelletessen informálnom, kit ha kgd deakra fordittatna vagi nemetre s 
eö fölsegenek fel küldene, elemosyna keppen vennem kgdtul..."64 Ha az érsek 
vagy a kancellár jóindulatát kellett megnyerni, szintén hozzáfordultak.65 Befolyá-
sa az udvarig ért; Csáky Anna Franciska és Wesselényi Anna közbenjárásának 
köszönhető Csáky István grófi címe, valamint Szepesvár és Léva elnyerése is.66 

A család olyan fontosnak ítélte Csáky Anna Franciska tevékenységét, 
hogy megpróbálták rábeszélni, költözzön Bécsbe, az udvar közelébe. De ő hajtha-
tatlan maradt: „Nem untam meg még pozsonyi lakásomat, az bizonyos az bécsi 
lakásnak gondolatjától is irtózom."67 1671-ben bekövetkezett haláláig a család 
három nemzedékét segítette tanácsaival és közbenjárásával. 

Tevékenysége a magyarországi klarissza rend történetének fontos idősza-
kára esett. Az 1625-71 közti közel fél évszázad a rend újbóli megerősödésének 
ideje. A pozsonyi klastrom átépítése, fejlődése ösztönzőleg hatott a többi kla-
rissza zárdára, s elősegítette az orsolyiták és más, ekkor megjelenő apácarend 
meg-, i 11. visszatelepedését. A 70-es évektől kezdődő virágkort Csáky Anna Fran-
ciska már nem érte meg. Hogy emlékét és nevét megőrizzék, a Csáky apácák 
minden generációjának egy tagja az ő szerzetesi nevét viselte. 

Függelék 

Pozsonyi klarisszák 
(Ahol az évszám nincs feltüntetve, 1655-ben volt említve) 

gróf Amadé Borbála Jusztina 
gróf Amadé Katalin Orsolya 
Anna Mária nővér kar-mester 
Bagoly Orsolya betegmester, 1655 
Bakay Judit 
báró Balassi Anna Borbála 
gróf Batthyány Anna Mária, 1670 
Bede Ilona Rozália 
gróf Bercsényi Zsuzsanna apátnő, 1655 
Bóka Krisztina +1650-55 
Bóka Magdolna 
gróf Csáky Anna Franciska 1625-1671 
gróf Csáky Anna Mária 1639(?)-1662, második notaria, 1655 
Csáky Éva Franciska 1669-1729 
Dorothe nővér 
Draskovich Cecilia 1634—1651, később a zágrábi klarisszák apátnője 
Erzsébet Terézia betegmester 1655 
gróf Esterházy Viktória kar-mester, első kulcsár 1655 
Fejér Fruzsina +1650-1655 
Ferencffy Ágnes 
Gosztonyi Johanna Erzsébet apátnő 1650, első notaria 1655, +1663 



báró Károlyi Krisztina 1670 
Kesevicz Brigitta 
Kondé Katalin apátnő 1633-1640 
báró Kornis Konstancia Borbála, +1653 
Kőszeghy Anna +1650-1633 
Lendvay Paula 
Ludovika nővér német secretaria 
Malenicz Krisztina Regina 
Méhes Hortulana novicia 1655 
gróf Nádasdy Mária Constancia 
Nagymihályi Klára +1650-1655 
Nyáry Antónia 1675 
Ordody Klára Mária 
Palaghy Zsuzsanna 
báró Perényi Franciska Judit 
báró Pongrácz Ilona Auróra 
báró Pongrácz Ilona Szidónia priornő, 1655 
gróf Révay Erzsébet Betarix 
Scheffer Eufrázia 
Sennyei Leonóra betegmester, 1655 
Sophia nővér első betegmester, 1655 
Szombati Erzsébet 
Szombathelyi Julianna 
Viczay Cecilia 
gróf Wesselényi Anna Eugénia apátnő, 1671 

Jegyzetek 

1. Szent Ferencz Atyánk Rendén lévő Boldog Aszszony Provinciájának Megyéjében Szűz 
Szent Klára Szerzetében élő Szüzek Klastromának kezdete, Néhai és mostani Allapottja. 
Amint az Említett Provinciának Archivumábul a Szüzek Conventeinek Protocollumaibul 
és Egyéb Irasokbul és Könyvekbiil Deák nyelven egybe szedte, és az után említett Szü-
zek kedvéért Magyar Nyelvre fordította P. E. K. 1768. Esztendőben, fol. 18. (19. századi 
másolata: Quart. Hung. 396.) - A továbbiakban: Rendtörténet. 

2. Esterházy Mária Magdolna levele Esterházy Pálhoz. Kismarton, 1663. augusztus 23. 
MOL P 125 Esterházy Pál iratai. 12. cs. No. 918. - Csáky Anna Franciska Komis Fe-
rencnek. Pozsony, 1655. szeptember 1. MTAKk Ms. 425/1II. Komis levéltár, Veress 
Endre gyűjtemény, f. 1944. A továbbiakban: Komis lvt. A továbbiakban ahol nem írunk 
keltezési helyet, ott Pozsony értendő. 

3. KARÁCSONYI JÁNOS, Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Bp., 
1924. II. k. (a továbbiakban - KARÁCSONYI II.) 457.1. - L. még e korszak részletezé-
sét: SZYLLABA EMIL, A pozsonyi klarissza templom története. Pozsony, 1944. (a to-
vábbiakban - SZYLLABA) - SZABÓ GYÖRGY PIUSZ, Ferencrendiek a magyar törté-
nelemben. Adalékok a magyar ferencrendiek történetéhez. Bp., 1921. (a továbbiakban -
SZABÓ GYÖRGY PIUSZ) - SCHÖNVITZKY BERTALAN, A pozsonyi klarissza-
apáczák története. Pest, 1886. 

4. A század első két évtizedében a pozsonyi zárdát négy osztrák apáca: Bliemblin Erzsébet, 
Penglin (később Englin) Magdolna, Lichtenberg Anna és Heislin Éva vezette felváltva. 



Működésük a rend szempontjából eredményesnek bizonyult: az apátnők állandó és rész-
ben sikeres erőfeszítéseket tettek, hogy a zárda korábban elvett birtokait visszaszerez-
zék. Rendtörténet, fol. 13. - KARÁCSONYI, Il.k. 520.1. - SZYLLABA, i.m. 32-36.1. 

5. KARÁCSONYI II., 520-521. 1. A domonkos apácák tehát már 1616-ban beolvadtak a 
klarissza rendbe, 1637-re pedig kihalt a rend. 

6. Rendtörténet, fol. 14-16. A szétválást képen örökítették meg, amelynek eredetijét a bécsi 
klastromban, másolatát a pozsonyi zárda refectoriumában helyezték el. 

7. Az átépítés történetét többen is megírták: Rendtörténet, fol. 16. - FRAKNÓI (FRANKL) 
VILMOS, Pázmány Péter és kora. I—III. k. Pest, 1868-69, 1872. II. k. 230. s köv. 1. -
SZYLLABA, 34-35. 1. A zárda alapterületét a szomszédos telkek megvásárlásával nö-
velték, az épületre emeletet húztak, itt dormitoriumot és cellákat alakítottak ki. 

8. Rendtörténet, fol. 19. 

9. Elsősorban a Buda környéki birtokok elismertetéséért folyt nagy harc. I. Lipót diplomája 
1670. november 1. megerősíti Pálffy Pál és Wesselényi Ferenc nádoroknak a klarissza 
javakra vonatkozó oltalomleveleit. Egyetemi Könyvtár Kézirattára, Coll. Hev. Tomus 
XVII. No. 17. - A birtokokra 1. még: MOL E 150 Acta ecclesiastica 20.d. fasc. 12. és E 
151 Acta ecclesiastica ordinum et monalium 24.d. fasc. 184-198. 46.cs. nr. 55. — SZA-
BÓ GYÖRGY PIUSZ, i.m., 443.1. 

10. Az ereklyéket részletesen ismerteti SZYLLABA, 30-31. és 37-47.1. 

1 I. Levelei Esterházy Pálhoz. 1691. április 27. MOL P 125 Esterházy Pál iratai. 12. cs. No. 925. 

12. Az ereklyetartókra 1. SZYLLABA, 37-47. 1. - A Margit képek sokszorosításáról: P 125 
12. cs. No. 919, 920. - A cilicium kölcsönadásáról: Csáky Anna Franciska levelei Csáky 
Ferencnek, 1660. november 24. és október 2.: „Az Szent Margit Aszoni öve az herczeg-
nenel vagyon de késedelme myat, ki nem vehetünk tölle, s mar masokis kertek szüksé-
gekre."; „...busulunk Szent Margit Aszoni öve myat, nem vittek Efsterházy] Palnenakis" 
MOL P 71 Rsz. 114. fasc. 262. fol. 423. és 389. - A cilicium körüli legendát feldolgozta: 
TAKÁTS SÁNDOR, Szent Margit asszony öve. in: Régi Magyar Nagyasszonyok. Bp., 
1982. 335-339. 1. 

13. Jegyességeit, minden részletezés és hivatkozás nélkül, DEÁK FARKAS említi, Magyar 
hölgyek leveleiről. Értekezések a Társadalomtudományok köréből. V/IX. sz. Bp., 1879. 
21-23. 1. - Későbbi levelei szerint ifjúkorát édesanyja mellett, a család erdélyi és felső-
magyarországi birtokain töltötte. 

14. Anyjának, 1639. szeptember 14. Magyar Hölgyek levelei. 499. darab. 1515-1709. Kiadta 
DEÁK FARKAS. Bp., 1879. 318. sz. - A továbbiakban: MHL. 

15. 1639. szeptember 3. MHL 317. sz. levél. 

16. Addig az édesanyja volt életének meghatározó központi személyisége. Védte öccsei indu-
latos természete ellen is: az szegény anyánkhoz - írta István öccsének - ... meg ne 
változzék, az mely tudom, hogy életét inkább meg röviditené. Immár tudja Kd az termé-
szetét, ha Kdnek mi nem tetszenék is, elhiheti Kd mind szeretetből származik és légyen 
szenvedéssel, hogy lehessen életének vége nyugodalmas..." MHL 323. sz. L. még hason-
ló tartalmú levelét László öccséhez 1630 augusztus 6-án. MOL P 1314 Batthyány cs. lvt. 
No. 8267. 

17. Csáky Lászlóhoz, 1630. augusztus 26. MOL P 1314 Batthyány No. 8267. - Anyjához, 
Wesselényi Annához, 1639. szeptember 14. MHL 318. sz. - Csáky Istvánhoz, 1650. no-
vember 22. MOL P 71 Csáky cs. lvt. Rsz. 125 fasc. 268. - Anyja s László öccse betegsé-
gekor sírva imádkozott s kérte társait, könyörögjenek közösen rokonai felgyógyulásáért. 
Más alkalommal álmából ébredt zokogva anyja gyengélkedése miatt. 

18. Ifj. Csáky Istvánt kéri, (1671. október 28.) hogy látogassa meg Mellith urat, mert „nem 
tudom két rendbeli levelemet kezéhez juttatta-e Kd? semmi levelét nem vette ő kemének 
az után, Kd is nem íija, hogy valami emlékezetben lett volna ő keme felőlem. MHL 326. 



sz. - Ifj. Csáky Istvánnénak (1664. december 4.) panaszkodik, hogy ,,imár töb öt hetenel 
levelet nem latam ö kk [Mindszenti Krisztinának] ... az utolso leveleben ö kgme nekem 
azt irtta vala hogy Szent Marton nap utan nem késik be indul ö kgme, kerem kgmedet iria 
meg nekem, mert azértis féllek hogi ö kgme közel lakot az sok pestises Emberekhez, 
ugyan dobogh az szivem ha valami niavolyai volna ö kk..." MOL P 71 Csáky cs. lvt. Rsz. 
114. fasc. 262. 

19. Levele Batthyány Ádámhoz: 1646. junius 19. MOL P 1314 No. 8270. 

20. Csáky Ferencnek, 1666. január 7. MOL P 71 Rsz. 114. fasc. 262. f. 394. 

21. Leveleanyjának. 1639. december 3. MHL 319. sz. levél. 

22. Idézzünk minderre egy teljesen hétköznapi példát László öccsének írt leveléből: „Ha Kgd 
egészségére iobban viselne gondot, könieb volna viselni, ha én Kgd confessariusa volnék 
bizony az sok dinnie ételért io Penitentiat adnék, mert tudván embernek azt enni, az mi 
artalmas, gionásra köteles bűn, én elleget dörgölödöm, de tudom Kgd egy nevetéssel 
mind be éri." 1630. augusztus 26. MOl P 1314 Batthyány lvt. No. 8267. 

23. Csáky Istvánhoz írt levelei: 1639. november 25. és 1651. október 7. MHL 321., 325. sz. 

24. DEÁK FARKAS, Egy magyar főúr a XVII. században. Gr. Csáky István életrajza. Bp., 
1883. (a továbbiakban - DEÁK, 1883.) 108. 1. 

25. Csáky Istvánnak, 1651. október 7. MHL 286.1. 

26. Csáky Istvánnak, 1651. október 7. MHL 285. 1. 

27. Wesselényi Anna Eugénia levele Csáky Istvánné Mellith Klárának. 1676. mácius 13. 
MOL P 71 Rsz 123. fasc. 266. 

28. Csáky Anna Franciska Kornis Ferencnek. Pozsony, 1653. november 11. MTAKK Ms 
425/III. Veress gy. 

29. Az utánpótlás biztosításának módszereit az alábbi levelek alapján sikerült rekonstruálni: 
Wesselényi Anna Eugénia Mellith Klárának. 1676. márcus 13. MOL P 71. rsz. 123. fasc. 
266. - Csáky Anna Franciska Kornis Ferencnek. 1653. november 11., 1655. szeptember 
1. és Bercsényi Zsuzsanna Erzsébet Kornis Ferencnek. 1654. szeptember 16., 1655. 
augusztus 28. MTAKk Kornis lvt'. III. k. fol. 1883, 1910. 1944-54. A klarissza módszert 
ésőbb az Orsolya apácák is átveszik;.ők is saját ruhájuk szerint való „öltöző köntösöcs-
két" küldenek ajándékba. Nádasdy Anna Júlia Mellith Annának. Pozsony, 1682. június 
23. MOL P71 rsz. 112. fasc. 26l/A. fol. 627-628. 

30. Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból. Katalógus, 
szerk. BUZASI ENIKŐ. Bp., 1988. 80., 88.1. és a 18., 62., 86. sz. képek. 

31. Magyarul 1.: Az Szent Calara Szerzetiben élő apáczáknak regulaiok. Melyet nekik adott 
és Megerősített IV. Orbán pápa, Urunk születése után 1263. Esztendőkben. Magyarul 
Írattatott 1627. esztend. Nagyszombati Szüzekért. Ao. 1635. (1649. évi másolata: Quart. 
Hung. 395., 18. századi másolata: Fol, Hung. 1964.) Quart. Hung. 394. függelék. - A to-
vábbiakban: Regula. 

32. Csáky Anna Franciska Komis Ferencnek. 1655. szeptember 1. MTAKk Kornis lvt. III. k. 
fol. 1950-54. 

33. Kornis Borbála Konstancia, Bercsényi Zsuzsanna Erzsébet, Csáky Anna Franciska levelei 
Kornis Zsigmondhoz és Ferenchez. 1648. szeptember 17. és 1655. szeptember 1. között. 
MTAKk Korniss lvt. III. k. - Hasonlóan ír Esterházy Magdolna Esterházy Pálnak is: 
„Énis már akár most Eletemnek vége fele lehessek oly szerencsés, hogy egy Attyafiat lát-
hassam ebben az én édes szerzetemben, ugi megh az Isten szine eleibenis eörvendeteseb 
Lélekkel menetek." 1691. április 26. MOL P 125 12. cs. No. 924. 

34. Néhány példa: Pongrácz Ilona Szidónia priomő és unokahűga Ilona Auróra, Csáky Anna 
Franciska és Csáky Anna Mária (Panoka), Amadé Borbála és Amadé Katalin, Esterházy 
Mária Magdolna és Esterházy Krisztina stb. A család kontinuitása a Csákyaknál figyelhe-



lő meg a legjobban: 1625-1671 Csáky Anna Franciska, 1639(?)-1662 Csáky Anna Má-
ria, 1669-1729 Csáky Éva Franciska (ő volt az apátnő 1714-ben, amikor a klarisszák 
visszaköltözket Budára), 1695-1720 Csáky Zsuzsanna Eugénia. 1. Csáky István leveleit: 
MOL P 71 Rsz. 35. fasc. 127. fol. 17., 18., 52. és NAGY IVÁN, Magyarország családai 
czimerekkel és nemzedéki táblákkal. Pest, 1858. III. k. 83-84. 1. 

35. Csáky Anna Franciska a következő apácákkal állt szoros rokonságban: Wesselényi Anna 
Eugénia (unokatestvér), Csáky Anna Mária (unokahúg), Perényi Judit Franciska (sógor-
nő), Komis Borbála Konstancia, Sennyei Leonóra (másodunokatestvérek). Rajtuk kívül 
rokonként tarotta számon Nagymihályi Klárát, Balassa Borbálát, Batthyány Anna Máriát, 
de ezeket a rokoni fokozatokat ma már elég nehéz az akkori értékén megítélni. 

36. Levelei Komis Ferenchez, 1653. november 11. és 1655. szeptember 1. MTAKk Komis 
lvt. III. k. fol. 1883 és 1944-1953. 

37. Regula, 7-23.1. 

38. Kondé Katalin tevékenysége nyomon követhető kiadott levelei alapján. Apácák levelei a 
XVII. század közepéről. Kiadta PÓR ANTAL Történelmi Tár 1909. 42-51. 1. - „Az mi-
nemő könyvecskéket Herczegseged Gratiaiabol ki nyomtattam, ma megh kerülvén im 
Herczegseghednek egyet küldöttem... Esterházy Mária Magdolna Esterházy Pálnak, s.d., 
s.l. MOL P 125 12. cs. No. 925. 

39. MHL 317. sz. levél. Vadas Gábornak. 1639. szeptember 3. 

40. KARÁCSONYI II., 458.1. 

41. THALY KÁLMÁN. A székesi gróf Becsényi család 1525-1835. Bp., 1885. I. k. (A to-
vábbiakban Thaly.) 194., 199-200.1. 

42. Pázmány rendeletei. 1635. június 6., december 8. Pázmány Péter összegyűjtött levelei. 
Kiadta HANUY FERENC. I-II. k Bp., 1910-1 i„ II. 437., 585., 620-621.1. 

43. KARÁCSONYI, 527.1. 

44. A böjtre: KARÁCSONYI II., 471.1. - A vászonról: Batthyány Ádámnak. 1646. július 19. 
MOL Pl 314 Batthyány cs. lvt. No. 8271. 

45. Csáky Anna Franciska anyjának. 1639. szeptember 14. MHL 318. sz. levél. - Esterházy 
Mária Magdolna Esterházy Pálnak. 1692. október 7. Az almáium 2 Ft, az ágy 1,50 a láda 
1 Ft, az asztal 25, a szék 40 garas volt. MOL P 125 12. cs. No. 922. 

46. „...nincs nagy reménységem, hogy az kedves uj atyafiat én láthassam, hanem kérem sze-
retettel Kdet az én kedvemért irassa le a képét és küldje nekem." (1640. március 30.) 
-„...irassa le az képét s első alkalmatossággal nekem küldje meg, melyen nem kevés örö-
mem lenne. Az mely kép most is nálam vagyon, ha annak íratásának módját feltalálta 
volt Kd maga szeretetiből, találja fel ennek is..." (1671. október 28.). MHL, 322. és 326. 
sz. levél. 

47. Az itt élő özvegyasszonyokra 1.: MHL 319. sz. levél, - Thaly, 200. 1. - KORNIS 
GÁSPÁR: Erdély és családja viszontagságairól, in: Magyar emlékírók 16-18. század. 
Bp., 1982. 324-325. 1. - A három betegmesterről és két segítőjéről Csáky Anna Francis-
ka írt Kornis Ferencnek: 1655. szeptember 1. Komis lvt. No. 1952-1953. 

48. A leltárt és az erre vonatkozó legfontosabb dokumentumokat idézi THALY, 201-212. és 
233-234.1. 

49. MHL 325. sz. levél. - Csáky Lászlónak, 1630. augusztus 18. és 26. MOL P 1314 No. 
8267. és 8273. 

50. Csáky István kötelezvényei lányai beadásakor: 1649. július 6. és 1673. szeptember 16. 
MOL P 71 Rsz. 35. fasc 127. 

51. Csáky Anna Franciska a kecskeméti részjószág adóját kapta, halála után ezt a segítő ro-
konság nélkül maradt Wesselényi Eugéniának engedték. Még a XVIII. században is ezt a 
birtokrészt kapták a család klarissza apácái. 



52. A 300 Ft felhasználásáról beszámol Wesselényi Eugénia Csáky Istvánnak írt levelében. 
(1671) Közli NYÜRŐ ZSIGMOND, Adatok a honi Clarissza apáczák történetéhez. In: 
Religio 1853. 57. sz. 451-452.1. 

53. Csáky Ferencnek, 1669. február 10. MOL P 71 Rsz. 114. fasc. 262. f. 412. 

54. Az esetet ismerteti SZABÓ GYÖRGY PIUSZ, i.m. 435.1. 

55. DEÁK, 1883. 136., 156., 336.1. 

56. „Meg nem merném imi mennyi felöl jött ez az hir csak én hozzám is. Irék Nádasdy uram-
nak init itél, honnét származik ez az hire, ha valamit értett benne, remélem Kdnek vagy 
nekem ir az dologról." Id. Csáky Istvánnak, 1657. február 7. MHL 320. sz. levél - „... 
édes Palatinussunknakis ... imár eginehaniszor hirdetik halálát, mint hogi nem tuttam 
honnét vegere menem czak szegin alazatos Ersekünkhoz kültem tudakozni..." Csáky Fe-
rencnek, január 1. MOL P 71 Rsz. 114. fasc. 262. f. 394. 

57. MHL 284. sz. levél. 284-85. 1.: „Az Kd írásának méltó részét én közöltem É(rsek) 
urammal, kit jó ncven vévén ő nagysága, tlem im Kdnek szóló levelét küldé hozzám, me-
lyet Kdnek megküldtem..." - 1660-ban pedig Csáky Ferenc és Esterházy Pál között köz-
vetített; Csáky Ferencnek írt tudósítása, 1660. október 2. MOL P 71 Rsz, 114. fasc. 262. 
f. 389. 

58. Csáky Istvánnak. 1651. október 7. MHL 285-86.1. 

59. Csáky Anna Franciska két levele Csáky Istvánhoz: 1662. október 29. és 1650. november 
22. Mindkettő: MOL P 71 Rsz. 125. fasc. 268. 

60. Egy példa a sok közül: „Rotál Uram czak lant koczin iöt idde, s mindez Urak tanáczábol 
fel kellett menni ő kk ő Felségének köszönni és Palatínus Uramal magién allá, most szól-
tam ő Ngával, mondá hogi ez hónapnak 10. napian akar megh indulni beteges feleségét 
Stubniára vinni, onnét Muraniba boczatani, maga az hadakhoz menni, ez az emberi szán-
dék, Isten mit akar arról imi nem tudok..." Csáky Anna Franciska Mindszenti Krisztiná-
nak, 1661. július 1. MOL P 71 Rsz. 114. fasc. 262. f. 416. 

61. Csáky Istvánhoz: 1662. október 29. és 1650. november 22. MOL P 71 Rsz. 125. fasc. 286. 

62. Csáky Anna Franciska rendszeresen küldte beszámolóit Csáky Ferencről, az ifjabb Lász-
lóról és Istvánról a szülőknek. (1. a már korábban idézett levelekben.) 

63. „... az özvegy, kit én is láttam és személyében is tisztes, annak utát feltalálni Kd magáévá 
tehetné. Most H/...?/ asszonyom igen dicsérte az ő ifiuságában jó erkölcscsel való maga-
viseletét, szebb értékét, elegendő arany, ezüst marháját ... Talán Isten Kdnek hagyta. Az 
emberek szoktak kapni effélén, talán ne szintén lenne utolsó Kgyd. Azon az földön nem-
zetsége, de nem osztályos senkivel." Csáky Istvánnak, 1639. április 6. MHL 316. sz. le-
vél. - „... igen szépnek hallom annak az kis Asszoinak az öcsét ... talám mégh iövendö-
benis szerez ütközetet, azt hallottam Ádám Uram [Wesselényi] számára volna, ha az Ho-
monnaiban akadali lenne, ..." Csáky Istvánnak, 1662. október 29. MOL P 71 Rsz. 125. 
fasc. 268. 

64. Csáky István Csáky Anna Franciskának. Szepesvár, 1657. május 18. MOL P 71. Rsz. 35. 
fasc. 127. fol. 33-36. 

65. Csáky Anna Franciska beszámolója a Szelepcsényivel történt találkozásról: MHL 323. sz. 
levél. Értesíti öccsét Pálffy Pál szándékáról, aki az udvarnál a Csáky ellen összegyűjtött 
panaszokat kívánta bemutatni. MHL 321. sz. levél. 

66. Deák, 1883. 108.. 126., és köv. 1. 

67. Wesselényi Annának, 1639. szeptember 14. MHL 318. sz. levél. 



Ildikó Horn: Anna Franciska Csáky 
und die Pozsonyer Klarissen 

An der Wende der 16. und 17. Jahrhundert in Ungarn kämpfte der Orden 
der Klarissen wegen der Reformation und der türkischen Eroberungen um seine 
Existenz. Die noch bestehenden Klöster im Pozsony und Nagyszombat wurden 
mit Nonnen aus Österreich nachgefüllt. Die Wendung im Leben des Ordens voll-
brachte die Tätigkeit von Péter Pázmány. Den Muster hat er mit dem Pozsonyer 
Kloster geschafft. Während die österreichischen Nonnen sich in Graz ansiedelten, 
wurde in Pozsony die ungarische Sprache herrschend: Die Regeln wurden ins Un-
garische übersetzt und bald traten die Töchter der vornehmsten Familien in den 
Orden ein. Pázmány vergrößerte die Umgebung und das Gebäude des Klosters. 
Dem Pozsonyer Kloster vertraute er die Bewahrung der Tradition, der Werte und 
die Reliquien der ehemaligen Klöster in Siebenbürgen und im türkischen Gebiet. 
Neben der Klarissentradition stellte er die historischen ungarischen Frauengestal-
ten in den Vordergrund: Pozsony wurde zum Zentrum des Kulten von Margit der 
Arpaden und der Königin Erzsébet. Mit Pozsony gleichzeitig entwickelte er den 
Kloster in Nagyszombat und er regte die Gründung des Zagraber Klosters an. 

Das alltägliche Leben des Klosters bestimmte im Prinzip der mehr Jahr-
hundert alten Ordnung des Papstes Urbanus des Vierten, die eine kaltsinnige Welt 
zu schaffen versuchte. Demgegenüber bezeugen die erhaltenen Briefen ein recht 
tätiges und wimmelndes Leben. 

Dabei erfüllte Anna Franciska Csáky eine bestimmende Rolle. Den nam-
haften Nachwuchs zu sichern, arbeitete sie mit einigen Gefährten die zu folgen-
den Taktiken und Methoden minuziös aus. 

Einerseits hatte dies zur Folge, daß die Nonnen miteinander verwandt wa-
ren, und so gelang es ihnen eine wärmere, familiäre Atmosphäre zu schaffen. An-
dererseits verfügten sie über die genauem Informationen von den aristokratischen 
Jungfrauen. Diese Kenntnisse verwendeten regelmäßig die adeligen Familien, die 
ihre Söhne wollten heiraten lassen. Die Klarissen erweckten bestimmte, im Mit-
telalter gewöhnliche „Dienstleistungen" wieder. So gab der Kloster den alten, 
verwitweten Frauen der Aristokraten heim, und unternahm auch die Bewahrung 
beweglicher Vermögen und Erbschaften. Mit dem Beispiel Anna Franciska Csáky 
ist zu veranschaulichen, wie eine Nonne der familiären Politik noch helfen konn-
te: Sie vermittelte geheime Korrespondenz zwischen kirchlichen Politikern und 
ihren Verwandten, regelmäßig berichtete sie über die Söhne der Familie, die in 
den Jesuitenkollegien lernten, sie verwickelte Käufe im Ausland, und der 
gräfliche Titel ist zum Teil auch ihrer Vermittlung zu danken. 


