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A gyöngyösi ferences kolostorban, mely az 1370-es években épült, őrizték 
1526—1541 között, m ajd később 1770-től 1900-ig a legnagyobb m agyar 
ferences tartom ánynak, a szalvatoriánus provinciának ira tanyagát, m ert 
Gyöngyösön volt a szalvatoriánus provincia központja. 1900-ban a római 
Szentszék m egszüntette a szalvatoriánus ta rtom ány t és a gyöngyösi rendházat 
a kapisztránus provinciának ad ta  át. A gyöngyösi rendházban őrzött értékes 
levéltári anyag a helyén m aradva a kapisztránus tartom ányfőnökség birtokába 
került. 1912-ben a budai kolostorból Gyöngyösre helyezték á t a kapisztránus 
tartom ányfőnökség székhelyét. Ezzel a kapisztránus tartom ányfőnökség levél
tá ra  is Gyöngyösre került. A kapisztránus tartom ányfőnökség irataival együ tt 
Gyöngyösre v itték  a kapisztránus provincia elődjének, a bosnyák-bánya- 
vidéki rendtartom ánynak ira ta it is. A kapisztránus tartom ány  ugyanis a 
bosnyák-bányavidéki provincia magyarországi rendházaiból jö tt létre 1757- 
ben.

A budapesti kolostor könyvtárában, mely a rendházzal együtt 1833 — 1836- 
ban épült, őrizték a török kiűzése u tán  létesült ferences kolostorok, így az 
1785-ben II. József rendeletére elvett budai vízivárosi rendház és plébánia, 
továbbá a M ártírok úti, kezdetben ágostonos, 1785-től ferences kolostor és 
plébánia levéltári anyagát. 1969-ben a korábban Gyöngyösön őrzött és a 
M ártírok úti rendház könyvtárában  őrzött ira tanyag  egyesítésével jö tt létre 
a Ferences Levéltár.

A levéltár anyagának terjedelm e 40 folyóméter. A legrégibb ira t 1261-ből 
származik, és ezzel a IV. Sándor pápa által kibocsátott bullával együtt 
112 Mohács előtti oklevél van a levéltár birtokában.

A levéltár iratanyagának első fondfőcsoportjába a négy rendtartom ány 
tartományfőnökségének fondjai tartoznak.

A szalvatoriánus rendtartom ány (ebbe ta r to z tak  a Felvidék és az Alföld 
nagyobbik részének kolostorai) tartom ányfőnökségének fondjában rende
letek (1629 — 1899), hivatalos levelezés (1564 — 1900), körlevelek (1663 — 1884),



a  rendtartom ány központi vezetősége üléseinek (1659 — 1899), a személyi 
ügyeknek (1622—1899) és a gazdasági ügyeknek (1622 — 1899) iratai ta lá l
hatók  meg.

A bosnyák-bányavidéki rendtartom ány tartom ányfőnökségének fondja kör
levelekből (1712 — 1757), a tartom ányfőnöki h ivatal (1611 — 1757) és a sze
mélyi ügyek (1741 — 1743) irataiból áll.

A kapisztránus rendtartom ány (Duna m enti és a D ráva —Száva keleti ré
szének kolostorai) tartom ányfőnökségének fondja rendeletekből (1757 — 
1912), hivatalos levelezésből (1894 — 1935), körlevelekből (1757 — 1900), a 
rendtartom ány központi vezetőségi üléseinek (1771 —1914), tartom ányfő
nöki hivatalának (1757 — 1950), a személyi ügyeknek (1757 — 1950) és a gaz
dasági ügyeknek (1757 — 1950) irataiból tevődik össze.

A ladiszlaita rendtartom ány (1661-től H orvátországban) főnökségének 
irataiból csupán a körlevelek (1857 — 1902) m aradtak meg.

A második fondfőcsoportban 54 rendházból, illetve ferences plébániáról 
begyűjtött iratok találhatók. Ezek legtöbbjének csak töredékes iratanyaga 
került be a levéltárba, s viszonylag teljes, éppen ezért helytörténeti szem pont
ból is igen értékes iratanyaggal két kolostor és egy plébánia van képviselve 
a levéltárban: a Buda-M ártírok ú ti (országúti) rendház (1785 — 1950) és 
ferences plébánia (1785—1950), továbbá a kecskeméti ferences rendház 
(1659 — 1950). A M ártírok úti kolostorral és plébániával kapcsolatban érdemes 
megemlíteni a ,,Collectanea diversorum ” elnevezésű kötetsorozatot, amely
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a Buda-Vízivárosi és Buda-M ártírok ú ti kolostorokra és ferences plébániákra 
vonatkozó okm ányokat, levelezéseket stb. tartalm azza 11 kötetbe kötve.

Nemcsak ennek a fondfőcsoportnak, de az egész levéltárnak egyik leg
értékesebb, főleg sok helytörténeti adato t tartalm azó darabjai a következő 
história domus kötetek: Andocs (1944—1949), Buda-Országúti Ágostonos 
kolostor (1734— 1782), Buda-Vízivárosi és M ártírok ú ti kolostor (1731 — 1950), 
Csongrád (1937 — 1950), Debrecen (1943—1950), Eger (1730—1791, 1845 — 
1928), Gyöngyös (1764—1814, 1886—1934), H atvan  (1929 — 1949), Jász 
berény (1742—1937), Kecskemét (1759 — 1950), M átraverebély (1757 — 1950), 
Mohács (1830 — 1912), Pécs (1776 — 1918), Salgótarján (1927 — 1950), Simon- 
tornya (1900-1950), Szécsény (1739-1784, 1880-1950) és Vác (1719 - 
1797).

A gyűjtemények közül messze kiemelkedik a Mohács-előtti oklevelek 
gyűjteménye. A 112 M ohács-előtti oklevél fele pápai bulla. Ezek és a különféle 
egyéb egyházi és világi hatóságoktól k iállíto tt oklevelek részben az obszerváns 
(az eredeti szigorú szabályzathoz ragaszkodó) kolostorok alapításával, a 
m agyar obszerváns v ikáriátus létesítésével, továbbá a konventuális (nagy 
konventjeik fenn tartására  ingatlannal rendelkező) ferencesektől tö rténő  
kolostorelvételekkel és az obszervánsoknak való átadásával foglalkoznak. 
A felsoroltakon kívül sok Mohács-előtti oklevél tárgya  még különböző bú 
csúk engedélyezése, kiváltságok nyújtása, tilalm ak felállítása, büntetések 
kilátásba helyezése és egyéb, főleg személyekre vonatkozó rendelkezések. Az 
öt királyi oklevél egy kivételével ferences vonatkozású.

A gyűjtem ények értékes része még a Jakosich tartományfőnök, m ajd 
Kaizer Nándor rendi levéltáros által 1708—1889 közötti időszakban össze
gyű jtö tt és közel 80 kötetbe rendezett iratanyag, mely régi oklevelek m ásola
ta in  kívül sok eredeti okiratot, állami és egyházi hatóságok rendeleteit, illetve
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ezek m ásolatait, levelezéseket, vagyoni és személyi kim utatásokat, név tára
ka t, történelm i adatokat és egyéb érdekességeket, így pl. képeket, térképeket, 
címer- és pecsétm ásolatokat stb. tartalm az. Ebben a Jakosich-féle gyűjte
ményben, a 33-ik kötetben található  M artinovics Ignácnak 13 levele, továbbá 
a vele kapcsolatos levelezések és fogalm azványok egy része is. Ugyancsak 
a Jakosich-féle gyűjtem ényhez tartozik  a Bulgáriában működő ferencesek 
tö rténeté t és az ezzel összefüggő politikai és társadalm i eseményeket tárgyaló 
Archívum  T ripartitum  Inclitae Provinciáé Bulgáriáé. . . című vaskos kötet, 
mely 1764-ben készült.

A Ferences Levéltár gyűjtőköri illetékességébe tartozó irategyüttesek közül 
jelenleg az egyes kolosotrokkal kapcsolatos igen sok ira t még a megyei 
levéltárak őrizetében van, így  pl. a szécsényi rendház 1600—1943. évi ira t
anyagának tetem es része, melyben a rendház belső életére és gazdálkodására 
vonatkozó iratokon kívül a letétként elhelyezett különféle uradalm i gazdasá
gi iratok  gyűjtem énye is m egtalálható, a Nógrád megyei Levéltár kezelésében 
van. A M ariánus rendtartom ány ira ta it a M agyar Országos Levéltár őrzi.

A Ferences Levéltár a Jakosich-féle gyűjtem ény kivételével csak a fondok 
és azok állagainak szintjéig rendezett. A levéltárnak eddig a fondjegyzéke és 
a  Jakosich-féle gyűjtem ény repertórium a készült el. A bővebb segédletek 
hiánya azonban — a levéltári anyag kis terjedelm e m iatt — a kutathatóságot 
nem akadályozza.

A levéltárban kedden és szerdán 9 — 16 óra között, előzetes megbeszélés 
alapján egyéb időpontban is lehet ku tatn i.


