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Bakk Erzsébet – Bakk István 
 

A Boldogasszony-szigeti pálosok (2. rész) 
 

 
 

19. kép. II. Pius pápa oklevele (pápai bulla) 1459. március 21. Senis. Lapszéli bejegyzései 
(Forrás: DL 15226)70 

 

 
                                                 
70Kaprinay: Hung. Dipl. 4. II. p. 272. 
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20-21-22. kép. DL 15225. 1458. március 18. Senis. Eredeti. II. Pius ólom bullája. (Forrás: MOL) 
 
 1458. március 18-án II. Pius oklevele által 
mentesülnek az őket ”gyámolító” magyarországi 
Domonkos-férfirend joghatósága alól, mert annak 
tagjai majdnem teljesen elherdálták a női rend va-
gyonát. Így 1461-től71 már a domonkosok perjele 

                                                 
71 DL 15588: 1461. május 12. „II. Pius pápa az esztergomi 
érsekhez, továbbá az óbudai Szent Péter-egyház és a fel-
hévizi Szentháromság-egyház prépostjaihoz. A minap a 
Duna-, máskép Nyulaksziget-i apácák nevében eléje ter-
jesztett kérelem szerint, jóllehet a pápa Mátyás király és az 
anyja: Erzsébet kérésére a nevezett monostort elöljáróival, 
tagjaival, embereivel, ingó és ingatlan javaival együtt kivette 
a prédikátorok generálisának és provinciálisainak, akiknek 
a vezetése alatt éltek addig az apácák, minden iurisdictioja 
alól és minden más ordinarius joghatósága alól is és csak a 
szentszék joghatósága alá rendelte azt, hogy a perjelnő és 
konventje, meg embereik felett senki sem mondhat kiközö-
sítést vagy interdictumot és senki sem gyakorolhat felettük 
joghatóságot és ugyanakkor azt is elrendelte, hogy a prédi-
kátorok generalisa vagy magyarországi megbízottja nevezzen 
ki a rendből az apácák és embereik részére egy megfelelő 
gyóntatót egy, két vagy három esztendőre, olyan embert, akit 
Erzsébet, a király anyja és az ő halála után a mindenkori 
magyar királyné is szívesen lát, akinek a hatalma csak a 
lelkiekre vonatkozzék, a világi ügyekbe ellenben semmiféle 
beleszólása ne legyen; ő ad szükség szerint engedélyt a mo-
nostorba való belépésre a procuratoroknak, gazdatiszteknek, 

is csak a szigeti apácafejdelem-asszony enge-
délyével lépheti át a monostor küszöbét. Sőt, mint 
az oklevélből kitűnik, maga Szilágyi Erzsébet is a 
pápai nunciustól kér engedélyt, hogy kolostorukba 

                                                             
írnokoknak, kárpitosoknak stb. Rendelkezése ellenére a ge-
nerális magyarországi commissariusa: Meggesalya-i Péter, 
midőn a király anyja: Erzsébet és a perjelnő felkérték, hogy 
nevezze ki e tisztségre a rend egyik tagját: Feulduar-i And-
rást, mint erre alkalmas és Erzsébet előtt is kedves embert, 
ezt minden indok nélkül megtagadta, azonkívül néhány pro-
curatorukat, officialist, írnokot és kárpitost, akinek szükség 
kényszerítő hatása alatt a perjelnő adott engedélyt a mo-
nostorba való belépésre, kiközösítette és megtiltotta András-
nak és az apácáknak, hogy míg a kiközösítés tart, a monos-
tori templomba mehessenek. Azért Erzsébet és a perjelnő 
azt kérték a pápától, vegye rá Péter vicariust és a rend más 
tagjait rendelkezésének a betartására és mint gyóntatót ne-
vezze ki első alkalommal az említett András testvért és je-
lentse ki, hogy a perjelnő engedélyével a monostorba belé-
pők nem követtek el clausura-sértést. A pápa utasítja a cím-
zetteket, hogy kihallgatván előbb Pétert és más illetékeseket 
a dolgok állása felől, vegyék rá Pétert, hogy első alkalommal 
nevezze ki Andrást gyóntatóul, Andrást pedig utasítsák, 
hogy pápai rendelkezés alapján fogadja el a megbízatást; ha 
szükséges, alkalmazzák velük szemben az egyházi cenzúrát 
is és végül jelentsék ki, hogy akik a perjelnő engedélyével 
léptek be a monostorba, azt minden következmény nélkül.” 
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– akár a fejedelemasszony engedélye nélkül is – 
beléphessen.  
 Előzmények voltak még 1441. július 6-án: 
Egy okiratban Ulászló király bizonyítja, hogy 
midőn júl. 1-én "causa indulgentiarum" belépett a 
nyulakszigeti apácák klastromába, az apácák eléje 
és a társaságában lévő országnagyok elé járultak 
és panaszképpen előadták, hogy jóllehet a magyar 
királyoktól és hívektől nyert birtokaikat eddig tel-
jesen szabadon kormányozták az általuk kineve-
zett tisztviselők útján, mégis legújabban Zekchew-
i72 Hercegh Raphael és Pál az ő tudtuk nélkül né-
hány birtokukat a királytól a maguk számára kér-
ték, más birtokaikat pedig bizonyos védnökség cí-
mén foglalták le azok jövedelmével együtt a ma-
guk számára, jóllehet ezek biztosították az ő élet-
fenntartásukat s így ők, mint kéregetők kényte- 
 

lenek a mindennapi élelmükről gondoskodni. 
Orvoslásul a király azt a kegyet adta nekik, hogy a 
jövőben szabadon választhatják meg védnökei-
ket.73 
 Majd 1449. június 26-án: Hwnyad-i János 
kormányzó bizonyította, hogy a nyulakszigeti apá-
cák kérésére Kasok és Merse tolnamegyei birto-
kok felügyeletét áttette Somogymegyébe, mert kö-
zelebb esnek a somogymegyei törvényszékhez, 
mint a tolnamegyeihez. Teljesen kivonta azokat a 
tolnamegyei comesek, vicecomesek és szolgabírák 
joghatósága alól, azért kormányzói hatalmánál fog-
va utasítja a nádort, az országbírót és helyette-
seiket, továbbá Tolnamegye főispánját, alispánját 
és szolgabíráit, hogy ettől kezdve az apácákat és a 
két birtokon lakó jobbágyaikat semmilyen ügyben 
ne merjék a tolnamegyei hatóság elé utasítani. 
 

 

 
 

23. kép. DL 13348. Cavalcantibus Robert levele. (Forrás: MOL=NOL.) 
 
7273

 Még előbb 1439. április 9-én: de Cavalcan-
tibus Robert, decterum doctor, florenci kanonok, 
pápai káplán és causarum auditor specialis, Esz-
tergom város és az esztergomi egyházmegye összes 
egyházi személyeihez azt írta, hogy a minap IV. 
Jenő pápa üzenetet küldött hozzá, amely királyi és 

                                                 
72 szekcsői 
73 DL 13635 

más adományokról szólt. A Buda melletti nyulak-
szigeti Szent Ágoston-rendi, a prédikátorok veze-
tése alatt álló apácamonostorhoz több birtok tar-
tozott, név szerint Chelew, Felchelew és Jeness, 
amelyeket jobbágyaik útján eddig békén művel-
tek, de nemrég Keer-i János és Keer-i István a 
maguk számukra foglalták le azokat és élvezik 
azok jövedelmét még most is. A pápa őt bízta meg 
az ügy kivizsgálására, azért felszólítja a címzette-
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ket, hogy Keer-i Istvánt és Jánost bármely úton-
módon, ha másképp nem lehet, akkor a templo-
mokban való nyilvános kihirdetéssekkel idézzék 
meg az ő színe elé, illetőleg a megbízottai elé. Az 
oklevelet Theodoricus pápai közjegyző, Robert 
kanonok soribája74 állította ki.75 
 Csepel-szigetén is volt a pálosoknak birto-
kuk: Kynys-i Pál temesi comes és Alsómagyaror- 

szág főkapitánya, az általa a Veszprém megyei 
Wasonkw (Vásonkő) vár közelében alapított, 
Szent Mihály arkangyalról elnevezett pálos kolos-
tornak Chepel nevű possessiójában egy kőházat és 
két jobbágytelket adományoz.76  77 
 A Csepel-szigeten a térkép szerint 9 kolostor 
volt. Jókai Mór idejében a Margit-szigeten 5 ko-
lostor még látható volt.78 

 

 
 

24. kép. Müller Ignác Õfelsége fõstrázsamestere által: Magyarország térképe 1769-bõl. (Forrás: OSZK) 
 
7475767778  

                                                 
74 rokona 
75 DL 13348 
76 DL 24769 
77 A Csepel-szigetéről kiváló beszámolót kapunk a Somogyi 
Kódex 1-4. énekeiből. Mandics György: Somogyi Antal ro-
vásírásos gyűjteménye I-III. köt. 2014. Hivatkozás: III. köt. 
22-33. old. (Szerk.) 
78 Néhány kiegészítő adat a Csepelről: A csepeli király-
dombi korai Árpád-kori temetőről (Nemeskéri AÉ 1949. 
91.) A királyi szállások valamelyikén – Lórévén, Szent-
Ábrahámfalván (Ráckeve) vagy az északi szigetcsúcs Királyi 
kúriájában – 1183-ban III. Béla, 1244. IV. Béla datál. IV. 
Béla 1259-ben is Csepelen van, Lórévén datál. 1270-ben  
V. István (aki 1272-ben Csepel szigetén fejezi be életét s 
innen viszik temetni a budai Nyulak szigetére. 1276-ban 
Kun László bocsát ki oklevelet Lórévén. Utána majdnem 
mindegyik középkori uralkodónk megfordul itt. 1539-ben 
Szapolyai János. Lásd: Zolnay László: Elátkozott Buda… p. 
581.; Lásd még: A Csepel-sziget helyneveit közzéteszi Haj-
dú Mihály, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. Megjegyzés. 
Hajdú Mihály nem beszél az 1851-ben létesített telekkönyvi 
hivatal felállításáról, amikor is az osztrák kormányzat elren-
delte a földadó kivetése céljából a telekkönyvek felélénkíté-
sét. Ekkor főleg német, osztrák és cseh „Beamterhek”-nek 
nevezett tisztviselők német nyelven írták be minden faluban 
a határrészekre vonatkozó adatokat. Így a vörösfonalként hú-
zódóknak végig az Acker = szántó, Weide = erdő, Weise 
= rét, mező stb. megjelöléseket adták, pedig a nép nem is 
tudta, hogy ilyen szavak léteznek, néhány német (sváb) la-
kosságú község kivételével. A telekkönyvi bejegyzéseket gót 

 „Az időben a kormány gyengesége miatt 
annyira sülyedt az országban a közbátorság, hogy 
Tamás váczi püspök a tatárok, kúnok és magyarok 
által kiraboltatástoli félelmében Lodomér eszter-
gomi érseknek a Margit sziget felső részén lévő s 
kőfallal kerített udvarát, házát és kőtornyát kérte 
el nyolcz évi használatra, hogy abban vagyonát 
megőrizhesse.”79 
 Már korábban is sértette a templomos lova-
gok érdekeit a szigeti apácák jenőfelhévízi rév-
szerzése(?) vagy inkább foglalása80.81 Ezért 1425. 
január 25-én Bécsben Zsigmond király a szigeti 
apácáknak visszaadja a jenői kikötő vámját.82 Ma 
már tudjuk, hogy a templomosok rendjének meg-
szűnése (1312) után az ősi magyar Pálos-rendbe 
többen léptek be. 
                                                             
betűs német nyelven írták be akkor is, ha történetesen 
egyetlen német sem lakott a faluban. Ha ezeket kihagynánk, 
akkor világossá válna a természetes nyelvi állapotnak a fel-
tüntetése. 
79 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben II. kötet 
Kr. u. 884-1301-ig. Ötödik szakasz a kúnok Magyarország-
ban, az Árpád-házi királyok alatt. 1239-1301. 
80 Csak visszafoglalásról van szó. Nem szerzésről vagy fog-
lalásról. 
81 Zolnay (1982) p. 324. 
82 DL 11628. Bártfai (1938) p. 151. 
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25. kép. Margit-sziget keleti oldala 1542-ben. Részlet. (Enea Vico: Buda és Pest látképe az 1542-es ostrom idején. 
Rézmetszet.83 (Forrás: Irásné Melis Katalin: A budapesti Margitszigeti domonkos apácakolostor pusztulása  

a 16-17. században. In: Budapest Régiségei 38. (2004.) 107-120. p.) 
 
83 „A budai főesperesség középteste tehát, ép-
pen a régi Pilismegye volt. Ide tartozott Budavára, 
Felhévviz, Óbuda, a Nyulak szigete (ma Szent 
Margit-sziget) nagyszámú monumentális egyházi 
intézményeivel. Területén úgyszólván minden 
szerzetes-rend képviselve volt, vagy apátsággal, 
prépostsággal, vagy monostorral, társházzal. Ter-
mészetes, hogy a középkorban pezsgő egyházi élet 
folyt itt, s az egyházi szempontból, klasszikus 
minta volt. A középkori pápai tizedjegyzék, min-
den hiányossága mellett is, a budai főesperesség 
területén 35 plébániát sorolt fel, amelyek közül 
Nagy Imre 11 névben határozottan pilis-megyei 
helységeket ismert fel.”84 E szerint a budai főes-
perességben felsorolt 35 plébánia közül 17 lenne 
pilismegyei.  
 Megtaláltuk a nyulakszigetebeli premontreiek 
prépostságának pecsétjét.85 A rend volt a Nyulak-
szigetének egyházi lakója, ahová már a XII. szá-
zad végével letelepedett; és miután időközben 
(tatárjárás) elhagyta azt, 1245-ben IV. Béla86 is-
mét visszahelyeztette. A konvent pecsétjét is meg-
találtuk.87 Némethy Lajos pedig a „Péter pré-
                                                 
83 A 16-17. századi ostromképek közül különösen fontos 
Enea Vico (Ferrara, 1523-Párma, 1567) rézmetszete, amely 
az első visszafoglalási kísérlet idején, 1542-ben ábrázolja 
Budát és Pestet. Forrás: Rózsa György: Budapest legszebb 
látképei. Bp., 1995. 14. 3. kép 
84 Ortvay Tivadar: Magyarorsz. egyh. földleírásában a veszp-
rémi püspökséget. ld. I. 283–289. p. 
85 Turul 1887. 1. In: Némethy Lajos Budapesten volt egy-
házi testületek pecsétei (első közlemény). A nyulaksziget-
beli premontreiek prépostságának pecsétje. 
86 Őri G. György szerint a domonkosok rendje Magyaror-
szágon 1221-ben III. Honorius pápa és II. András magyar 
király alatt jött létre. Őri G. György (1877) p. 146. 
87 A nyulak szigeti apáca konvent. 

postét az 1294. évből az országos levéltár egyik 
oklevelén”. 

 

 
 

26. kép. Szent Mihály apátsági pecsétje  
a Nyulak szigetén (azaz Sigillum abbatis sancti 

Michaelis de insula Leporum.) 
(Forrás: Turul 1887. évf. 1. szám.) 

 

 A mandorla alakú pecsét88: „Ábrázol egy fő-
papi ornátusban álló főpapot (apátot). Rajta a bő 
casula, mely alatt az alba alól széles szegéllyel. 
Jobbjában a pedum, baljában öblös kehely, me-
lyet melle előtt tart. Fején alacsony mitra.”89 Az 
oklevélben, melyről a sárgaviasz pecsét hártyasza-
lagon függ ez áll: „Nos frater Petrus prepositus et 
conventus ordinis fratrum Premonstratensium 
ecclesie beate Michaelis de Insula90 sancte Ma-
rie iuxta Budam… Datum feria quarta proxima 
post festum assumptionis beate Marie Virginis, 
anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo 
                                                 
88 S. ABBIS SCI MICHAEL 'DINS VLA LEP azaz Sigillum 
abbatis sancti Michaelis de insula Leporum. 
89 Fejkötő vagy turbán vagy papi süveg. 
90 pásztorbot 
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quarto.” Az igen domborúan vésett pecsét annál is 
inkább megérdemli figyelmünket, mert a XIII. 
századbéli főpapi öltözetet igen tisztán szemlél-
hetővé teszi. Mert korábban a pécsi püspökök és a 
pannonhalmi apátok ismételve kezdték a szigeti 
apácák nemcsak követelni, de tettleg be is szedni 
a papi tizedet. Ekkor Chanadinus 1334 évi ren-
delete által eltiltotta az illetőket.91 (Cod. Dipl. 
Tom. 8. Vol. 3. 741.) 
 

 
 

27. A. Margitszigeti Konvent pecsétje. (1282 évi) 
DL 1130. (Forrás: Diplomatikai Levéltár(Q szekció) 
Kincstári levéltárból (E) MKA, Acta ecclesiastica 

ordinum et monialium (Q 332) 
 
 Külön említést érdemel Legéndi(y) Katalin 
(soror Katerina v. Kató), aki a nyulakszigeti (ma: 
Margit-sziget) szintén domonkos kolostor apácája 
volt. Feltételezhető, hogy ő vezette a kolostor 
könyvtárát és dolgozott az ott működő, kultúrtör-
téneti jelentőségű kódex-másoló műhelyben, me-
lyet Ráskai(y) Lea vezetett. Legéndi(y) Kató volt 
az ún. pálos eredetű Gömöry-kódex92 másolója, 
melybe személyes bejegyzéseket írt, többször em-
lítve betegségét is. Halála időpontját is tudjuk: 
1517-ben hunyt el. Kinizsi Pálné Magyar Benigna 
Imádságoskönyvét 1513-ban a pálos atyák készí-
tették el.93 „Domonkos szerzeti apáczákhoz tarto-
zott kéziratról 1234beli kezdetük óta 1526ig ti-
zenhét féléről tudunk szűz Margit életirásában 
említettekkel együtt. A 15 évü tanítvány kis-

                                                 
91 Radványi Imre: Margit-sziget története, Pest, 1858. 
92 A Mária kultuszt reprezentáló pálos Gömöry-kódex. Lásd: 
Bakk István – Bakk Erzsébet. A magyar Pálos Rend oktatási 
és irodalmi életének története, szerk. Gyárfás Ágnes, Mis-
kolci Bölcsész Egyesület, Miskolc, 2014, 110, 115-116 p. 
93 Döbrentei Gábor: Magyar nyelvemlékek, Foglalat. 2. Bu-
da, 1840. p. 10. 

asszony többfélehez ért mint „Zent Katerina 
a[zz]ony aki vala ’Zent Margy’t a[zz]onnak meste-
re, hog kÿ eutet tanehta eleu[z]er deakul” 70dik 
évében”94 
 

 
 

28. kép. Szent Margit élete. 1510. Budapest, 1990. 
(Forrás: Régi Magyar Kódexek 10.)  

 
 Dr. Gyárfás Ágnes által összeállított a Ta-
nulmányok Mátyás király éve alkalmából a Mis-
kolci Bölcsész Egyesület által a Budavárban ren-
dezett konferencia anyagában olvashatunk Szilá-
gyi Erzsébet és Beatrix ellentétéről, a domonkos 
apácák közül pedig Corvin János édesanyjáról. 
„Mátyás király bécsi berendezkedése után az 
egyetemen felé mutatott jóindulatát több ízben is 
kinyilvánította. 1489-ben, egy, az egyetem által 
rendezett nyilvános dispután személyesen is meg-
jelent és fel is szólalt. 95 A bécsi egyetemmel 
Beatrix királyné is kapcsolatban állt. A királyné 
ugyanis meggyőződéssel hitte, hogy a meddősé-
géért Korvin János anyja a felelős, és akit ezért 

                                                 
94 Döbrentei Gábor: Magyar nyelvemlékek, Foglalat. 2. 
Buda, 1840. 10-15. p. – Horváth Cyrill. A Margitsziget és 
kódex-irodalma. In: Magy. Szemle. 1894. évf. 254-255. és 
265-267.; Vasárnapi Ujság 54. évf. 23. 1907. 
95 Carbo, Ludovico: A Mátyás király dicső tetteiről írott 
Corvina. (MTA. Könyvtár). 
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bűbájossággal, boszorkánysággal vádolt meg a pá-
pánál. Előtte kikérte az egyetem több tanárának is  

a tanácsát. A professzorok véleménye a kérdésben 
sajnos nem ismeretes.”96  

 

 
 

29. kép. Lux Kálmán XIII. századi rekonstrukciós képe Boldogasszony monostorról. 
(Forrás: Bercsek Péter, 2013.) 

 

 
 

30. kép. DL 17328. „…Bak Mihály özvegye Dorottya…” 
 
 Megtaláltuk azt az oklevelet mely szerint több 
esetben a Bak(k) lányokkal kisérve ment Szilágyi 
Erzsébet a szigeti apácákhoz. „Márk a Szent 
Márk-egyház cardinalisa, aquileai pátriarcha 
apostoli követ Mátyás király anyjához: Erzsé-
bethez. Kérésére megengedi, hogy udvarhölgyé-
vel, Bak Mihály özvegyével Dorottyával és többi 
szolgálatot tevő leányaival együtt tisztes és előkelő 
ruhába megjelenhet, bármelyik apácát megláto-
gathatja és vele beszélgethet. Zártan öltözve az 
óbudai és nyúl-szigeti apáca-kolostorokat tetszése 
szerint bármikor felkeresheti.”97 Rendszeresen lá-
togatta Corvin János anyját a domonkos kolos-
torban. Valószínű, hogy a kis János herceg98 fejlő-

déséről is beszámolt és rendszeresen tájékoztatta 
a gyermekkel kapcsolatosan. 
969798 

                                                 
96 Tanulmányok Mátyás király éve alkalmából a Miskolci 
Bölcsész Egyesület által a Budai várban rendezett konfe-
rencia anyagából, összeáll. Gyárfás Ágnes, Miskolc: MBE, 
2009. 
97DL 17328. 1472. június 6. Pápai követ engedélye, (oc-
tavo Idus Iunii) Bude. Acta eccl. f. 35. n. 19.  
98 Corvin János egy német polgárlánytól született Mátyás 
király törvényesített fia volt. 1504-ben halt meg. Egy szerző 
szerint fiával és Zsófia lányával együtt megmérgezte 
(h)enyigi) Török Imre. In: Lissák György: Az aranykígyó, 
Fráter György élete, sorszerk. Árva Vince OSP,. Fráter 
György Alapítvány, 1998. Varia Paulina IV. 409. p. 
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31. kép. Arany János szobra a tölgyek között. Elõtte a Nagyszentmiklósi aranylelet vázáinak másolatával. 
1912. (Forrás: Bercsek Péter, 2013.) 

 
 Nagy-Budapest a román korban két püspök-
ség, határterülete volt. Nagy-Budapest mai terüle-
te és környéke akkor három megyéhez (Pilis, 
Fejér, Pest megyéhez), sőt a csepeli ispánsághoz 
is tartozott.99 A XIII. században Nagy-Budapest 
királyi tulajdonú települési centrumai (Pest, Óbu-
da) már súlyponti helyek, a birtokperek következ-
tében is a hajdani összefüggő királyi-nemzetségi 
magánuradalomnak, törzsi birtokoknak. A környé-
ki uradalmak is felaprózódnak (Cinkota, Taksony, 
Csepel) kisebb centrumokra. Az óbudai királyi 
szálláshelyek (III. Béla, II. András) Óbudán, ma 
még ismeretlen helyen álltak.. „Érdekes egyház-
történeti jelenség, hogy a közép-korban az óbudai 
káptalan prépostja gyakran az esztergomi főkápta-
lannak is a kanonoka volt. Az óbudai káptalan 
területileg a Duna-jobbparti veszprémi püspök-
séghez tartoznék, fölötte az esztergomi érsekség 
nem a területi illetékesség, hanem a királyi-
nemzetségi alapítás jogán gyakorolja joghatóságát. 
(Úgymint, utóbb a Buda vári Nagyboldogasszony-, 
a Mária Magdolna-, a Buda-alsóvárosi Szent 
Gellért egyház, a vízivárosi Szent Péter mártír ek-
lézsia, valamint a Buda melléki örsi, sasadi, csíki, 
fehéregyházi, nyéki egyház felett.”100 Az 1212-es 

                                                 
99 Erről bővebben az egyházmegyei területekről és a pilisi 
ispánságról önálló tanulmányban emlékezünk meg. 
100 Megjegyzés: Már kéziratban ezzel a témával foglalkozó 
könyvünk. 

határok 1355-ig álltak fenn. Ekkor Nagy Lajos 
király Visegrádról Budára költözött. Tudjuk azt is, 
hogy 1256-ban IV. Béla Esztergomból Budára 
költözött a már felépített Új Buda várába, melyet 
az 1240-es évek végén kezdtek el építeni. Lajos 
király Visegrádról Budára költözésével egy időben 
jelentős áldozattal kettévágta Óbudát.101  
 A terület nagyobb része a káptalan tulajdona 
lett vagy maradt. A kisebb terület az óbudai ki-
rályi rezidenciával együtt a király édesanyja, Er-
zsébet királyné kapta. 
 Az óbudai káptalan 1212. évi határa melyet 
1356-ban és 1524-ben is újra megjártak, a XIII. 
századra már valóságosan körbefogta az óbudai ki-
rályi várat. Királyi majd 1355-től királynéi vá-
rosrész lett. Határai – mai neveinek használatával 
– a Kolosy tértől a Szépvölgy vonalán haladtak a 
Gugger-hegy felé, majd onnan a Hármashatár-
hegy érintésével a Csillag-hegy (Megyer) terüle-
téig. Majd tartott a Római-fürdőtől délre és vala-
hol a jelenlegi Árpád-híd felett érte el a Dunát. 
Tehát beszélhetünk Újbudáról, Óbudáról, Vetus 
Budáról. Ortvay Tivadar térképén ezt meg is te-
kinthetjük. 
 
 
 

                                                 
101 A Bécsi út kialakulása ennek köszönhető, hiszen az esz-
tergomi vámot elkerülve Dorog felé vehették a kereskedők 
az útjukat. 
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32. kép. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházmegyéi XIV. században. 1888-ban Bécsben kiadott térképén. 
(Forrás: Ortvay Tivadar (1875-1916) Szerk., Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején: a pápai 

tizedjegyzék alapján feltüntetve. I. k. Megjelenési adatok: Budapest: [s. n.], 1891. VIII, 494 p.) (Térkép részlet.) 
 

  
 

33. kép. Töredék Árpád-házi Szent Margit síremlékérõl102 
(Forrás: Historisches Museum der Stadt Budapest, Corvina 1995. p. 52.) 

 
 „Nincs is még egy olyan ismert pontja fővá-
rosunknak, mint a Duna ékessége: a Margit-
sziget.”103 Vályi András104 szerint: „Margit Sziget. 
Pest Vármegye. Ó Budához tartozik, ’s a’ Budai 
Apátzáknak jószágok vala, e’ Szigetnek a’ felső  
 

végén, a’ Duna vizének közepette egy meleg forrás 
a’ földből fakad ki, szemlélhetni a’ régi roppant 
Klastromnak, és Templomnak, még rész szerént 
fel álló maradványait, most a’ Pesti, és Budai la-
kosoknak mulató helyűl szolgál.” 
 

 
 

34. kép. A Boldogasszony-szigete és a Tabán (lebontatásra ítélt épületekkel) a Gellért-hegyrõl. 
(Forrás: Foto: Schoch Frigyes 1902., Fortepan) 

 
102102102102103104

 

                                                 
102 Ipolyi Arnold: Középkori szobrászat Magyarországon, 
Pest, 1863. 
103 Bercsek Péter. Lásd még: Bél Mátyás Pest megyéről 
szerk. Ikvay Nándor, Szentendre, 1977.; Bél Mátyás: Buda 
város leírása a kezdetektől Mohácsig. (Fejezetek Budapest 
múltjából I.) szerk. Faragó Tamás - Csomor Tibor, ford. Déri 
Balázs, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest), 1987.  
104 Vályi András: Magyarország leírása: 2. kötet (Margit Szi-
get). 

 A rovásírás a Szent Margit romtemplomában 
a (Margitszigeti) Szigeti kő.105 Nem valószínű, 
hogy rovás feliratot használtak, hiszen tudjuk, 

                                                 
105 Sinkó Ferenc: Kötöny megfejtett síremléke, Rovásírás 
Szent Margit romtemplomában: In: Új Ember, 1967. június 
11.; Csallány Dezső, Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve, “A magyar és az avar rovásírás” 1968, 280-304.; 
Adatok a Margit-sziget művészettörténetéhez, 1971. 
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hogy más rendek mind a tatátjáráskor, mind a tö-
rök időszakban elhagyták hazánkat. Kivételt ké-
peztek a ferencesek és a pálosok. Az 1838-as fel- 

tárások után mintegy háromnegyed század múlva 
vették észre, hogy az egyik kövön írásjelek lát-
hatók. 106 
 

 
 

35. kép. A budapesti-margitszigeti rovásfelirat. (Forrás: Nyíregyházi Józsa András Múzeum  
Évk. 1968. 11. sz. p. 285. 97. kép.) 

(Egyesek szerint hamisítvány) 
 

    
 

36. kép. Mária-egyház107 romjai a Margitszigeten Buda és Pest közt a 19k században. 
(Forrás: Rexa Dezsõ könyvébõl Margitsziget, 1940.) 

 
 

 
 

 37. kép. Klösz György (1844-1913) (fényképész) 
 A Margitszigeti romok (1878 körül) 

 (Forrás: FSZEK. Budapest Gyûjtemény.) 
 
 

 
 
 

Elõtte a folyam, az új híd, 
Még rajta zászlók lengenek: 
Ma szentelé fel a komoly hit 
S vidám zenével körmenet 

Nyeré "Szûz-Szent-Margit" nevet. 
    

(Arany János: Híd-avatás 1877) 
106107107107107 
 

 
Folytatás a következő számban. 

 

                                                 
106 Szakonyi István: A halálraítélt legrégibb magyar rovás-
írásos emlék a „margitszigeti rovásfeliratos kő In: Amerikai 
Magyar Élet, 1965. dec. 18. 
107 Őri G. György (1875) 15, 16, 17, 26. p. 


