
KIRALY ILONA

SZENT MARGIT EREKLYÉINEK TÖRTÉNETE
Szent Margit "kezde oly nyilván és erősen használni jóságos művelkedetíkben,

hogy az országnak különb, különb részéből jönnek vala egyetemben Ű hozzá őtet

látni. És mind megépültek vala az ő tisztes nagy erkölcsében. 11::s ajánlják vala ő

magokat nagy ájtatossággal az ő imádságába".
Igy áradt ki IV. Béla legkedvesebb gyermekének és népe szeretett legkisebb

királyleányának jósága az országra, túl a szigetí zárda falain, ahol vezekelve és
mégis boldogan hazájáért ajánlotta fel életét. Ezért zarándokoltak olyan sokan
hozzá és ő tudott adni, felemelni fiatalon, rejtetten.

Bár halála megdicsőülés volt, mert "legottan az ő orcája csodálatoo fényes
séggel megfényesedék", mégis "nagy mondhatatlan keserűséggel sírnának az ő tár
sai és mínd ő vele való nagy sokaság". Hiszen akkor még úgy érezték, hogy el
vesztették azt, akitől annyi erőt és szeretetet kaptak, Még Fülöp esztergomi érnek
sem tudta őket megvigasztalní: "Inkább örülnötök kell, mert immár látjuk raita,
hogy a mennyei örökség jutalmát elvette." 'I1emetését szintén Ráskay Lea-féle le
gendája írja le nekünk hűséges részletességgel. Szánt Margit testét kedden, halála
után harmadik napon "erős vasakkal és vaskaríkákkal megvasalt szekrényben
(koporsóban) vivék Boldogasszony oltára elébe". Ott az érsek "nagy tisztességgel
és ünnepléssel szent misét mondott" aztán "megszolgálá a szentséges szűz ő teste
eltemetésének minden zsolozsmáját. Ezenképpen vevék a szekrényt Szent Margit
asszony testével együtt és bebocsáták a földbe, egy verembe, avagy sírba, kit ás
tanak vala a nagy oltárnak előtte". Egyháziakmak, "férfiaknak, asszonyoknak, sze
gényeknek és nemeseknek nagy sokaságának előtte és jelen voltára nagy tisztesség
gel eltemetteték, dícsérvén és áldván az Úr Istent nagy soleaságú nép".

Síremléke leírását is megtaláljuk legendájában: "A vermet be nem fedék föld
del, 12 napiglan tízenegyed napon tőnek egy otromba :Eara~tlan követ az szek
rényre, avagy koporsóra felül. Úgy mondanak vala az kőműves mesterek, kiket hoz
tak vala Lombardiából. Egyiknek vala neve Albert, másiknak Péter, hogy Inikor
az követ az sírra tevék, nagy édes illatot érzének. Ennek utána ez felül mondott
mesterek iamgának koporsót veres márványból, kiben mcstan is fekszik ez
szerit szűz." Ezen természetesen a sírüreget lefedő vörös márványlapot kell érte
nünk. E fölé azonban még fehér márvány síremléket is emeltek. Erről is megem
lékezik legendája, közbenjárása egyik történetének elbeszélésénél : "Ez felül meg
mondott gyermeknek (Felhévízből való Boch Benedek nevű fiának) feltámadásá
ról való csodatétele meg vagyon faragván az Szerit Margit asszonynak koporsóján,
kit faragtanak fehér márványkőből."

Régészeti kutatások megerősítették a legenda adatait. Feuerné Tóth Róza az
1958-as ásatások alkalmával a főoltár tengelyének meghosszabbításában a diadalív
alatt megtalálta a sírüreget. "MeUette számos vörös és fehér márványtöredék fe
küdt. Ezek anyagukban és jellegükben megegyeznek Árpád-házi Szent MargÍt sír
emlékének már régebben meghatározott töredékeível."! Ugyanis már az 1937/38-as
ásatásoknál nemcsak vörös márvány darabokat, hanem fehér márvány dombormű

és szobortöredékeket is találtak. Ezek alapján Lux Kálmán elkészítette a síremlék
rekonstrukcióját; Az, szerínte, egy csúcsíves templomcsarnok szerkezetének tér
hangulatát adta. A sírnak mind a négy sarkán egy-egy díszített oszlop állott, és
oldalain is egy vagy két oszlop emelkedett. Ezek tartották a vékony márványleme
zekből összeálíftott díszes baldacíunt.? A szobortöredékek, különösen a két apáca...
fej - középkori művészetünk remekművei - Vármúzeumunk kincsei. Horváth
Henrik szerínt ez a fehér márvány síremlék korának "teljes dokumentációs ér
tékű magyar művészeti emléke". Benne egyesült a hazait hagyomány - ez nyil
vánul meg az alakok tömörségében - és a francia, német elemek: ,.Az alakos tö
'redékek formai tökéletessége még európai viszonylatban is a korízlés magaslatán
áll." Az arcok tükrözik a lelkületet, rajtuk a domonkos mísztíka hangulatát is

300



megtaláljuk.f Balogh Jolán megpróbálta közelebbről meghatároznd a művészt is.
Szerínte a síremlék a XIV. század elején készült, és Tino da Carruano köréhez
tartozó szebrász alkotása.s

A Szent Margit halálán érzett fájdalmat hamar felváltotta az öröm: "Tetemei
hez jöttek vigasztalódni a szenvedők és gyógyulásért könyörögni a betegek." Meg
indultak a zarándoklások; és közbenjárására egymásután történtek gyógyulások.
Halála évfordulóján bátyja is elzarándokolt hozzá: ,,0 mdnemű öröme vala ez
időben István királynak, hogy látja vala az ő húgának érdeme míatt különb, kü
lönb kórságbelieket meggyógyulnia az Úrisrtennek kegyessége miatt... Mert az ő

koporsójánál vakoknak látások megadatott, sántáknak járások, csonkáknak kezük
megadatott és egyéb különb kórságbelieknek gyógyulás." Jöttek oda tömegesen,
szent éneket énekelve, gyertyával és szövétnekkel, ahogy azt nemcsak Iegendái, ha
nem a síremlék márványtöredékein lévő füstnyomok is tanúsítják. Mikor a Kata
nemzetségbeli béna Petruelo hirtelen kiegyenesedett és [árt, sógora, Miklós tanú
bizonysága szerínt legalább háromezren voltak jelen. "Némely penitenciatartó
pedig, kinek vala neve Eulse, és vala német, hozzattaték az Szerit Margit asszony
koporsójához. Nagy sok nép látására vevé az szegény vak ő szemének világosságát
Szent Margit asszonynak érdeme míatt az Úr születése után 1273. esztendőben, és
elméne az ő hazájába nagy örömmel."

Szent Margit egyénisége színte tovább élt ereklyéíben, Ezért lett a szígetí ko
lostor szellemi központ, indította királyainkat arra, hogy ezentúl is kiváltságaik
kal halmozzák azt e1.5 A kolostor művészí szépségű pecsétje már 1282-ben az ő

felajánlását örökítette meg. Károly Róbert édesanyja, Erzsébet 1315-ben zarán
dokol ide.

A XIV. századi legendák nemcsak az 1276. évben tett tanúvallomásokat szö
vik bele elbeszélésükbe, de a saját korukban történt zarándoklásokról és csodák
ról is megemlékeznek. Garinus (1340) így fejezi be legendáját: "Még sok csodát
tett és tesz továbbra is jegyese megdicsőítésére Urunk Jézus Krísztus." A Ná
polyi legenda hazai hagyományokat is feldolgoz, leírja hogy "az esztergomi érsek
temette el Szerit Margitnak testét a Boldogasszony oltára előtti sírüregbe, ahol
még most is mennyeí nyugalomban pihen."?

A XV. század elején a Zsigmond korabeli hatalmas budai építkezésekleél egy
időben megkezdik a szígetí kolostor és templom megnagyobbftását. Dominici J1á
nos bíbornok, pápai követ 1409. március 22-én Budán kiállított búcsúengedélyező

okmánya adja erről a legrészletesebb képet: - A Duna szlgetén van a veszprémi
domonkos nővéreknek az a kolostora és Boldogasszony temploma, amelyben Boldog
Margit dicsőséges teste az Úrban nyírgoszak. Ehhez a testhez buzgó hívek igen
nagy sokasága zarándokol. Mi azt akarjuk, hogy ennek a boldog szűznek testét
minél szívesebben és még nagyobb áhitattal látogassák a Krísztus-hívők, mivel ott
bőséges mennyeí kegyelemben részesülnek. Ezért míndazoknak, akik őszinte bá
nattal meggyónva a Boldogságos Szűz Mária templomát és Boldog Margit tetemét
felkeresik, a kolostornak meg a templomnak építkezésében segítenek, 140 napi
búcsút engedélyezünk."

EZiek az építkezések azonban még nem bontortták meg a szentélyt. Tehát Szent
Margit teste tovább is eredeti sírjában pihenhetett. Szent Antonius hatalmas kró
níkáiábán (1440 körül) megerősíti ezt. Felsorolja rendjének magyarországi házait
és kíernelí a domonkos apácák magyarországi kolostorai közül azt a legjelentőseb

bet, amelyet a magyar király alapított a szígeten. "Ott nyugszik Margit nővér, az
említett kolostor apácája, magyar király leánya, aki szentségével kivált életében,
és halála után is csodákkal tündököít.v?

Majd Mátyás király - édesanyjáéhoz hasonló - Szent Margit tisztelete viszi
tovább az ereklyetörténet fonalát. Szilágyí Erzsébet 1472-ben a pápai követ enge
de1mével látogathatta mega kolostort. Mátyás király pedig két ízben folyamodott
II. Pius pápához a szentté avatásért.í? Ranzanus, akii hosszabb ideig tartózkodott
az udvarában, Garínus nyomán írta meg szép Szent Margit életrajzát. Ebben 01-
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vassuk: "Eletében és szent halála után is egészen a mai napig (1490 körül) sok
csodával tündökölt.v'!

1495-ben VI. Sándor pápa az 1409. évihez hasonló búcsút engedélyezett a ko
lostor felszentelésének évfordulójára azoknak, akik Szent Margit sírjáIt' hét egymás
után követő napon meglátogatják.P A templom tehát állandóan zarándokokkal
volt tele, csak nővértársainak kellett azzal megelégedniök, hogy a kórusról nézze
nek le sírjára, de közvetlen közelébe nem mehettek. Ezért kérésükre 1499-ben a
domonkos generális megengedi, hogy évente tízszer felkeressék sírját, de azalatt
a templom kapuit zárják be. Ne nyissák ki, míg a nővérek a kolostorba vezető

ajtón el nem távoztak,"
Az ereklyék sorsáról a XVI. század elején Ráskay Lea két megjegyzése tájé

koztat. A Margit-legenda másolása közben, 1510-ben megjegyzi: "Faragának ko
porsót, kiben mostan is fekszik a szent szűz," Ugyanennek az évnek vége felé pe
dig, míkor a Példák könyvét másolja, közbeszúrja: "Ez esztendőben kezdték csi
nálni az egyházbeli sanktuáriumot," Tehát a templomban folyó építkezés ekkor
érte el a szentélyt, és ezért kellett Szent Margit 1271 óta a Boldogasszony oltára
előtt nyugvó tetemét sírjából kiemelni. Az ereklyék síron kívüli tiszteletéről is
színte ugyanekkorról van bizonyíték. 1512-ben készült egy aranyozott ezüst ládika,
amelyben "Szent Margit fejét nyilvános tiszteletre szokták kítenní."!' Mivel azon
ban a hivatalos szentté avatás még nem történt meg, a nővérek nem őrizhették

a csontokat állandóan a templomban, hanem csak a kolostornak azon a részén,
amelyet az egyházi hatóság kijelölt; Mivel ez a Duna áradásai miatt nedves volt, az
ereklyéket el akarták onnan vítetná. Kérelmükkel KajetáJn Tamás bíbornok, pápad
követhez fordultak, aki 1523. szeptember 5-én látogatta meg őket. Az ebből az al
kalomból kiállított okmány újabb láncszem az ereklyék történetében. Leírja, hogy
Boldog Margit csontjait megmutatták neki, ő meggyőződött kérésük [ogosságáról.
Mivel ismerte Boldog Margit életszentséget, megengedte, hogy az ereklyéket méltó
helyen; a templomban helyezzék el. 15 Valószínűleg a kóruson kaptak helyet 
ahogyan azt Szent Margit még életében is kerte: "Temessetek engemet a karban
a szent kereszt oltára előtt."

1541-től a szigeti domonkos nővérek számára megkezdődött a vándorlások kor
szaka. Bár 1526-ban és 1529-ben rövid időre elmenekültek, de azután csak végső

szükségben akarták elhagyni otthonukat. 1541-ben azonban a török olyan roha
mosan közeledett Budához, hogy a nővérek siettükben nem vitték magukkal az
ereklyéket. Legalábbis így beszéli el egy később lejegyzett hagyomány.J" Eszerint
Szerit Margit megjelent a menekülőknek és szemrehányást tett nekik: "Testvé
reim! Miért hagytatok engem vissza az ellenség dühének?" Szavai olyan bátor
ságot öntöttek a nővérekbe, hogy visszafordultak érte és sikerült megmenteniök
drága kinesüket.

Vándorlásuk állomásai Nagyvárad - feltehetően 1563-ig - majd Nagyszem
bat. Itt a domonkos szerzetesek házának egyik elkülönített részében találtak ott
hont. Kissé nyugodtabban élhettek, sőt új tagokat is vehettek fel, akik tovább őriz

ték hagyományaikat. Valósaínűleg itt is kitették nyilvános tiszteletre az ereklyé
ket. 1590-ben azonballl a ház egy része leégett, körülményeik egyre nehezebbek let
tek,17 Végre, Pázmány Péter pártfogásával, 1618-ban a pozsonyi klarisszák fogad
ták be a domonkos nővérek hét főre fogyatkozott kis csapatát és Boldog Margit
hűségesen őrzött csontjait. így a XVII. század elejétől kezdve Pozsony lesz Szent .
Margit tiszteletének főhelye. Ekkor gyűjtötte nagy buzgalommal és hitelességre tö
rekvéssel Ferrarius Zsigmond történetíró rendjének magyarországi adatait. Sennyel
István győri püspöktől tudta meg Bécsben, hogy Szent Margit ereklyéi Pozsony
ban vannak. Imával, böjttel készül látogatásukra. A domonkos nővérek közül már
csak egy volt életben. A klarisszák ítt is a kóruson őrizték a csontokat, és Ferra
rius elbeszélése szerint a sekrestye ablakán keresztül adták át gyóntatóiuknak, aki
a főoltárra helyezte azokat, s ahol Ferrarius a legnagyobb áhítattal és örömmel
tisztelhette. Ekkor megvolt még a koponya, amelyet az a diadém vett körül, ame
lyet Esterházy Miklós nádor felesége, Nyáry Krisztina készített, és amelynek fel-
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iratát "Caput BeaJtae Margarítae V~rginis, Fi,uae Belae Quani, Regis Hungariae"
apró gyöngyökből állította össze. Még több más csont is megvolt a bordákból, ka
rokb6l, lábszárból ésa test más részéből, A fej és a többi csont is vöröses fekete
színű volt. Oltőzetéből megmaradt az egész skapuláré, turukájából eléggé viseltes
darabok, kappájának, vagyis selyem köpenyének egy része, ebben temették el
ugyanis. Ez utóbbi megváltoztatta színét és csodálatosan hófehér lett. Ferrarius
látta két ujjnyi széles vas övét, amelyet közvetlenül testén viselt, és ciliciumda
rabokat, valamint ostorának és vesszőrnek maradványaát.l''

1640-ben Ferrartus kérésére Sartori Antal domonkos atya ismét szorgalmazta
a szentté avatást. L6sy Imre esztergomi érsek pedig Magyarországon újabb vizs
gálatot kezdett. 1641. február 26-án személyesen kereste fel a pozsonyi klarissza
zárdát. Felnyittatta a kóruson azt a vörös bársony szövettel bevont ládát, amely
Szent Margit ereklyéit foglalta magában. A csontok és ruhadarabok mellett meg
találta az 1276. évi tanúvallomások jegyzőkönyvét.i9

Az ereklyék nyilivános pozsonyi tiszteletéről 1643. január 18-ról van az első

feljegyzésünk. Ezentúl Szerit Margit ünnepén ismét kiteszik a koponyát, s felújul
nak a zarándoklások. A klarisszák megtestik templomukban Margit két méter ma
gas fresk6ját. Erről a képről La és rézmetszeteket készítettek. Szent Margitot csil
lagos fekete vehnnban és köpenyben ábrázolják, a háttérben a Duna és a pozso
nyi vár. Felirata: "Ezen dicsőséges Szent Margiit szűznek szerit feje több szerit
reliquiával együtt tartatik és tisztelteták a tiszteletes Klarissza Szüzeknél Pozsony
ban".

Lippay György esztergomi érsek Szent Margit közbenjárásának tulajdonította
gyógyulását. Ezért 1660-ban ereklyetartó ezüst szobrot ajándékozott a templomnak.
Eleonóra, I. Lipót felesége is meglátogatta 1688-ban a klarisszazárdát. Szent Mar
git ereklyéíből okért, de hitelességükről bizonyítványt kívánt. Ennek köszönhetjük,
hogy a pozsonyi káptalan újból vizsgálatot tartott. Ekkor még éltek néhányan a
domonkos nővérek nagyszombati tanítványai közül, és az Ó vallomásuk alapján,
adták meg az okil'atot.20

Szent Margit ereklyéinek megújult tisztelete egyre szélesebb körben terjedt.
1713-ban Pozsonyban súlyos pestisjárvány dühöngött, amely mínd több és több
áldozatot követelt. A lJak.osság Szent Margit közbenjárásában bízott, hiszen őt

már IV. László gyógyulása óta mint a Iázbetegek igyógyítóját tisztelték. A klarísz
szák kiadták az ereklyéket, hogy ünnepélyes körmenetben, imádkozva vihessék
körül a városban. A pestisjárvány ezután hamarosan megszűnt.ö

Zarándokok tömegéről szól az 1726. augusztus 23-án kíállítote okirat. Tanú
sítja, hogy a pozsonyi klarissza templomot a két búcsúnapon. január 18-án, Szent
Margit halála napján és július 13-án, az ó védőszentjének, Antiochiai Szent Mar
gitnak ünnepén nagyon sokan k!el'esik fel, még rnessze földről is. Erekilyéit körme
netben viszik körül, sőt rendkívüli gyógyulások is történnek ilyenkor. A templom
szentélyében pedig számos fogadalmi adomány hirdeti jóságos közbenjárását és a
hívek háláját,"

Budára is elvezetnek az ereklye történetének szálai. Kilenc Pozsonyból küldött
klaníssza nővért fogadtak itt ünnepélyesen 1719. október l 8-án, amikor elfoglalták
új otthonukat a budai várhegyen, a mai Úri utcában. lllés János esztergomi ka
nonok fogadta őket, hiszen a tisztelet nemcsak nekik szólt, hanem Szent Margit
nak is, mert magukkal hozták karcsontját. Még Eleonóra királyné is kiépviseltette
magát Budavár egykori parancsnokának özvegyével, hogy Szent Margit tisztele
tének újabb jelét adja. A kar ereklyét az említett két ünnepen ezentúl itt is nyil
vános tiszteletre tették .kí. Szónoklat dicsőítette szentünket, hiszen ezt a templo
mot Szeplőtelen Szűz Mária és Boldog Margit taszteletére szenteíték." A budai
Nepomuki Szent János kórház alapkövébe befalazott okmány (1736) a felsorolt
ereklyék között Szent Margit cilícíumáról is megemlékezik.

A XVIII. század vége hozta a legszomorúbb változást az 'ereklyék történetében.
Még 1770-ből fennmaradt egy pontos jelentés róluk: a nővérek kórusukon őrzik

Szent MargÍtfejét ezüst szekrényben, amelyen rajta van az 1512-es dátum. A fa-
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ládíkában ekkor már csak két nagyobb kézcsont volt.2~ Lehet, hogy a hiányzó
csontokat Batthyány Ignác erdélyi püspöknek, Szent Margit buzgó tisztclőjének

adták, alm 1785~ben Soldati római jogásztól megkérdezte: vajon megindíthatja-e a
szentté avatási eljárást azon az alapon, hogy ő az illetékes főpásztor, mível "Ár
pádházi Boldog Margit teste az ő birtokában van". Az ereklyéket sokáig hiába
keresték Erdélyben. Fraknói Vilmos kérdésére Beke Antal, a gyulafehérvári püs
pöki könyvtár Igazgatója azt felelte: "Szent Margit ereklyéi az erdélyi püspökség
területén sem Batthyány püspök idejében, sem más időben nem voltak." ;;

1782-ben II. József feloszlatta a szerzetesrendek legnagyobb részét. A klarisz
szák is megkapták a határozatot: el kell hagyniok otthonukat, átléphetnek más
rendbe, vagy visszatérhetnek a világi életbe. Kincsükről azonban nem feledkeztek
meg: 1782. július 18-án folyamodtak, hogy kedves szobraíkat és ereklyéiket ma
gukkal vihessék. Zárdálukat azonban már augusztusban el kellett hagyniok, mielőtt

folyamodványukra válasz érkezett volria-" Hogy az ereklyék egy részét megmen
tették, bizonyítja, hogy 1B55-ben az Erzsébet-nővérektől került elő Margit vas ve
zeklő öve egy csontdarabkával együtt, amit hálából Szcitovszky János hercegpri
másnak ajándékoztak. Most a margitszigeti kápolnában ímádkczík előtte a [a
nuár 18-i tríduum alatt tisztelőinek tömege. Ugyanekkor a pannonhalmi főapátság,

a budapesti domonkos templom és több Szerit Margit-templom kapott a csont
ereklyébő1.26 Dióssy Zsófia nagyszombati klarisszától - aki az angolkisasszonyokhoz
lépett be - származik a Váci utcai templom Szent Margít-ereklyéje,

De hova lett a fej-ereklye és a többször említett faládika a csontokkal? Né
methy Lajos rendkívül pontos kutatásaí szomorú eredményre vezettek: az akkori
helytartósági levéltárban megtalálta a kolostorokban lefoglalt ereklyék jegyzékét
és Klobutzek János megyeí tísztviselönek a helytartósághoz intézett 1789. április
12-i jelentését. E szerint az értékes ereklyetartókat a pénzverdében beolvasztották,
az ereklyéket pedig előző napon, a színtén kiürített ferences zárdában, II. József
szígorú parancsára elhamvasztották. A jegyzékben szerepel: Szerit Margit feje, a
vörös bársonnyal bevont faládíka a csontereklyékkel és a budai klarisszáktól l~

foglalt Szent Margrt-ereklye.??
Mégis sokan kétségbe vanták ennek a kövétkeztetésnek a bizonyosságát. Vajon

a császári biztosok valóban ellenőrizték, hogya rendek mind átadták nekik jegy
zékükben egnlített ereklyéiket? Hiszen a klarisszák megmentették a vas övet és
egy kisebb csontot, éppen a legdrágább fej-ereklyére ne gondoltak volna? A ki
üresítés érvénybelépésétől: 1782. február 21-től kényszertávozásukíg: augusztus 12-ig
öt hónap állobt rendelkezésükre. Azonkívül főpapjaink visszakérhették volna az
ereklyéset, így Boldog Margit nagy tisztelője, Batthyány Ignác is. Neki pedig
biztos értesülése lehetett terveikről, hiszlen az ő unokahúga Batthyány Franciska
klarissza is aláírta a folyamodványt.

Jeszenák: Gábor színte egész életét betöltő kutatásainak'f és Szyllaba Emil
munkájának eredményei felcsillantják a reményt, hogy az ereklyék még előkerül

hetnek. Jeszenálc Gábor ugyanis megtalálta a pozsonyi városi levéltárban, a Ra
kovszky CoUectaneaban Dankó József kőműves mester 1782. május 12-i potvégren
deletét. Sajnos, ez az egész értékes gyűjtemény a második világháború zavaros
éveiben elveszett; Jeszenák Gábor személyes jegyzeteit azonban megkaptam, igy
munkamenetét eltenőrízhettem, Szyllaba E)mi:l pedig A pozsonyi kla1'issza templom
története círnű könyvében 1944-ben feldolgozta. kívővítette és ellenőrizte ezeket az
adatokat és színtén meggyőződött hitelességükről.

E szerínt a klarisszák utolsó apátnője, Koridé Katalin megbízta Dankó József
kőműves mestert, hogy a kolostor kriptájában öt lábnyira Balassa Eva, Borbála
apátnő (tl715) fülkéjétöl egy Tégi sírhelyet szabaddá tegyen. 1782. április 5-én
az apátnő ereklyéket, egyházi felszerelést tárgyakat, iratokat és könyveket helye
zett a ki üresített fülkébe, melyet Dankó aztán újra befalazott. A végzett mun
káTÓI az apátnő a legszigorúbb titoktartást kívánta, azt azonban megengedte, hogy
Dankó feljegyzéseket tegyen, és azokat biztonságba helyezze. A klarisszáknak ek
kor három kríptájuk volt, egy kettős kripta a templomban [ótevőík számára, kettő
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pedig a zárdaépület alatt. Erek közül anagyobbikban temették az apácákat, így
Balassa apátnőt is. Tehát ebben a kríptában vannak a befalazott éJ.1tékek,29 Jesze
nák és Szyllaba véleménye szerint Szerit Margit fej-ereklyéje is. Sajnos az épü
letet 200 év óta többször tatarozták, ismételten gazdát cserélt. A pincét azonban
eddig nem vizsgálták át tüzetesen, a régészeti kutatások mai eszközeivel. A kérdő

jel még érvényes: valóban ott pihennek-e az emlitett befalazott tárgyak? Köztük
van-e Szent Margit fej-ereklyéje?

Jegyzetek: BáII' a magyar Margit.,1egenclánaik csak :H<áske.y Lea l5,lO-lJől származó saovese mar
radt I1ánlk, az idézetescet I9JPlJól veszem. Gombos AlJbifn: OataJ.ogus :llontium historIae Hunga
riae (Bp., 1936) n. !kötet klaiClJáSa nyomán. Mezey László ugYalIlis ..Lroda~m1 amyanyelvüsé
günk ~eZldetei a21 Arpád-lcor' végén" (Hl5'5) cimű tamumányabar» kimutatta annak XIV. sea
:lJll>dJJ. eredetet. - l. Feuelrné, Tóth RólJa: Budape.t ~égiségei XIX. k, (1959) 2'59-61). l. - 2.
A. M~gitsz~et (191)7) 22. l, 10. 1. (Feuelrné) - 3. Horváth Henrik: ArPád~házi Szent Margit
sirem1éj{€(Bp., 19414) 22-..23. l. - 4. F,raknói ViJLmos: Monume[ll\Ja Romana Ep!i5copatus
Ves~imiensis(J3Ip., 1896) 33". t-5,. Gámdonyí Aíbert: Budapest történetének okleve,les em
Iékea (Bp., 1936) 114.l. 204. l. - 6. Goirn/bios, III. 24oo.~. 7. I. m: 25116.1. - 8. Némethy
Lajos: Adatok Arpad-héz; Boldog MargIt eO'eiklyéine:k történetéhez (HiP., 1884) 22. l. - 9.
Chronicon III. c. XIII. - JeO. conecuo Kaprin.yWlla t. LXI. No. 34, :15. - ll. Gombos, III.
2545. J. - 12. RUJpp JaIkalJ : BudJa és iPest helYTajzi története (Pest, 1868) 're. 1. - 13. Iványi
Béla: A Szemt DOrnonkJosrend rómaí ~Ö2lpo.Iliti levéltárn (Bp., ll9.29j. - 14. NémethY i. rn,
32. 1. - 15. orszagos Levéltár. Monial. POZBOlllY, No 261'l12. 78. sz. - 16. Némethy i. m.
17. I. m. 49-60. l. - 18. Ferractus Sigi5mJundus: De eebus Ungaricae ProvilDlCiae sacri Ordi
nis Praedícatonurn (Bécs, WJI7), 327-31. l. -- 19. Függe:lélk FrllikJnJóitói, Némethy i. m. 268. 1.
- 20. ~y,lIlaOa EmiJ.: A ,porzoonyi kIliaJrisszJa templom tÖl'lbénete (Pozsony, 1944), 42. l. - 2'1.
I. m. 4'5. 1. - 22. SIliCll'a RitUJum Congregatio No 50. LXXVI. i. - 23. HlUpp I. m. 77. Feren-
ces prediikator oeszéde Arca Noe. - 24. Berchtold püspök Ieíráse : Némethy i. m. 93. 11. .-
25. Slzyl[a'ba i. m. 59. 1. - 26'. Mesz;lJényi .Antal; MagYOO1OrS(lJági SiZelnt Mall'git (Bp., 19441>. 
27. Némethy i. m. IllI. kik. - 28. .reseenaac Gábor: Arpád-hoo Boldog Margit tetemetnék
története (1900). - 29. Szyllaba i. m. 615. l. A kil'iptáról bövebben fr kiézlI1atos jegyzetéIbeIn.

III. FERDINÁND MARGITUNK BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Az Országos Levéltárban a következő latinul írt levél található (lelőhely: Ma
gyar kancellárna A 32: Lítt. prívatorum, rsz. 1., f, 584-585):

Kegyességes CsászárI

Azt a levelet, amelyet Császári Fölséged a jelen év február hó ll-én a Szent
atyához intézett IV. Béla, Magyarország királyának Margit leánya bol4oggá ava
tása érdekében, a rendes ügyvivő távollétében Öszetttséqének: átadtam és a levél
tárgya szerint siirgettem a tőlem telhető hévvel. Azonba.n az életszentségéről

(amelyről egyébként nincs semmi kétség) szóló egyházi eljárás hiánya miatt ezt
az ügyet nem lehetett tovább szorgalmazni. Ezért úgy láttuk jónak, hogy a sze
rint az útmutlatás szerint, .amely megmondja, hogya.n kell ezt az eljárást a helyi
egyházi Főhatóságnak elkésziteni, s amelyet az ügyet itt sürge'tó domonkos atya
magával visz, Császári Fölséged parancsolja meg az illető püspöknek, hogy készitse
el. Ha ez megtörténik, többé már nem lehet semmi akadálya a boldoggá avatás
nak és a zsolozsma engedélyezésének.

Ezt kivántam levelemmel Császári Fölségednek alázattal jelenteni és egyben
magamat kegyelmes pártfogásába ajánlani.

Róma, 1640. szeptember 9-én.
Szent Császári Fölségednek legalázatosabb káplá.nja:

Peitinger Kristóf

Ezt kiegészíti Lósy Imre esztergomi érseknek: ugyancsak az uralkodóhoz 1641.
május ll-én Nagyszombatból írt levele (lelőhely: MOL Magyar kancellária. A 30:
Litterae Archíepiscoporum, l'SZ. 1., Lósy Imre, foL 36). Tartalma:

Fölséged kértea római Szentszéktől IV. Béla leányának boldoggá és szentté
avatását. A válasz ez volt: Végezzenek hivatalos eljárást a mondott B. Szűz életét,
oiselkedését és csodáit illetően. Fölséged rám bízta, hogy a püspökök megkér
dezése után folytassam le az eljárást. A lehetőség szerint meqtettem, az eredményt
lepecsételve átadtam ISartori Antal domonkosrendi atyának (Fratri Antonio Sar
torio), a pör ügyvivőjének, hogy Rómába vigye s átadja a Szertartások: Szent Tes
tületének.

HOLOVICS FLORIAN gyújtéséből
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