
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.
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