
Balanyi György:

KÖZÉPKORI MAGYAR ÚRNAPOK
A középkor második felének főjellegzetességétvallási téren az

Oltáriszentség tiszteletének nagymérvű elmélyülése adta meg.
Mióta az átlényegülés tana köztudattá lett és a IV. lateráni zsi
naton (1215) hivatalos szentesítést is nyert, a hívő kegyelet nem
tudott betelni a Kzisztus valóságos testévé és vérévé vált kenyér
és bOI iránt érzett áhítatának és hódolatának nvílvánításával, A
tisztelet ápolására és előmozdítására külön testvérületek, az úgy
nevezett Krisztus teste társulatok alakultak és gazdag alapítvá
nyok létesültek.

Ezt a célt szolgálta egy külön ünnepnap bevezetése, is, melv
idővel az Egyház, legfényesebb ünnepévé és az Oltáriszentség
diadalmenetévé terebélyesedett. Az Úrnap bevezetéséhez. mint is
meretes, a lüttichi mont-cornilloní kolostorban élő Boldog Juli
ána (tl258) adta meg az első indítást. Juliállának már gyermek
korábban különös látomása volt, mely később többször megismét
lődött: a teli holdat látta egy homályban maradt keskeny cikkely
Ivel, Sok könyörgésére az Úr megjelentette neki, hogy a teli hold
az Egyház áhitatát, a sötét cikkely pedig az Oltáriszentség tisz
teletére szentelendő külön ünnep hiányát jelenti és egyúttal érté
sére adta, hogy ennek az ünnepnek bevezetését éppen neki kell
kiharcolnia. A jámbor és alázatos szűz hosszú tusakodás után
végre vánalta a nehéz feladatot. Fáradozásának első eredménye
ként Róbert lüttichi püspök saját egyházmegyéjében már 1246
ban elrendelte az Úr szentséges teste ünnepének megüléaét, Nap
jául azonban a' mai rendtől eltérőleg a Szenthárornság vasárnap
jának nyolcadára következő csütörtököt tűzte ki. Ezt főleg azért
tette, mivel a lüttichi egyházmegyében a római szokástól eltérő

Jeg pünkösd után harmadik vasárnapon olvasták a nagy vendég
ségről szóló evangéliumi szakaszt (Lk. 14, 16-24), a szeutség véte
lére buzdító nagyszerű felhívást.

Hat évvel később, 1252-ben, a domonkos Sadnt Cheri Hugó
nyugatnémetországi bíboros-legátus leg'ációja egész területén kö
telezővé tette az új ünnep megülését. de azzal az eltéréssel, hogy
idejét egy héttel előbbre tolta, vagyis a Szentháromság vasár
napját közvetlenül követő csűtörtökre tette át, Utóda, Capocci
Peter bíboros-legátus mindenben megerősítette ezt a rendelke
zést.

Mindez azonban csak részleges intézkedés volt, mely mindösz
sze néhány németalföldi és rajnamolléki egyházmegye területét
érintette. De a folyamat mégis megindult és feltartóztathatatlanul
hömpölygött tova. A francia IV. Orbán pápa (1261-64), akinek
l áttíchi archidiákonus korában alkalma volt közvetlenül érint
keznie Boldog Juliánával, Gelderni Henrik lüttichi püspök és
Szent Éva reclusa unszolására 1264 augusztus ll-én kiadta Trans
iturus dt hoc mundo kezdetű bullá.iát és ebben az egész Egyházra
kiterjesztette Hugó és Péter bíborosok rendelkezéseit és ugyanak
kor megbízást adott .Aquinóí Szent Tamásnak az új ünnep rrűsé

jének és officiumának megszerkesztésére.
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A bulla kibocsátása azonban nem hozta meg a kívánt ered
ményt, mert a pápát alig két hónapra rá (1264 október 2.) bekő

vetkezett halála megakadályozta végrehajtásában. Igy az ünnep
bevezetése csak szórványosán és ímmel-ámmal történt meg. Még
aránylag Nyugat- és Délnémetországban alakult legkedvezőbben
a helyzet. Adataink szer-int Kölnben már 1277 előtt szokásba jött
az Úrnap megünneplése. Münster, Minden és Osnabrück szintén
hamarosan követték a példát. Valamivel később Trier, Mainz,
Speyer, Augsburg, Würzburg, Hamburg és Bréma egészítették ki
a sorozatot. Magyar szempontból jól esik megemlítenünk, hogy
Szent Erzsébet legkisebb lánya, Boldog Gertrud, az aldenburg i
premontrei apácakolostor fejedelemasszonya (t1297), a legelsők
közé tartozott, akik az Oltáriszentség ünnepét i'elkarolták.

De ha így a XIII. század végéig jelentékeny számmal történ
tek is lépések az Úrnap bevezetésé érdekében, az ünnep megülése
még távolról sem volt általánosnak vagy éppen kötelezőnek moud
ható. Ellenkezőleg, a központi irányítás és ellenőrzés hiáuvábau
attól lehetett tartani, hogy a kezdő évtizedek buzgalmának ki
hunytával ellaposodik az, egész mozgalom. Ezért V. Kelemen, az
első avignoni pápa (1307-1314) kevéssel halála előtt, 1314-ben meg
újította IV. Orbán rendelkezését. Mivel pedig utóda, XXII. János
pápa (1316-34) erre vonatkozó intézkedését a Clementina néven
kibocsátott joggyüjteményben is felvette (1317), ettől fogva egyre
általánosabbá, sőt hova-tovább kötelezővé lett az Úrnap megülése..

Ekkorra kifejlődött az Úrnap liturgiája is. A mai Úrnap lé
nyege, mint tudjuk, az ünnepi misét követő körmenet a kijelölt
négy evangéliumi szakasz eléneklésével és az Oltáriszentség ünne-

.pélyes körülhordozásával. Mindebből eredetileg csak a szentségi
énekeknek, elsősorban Aquinói Szent Tamás fönséges hinuru
szainak éneklése volt meg. Körmenetről sokáig nem hallunk; il
letve csak abban a formában találkozunk vele, amilyenben na
gyobb ünnepeken a nagymise előtt már korábban is dívott. Eze
ken a körmeneteken eredetileg az illető templomban őrzött erek
Ivéket és szeritképeket hordozták körül. Az Oltáriszentség körül
hordozására csak jóval később került sor. A legrégibb példát a
kölni Szent Gereon-templomból ismerjük 1277-ből. Gvakoriabbakka
csak a XIV. században váltak a szentség'i körmenetek; de meg
tartásuk még mindíg az érdekelt egyházi hatóságok tetszésétől

függött. Általánosságról csak a XV. század elejétől beszélhetünk.
Erre következtethetünk V. Márton . pápa 1429-ben kibocsátott
Ineffabile kezdetű bullájából, melyben száznapi búcsút engedélyez
az úrnapi körmeneten résztvevő híveknek. Középeurópában s kö
vetkezésképpen Magyarországon is valószínűleg ebben az időben

jött szokásba a négy oltár állítása és a négy evangéliumi szakasz
éneklése,' úgyszintén az Oltáriszentséggel adott négyszeres áldás
is. Hildesheimben például 1320-ban még csak egyszer, a körmenet
végén adtak áldást. i •

. A liturgia e feltűnően lassú fejlődésébe technikai okok is be
lejátszottak. A legnagyobb baj az volt, hogy az Egyháznak hosz
szú időn át nem volt olyan tartó edénye, melvben méltó dísszel
és a hívők számára .is látható módon hordozhatta volna körül a
szentséget, Jó másfél századon át egyszerű kehellyel volt kényte-
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len beérni. A mai monstrancia csak a XIV. és XV. század forduló
ján tűnik fel.

Használatba vétele azonban nagyban fellendítette a szentséges
körmeneteket. Sok helyen minden nagyobb ünnepen, sőt minden
csütörtökön körülhordozták a szentséget, Ez a túlméretezett buz
góság 'azzal a veszedelemmel fenyegetett, hogy lerontja a procesz
sziók vOnZÓ erejét. Ezért Cusa Miklós bíboros 1451. évi német
országi legációja során úgy intézkedett, hogy ezentúl az Oltári
szentséggel csak Úrnapján és nyolcada alatt szabad körmenetet
tartani. Rendelkezése azonban csak Németországra szólott; másutt,
igy nálunk is, maradt minden a régiben.

Ekkorra 'ugyanis nálunk is általánosan elterjedt az Úrnap
megünneplése. Magyarország a legelső országok közé tartozott,
melyek befogadták az új ünnepet. Legrégibb emlékeink még a
XIII. század végére nyúlnak vissza. Az 1292. és 1298. évekből már
okleveles adataink vannak, melvek az Úrnap megülése mellett
.szélnak. Altalánossá azonban csak jóval később, a XIV. 'század
második felében vált a szokás, Itt főleg N agy Lajos (1342-82) és
.Zsigmond (1387-1437) királyok korát kell kiemelnünk. Zsigmond
magatartását azonban vallási meggyőződésén túl politikai ér
dekek is befolyásolták. Mivel ugyanis huszita ellenfelei elvetették
.az átlényegülés tanát és két szín alatt követelték a szentség ki
szolgáltatását, ő uralkodói kötelesség-ének érezte, hog-y alattvalóit
megtartsa az eucharisztia helyes felfogásában. Hiszen a kato
likus eucharisztia-tan vallása gyakorlatilag egyet jelentett az ő

ügye mellett való politikai kiállással. Érthető tehát, hogy min
den tőle telhetőt megtett az Oltáriszentség ortodox felfogásának
tudatosítására és a vele kapcsolatos ünnepek fényének emelésére.

De ennél az esetleges és időleges politikai motívumnál ha
sonlíthatatlanul nagyobb mértékben közrehatott az úrnapi kör
menetek általánossá válásában az Oltáriszentség tiszteletének ro
hamos emelkedése" mely annyira jellemző a XIV. és XV. század
hitéletére. A Krisztus testévé és vérévé vált szent kenyér és bor
tisztelete hova-tovább minden más megnyilatkozást háttérbe szo
rított a hívők áhítatában. A vele kapcsolatban történt csodák
feltétlen hitelre találtak és az eucharisztikus búcsújáró helyek
-egészen a hitújítás bekövetkeztéig nagy látogatottságnak ör
vendtek.

Az úrnapi körmenetek elterjesztésében és népszerűsítésében

nálunk is. mint külföldön, az úgynevezett Krisztus Teste társu
latok játszották a főszerepet. Ezek egyenesen az Oltáriszentség
tiszteletének ápolására alakultak; a legrégebbiek,' a pozsonyi
(1349) és nagyszebeni (1372) még 1-Yagy Lajos idejében, a többiek
pedig Zsigmond és a Hunyadiak korában. A társulat tagjai min
-den csütörtökön énekes szentmisén vettek részt a legfölségesebb
szentség t.iszteletéee, Egyes helyeken körmenettel is emelték az
istentisztelet fényét és ünnepélyességét, Nagyszebenben például 1460
óta minden csütörtökön ünnepi körmenetben vitték a szentséget
az oltárra. A hívek égő gyertyával a kezükben harangzúgás és
orgonaszó közben szent énekeket zengve kísérték a menetet. Besz
tercéri és Kassán havonkint egyszer tartottak szentséges körme
netet a templom körül.
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Ha már egyszerű hétköznapot ilyen áhítatta~ ünnepeltek meg!
.könnyű elképzelnünk, mennvivel p,~gyobb buzgósággal v~,~tek ~l
részüket tagok és nem tagok az elo szentség legnagyobb unnepe
nek megüléséből.

A~ úrnapi körmenet legnagyobb és leglátványosabb 'ünnepe
volt egy-egy falu, község és város életének. Méltó megüléséből a
társadalomnak nemcsak minden rétege, hanem minden korosztálya
is kivette a részét. Az énekesek jobbára az iskolás gyermekek'
közül kerültek ki. Felvidéki városaink levéltárai sok idevonatkozó
érdekes adatot őriztek meg számunkra. A szepesváraljai plébá
nosnak Úrnapján káplánjaival és az iskola tanuló seregével kör
menetben kellett felvonulnia a társaskáptalan Szent Márton-egy
házába. Lőcsén közvetlenül a szentség előtt lépdeltek a diákok
-és a szokásos szentaég'i énekeket zengték. Ennek fejében kétszáz
dénár fizetség járt nekik. Ugyancsak külön díjazásban részesül
tek a késmárki iskolamester és diákjai az úrnapi szertartásban
való közreműkődésért.A soproni Szent Mihály-egyház plébánosa.
igehirdetője és iskolamestere évenkint és fejenkint egy-elrf fon!
dénárt kapott, amiért a plébániatemplomban elvégezte az urnapi
ájtatosságot. Az iskolamester természetesen itt is csak fedőnév
volt tanítványainak jelzésére.

Egy-egy úrnapi körmenet valóban festői látványt nyujthatott.
Minden épkézláb ember ott volt rajta. Ott volt mindenekelőtj az
-egész magisztrátus; azután a különböző céhek és vallásos társula
tok, mindegyik saját zászlója alatt, végül a közrendű nép egész
sokasága. A maga mód.ia és tehetsége szerint mindenki ' ünnepi
ruhát öltött. Az egyéni ízlés és a vidékenkint változó népi divat
"Szabadon érvényesülhetett. De a külsőségnél sokkal fontosabb
volt a benső áhítat: az arcokon a kenyér és bor színe alá rejtezett
Krisztus iránti határtalan hódolat meghatottsága ült és az éne
kekből a vele való egyesülés vágya csengett ki.

Az úrnapi körmenetek aránya! természetesen nagvon különbö
zök voltak az egyes városok lélekszáma és anyagi helyzete sze
rint. Egy gazdag kereskedő város többet áldozhatott rájuk, mint
egy félig földművelő, félig iparos mezőváros. Aligha járunk mesz
sze az igazságtól, ha a pálmát valamennyi közt Budának. Zsig
mond király kora óta az ország hivatalos fővárosának ítéljük oda,
Részletes adataink ugyan nincsenek, de' azokból a leírásokból.
melyek egyik-másik budai körmenetről maradtak ránk, joggal
következtethetjük. hogy ezek a körmenetek nemcsak országos, ha
nem európai viszonylatban is eg-észen nagyszabásúak voltak.

Zsigmond ha Budán időzött, talán egyszer sem mulasztotta el
a körmeneten való részvételt. És ilyen alkalmakkor nemcsak
udvarát, hanem fejedelmi vendégeit is megjelenésre késztette.
Igy egyik-másik körmenet királyi és fejedelmi felvonulásként ha
tott. E tekintetben különösen az 1412. és 1424. évit kell kiemel
nünk.

Az 1412. év szerencsésen indult Zsigmondra. A fényes lublói
összejövetelen sikerült elsimítania az Ulászló .lengyel királlyal rég
óta fennforgó viszályát, mely már-már nyilt háború kitörésével
fenyegetett. A szerződés aláírása után (március 15) a kicsiny Lub
lóból a kényelmesebb Kassára tért a fejedelmi társaság, majd
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onnét kétheti ott mulatás után 'I'okaion és Debrecenerr át Nagy
váradnak vette útját, hogy lerója hódolata adóját a mindkét ki
rálytól oly hőn tisztelt Szerit László emlékének. Mivel azonban
az ájtatoskodás mellett a bihari erdőkben kínálkozó vadászat
örömeiből is bőven kivette a részét, csak április vége felé indult
Budára, ahová közben Zsigmond a német. birodalom fejedelmeit
és rendjeit is meghívta. tanácskozásra, helyesebben a lengyel ki
rály tiszteletére- rendezendő ünnepélyeken való részvételre. Eppen
pünkösd ünnepe volt (május 22), mikor a fényes társasúg II ma
gyar fővárosba bevonult. Itt már számos főrangú vendég várta
az érkezőket. Pedig az igazi vendégjárás még csak azután indult
meg. Az egykorú krónikások nem fáradnak bele a megjelent elő

kelőségek felsorolásába. Tőlük tudjuk, hogy a vendéglátó Zsig
mondon és Ulászlón kívül ott voltak Tvartkó bosnyák király,
Lázárevics István szerb despota, Hervoja spalatói herceg, Hranics
Sandalj vajda, a német birodalomból pedig Albert és Ernő oszt
rák hercegek, két bajor herceg, Liegnitz, Brieg, Leuben, Oels,
Teschen, Troppau és Orossen hercege, számos gróf és lovag. Az
egyházi rendet CastigIionei Branda pápai legátusen kívül három
érsek és tizenegy püspök képviselte. A távolabbi fejedelmek, így
például az angol és francia király, követeik képében jelentek meg.

Az igazi fényt azonban a magyar urak adták meg a gyüle
kezetnek. Maróti J ános maesói bán egymaga ezer lovas kíséreté
ben jelent meg. Valóban olyan népes és díszes társaság' gyült itt
össze, aminőt Európa a IV. late-ráni zsinat (1215), Magyarország
pedig a visegrádi kongresszus (1335) óta nem látott. Magyaror
szág ismét az archiregnum fényében tündöklött s királya, akit
csak az imént választottak német esászárrá, a királyok királyának
tűnt fel. Buda néhány hétre Bábellé változott: egy szemfüles
króníkás feIjegyezte számunkra, hogy ezekben a napokban a ma
gyar főváros utcáin nem kevesebb, mint tizenhét nyelven, köztük
törökül, tatárul és albánul lehetett beszélni hallani az embereket.

A szórakozások itt 'is, mintVáradion, nagy vadászattal kez
dődtek. Csepel erdeinek és csalitosainak csendjét napokra a haj
tók zaja és a vadászok vidám kurjongatása verte fel. Mikor azon
ban elérkezett az Úrnap ünnepe (június 2), valamennyi vendég
ismét Budára tért és ott Dlugoss János lengyel történetíró álli
tása szerint mélységes áhítattal és káprázatos fénnyel vette ki
részét a körmenetből. Budavára másfélszázados fennállása óta
még nem látott ennyi előkelőséget és ilyen pazar pompát. De
maga a lakosság is derekasan hozzájárult ha nem is az ünnep
fényének, mindenesetre áhítatának emeléséhes. Mert nem szabad
felejte-nünk, hogy Budán ekkor már két Krisztus Te-ste társulat
működött: a magyaroké a Mária Magdolna, a uémeteké pedig a
Nagyboldogasszony templomban. Sőt minden valószínűségvszer-int

már állott a Krisztus Teste kápolna is a mostani Gülbaba tájé
kán.

Talán kevésbbé nagyszabású, de nem kevésbbé fényes volt az
1424. évi körmenet. Ennek leghíresebb külföldi résztvevője II.
Mánuel görög császár volt. Az agg császár nem ünnepelni, hanem
segítséget kérni jött Budára: II.l\:Iurád szultán hadai már köz
vetlenül fővárosa küszöbén állottak és korhadt birodalmának min-
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den pillanatban megadhatták a kegyelemdöfést. Az alkudozások
azonban Zsigmond másirányú elfoglaltsága miatt nagyon sokáig
elhúzódtak és utoljára is eredménytelenül végzödtek.

Igy történt, hogy Mánuelnek sokkal tovább kellett Budán ma
radnia, miként eredetileg számította. Az Üruap (június 22) még
itt találta és ő már csak vendéglátó gazdájára való tekintettel is
kötelességének érezte, hogy minél nagyobb fénnyel vegyen részt
a körmeneten. Az ő kedvéért azután Zsigmond második felesége,
Cillei Borbála és a hatalmas Oillei-Garai rokonság szintén a leg
nagyabb pompával vonult f~1. Castiglionei Branda pápai legátus
viszont azzal igyekezett az ünnep fényét emelni, hogy maga vál
lalkozott a körmenet vezetésére. "Elképzelhetjük magunknak 
mondhatjuk Némethy La.iossal, a budai főtemplom történetírójá
val - a díszt, a pompát, melyet ekkor a fényt kedvelő görögök,
a dúsgazdag olaszok, a császár kíséretéhez tartozó németek és
csehek, de hazánk nagyjai is kifejtettek."

Országos eseményszámba ment az 1440. évi körmenet is. Előtte
nem kisebb dologról volt szó, mint az Albert király halálával meg
üresedett trón betöltéséről. A közvélemény, mint tudjuk, megosz
lott; egy része az elhalt király özvegye, Erzsébet királyné, illetve
utószülött fia, V. László, más része pedig az állandó török ve
szedelemre, való tekintettel az ifjú, de hadrátermettségének már
több jeIét -adó III. Ulászló lengyel király megválasztását óhaj
totta, A nagyratörő ifjú király készörömest nyúlt a felkínált ko
rona után s a választási feltételek megszövegezése után Krakkó
ból egyenesen Budára indult. Április 21-én lépte át a magyar
határt és két hét múlva már Buda alatt állott. Hédervári Lőrinc
nádor minden akadály nélkül utat nyitott neki. Igy a közben fel
virradt Úrnapja (má.lus 26) már a magyar fővárosban találta
Ulászlót. A körmeneten nagy áhítattal és a lehető legnagyobb
fénnyel vett részt; kíséretében megjelentek mindazok az urak
is, akik megválasztását óhajtották, köztük Hunyadi János szöré
nyi bán, akinek ez volt első bemutatkozása a nagy nyilvánosság
előtt.

Mátyás király vallási vonatkozásban is úgy éla köztudat
ban, mint tipikus reneszánsz-fejedelem, kinek egyetlen célja egyé
niségének minél többoldalú érvényesítése. Ez a megállapítás azon
ban csak külső egyházpolitikájára áll. Benső érzése szerint épp
oly hívő katolikus volt ő, mint legtöbb magyar kortársa. Mint
annyi reneszánsz-emberben, benne is két lélek lakott; egyik a kí
méletlen külső érvényesülés felé hajtotta, a másik a már tűnőben
levő középkori világ felé vonzotta. Hogy az egyházi érdekek
mennyire nem voltak idegenek gondolkodásától, mutatja a külön
böző szerzetesrendek reformjával való türelmes bíbelődése vagy a
budaszentlöríncí kolostor pálos szerzeteseivel szőtt szíves, szinte
baráti viszonya. Alapjában ő is irgalomra szoruló gyarló ember
nek érezte magát. Beszédes bizonysága ennek diszeskivitelű mise
könyvének egyik képe: a király a szenvedő Krisztus előtt térdel
ezzel a szájába adott fohásszal: "Pie Jesu Domine, miserere mei."

Nem járunk tehát messze az igazságtól, ha feltesszük, hogy
a Mátyás korában és kőzreműkődésével tartott úrnapi körmene
tek minden tekintetben méltó folytatásai voltak Zsigmond és r.
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Ulászló körmeneteinek. Pozitiv adattal azonban ezt csak élete
utolsó esztendejére, 1489-re tudjuk bizonyítani. Bonfini előadásá
ból tudjuk, hogy ebben az évben Úrnapjára (Június 18) minden
bizonnyal beteges állapotára való tekintettel magas emelvényt
állíttatott magának és onnét szemlelte végig a szinpompás menetet.

Lényegesen több adatunk maradt a Jagellók korából. Itt leg
fontosabb forrásaink a töredékesen ránk maradt királyi száma
dáskőnyvek, melyek napról-napra fillérnyi pontossággal beszámol
nak a királyi kincstár kiadásairól. Belőlük tudjuk, hogy II.
Ulászló részére az 1495. évi körmenetre (június 18) sátort állítottak
fel. Némethy Lajos úgy értelmezi a dolgot, hogy a sátor közvet
lenül a királyi palota előtt állott s a király és közvetlen környe
zete benne várták meg a főtemplomból kiinduló körmenet elvonu
lását. 'I'ulságosan dfszes azonban nem lehetett, mert anyagának
beszerzésére mindössze fél forintot és 34 dénárt költöttek.

Sokkal érdekesebb ennél az 1501. évi (június 10) körmenet, il
letve a hozzácsatlakozó népünnep leírása, malvet a szemtanú Da
neíro Tamás modenai követ őrzött meg számunkra. A leírás már
csak azért is nagyértékű, mivel kézzelfogható megerősítését talál
juk benne annak a régi állításnak, hogy az úrnapi körmenetek
sokhelyütt szini előadásokkal voltak összekötve. A bemutatott da
rabok a régi misztériumjátékokhoz hasonlóan a Szentírásból vet
ték tárgyukat. A jelen esetben azonban szentír ási jelenet helyett
Magyarország legégetőbb problémája, a török veszedelem került
színre, A jelenet alapjául az az akkoriban széltében-hosszában
elterjedt jóslat szolgált, hogy a mohnmed án vallás akkor fog el
enyészni, mikor Mohamed koporsója megsemmisül. A látványos
ságot primitiv és mégis leleményes módon rendezték meg: a kör
menet útvonalán felállították a próféta mecsetjét. benne függő
koporsójával. A koporsót a szultáu és számcs főtöl'ök bábualakja
vette körül. Mikor azután a körmenet és a király a mecset elé
érkezett, hatalmas tűzsugár sujtott le a kouorsóra és ar.t a körü
lötte álló főemberekkel lángba borította. Amit a tűz meg nem
emésztett, azt a botokra és kövekre kapott óriási tömeg zúzta izzé
porrá; még olyan is akadt, aki fogával tépte-szaggatta a bábukat.

A vallási szartartást ég a mecset szétrombolását nagyszabású
népünnep követte, melyen talán több ember vett részt, mint a
délelőtti körmeneten. Megrendezése sz intén a korra és műveltsé

gére jellemző módon történt. A tér közepóu, követünk leírása sze
rint, csinos kivitelű szökőkút állott, melvből egész nap kitűnő mi
nőségű bor lövelt. De volt is f'ogyasztója bőven. Aki csak tehette,
igyekezett minél kiadósabban meríteni belőle: ki bögrével, ki fa
zékkal, ki kalappal, ki meg csak úgy a szájával. És hogy az ital
hoz legyen mit enni is, sült galambokat, kappanokat és Indakat
dobáltak a sűrűn nyüzsgő sokaság közé. Az ízletes falatokért az
után, mivel mindenki részesülni kívánt belőlük, valóságos közel
harc támadt. Igazán mindenki háborúja volt ez mindenki ellen.
Dainero kénytelen bevallani, hob"Y soha életében még ilyen moz
galmas népünnepélyt nem látott. Másrészt igaz, hogy Dudának.
sem volt része sem azelőtt, sem azóta ilyen pazar lakomában.

Még bővebb adatokat őriztek meg számuukra a számadás
könyvek II. Lajos uralkodásának két utolsó esztendejéből. Meg-
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tudjuk belőlük, hogy 1525-ben (június 15) 83 forint !J5 dénánt,
1526-ban (május. 31) pedig 32 forint 11 dénárt küldött a kincstár
.az úrnapi körmenet megrendezésére. A két adat feltűuő arányta
lansága nyilván onnét eredt, hogy az 1526. év adatait hiányosan
jegyeq;ték fel.

De az összegszerűségen kívül más érdekes dolgokat is elárul
nak a számadások. Különösen szembetűnő az a gondosság és kö
rültekintés, mellyel a körmenetet az udvar részéről előkészítették.

Ez elsősorban a főrendezőnek, Korlátkövi Péter királyi udvarmes
ternek volt az érdeme; de mellette Albert királyi kápolnaiguzgató,
András sátorcsináló mester, András szabómester és a rutén
Benedek is derekasan kivették részüket a munkából. A sátorverés
hez szükaéges eszközöket és anyagokat, úgymint fejszéket, baltá
kat, patkóverőt, kis és nagy szögeket, köteleket, szőnyegeket,

úgyszintén elegendő mennyiségű gyolcsot, ráctafotát, nürnbergi
posztót és bíborbársonyt már előző nap beszerezték. Hasonlóan
még szerdán megtörtént a sátor felverése is. A sátornak jó tá
gasnak és díszes kivitelűnek kellett lennie. Mert .hiszen nem csu
pán a királyi pár és közvetlen környezete befogadására szolgált,
hanem a körmenet egyik stációjául is szánták. Abevásárlásnál
természetesen nem feledkeztek meg a szentség elé hintendő virá
gokról sem. Sőt még a véluni felékesítésére is volt gondjuk; A
virágvásárlás mind a két esztendőben külön tételként szerepelt,

Magának az, ünnepnek megülése tulajdonképpen már szerdán
-délután megkezdődött a királyi kápolnában végzett vecsernyével,
melyen a király is megjelent. Mellette nagyobb dísz okáért négy
apród állott égő gyertyával a kezében. Úrnap reggelén ismét a
várkápolnában mutatták be az ünnepélyes nagymisét a királyi
pár jelenlétében. A körmenet csak ezután indult meg. A király
és királyné oldalán tizennégy, 1526-ban pedig tizenkét égő gyertyát
vivő apród lépdelt. A régi szokásnak megIelelően az Oltáriszent
ségen kívül a várkápolna ereklyéit, feszületeit és aranyozott,
ezüstözött képeit is körülhordozták. A számadásokból kiderült,
hogy 1525-ben négy forintért gyolcsot, huszonötért pedig ráctaío
tát vásároltak azoknak a faeszközöknek bevonására, melyeken az
ereklyéket körülhordozták és még külön tizennégy forintot áldoz
tak a leszorításukhoz szükséges bíborbársony beszerzésére. 1526
ban valamivel kevesebbet, huszonnyolc forintot költöttek erre. Az
ereklyék vitele az udvari embereknek volt kötelességük vagy ta
lán inkább kitüntetéstik.

Az 1526. évi volt az utolsó középkori úrnapi körmenet a ma
gyar fővárosban. Mialatt a várhegyen ezrek és ezrek hódoltak lel
kes tisztelettel és buzgó áhítattal az Élet kenyerének, lent a Bal
kánon Szolimán szultán félelmetes serege már javában törtetett
északnak, hogy megadja a kegyelemdöfést a középkor i magyar
.államnak.
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