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A SZENTVÉR TISZTELETÉNEK NYOiYtL\I
A MAGYAK KÖZÉPKORBAN

A XlI. [.s XIII. század vallási életúnek 1f'g'szelllbdííniílJb \"0

nása :lZ Ol tút.iszentség' központi sZl'l'epének ~'g'yrl' f'röte\.ie,;.,l,b
kidomborodása. Mióta 'I'oursi Berensrár a XI. század második 1,'
Iében kétségbe vonta Krisztus valósúgos [elenlótét a kenyér és hor
sz ínébcn, a II ittudósok nem érték be tiihhé a tévellés eg-yszel'íi k i
igazítúsával, hanem igyekeztek m inél mélvohhen behatolni al át
változás pillanatúban végbemenő folyamat inibenlétébe. Igy j uto t
tak el az átlényegülés Iogn.lmúhoz. A transsustont iatio szóval leg'
korábban István antuni plispöknól talúlkozu nk a XII. század h u
szas éveiben. A kezdő skolasztika azon llll'.legéhen ['elk;lJlla (",,,
szól tében-hosxzúhan elterjesztette, a [V. later;lTIi zsinat (1215) lll-di.o:

hivatalos műki lcjezéssó avatta a SZPl'I'IlI'Hé:.;, hÚl' IWIlI k!HS..;zikn:·;
hururzású szó t.

A dogmatikai f'ejlödéssel púrhuzrunosun nagy vúl tozúsou ment
út az Ultár iszentsógrő! alkotott közfel ['og'ús is. A vallásos köz
szellem fog{,konyahbú. lett az eucharisztikus jelenségek iránt ['8

é rdckl ődós« a kiilső burokról egyre inkúhh a beuső lónycgre (t'

rclődött át, Míg ugyanis az előző századok e1sösorban az áldo
zati Iakomút látták ös ünnepeiték az euchmisxtiában, mcstantól
kezdve m ind inkúbb a közöttünk lakozó istenség végtelen f'öusá
gének tudata lépett előtérbe. A lelkeket vnlósúggal lellyíígö7.te
Krisatus ál luudó jelenlétének s a kenvér és hor alúzuto« ';Z·íll~

alá rejtett dicsőség'énck gondolata.
Az új szomlólettel tcrmészotszorüleg együtt jár a szetlts[,g"i

szíuck iránti tisztelet rohamos ertlelkeLl{'sc.l<~gy l1!)(j ós 1208 közf
la!"toit ]Iúrisi zsinat olrendeltc a konszck rúlf ostya t\,(
mutatúsút, hogy a jelenlevő hivek m i ndnvújau láthassák ['to;
iuurdhussúk. A X rI r. szúzud elején szokúsba jött, hogy 11

hívek tömegesen kezdték k ísórni a betegekhez vitt szeutséget.
Langfon Istvilii cml torbury bíboros-érsek az 1222. óvi oxfordi
zsinat határozatából megparancsolta, hogy Urf'cl mututáskor nún
den h ivő n lázutosau boru lion tórd ro {'s ősszetet.t kezekkel (iuncti»
manibus) imúdkozzék, vagyis poutosan olyan testtnrtásbu helyez
kedjók. amilyenben a hűbéresek hűséget nskiiLltck hűbéruruiknak.

Fólszúzuddu! később X. Gerg-üly pápa (l2íl--J27(j) az egósz ke
resztóny vilúzru kiterjesztette ezt a rendelkezést.

A szentség i színek irúnti tisztelet Iokozódúsúval cgyiitt Jal'
az eucharisztikus csodák számúnak uurússzerű megnövekedése.
E csodák kőzt, ha talán nem is első, III indenesefre a leg-ismer
tehb az úg-ynevezett bolsenoi mise volt, me] y nek Ráfael ismert
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vatikáni stanzú.ia biztosított világ-hírt. A esori» állítólag 1264
ben történt. Lefolyásáról kétféle változat maradt ránk. Az egyik
szer-int - Rúfucl ezt örökítette meg- -- a misézií papnak misekőz

ben kétségei támadtak Krisztus valóságos jelenléte felől; és íme,
alighogy. elmondotta az átváltozás igéit, a konszekrúlt ostyúból
vércseppek buggyantak ki és egészen ellepték a korporálét. A
másik változat viszont ÚI-,"Y tudja, hogy a pap Ürlelmutatás után
vigyázatlanságból feldöntötte a kelyhet és hogy iurvetlenségét
leplezze, azonnal összehajtotta ti korporúlét. De hiúba; a szent
vér ostyaalakú nagy foJtok f'ormájá.ha n ál ta.lvo rt a kendőn és
állandóan ott ü; maradt.

A z esomónv hi telesség{dwz nehéz hozzúszóIni, Miruleneset.re
ellene szól, hogy IV. O1'b:1II pá.p». az Úrnap mcgiilését elrendelő

bullájában egy szóval sem emlékszik meg róla fo' hallgatása annál
feltűnőbb, mivel ahagyomúny á.ll ításu ..zerint éppen H hol ..enai
csoda adta meg elhatározásához a döntő lökést. Az sem emeli
az elbeszélés hitelességót. hogy a korabeli irodalom, még a hí
res Leuenda aurea is, mely pedig valósúg'!2,'al vadássza a csodás
eseményeket, éppoly mélyen hallgut róla, III i nt Orbán pápa bul
lája. Elsőnek (·..ak a közel kétszáz évvel kósöbb élt Szent Auto
ni nus firenzei érsek említi Chronicon. másnéven Summa histo
rialis eim ű naevter.iedelmű m uukú.iúhan. 'I'ől« vette át az orato
rianus Raynald ismert egyháztörténeti IIIűvóhe és a tudós XIV.
Benedek pápa az Úr él> a Bold. Szűz ünnepeiről írott könyvébe.
Ezzel szemben bizonyos, hogyavérfoltokkal átitatott bolsenai
korporálét ma is drágakincs gyanánt őrzik az orvietói templom
ban.

A bolsenai mise mihamar iskolát teremtett. A Xl II. és XfV..
században a katolikus világ legkülönbözőbbhelyeiről hallunk vér
ző ostyák feltűnéséről. Egyedül a német birodalom területén több
mint száz esetről van tudomásunk. Különösen Bajorország bizo
nyult ebben a tekintetben termékeny talajnak. A hajol' föld lett
az eucharisztikus csodák igazi hazája.

Hála az utóbbi évtizedek beható k ututúsuinuk, ma már uem
csak a legendák számát, hanem főbb vonásaiban kialakulásuk
médját is ismerjük. Ma már tudjuk, ho/-."Y a legendaképződés ki
induló pontja majdnem minden esethen az Oltáriszentséggel szem
ben elkövetett valamilven tiszteletlenség: ti miséző pap kételke
dése vagy valaminő, a szentség meggyalázúsára irányuló szándék
volt. Erre mintegy feleletképpen a megsértett isteni Fölség vala
milyen formában jeIét adta jelenlétének és kifejezésre juttatta,
hogya szentostvát ért bántalom egyben az ő megváltói szen
vedésének Illegújítása is. Kinyilatkoztatásának leggyakoribb mod
ja a szeritostya vérzése, máskor világ ítása és a levegőben való
lebegése; de az is meg-történt, hogy kedves gyermek vagy rózsa
képét öltötte magára A tiszteletlenség kiengesztelése rendszerint
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ünnepi körmenet formájában történt. A következő lépés majd
uern mind irr HíI volt, hogya csodálatos jelénség helyén templo
mot vagy kúpolnát építettek, melyhez azután hamarosan meg
j ndult a búcsúsok áramlása.

Voltak azonhan OlYllII esetek is, mikor a csoda egyszerűen

(',~ak Istr-u akarutának kijelentésére - - legtöbbször templom épí
tésről volt szó -- szolgúlt. Például a bajorországi Erdingben eg~'

parasztember aílílal a szándékkal akarta hazavinni a konszekrált
ostyát, hogy odahaza szerenesót hozzon házára. Útközben azonhan
az ostya valami módon kisiklott a kezéből, és hiába kapkodott
utána, sehogyan Hem tudta megfogni. Hiába bívta segítségül a
plébánost is; az is csak a levegőt verdeste. Végre megértették a
dologból, hogy Isten templomot kíván a kérdéses helyen épít
tetní. Hasonló ehhez az cinsbachi juhász esete, aki azért akarta
hazavinni a szentostvá.t, hogy ot.thou nyuzodtan imádhassa. De
az ő kezéből il' k ir-sú szutt, éH azon a helyen, abol földet ért, azon
nyomban g)-úgyí1ó erejű forrás fakadt.

Eg·i~szell kiilil]IÜR uuuak a hat aragoniainak az esete, akik
éppen úldozúshoz k(~:-;ílii!tck, mikor a mórok rújuk támadtak. Má»
mesroldús h ián yúhuu az ostyúkat tartalmuzó korporálét hirtelen
egy nagy kő alú rejtették. Mikor a gYőílJiem kivívása után visz
szatértek és akorporálét u.iból elővonták. az ostvákai vérrel át
itatva és a kendőhöz odatapadva találták.

Messze vezetne célunktól, ha teológiai szempontból is vizsgá
lat alá akurnók vonni II vérző ostyák kérdését. Erről már csak
azért sem Ichr-t szó, mi vel az esetek legtöbbjében nem rendel
kezünk annyi megb iz.hutó pozit ív adattal, amennyi a kérdés meg
nyugtató eldöntéséhez elegendő volna. AI: az álláspont, mely II

vérző ostvúkkul kapcsolutos valamennyi jelenséget a piros el
színeződóst okozó ostyagomba, az úgyneveílett micrococcus pr~od'í

giosus hatására akar visszuvezetni, sokkal egyszerűbb, semhogy
m inrlcn esetre alkalmazható lenne. Lehet, hogy egyik-másik el';et
re talá I. de kizúrólagos okként való elfogadása túlzás volna. Két
ségtelen, hogy az esetek túlnyomó részében nem egyszerűen szub
jektiv. vagyis átmeneti és csak kevesek sz.imúra látható, hanem
objektí v-reális, vagyis állandó és m indenki számára észlelhető je
lenséggel állunk szemben. Legalább a középkori ember így látta
és így ítélte meg a dolgot. Amit e részben szemére vethetünk, az
talán a ke llő mértéktar tás hiánya volt. Külöuösen a XV. századra
áll ez a megállapítás. Az élet rohamos laicizálódása és az evilági
érdekekhez való gürcsös hozzátupadús ugyanis egyre inkább a
küIRiJ;;égek1'e: a szcnvodálvos búcsúhajhászásra, ereklyegyüjtésre
és nem utolsó sorban búcsú.iárásru tolta át a vallási élet súly
pontját. A bensüség és az igazi szívbeii áhítat helyébe nagvon
sok embernél a külső formák kultusza lépett. Ennek volt egyik
tünete az euchar-isztikus esodák számának rnesterséges megduz-
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zasztása i s, Az }<}g-yház általában elnézéssel szernlólte a dolgok

fejlödését. De a százud k őzepén innét már egyházi részről is hang
zottak el bíráló és helytelenítő huugok. Különösen a . kitűnő
Cusa Miklós bíboros kelt ki élesen a túlzások és visszaélések: 01
len a brandenburgi wilsnaoki esetből kifolyólag.

Bármiként itéljük meg azonban a vérző osty ák, illetve a SZ0I1t
vér csodáit, bizonyos, hog-y nem kis mértékben járultak hozzá az
Oltáriszentség tiszteletének növeléséhez é:.; az átléllyegülés dosr
májának köztudattá emeléséhez. Ennyi ben történeti szerepet től

tottek be a szeutaégi kultusz kifejlődésében.

Az eucharisztia fokozott tiszteletéből nemzetünk is dereka
san kivette a részét. Magyarország egyik középpontja volt az
európai szentvérkultusznak. Eddig ismert adataink alapján lt'g"

alább hat, esetleg nyolc szentvérereklye tiszteletet tudjuk megú.lla
pitani. A rendelkezésünkre álló adatok azonban nagvou szűksza

vúak és mozaikszerűek: éppen csak arra elegendők, hogy segÍí./,\(;
gükkel megállapítsuk a kultusz Iennf'orgúsát, dc már a csod;,',
mibenlétére s keletkezésük idejére és köriilményeire nézve bi
zonytalanságban hagynak bennünket.

A magyarországi szentvérereklvék közül legkevesebbet a
szegediről tudunk. Mindössze Mátyás kirúlv éii II. Ulászló korú
nak híres nópszóuoku, Laskai Osvút toxz róla említést Gemma
fidei című beszódgyüjtemenyében : "Napjainklwll is számos tem
plomban őriznek vérző ostyát, így példúul a bátai apátságban.
Kassán, nemkülönben Szegeden." Ezen futólag odavetett meg'jegv
zésen túl a szegedi ereklye említésével sehol másutt nern talál
kozunk.

A garamszentbenedeki ereklyét, egy kendő parúnyi részecské
jét, mely egészen át van itatva az 1jr Jézus vérétől, nem, sorol
hatjuk a szeros értelemben vett szentvórereklyék közé, mive!
eucharisztikus eredete nem igazolható. Az ereklyét különbcu ll.
Pál pápa ajándékozta Mátyás királynak, ak i viszont a szent
benedeki apátnak kedveskedett vele. Mi ótu az apátság- elenyé
szett, a ruhadarabkát a helybeli nlóbúniutemplombun őrzik.

A kétségtelenül eucharisztikus eredetű magya ro rxzúsr! szentvór
ereklyék kőzűl Iegrégibbnek a lws_~ait tekinthetjük. l<~gyetlen hi
teles említést IX. Bonifác 1402. március l-én kelt búesúlevclóbou
találjuk, melvet a dóm. akkor még folyamatban levő építésénpk
siettetésere és befejezésére bocsátott ki. A levélből megtudiuk ,
hogy az ópülő templom legfőbb kincse nagy ieli, óta az Cr .JéZIl:,
dicsőséges vérerck lvé.ie volt (in qtut gloriosus su n.q ni« Dennini
nostri Jesu Christi alongis retroaciis tem.norttnis miraculoee est
inoenius), malyhez feltünően nag-y szú.mmal zarándokoltak nCIll-.

csak hívők, hanem hitetlenek is, főlcg- románok és rutének (ut pote
Olachorum et Ruthenorum.) s mely csodáival már addig számo,",
hitetlen megtérését eszközölte. A búcsúlevél sem az ereklye mi-



hen lótúr«, sem liet1ig kclerkezósónck idejére, illetve körfilrnéuvairc
Id'zve IH'1lI ad souun iucruű l'Iig'azítúst. J\f0g' nrúuylae lezértóko
sebb beml();t lIagy idöro való utalús. Ehhól ugynn is joggal k ő

\·ptkeztpt/ll't,iiik. hogy az (..,t'k]~'(' III;il' júval n clórn ("pítéK{'nek mc~"

kt'zd(;s(~ Pliitt IIIPgvolt l'K {tltalillloK tisztéldheIl állott, 'I'alú n igaza
nu! /)jvald Kornél uu.k, aki sze ri n t a Kznnhól' eredetileg a ,1ÚllOS
reud ű lovagok v.u-beli ispo túlvtcmplomáu ak rntett kincse vol t.ús
ou nó t került út az épiitö új dómba. Husnn lóuu valószínűnek kell
dl'ugadnlllll, Di va ld azon megitllapitúsút is, hogya. nagyhír.ű

«rck lve, i llr-t ve a hozzúja iiziinlő zarándokok gazdag adományai
uélk ii I II kassai jlo!gú!'ok sohnscru mnríck volna olyan Iényes
"zentegy húz {'lii téKélw rogn i. nini nőre a középkor cgész folyamán
('g'y('\le~1 1't'lvid{'ki városunk 'Will merúKzelt vul lalkozni.

A mesxz« J'ii1diin hires ereklye további sorsúról semmi biztosat
nem tudunk. 'I'isztcleto lllegsziíné,,{'u('k idej{'re és okaira. nézve
egyaránt teljes bizonvtuluusárrbau vagyunk. Ha azonban szabad
Inús erekivék tiir1{'net<ihől ana!ogiús következtetéKt vonnunk. nagy
\,;tlószínüséggel úllIthn tjuk, hog-y a sze nt vér k n ltuszúnuk 1(a"súII
is a terjedő lritúj ítús vetett véget.

Nem sokkal lehet Iiutulubb a kassaiuál v n vurusdmegyci
Ludbrea várúbuu őrzött szeutvérercklve, melynek történeiéről

Széesi 'I'nmús vusmegvni Iő ispúnnak X. Leó púpúhoz (1513--1320)
in tézet.t l'ol yumodvúnyúból értesül iiuk, Az érdekes írásból .1IIeg
tudjuk, hogy vagy száz cszteudővel előbb (vagyis a XV. század
elejl'J)) elJ;Y pap III i séjén, a ki kételkedett az útl éli yeg'űlós valósá
gúban, a kehelyben levő bor csodálatcs múdou valóságos vérré
változott. A hu lúl ru rémiilt pap nem uierte tovább folytatni a
m isót, és hogy a csodának m inden uvoiuát el tün tesse, a kelyhet
goudosan elrejtette. 'I'itkút csak hulúlos ágyim árulta el. Ekkor
a szcutvért díszes moustruuciába r()~dalt üvesrcsében helyezték el
és azonnul útudtúk a hívők tiszteletének. Szécsi 'I'amás úgy gon
dolta. hogy a szentvér tisztelete még sokkal jobban növekednék.
ha a Szentszék hivatalosan kivizsgúlná az ügyet és a vizsgálat
kedvező kimenetele eseton bizonyos napokra búcsút engedélvezne
a templom látogatóinak. Kerte, huladóktulanul kűldienek ki biz
toxokat, és ezek vizsgillata alapjún Úrnapjárn. 'I'amús apostol és
Szcnt Ilona ÜllIll'jll'l'l' hin!eKKen az eg'yh;',z búcsút ruindazokuak,
akik ti. szent vó rt meglátogatják s töredelmes szívvel megbánják
éK llleg-gyólljúk hűur-ike t, A Mcd ivi-pápu készsége"en hajolt is a
buzgó mugyu.r kérésére.

A niohácsi vész UUlII Szlavonia. mclyhez akkor Varasdmegve
is Kzúmított, l~gYl'e jobban beh-kerű lt a lijrök harcok zónájába.
Kőuuyen elkópzelhető tehát, hogy az általános félelem és rett<.'
g{~s napjaiban a szcu í.vúr kul tuszuj s elu ludt, sőt esetleg maga. az
creklve iH elkallúdott.

Míg- a kassui ós Indln-eg-i creklvék történetét csak egy-egy
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véletlenü l f'on nmurudt adat 1'{'IIYl"]H'd t udiu k auuv i rn-nu-u uv iro
megvi lágf tan i , a bátaira vonuf.koz.ó lasr a vii-4wllylag ért{,kcs adu tnk
egész sora áll rende lkezésü»k r--. A !I'gkorúbhít 'I'u I'ÚCÚ J ítnoi-4
króníká.iúban OIVaSi'Hlk. lj~z ehnond.ia, hog'~' Garai .Iáno» uzora i \
bán, a nagy Mik lós nádor-i S]lÚ II {'dnsi;"('i-4C, 1415 uug uszt tilO havában
l\faróti .I áuos macsói {~s Ci-411POI' Púl sz lavou iai hím túrsas{lgúhaJl
vó rr s harcba nlcgynde1t HeT'voja IJOSJlyúk Uíúr (;s suulu to i hm'eeg'
bosnyúk-tőr-ők hadúvnl. Az ütköze! eselvció:; követkoztéhen a ma
gyar sereg vereségével és rnegf'utamodásúval v{·gzödött.Menekii
lés közben mind a három vezér az cllensésr kezebe került, A Sú
lyosan sebesült Garait roppant súlyos vashilincsekkcl megrakva
tömlöcbe zárták, A fogoly fogadást tett. hogy kiswhadlllúsa es(
tén első dolga lesz a bil11li kngY!le!y Vél'U]'ckly(';awZ Z111'ÚlHloko] Ili,
Mikor néhány év múlva visszanvor to szabadságát. első útját
csakugyan Bútúra vet/c {.;; hil i ncsci t "UrlIlIk f;S M('~válj{mk leg
drágább v{·dnwk d jf'sííség{'rc {-s I'ogadúsú lia k 1I\!'!~'vúl tú,.,ú,'a ott
hagyta a mouostorhau".

Tinódi Lantos ~el)llstY{'J1 /',si.llJl1o/lfl klní/if h' csúxzúrnak krrj
nikája eimű h isto riú« únekóhe n vag-y 11Iú"l't'oJszúzllddul később iKY
verselte meg ez eseményt:

.JÓ Garn i .JÚIIOS bÚ;l fOg'lylyú nsók,
Nagy kegyetlen f'ogsúghun ö tartaték,
Végre a tömlöcből k imcuek ödók,
Istentül szabadságu Illegauatl'k.

() sidsóggel Bútúra II IP II t vala,
Melv vasakkal őt megvasazták vala,
A szent vórnélnzt mind ott hllg'yta vala,
Ö miá szabadult -- azt vúli vala.

Garai .Iános esetéből nv il vúuvu ló, hogya bátai ereklyének
1415-hen már O1'Sz{Ig'OS h ír« volt; II lóg' a bosnvúk 11Pgyck közt is
tudtak és beszéltek róla. Ebből joggal következtethetjük. hogy
az ereklyével kapcsolutos escfhllak júval előbb, legalább 20-2;')
évvel korúbban kellett törtánu io. Alignu járuuk messze az igar.
ságtól, ha a bátai kegyhely keletkezését a XlV. század végére
tesszük.

A vitéz főúr fogadalma éR zarúndoklúsu, úgy lút....zik, még
nagyobb lendületet adott az ereklye tiszteletének. IV.•Jenő pápa
másfélévtizeddel később, 14:34 junuú r 21c{'n kiudott búcsúlevele
már teljes '·irágr.úsban illU tatja. A nevezetes ok írathan \lIO anis
így olva ~,'Uk :

"Krísztusban sz er ete tt fiunk, Zs ig mon d róniai csa sz á r folyamoovanyaban elénk
tárta, hogy a hencésreu d hir to k ában levő b:'ltai mono st or re mploruúbun Kr isz tu s

Urunknak az Oltáriszentségből k iö mlő n:oé(lI~tcs vér ét t:s a sz e ntc knck egwne mctv
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ereklyéit őrzik és Ilogy ezeket az ereklyéket i dő r ő-l-i dő r e a nérnek nyilvanosan is
rncg mu tatjá k. Ilyen alkalmakkor tcr músz etcscn tllL'g"sz.íml,'íll1atntt"ln nép so ka ság szokott

össz evcr ő dni. Mi tch.lt , hogya lrivők a nCVC-':L't! t c mpluut lf1togatásara annál jobban
f c lb uzdu lj an ak s a szentvért és a többi ereklyét annál nagvobf áhitattal fonják kö-
rül, rninc l több búcsúval és btinbnc sán a t ta l érzik nW:l.ul.;at elhalmozva, rnin daz ok-
nak, akik Urn npj á n a l<tt~ytemf1lolllot felkeresik, az ereklyék f elmutatusánat jelen
va nn ak s bűneiket űsz in tc bát1[lt~rll IJJcgbflnj{t!< és llleggytüJj;ík, im ezcnn el a min
denható Ist cn kcgydml'hüJ, úgyszintén Sz en t Pétcr és P;U apo.__ to lok tek int elveböl tiz é v i

es t íz sz er negyvennapi búcsút eng('u('IYl'zlink."

A bátai ereklye tehúK a vérző ostyák csoportjába tartozott. Ez
tlpnj] ki Ransu no Péter lucern i piispök szuvu ibó! il', aki püspöksége
előtt m i nt Ferdinúnd nápolyi kirúlv követe több esztendőt (147!í
1478) tiiJtiitt IVlng'Yal'oI'Kzúg'(~1lPS így az itteni vixzorryokrúl meglehe
tösen tájékozott volt. A d ip lnm a tn-pű sphk JfOiJ.1Jal'Orszúg riniid
történe.fe (Epitome lleru.m. Hun.aarícurum) című könyvében töb
bek köz! ezt írja: "Búta k icsiny [alu ugyan, de mégis előkelő

helyet !'ogla! el hellc{~s monoatoru m ia.tt, mely mcssze földiiu
híres u ma f'eltíínií «sodu révóu. hogy 11 szentoxtvúban Krisztus
\',"['e testének kis n;szecsk(Uél'el Cl/yütf látható, m iu t ezt sok szem
tanú á ll ít.ia." Báta idővel valósúzos nemzeti szcntély lett.

A templom legfőbb pártfosrói és leg-hi)kezübb mceónásai a
Hunyadiak: maga Hunyndi .Iános, feleKége, fiai és unokája, Kor
vin Jállos voltak. EgéH'l: vagyonra rug, amit a Huuvadiak három
emberöltő leforgása alatt dl'úgaanyagú él' díszesmivíi ruhákban a
kegvtemnlornuak ajándekoz tuk. A:I: ajillldékok' közt. talán legmeg
hatöbb Huuvadi Lászlóé- közvetlenül kivégzése előtt, tempore
suae mori i«, egy arannyal útS'l:ütt bÚl'H()lJY miseruhút küldetett,
bizonvárn nzzul a g oudo lnttu l, hogy halúla után abban moudja
nak majd érte gyúszllliHét. ElJIwk a Jel tűnő vonzódúsnak mélvebb
okát üdún Hunyadi .Iúnosnuk Báta kiiZüJéiJtln kivívott első diadala
fölött érzett húlújáhan kell keresn iiuk.

Báta még a rnoháosi kutasz trúf'n előestéjen is leglátogatottabb
búcsú.iáróhelyeink közt szerepel t. ll. Ulászló és II. Lajos egyaránt
személyesen is le róttu hódol atu adój út a szentvérereklvs előtt.

Báthori András, a k irúlyi nuszúdosok kapitánya, 1521-ben fi törö
kök ellen indultában szintén mcgállauodutt Bátán, ahol "megje
lent a m i Ur-u uk .JÓ'l:US Kl'iKZtus vórc", IL Lajos királyunk vég
zetes moháesi had.iáruta során Bátán tartotta utolsó állomását.
Seregével együtt itt járult utoljára gyónáshoz és szentáldozáshoz,

A mohácsi csata után a török csapatok közeledésének hírére
a nicnostor lakói elmenekültek és a szeut ereklyét a templomi
kincHekkel együtt ideiglenesen Gvőrszeutmártonba,illetve Pannon
halmára mentettók. Mikor azonban meggyőződtek róla, hogy a
törökök, legalúhb egyelőre nem szúndók oznak befészkelni magu
kat, óvatosan visszalopakodtuk elhagyott otthonukba. A zarán
dok Jatok, ha szűk ített keretek közt is. ujból megindultak. Huszár
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Kálmán soproni polgár 1528-hall kelt vógrcudclotébeu hátu i í.;[

rándoklatra kötelezte fiút. Az 153!.l-hell váratlanul beküvctkczo t t
újahb török támadás azonhan végleg JIIegf,ziintette a kegvhelv.-t.
Aleauder .Ieronios pápai követ l:J:l!'. jú l iu s ~(i-i keletlel ezt j,,
gyezte be naplójába: "Sbaruellatitúl hallom, hogya törökök hi
zonyes Búta nevű várost közel tízezer lakosúval felprédálták. Eb
ben a városbau nagy hire volt Krisztua csodúlatos vérének."

.Ióval nehezebb annak a szentvórcreklvénck tőrtónetún eliga
zodnunk, arnelviknek említésével II. Pál púpának 1470 június 2:{
án kelt megbízó levelében talúlkozunkvElmoudja, hogy egy győ/,

erJyházmcf/./jei pap Ur íelmutatás közben, milcor éppen a bor ko n
szekrálásához készült, megdöbbenve vette észre, hogya kouszek
rált ostván vórcsőppek, összesen k ilenc, mututkoznak. Ez a várat
lan jelenség annyira kihozta sodrábúl, hogy zavarában még- a
mise folytatásúról is megfoledkozott. Ehelyett kifordult az oltár
tól és izgatott szavakban elmondotta hallgatóinak a vele történt
dolgot. Erre természetesen miridenki az oltárhoz tódult és szen t
ámulattal szern lélte az ostván gyöngyöző vcrcsöppeket, Majd a
pap ismét visszatért a félbemaradt szerit cselekmény folvtatásúhoz,
Mise végeztével a szentostvát korporúléba görtgyiilve gondosan
elzúda az o ltúrszekrényben.

A osodú.latoa esemónynek természetesen hamarosan híre f'u
tott az egész környéken. A közeli Monyorókerék földcsu ra, EI
dert-neh Bertold, korúbban Mátyás kiridy hadvezére is tudomást
szerzett róla s elhatározta, hogy az ereklyét bánni áron hatal
múba keríti. A dolog' megértésére tud nuuk kell, hogy a közép
kori ember szemében egy-egy kiemekedöbb ereklye megbecsül
hetetlen kincset jelentett, melynek megszerzésM'rt még nyilt erű-

.szaktól sem riadt vissza. Azonfölül Bertold 'úr nemcsak kiizéjl
kori ember, hanem hatalmaskodó oligarcha is volt. Fegyven's
emberei élén rútőrt a templomra és a szentostvát két udvari káp
Iánjával monyorókeréki várába vitette.

Az esetből országos botrány kerekedett. Csupor Demeter gyí).
ri püspök hiúbu próbálta békésen «lin tézn i a dolgot: nem ma
radt más mcgoldás, mint a Szentszék elé vinni az ügyet. II. Púl
pápa Csupor püspök kérésére az esztergom i érseket és a veszprém i
püspököt bízta meg az ügy k ivizsgúlúaávul. A megindult viz>'
gidat eredményét nem ismerjük. A gyiíri eg'yhúzllwgye teriilctcu
abban az időbon két szcntvérereklyét is tiszteltek: a györit L~S H

vasvárit. Felvetődik tehát a kérdés, hogy az Elderbach által pl
rabolt csodás ostya azonosítható-e ezek valamelyikével, vagy pe
dig mind a kettőtől független harmadikat kell benne látnunk.

A győri ereklyével való azonosf túsuak súlyos akadályai van
nak. Igy m iudjárt a nagy korkülönbség. A györi kegyhely ugyani"
Bertold úr mcrónvleto idején már régóta orKzágos hírben és te
kintélyben állott. Egészen valószínűtlen, hogy a rakoncátlan oli-
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gareha egy évtizedek óta surun látogatott és a köztudatba mé
lven bezv ökerezett ereklyét el merészelt volna rabolni; és hozzá
[WIll holmi falusi templomhól, hanem az erős győri püspökvárból.
Ellenben egy még alig ismert s a vidék áhítatába még át nem
ment ereklyével rninden kockázat nélkül megtehette ezt.

A domonkosok 11(lSl'úri tomplomúban őrzött szentvérereklye
sokkal közelebb esett Bertold kezeűgyéhez, mint a győri; csakhogy
TI. Pál pápa kifejezetten jilébánia.templomró l beszél, s nem a do
111onkOFiOk Szent Keresztről nevezett templomáról: - a két erek
lye tehát nem lehet azonos.

}1~ vasvár-i ereklye legrégibb említését VI. Sándor pápának
1500 június 27-én kibocsátott búcsúhirdető levelében kell látnunk.
A híres reneszánszpápa elmondja, hogy a vasvári testvérek a tö
rökök ismételt betűrősei következtében olyan szegénységre ju
tottak. hogy a maguk emberségéből sem megrongálódott templo
mukat. sem pedig házukat kitataroztatni nem tudják. Erre való
tekintettel tehát rn indazoknak a híveknek, akik Urnanián, Szerit
Domonkos napján, Szentkereszt felmagasztaltatása ünnepén és
Miridcnszentek naujún az el;;{í vecxernyútő! a másodikig bezárólag
bűnbánó lélekkel megjelennek az ereklye előtt, tizenötévi és tizen
ötször negyvennapi búcsút engedélyez.

Innét kezdve egy emberöltőn át S«rn III i sem zavarta a vas
vári ereklye tiszteletét. Kőszcg 1532. évi ostroma alkalmával aztán
az ereklyét mcgl'elelő erős fedezet oltalma alatt az erős győri

"úrba szállftottá.k. Utánu már csak szórványos híreink vannak
róla.

A masryurorszúz! szentvórcrek lyók kőz.iil il pócs iről csak vélet
len űl, 'I'orrian i Joachim 14~], augusztus 2H-éIl kelt loveléból ér
tesű liiuk : ez különös kegyként megengedte it pócsi kolostor per
jeléJ!ek és atyáinak, hogy a konvent szcntólyóben őrzött szeritvér
lfIegt<'killtésh'e k ivétulescn asszonyokat is beenrredjenok, dc egyben
kiiidezte őket, hogy m inél előbh fogjanak hozzá a kűlön szentvér
kápolna megépftéséhez.

Mohács után vérző ostyaink sorra eltüutek , talán measemmi
sűltek, talán elpusztították őket, Kétségtelen, hogy a török dúlás
mellett a terjedő rel'orrnáció ereklveellenes szelleme is erősen

közrohatett a szentvórkultusz Iennturtűsúhoz és élesztéséhez
sxükség'es hangulat lelohasztásában.

A kultuszra vonatkozó elszórt adatok m iudouesct.re amellett
szólnak, hogy középkori hitéletünk bensőséges, áhítat és változa
tosság' dolgában egy hujszállal Hem maradt mögötte a Nyugat
Jeghaladottahb nomzetciónek.
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