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NEPOMUKI SZENT JÁNOS
A BÁNYÁSZOK VÉDŐSZENTJE

A katolikus egyházban május 16-án ünnepelt Nepomuki Szent János (Ioannis Nepomucennis
Pragensis)' a késő középkorb an, főként a XVIII . században azoegyik legnépszerűbb vallási alak
ká vált. Hogy tiszteletének eredetét és összefüggéseit, valamint ábrázolásának módját megérthes
sük, vérta núságának történetéből és a róla keletkezett legendából kell kiindulnunk, amely mese
szerű elemekben nem oly gazdag, mint a hivő nép sok más hasonló alkotása.

l . ábra

A későbbi vértan ú I340-ben született a csehországi Pilsenben, és eleinte a Szent Ágoston-rend
egyszerű kanono kjaként szolgált a pr ágai Szent Vid székesegyházban. Később a prágai érsek
helytartója lett (Vicarius Archeoepiscopii Pragensis). Ennek a magas egyházi méltóságnak vise
lőjeként - a legenda szerint - vonakodott Vencel királynál a gyónási titok megs ért ését ől , amiért
égő fáklyával kínoztá k meg. 1393. május 20-án pedig büntetésként összekötözött kézzel és láb
bal, s egy fapálcával kifeszített szájja l (egy másik változat szerint zsákba kötve) az egyik hídról a
Moldvába dobták ( I. ábra) . Az elbeszélés szerint azon az éjszakán a Moldva vizén a holttest feje
felett titokzatos fényt látt ak , amit annak idején állítólag II. Bonifác pápa érseke is tanúsított.
A voltaképpeni Szent Nepomuk-legenda csak később, a XV. .század közepe táján keletkezett ,
amikor a vértanú halálbüntetésének egyéb okait is költötték. 1449-50-ben a Thomas Ebensdor
fer-féle országkrónika úgy beszéli el a tör ténetet, hogy a prágai kanonok megtagadta gyónójá
nak, a királynénak elárulását; míg egy másik, 1471-es legenda a királyné befolyásolását teszi meg
a mártirhalál okának. Ez a későbbi verzió lett a hivatalosan is elfogadott, mely az egyház vérta
nújává tette őt. Csak InI-ben avatták szentté. Szentté avatásá t XIII . Benedek pápa hirdette ki
In9-ben. Ezzel a katolikus egyház nyilvánvalóan a csehek körében nagyon népszerű Husz Já
nossal akarta szembeállítani.
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A legenda és a kultusz terjedése. Nepomuki Szent János kultusza Csehor
szágban már a XVI. században kezdetét vette, Szent Kereszt templombeli
sírja idővel zarándokhellyé vált. Már akkor elterjedt a szokás, hogy a
megvesztegethetetlen ..Nepomuk-nyelv" másolatát amulettként hordják
rágalmazás, vagy gyógyszerként nyelvbetegségek, kelés és daganat ellen.

A legenda a XVIII. században a jezsuiták hatására vált nagyobb terüle
ten n épszerűvé, akik l732·ben második védőszentjükké választották Ne
pomuki Szent Jánost. Képi ábrázolásai nyugaton egészen Lotaringiáig
megtal álhat ók. tisztelete később Dél-Németországban, különösen Würz
burgban erősöd ik meg, eljut Olaszországba (Ponto Moli), kelet felé pedig
egészen Romániáig terjed. Ezen Erdélyt, Bánátot és Bukovina egy részét
- e területek a XVIII. század elején osztrák uralom alá kerültek - , vala
mint az északi bányászvidéket is (Máramaros) értjük, amely jobbára ma
gyar befolyás alatt állott. A kultuszelterjedésében az osztrák katonák sze
repét bizonyítja a nagyszebeni helyőrségi épület előtt I735-ben a Nagykö
rúton felállított Nepomuki Szent J ános-emlé kmű ,

A voltaképpeni Nepomuki-kultusz kibontakozásár ól. más védőszen

tektől elt ér ően , meglehet ősen keveset tudunk. Minthogy alakja különféle
vallási és társadalmi elképzelésekbe is beleillett, tisztelete beolvadt az al
kalmi és helyi népszokásokba. Igy például hivatalos szentté avatásának
napját szívesen cserélték fel más nagyegyházi ünnepekkel, olykor virágva
sárnap rendeztek külön körmenetet a tiszteletére.

Csehországban és Ausztriában főként a hidak és vizek szentjeként tisz
telik, a hajósok már kezdettől fogva védőszentjüknek választották . Ebben
a min ő s é gben kiszorítja el ődeit. Szent Kristófot és Szent Miklóst. Egyre
gyakrabban folyamodnak hozzá árvizektől , és - kivételes esetekben
- Szent Flóriánnal együtt a t űzv é szt ő l való oltalomért. A vizek védőszent- 2. óbra
jének, s talán ennek nyomán közvetve mint a pestis elleni oltalmazónak is,
sok híve volt a bánáti svábok között, akik a XVIII. században Románia

mocsaras, nyugati vidékén telepedtek le. Nem kizá-
.3. óbra rólagosan b ár. de helyenként a bányászok védnöke

ként is felbukkan.' Együtt szerepel azok egyéb vé
d ő szentjeivel , például Szent Borbálával a Krass ó
szörény megyei Dognácskán és Szent Annával a
máramarosi Rónaszéken.

Mílvész! ábrázolása!. Noha Nepomuki Szent János
alakja, akárcsak legendája, XIV. századi, ikonogr á
fiája kimondottan ellenreformációs jelenség.

Szoboralakjaiban a mai Románia területén kife
jezetten a hidak .v é d ő szentjek é nt jelenik meg: Vaj
dahunyadon a középkori vár csapóhídjánál XVIII.
( !) századi alkotásként ; Gyulafehérváron pedig egy
ugyancsak XVlll. századbeli osztrák erődítmény

védőárka előtt látható. Mint árvíz elleni v éd őszen

tet, Szamosújváron találjuk meg, ahol egy rnedr é
ből gyakran k ilépő malompatak mellett állították
föl, valamint Nagybocskón, ahol a sóhivatal épüle
tét és a sóbánya járatait óvta a Tisza vizétől. Ez
utóbbi vidéken sokkal határozott abban tapasztal
ható b ány á sz-v é d ő szeriti szerepe.

Hogy mikor és hol fordult először hozzá a nép a
pestistől való félelmében - ma már nehéz kimutat
ni. A bánáti alföldön, melyen a XVIlI. században
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katolikus lakosság élt, a pestis ellen segítővé válik, miután ezt a szerepet más szentek fokozato
san elvesztik. Ilyen okból Aradon (November 7. utca) és 1753-ban Temesváron (Unirea tér)
- RafaelDonner barokk szobrász művész alkotásai - állítanak neki emléket. Az ingoványos te
rület lecsapolásának hosszú és fáradságos munkája kőzben és a Habsburg ellenreformáció befo
lyasa alatt lassan az egész vidék védőszentjének tekinti. Ebben a szerepben több városban. min
denekelőtt e tartomány fővárosában, Temesváron monumentális szobrot állítanak neki, például
a Jozdin-negyedben a római katolikus templom udvarán I724-ben; ez egyben a legrégibb Nepo
muki-emlékmű (2. ábra).

A kevés művészi ábrázolás azonban, amelyet a Bánát hegyvidékein, főként Dognácskán és
Resicabányán találbatunk-más értelmezést nyer. Dognácskán a hányához vezető út mentén ká
polnát emeltek neki. amelyben a vértanú két oldalán a hallgatásra intő angyalok helyett két bá
nyászruhás törpe áll (3. ábra). Ez a hársfából faragott plasztika a XVIII. század közepéről szár
mazik és a legszebb ilyen jellegű alkotások közé tartozik. Nepomuki Szent János monumentális
öntött szobra szintén nem véletlenül áll a resicabányai kohó közvetlen közelében. Ez az öntvény
viszont csak a XIX. század elején keletkezett.

Nepomuki Szent János bányász-védőszeriti szerepére egyértelmű utalással találkozunk Mára
maros régi bányászközpontjában. Rónaszéken, ahol a prágai vértanút a sóbányászok már a
XVIII. században védőjüknek tekintették. Ez világosan kitűnik könyörgésükből : NE MIN
VANTUR AQVIS FAC (?? ias) ADESTü SALINIS, salinies, amit igy fordíthatnánk: "Add.
hogy ne tegyen bennük kárt a víz. Ó, szent, óvd a bányát".

A Nepomuki Szent János-kápolnát nem ok nélkül építették a rónaszéki nagy sóbánya bejárata
elé. A Moldvába fulladt szent kedveltségét leginkább az indokolja, hogy vértanúságát kapcsolat
ba hozták olyan foglalkozásokkal. amelyeknek végzését a víz akadályozhatja. A rónaszéki bá
nyák esetében világos, hogy itt nem a szokványos árvizekről van szó, hanem - mint ahogy a fo
gadalmi fölirat ból is kiderül - bányavizről. amely állandó bizonytalansági tényezőt jelentett a
bányászoknak. Ezt a tényt okmányokban is feljegyeztek:', a leginkább fenyegetett bányát pedig
Vizaknának nevezték el. így például az említett Vízaknával kapcsolatban 1718-ban' "sok ölnyi
magasságú víz"-ről írnak; 171 9-ben a nagy Rákóczi-féle bányát "nyugtalanítják vízfölfakadá
sok"; I721-ben ismét fenyeget az ár Vízaknán ; l722-ben "két új bányát, a Károlyt és a Baromac
it nyugtalanítja a víz; I763·ban "viz a Keresztelő Szent János Bányában"; I769-ben "négy bú
nyát, az Antal. Teréz. József és Pál nevűeket nyugtalanitják föld alatti vizek. I770-ben "a Ke
resztelő Szent János és egyéb bányakat elönti a víz"; I773·ban "a Rákóczi-féle bányát 62 (il ma
gasságig nagy tömegű édesvíz öntötte el és végképp el kellett hagyni": néhány példa a sok hason
ló eset közül.

Anagyhocskói sókamra sótörö rnunkásai szintén kápolnát emelnek Nepomuki Szerit János
nak. hogy az ottani sóbányák a Tisza áradásától megmeneküljenek ; a rnáramarosszigeii sókarn
ra kis temploma is a prágai vértanú nev.ét viseli.

Az "arany" Beszterce folyó menti sóbányák (Cacica, Suecava megye)munkásai is öt választot
ták védőszentjüknek a XVIII. század végén és a X)X. század elején. amikor kápolnát építettek a
tiszteletére a mai Cacicábarr', s kősóból állítottak oltárt neki.

Hogy ezen a vidéken nemcsak a sóbányászok választották ugyanezt a védőszemet (akinek tisz
telete a nem bányász helységekből itt teljesen hiányzik l), bizonyítani látszik utolsó példánk. egy
kép. amelyhez a XVIII. század végén az egykor híres radnai (Beszterce Naszód megye) ezüstha
nyúhan dolgozók imádkoztak,

Hogya resicabányai Nepomuki Szent János-szebrot. amely a katolikus templom udvarán az
oltani kohók közvetlen szomszédságában áll«, a kohórnunkások is védőszentjükként tiszlelték
volna. nehéz lenne kideríteni. Ahogy azonban szeritünk néhányszor litvette Szent Borbálától is a
hányászok védőszentjének szerepét, nincs kizárva, hogya vaskohász hivők körében Szent Flóri
án a vasöntök ismert, tűzvész elleni védőszentje helyébe lépett. Fontos tény, hogy ezt a szebrot.
a7 összes többitől eltérően, vasból öntötték; és az is, hogy Boksa Vassáfalván. nem mcssze Resi
cától, a régi kohó közvetlen közelében a XVIII. század első felében egy Nepomuki Szent János
nak ajánlott kápolna állt. Ha pedig kényszerűen el is fogadnánk. hogy tisztelete Beksan a mellet
le elfolyó Borzava áradásaival volna kapcsolatban, ugyanez Resicaról nem állitható. ahol is
ugyanez a folyó nagyon ritkán önt ki.
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Az. észak-magyarországi és csehországi bányavidékek vallási és kulturális életének további
ilyen-irányú történeti kutatása még több (bizonyosan meglévő) példával pontosabban kimutat
hatná Nepomuki Szent János kultuszának elterjedtségét és szakkörökben a Nepomuk-ábrázolá-
sok nagyobb művészi értékű példáit is ismertté tehetné. .

Jelképei. A leggyakrabban előforduló szent-jelképek, nemritkán sajátságos eltérésekkel, részben
általános jelvényei a vértanúknak, ezek: a fáklya és a barka. A többszörös védőszent öltözéke: a
római katolikus papi ruha karinggel és a szokásos fejfedővel, a birétummal ; mig az ötcsillagos
korona, mely a halálakor a feje felett föltűnt rejtélyes fényt jelképezi, egyetlen ábrázolásról sem
hiányzik. A hitvallás szimbólumaként a szent oldalán megjelenik egy hallgatásra intő angyal és
gyakran a jelige is: "TACVI"; melyet azonban olykor szájpecek és lakat is jelképez.

Jegyzetek. I Az eredeti neve állítólag Pomuk volt. -' Különböző bányavidékeken más szeriteket is tiszteltek védőszent

ként, így pl. Dürrenbergben a sóbányászok Szent Rupertet. - 3 Állami Levéltár Cluj (Kolozsvár) Chronologia Rei Came
ralis Marmaticae, a régesták következő számai: 5222/1718; 161/1719;·5222/1721; 5077/1763; 2567/1770;
5153-2989/1773. -' Öreg sóbányászoktól származó szóbeli hagyomány; egy hasonló példa ugyanebből az időből a len
gyelországi Wieliczkában az "Alsó tenger" nevü bányánál.

Források. Johann Balbin: Vita S. loannis Nepomuceni, Augsburg 1725 - A. H. Wratislaw: Vie légende et canonisation de
Saint Nepomucene, 1873 - A. Friend: Der geschichtliche Johann von Nepomuk, Warnsdorf 1879. újabb kiadás 1929 - J.
Weiskopf: Der heilige Johann von Nepomuk. Wien 1931 - L. Réau: Iconographie de far t Chrétienne. Presses Universitai
res de France. III. köt. 2. rész, 728-731. o.

(Fordította DOROMBY KÁROLY)

Görgey Gábor: EGY VACSORA ANATÓMIÁJA.
A szerző műveiből - ebből a válogatott írásait
tartalmazó kötetből is - szinte árad, hogy Görgey
tulajdonképpen hírlapíró, homo politicus, azaz
politizáló ember. Ezt a jelzőt korántsem érték
mérőnek, csupán jellemzésnek szántuk. Versei
nek, drámáinak, prózai műveinek általában nem
közvetlen tárgya a politika; áttételesen, elvontan
- de nem elködösítve - jeleníti meg egyén és társa
dalom, személyiség és hatalom ellentmondásos vi
szonyát.

Legjobb példa erre a Komámasszony. hol a stuk
ker? című komédiája, amelynek ősbemutatója

1968-ban volt a Thália Színházban. Ebben a da
rabban - az író mindmáig legjobb alkotásában
- zárt, ablaktalan helyiségben ül Cuki az alvilág
ból, a Méltóságos, K. Müller, a kispolgár, Kiss, az
értelmiségi és Márton. a vidéki fiú: Küzdelmük,
drámájuk, tragikomédiájuk tárgya a revolver,
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amellyel - attól függően, épp kinek a kezében van
- nemcsak kordában, hanem szellemi-erkölcsi rab
szolgasorban is tartják egymást. S hogy miért és
hogyan kerül a stukker Cuki tól a Méltóságoshoz,
Mártontól Kisshez majd megint Cukihoz? - végül
is ez az izgalmas és igazán politikus kérdés. S per
sze Müller mindenkori hajbókolása, minden rend
szert - pisztolyuralmat - kiszolgáló talpnyalása.

De hasonló figurákra bukkanunk a Bulvár című

színjátékban vagy a Fejek Ferdinándnak című tőr

ténelmi komédiában is. És a versek sem mentesek
a szó jó értelmében vett társadalmiságtól ; Görgey
nek azonban - mert jó költő - a versek végén min
dig sikerül túlemelkednie már-már köznapi mon
danivalóján. gondoljunk csak a Mózes, a Szerelrni
dal, a Szűz vagy A hagyomány befejező soraira.
Valóban, mindnyájan "megyünk, akár a mesék
vándora, / kis batyuval: / benne kenyér, só és az el
ső / istenkép kőszilánkja''. (Szépirodalmi Kiadó,
1981)
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