
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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