
Szent Flórián 
tisztelete Rakacán 

Az 1930-as évekig a falvak és váro-
sok többségében nagyon sokat szen-
vedtek a tűzvésztől. Szent Flóriánt 
tartották a tűz és víz ellen védőszent-
nek. Rakacán Búr Lajosné Tarbaj 
Anna beszélte el, hogy az 1916-os 
tűzvész idején, mint kislány ő szaladt 
a ház körül és imádkozta a fohászt : 
„Szent Flórián védd meg a tűztől a mi 
házunkat" . Akkor igen sok ház leégett 
és ő boldog volt, hogy Szent Flórián 
meghallgatta és megvédte a házukat a 
tűzvésztől. 

A k k o r még minden házban megvolt Szent Flórián képe. Kereskedők árulták ezeket a 
papír lenyomat-képeket és a hívek bekeretezve őrizték a házukban. Tűz esetén leakasztották 
a falról a képet és ha gyerek nem volt, az apa vagy az anya szaladt vele a ház körül és mondta 
az imádságot. 

Az 1930-as évekig sok faluban zsúpfedeles házak voltak. Ha egy meggyulladt, a szél vitte 
tovább a lángot és bizony a család minden portékája odaégett. 

Szent Flórián 304-ben szenvedett vértanúhalált. Dioklecián császár alatt magas rangú 
katonatiszt volt, t i tokban keresztény. Szokás szerint meg akarta látogatni a börtönben a 
keresztényeket az Enns folyó melletti Lorchban. Útközben egy csapat katonával találkozott, 
akik a keresztények felkutatására siettek. Sose fáradjatok, én is keresztény vagyok - mondta. 
Forduljatok vissza, vezessetek a kormányzó elé. Aquilinus elé vezették. Az csodálkozva 
fogadta bajtársát és rá akarta bírni, áldozzon a pogány isteneknek. Hiába volt minden. 
Először megbotoztat ta, utána nagy malomkővel a nyakában az Enns folyóba dobatta. 
Holttestét a víz egy kőszirthez hajtotta, ott egy Valéria nevű jámbor asszony levétette és 
eltemettette. 

Ereklyéit Rómába vitték, majd III. Ince pápa adományából Krakkóba került és a lengyelek 
védőszentje lett. Szent Flórián kultusza Lengyelországban, Árva megyében és Magyarország 
más részein, továbbá Alsó-Ausztriában és Felső-Bajorországban is elterjedt. 

Tűzveszélyben azért hívják, mert imádságára már gyermekkorában megmentett egy házat 
a lángok martalékától. Vízveszélynél meg azért, mert vízben halt meg. A tűzoltók és 
kéményseprők is védőszent jükként tisztelik. 

Rakacára az 1800-as évek végén Árva megyéből jöttek telepesek, valószínűleg ők hozták 
magukkal megkülönböztetet t tiszteletét. 

Ma már nincsenek szalmás, zsúpfedeles házak. A mai ember már nem fél úgy a tűztől, mint 
a régiek. A betonpadlások nem tűzveszélyesek. Az elmúlt 45 esztendő pedig nemcsak a 
szentek tiszteletét csorbította, de a szentképekét is kiölte. 

Rakacán ma már egy házban sem található Szent Flórián-kép és a tisztelete is kihalt, csak 
az öregek beszélik, nogy milyen veszedelmet jelentett egy-egy tűzvész és milyen nagy 
tisztelettel hordták körül a Szent Flórián-képet, hogy mentse meg őket a tűztől. Ez a 
hagyomány az 1930-as években megszűnt. 

Ä tűzoltók és a kéményseprők azonban még mindig védőszentjüknek tartják és hisszük, 
hogy nem is hagyja őket cserben sohasem. 

Kisfalusi János 
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