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€ Nepomuki Szent János az egyik legnépszerűbb szent az egykori Habsburg-

mOnarchia országaiban. szinte nincs is olyan katolikus település, ahol ne lenne

olyan köztéri vagy templomi műalkotás, amelyet tiszteletére állltottak, Nincs

ez másként Mosonmagyaróvárott sem, ahol mind Mosonban, mind Óvárott

számos emlékével találkozhatunk.

* Mielőtt azonban sorra vennénk ezeket, tekintsük át a törté-

neti Nepomuki János életét és kultuszának alakulását, Johann

Welflin/Wolíflin a csehországi Pomukban látta meg a napvilágot

1340-50 körül. 138O-ban egyházi pályára lépett és a prágai

illetve a padovai egyetemen tanulva szerzett egyházjogi doktorá-

tust. Kanierje csúcsán 
,13B9-ben 

a prágai érsek helynökévé ne-

vezte ki, s ebbéli minőségében került ellentétbe lV. Vencel cseh

királlyal, akinek parancsára 1393-ban elíogták, megkínozták

majd a Moldva vizébe fojtották. A tragikus események után alig

fé| évszázaddal már feIbukkant a későbbi legenda alapvető motívuma, misze- ..... ., . .. ..,

rint János a királyné gyóntatója lett volna, és meggyilkoltatásában szerepet
játszott, hogy nem árulta el a gyónási titkot a féltékeny uralkodónak

,€ kultusza protestánsellenes éllel axvl, században bontakozott ki, szentté

avatását a Habsburgok is támogatták, ám a kanonizációra mégis a xvlll.
század elejéig várni kellett. A boldoggá avatásra 1721 ben, míg a szeniié
avatásra 1729,ben került sor. A Habsburg monarchiában gyorsan elterjedt

Nepomuki szent János tisztelete, amelyben kulcsszerepet játszottak a je-

zsuiták és maga a központi kormányzat. A cseh mártír tartományokon és

országokon átívelő kultusza ugyanis spirituális értelemben a birodalom egy-

segét erősítette

= Nepomuki Szent János ikonográíiájáí, azaz azt a módot, ahogy a





a király katonái avízbe taszítják a szentet, A Lajta hídjainak közelében
elhelyezett emlékmű nyilván az átkelőhelyeket óvta a veszedelmektől,
Ám emellett a pestis ellen is védelmet reméltek tőle, hisz az ,,1649
esztendőben midőn igen el-hatalmasodott vólna cseh-Országban a dög
halál, akik szt, Jánosnak oltalmába ajánlották magokat, a mirigytől meg
szabadultanak". s hogy a védelem még hatásosabb legyen, az emlék-
műre a legelterjedtebb pestises védőszentek, szent sebestyén, szent
Rókus, szent Rozália és Borromei szent károly alakjai is felkerültek,
§ A barokk köztéri szakrális emlékművek nem csupán díszeí voltak a
településeknek, hanem a hit egyéni és közösségi megvallásának, gya-
korlásának is eszközei voltak. Nepomuki szent János ünnepén, május
15-én az esti litániához a hívek együttesen vonultak ki a templomból a
szobor-együtteshez, ahol német nyelvű népénekek után prédikációt is
hallgattak, Az ünnep oktávján, május 23-án mindez megismétlődött.
§ A íenti leírásból következően Nepomukí szent János tisztelete első-
sorban az Óuári németek kegyességében töltött be Íontos szerepet. Az
emlékmű állításának összekapcsolása Mária rerézia uralkodásával il-
letve a Habsburgokkal rokon Borromei szent károly szerepeltetése a
pestises szentek között jelzi a cseh szent kultuszának összefonódását a
dinasztikus propagandával,

§A dekoratív s mozgalmas összhatású, igazi barokk szobor-együttes
alkotójának nevét nem őrizték meg a korabeli iratok. A hainburgi és
a nyitrai Mária-oszlopokkal megmutatkozó hasonlóság okán azonban
feltételezhetjük, hogy az óvári emlékmű is az osztrák szobrász, Martin
Vögerl (1 71 4 -17 7 0) alkotása.

& Az uradalom, mint Moson és Magyaróvár kegyura a plébániatemplomok
építésére és felújítására is gondot viselt. Mosonban a középkori helyén
1757-ben emeltek új templomot, amelyet Nepomuki Szent Jánosnak és
szent Gotthárdnak szenteltek. A titulus megválasztása is jelzi, hogy az
uradalom milyen fontosságot tulajdonított a cseh szent kultusza terjeszté-
sének. A templom szentélyének íalán 1774körül egy bécsi mester festette
meg a Nepomuki Szent János és Szent Gotthárd megdicsőülését, A íelhő-
kön térdelő cseh szentet angyalkák hada veszi körül: egyikük a íeszületet,
egy másik a mártírok babérkoszorú játíarlla, a harmadik kezét szá4a eIé
tartva emlékeztet a gyónási titok megőrzésére. A negyedik kis puttó a
szent nyelvét - amelyet prágai sírja Íelnyitásakor épen találtak - emeli
diadalmasan a magasba, hisz Nepomuki szent Jánoshoz a jámbor hívek a
rosszindulató pletykák ellen is fordulhattak, mint tette báró
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