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Előszó
A keresztény egyházművészet eredményeit és tanulságait bemutató sorozatunk harmadik állomásához érkeztünk. Az alapokat
tisztázó, majd az embert közvetlenül érintő lelki hatásokat vizsgáló
beszélgetések után most a néprajztudomány ezen vonatkozású
eredményeit, kutatásait is bevonjuk a körbe.
Az alcímül választott kifejezések önmagukban is megérnének
egy-egy tudományos ülésszakot. Többféleképpen értelmezik a
különféle diszciplínák képviselői mindhármat, most mégis megpróbáljuk ezeket együtt vizsgálni, elsősorban a néprajz, valamint a
teológia szemszögéből.
„A népi vallásosság nem más, mint a hitnek egy meghatározott környezet kulturális elemeiből táplálkozó kifejeződése, amely
eleven és hatékony módon értelmezi és vonja kérdőre a résztvevők érzékenységét” – mondta II. János Pál pápa az Istentiszteleti
és Szentségi Kongregáció plenáris üléséhez intézett üzenetében
2001. szeptember 21-én. A „nép”-nek nevezett társadalmi réteg
összetételének változásával együtt módosul annak kultúrája is. E
tekintetben állandóan „úton” vagyunk, vagyis folyamatos a változás.
Konferenciánkon elsősorban a XXI. század elején tapasztalt
jelenségekre figyelünk, azt vizsgálva, hogyan maradnak meg bizonyos elemek, illetve ezek miként változnak az esztétikai környezetükkel együtt. Azt is reméljük, hogy egyre közelebb juthatunk
annak a titoknak a megfejtéséhez, ami a lenti és a fenti világot
összekötő cselekmények mögött rejlik.
Így kerül szóba egy olyan ereklye, amely eddig nem volt ismert
a nyilvánosság előtt. Hallhatunk egy térség vallásos jelenségeiről,
azok intenzitásáról, illetve a vallásos művészetnek a parasztság körében való megnyilvánulásáról. Fontos figyelni a szakrális térben
megjelenő vizuális elemekre, de az itt elhangzó muzsikára, szöve-
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gekre, és az ezeket közrefogó épületre is. Szintén szükséges kitekinteni a keresztény körből, megfigyelve azt, hogy a távoli kultúra
elemei valóban messze vannak-e a miénktől.
Mennyire fontos a klasszikus vallásosság, azaz az egyház intelmeinek pontos betartása, a vallásos cselekmény tárgyi kellékeinek autentikus volta, avagy változ(hat)nak-e szokásaink, környezetünk? A nap gondolatköre összességében erre a kérdésre keresi
a választ. A konferencia második napján a nemrég elhunyt Kossuth-díjas népzenekutatóra, Kallós Zoltánra emlékezünk.
Fehér Anikó
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A konferencia programja
2018. május 31. (csütörtök)
9:30 – 10:00

Regisztráció

10:00 – 10:10 Köszöntő
10:10 – 10:30 Füzes Ádám: Egyházi tanítás a népi vallásosságról,
jámborságról
10:30 – 10:50 Limbacher Gábor: Vallás és népművészet a Palócföldön
10:50 – 11:10 Kerekes Ibolya: Népi hímzések római katolikus templomokban
11:10 – 11:20 Hozzászólások
11:20 – 11:50 Kávészünet
11:50 – 12:10 Fehér Anikó: Két egyházi kóruskötet és népzenei
kapcsolatai
12:10 – 12:30 Barna Gábor: Devóció és dekoráció – Díszítés és
ábrázolás, vallás és népművészet
12:30 – 12:50 Lovász Irén: Az archaikus népi imádságok műfaji,
formai, tipológiai kérdései Erdélyi Zsuzsanna munkásságában
12:50 – 13:00 Hozzászólások
13:00 – 13:50 Ebédszünet
13:50 – 14:10 Vidák István: Pabu Dada – A Rabari pásztornép
istentiszteletéről (Kács-félsziget, Gudzsárát tartomány, Nyugat-India)
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14:10 – 14:30 Glässerné Nagyillés Anikó: Vallási ábrázolások és a
népi-nemzeti motívumvilág „Íme a Szív, amely téged annyira szeret…” Jézus Szíve ábrázolások szerepe a vallásos gyermeknevelésben
14:30 – 14:50 Wesselényi-Garay Andor: A snassztól a spontánig –
A népi építészet új megjelenési formái
14:50 – 15:10 Soós Sándor: Nepomuki Szent János nyelvereklyéje
kézzel festett ájtatossági szentképen
15:10 – 15:20 Hozzászólások
15:20 – 15:30 Zárszó
15:30 – 16:30 Tárlatvezetés Kéz | Mű | Remek. Népművészet.
Nemzeti Szalon 2018
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Kallós Zoltán emléknap programja
2018. június 1.
Amikor Erdélyben megkérdezünk akár fiatal, akár középkorú értelmiségieket, hogy szerintük ki a legnagyobb magyar népzenekutató, szinte kivétel nélkül azt válaszolják, hogy Kallós Zoltán, pedig a
legtöbben hallottak Bartók Béláról, Kodály Zoltánról, Lajtha Lászlóról és a népzenetudomány többi kiválóságáról. Kétségtelen, hogy
Kallós Zoltán hosszú élete során rendkívül sok – mintegy 14 000 –
értékes népzenei adalékot gyűjtött, magyar dallamokon kívül számos románt és cigányt is. Neve 1970-től vált általánosan elismertté,
amikor a Kriterion Könyvkiadónál megjelent Balladák könyve című
kötete, amelynek összeállításához a nyelvtudós Szabó T. Attila és a
zenetudós Jagamas János nyújtott segítséget. Nem sokkal ezután
a kibontakozó táncházmozgalomban vállalt irányító, támogató
szerepe, úgyszólván állandó jelenléte növelte a népszerűségét.
Terepen végzett munkáját négy hagyományőrző tájegységre
összpontosította: a Mezőségre, Kalotaszegnek a Nádas mentén
fekvő falvaira, a Gyimesi-szorosra és Moldvára. Dallamok tekintetében arra törekedett, hogy főleg régi stílusú alkotásokat gyűjtsön.
A népköltészeti műfajok közül kiváltképp a balladák kutatását tartotta fontosnak. De érdekelték a katonadalok, a szerelmi dalok, a
bujdosóénekek, a keservesek, a rabénekek, a gyermekdalok, a
szokásdalok, a hangszeres táncdallamok és az egyházi népénekek is. Igen gazdag a tárgyi néprajz körébe tartozó népművészeti
gyűjteménye is: szőttesek, varrottasok, hímzések, népviseletek, bútorok és kerámiák teszik teljessé Kallós hagyatékát.
Grandiózus teljesítményének talán legfőbb titka akkor világosodott meg előttem, amikor Domokos Géza, a Kriterion Könyvkiadó
első igazgatójának megbízásából fölkerestem Kallóst, és tolmácsoltam az igazgató ajánlatát, amely szerint elintézi, hogy Kallós
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a Kolozsvári Folklórintézet munkatársa legyen. A kutató válasza ez
volt: „Nem adom fel a szabadságomat”. Vagyis inkább folytatta
az életét szellemi szabadfoglalkozásúként. Így jutott a legrangosabb állami kitüntetések birtokába.
Almási István
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Program
9:30 – 10:00

Regisztráció

10:00 – 10:10 Köszöntő
10:10 – 10:40 Andrásfalvy Bertalan: Emlékeim Kallós Zoltánról
10:40 – 11:10 Almási István: Kallós Zoltán néprajzkutatói érdemei
11:10 – 11:40 Balázs-Bécsi Gyöngyi: Kallós Zoltán hagyatéka
11:40 – 12:10 Kávészünet
12:10 – 12:40 Fehér Anikó: Kallós Zoltán üzenete
12:40 – 13:10 Éri Péter: Kallós Zoltán és a táncházmozgalom
13.10 – 13:40 Népzene Erdélyből és Moldvából Kallós Zoltán
emlékére – koncert
előadók:
Enyedi Ágnes, a Népművészet Ifjú Mestere, Junior
Prima díjas népdalénekes
Salamon Soma, a Népművészet Ifjú Mestere, Junior
Prima díjas népzenész
13:40 – 13:50 Kérdések
13:50

Zárszó
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Absztraktok
Füzes Ádám

római katolikus pap, az Esztergomi-Budapesti Főegyházmegye
Egyházművészeti Bizottságának elnöke, a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet igazgatója
Egyházi tanítás a népi vallásosságról, jámborságról
A vallás-nép-művészet triádjának első két tagjának kölcsönhatását
vizsgálja az a 2002-ben megjelent szentszéki dokumentum, amely
összefoglalja az egyház tapasztalatát és tanítását, irányelveit a
népi jámborsággal kapcsolatban. A nép Isten igéjének hallgatója,
és mint ilyen, Isten beszélgetőtársa. Ezért vallási megnyilvánulásai,
akár az ünneplésben, akár új kifejezésformák (énekek, tárgyak) létrehozásában mind e kapcsolat részei, amelyeket nem furcsálkodva, hanem nyitottan kell fogadni. „A népi jámborság és a liturgia
direktóriuma” segítségével foglalja össze az előadás, mit gondol,
hogyan támogatja és miben szabályozza Isten beszélgetőtársainak
megnyilvánulását az egyház.

Limbacher Gábor

néprajzkutató, a Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója
Vallás és népművészet a Palócföldön
Legalább néhány mondat erejéig fogalmi tisztázásra kell sor kerüljön
a népművészetet és a Palócföldet illetően. Lényegében arról van
szó, hogy a népművészet kereteibe tartozónak tartom mind a falusi,
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mezővárosi, tehát paraszti és a parasztság számára tevékenykedő
mesterek alkotásait. A Palócföldet pedig széles értelemben, Borsod,
Heves, Gömör, Nógrád, Észak-Pest, Hont vármegyék által jelzett területekre vonatkozóan értem, beleértve még a Nyitra megyei Zobor
vidéket is, ahol a jelenkorban a palóc identitás jelentős részt az azonosságtudat részét képezi. Élnek a területen magyarok és szlovákok,
egykor németek és egyre inkább cigány népesség, így minden etnikum megnyilatkozásait célszerű figyelembe vennünk, alkalmasint
összehasonlítanunk.
Néhány gondolat a térség társadalmi, vallási viszonyairól, a vallásosság intenzitásáról:
Áttekintés a vallásos népművészet megnyilvánulásainak típusairól tárgyi és szellemi vetületben – képekkel szemléltetve (település-építkezés (templom, ház, feszület, káponka, kálvária, temető),
házkultúra, munka világa, pásztorművészet, kerámia, öltözetek,
hímzés, szőttes, ékszer)
Paradigmatikus példák tárgy és folklór egységére (Szanda, Szandaváralja, Mátraderecske, Borsosberény, Nógrádmegyer, Mátraverebély-Szentkút, Medveshidegkút-Újbást-Vecseklő, Ságújfalu)
Megújuló népművészet (Etes, Herencsény, Iliny)

Kerekes Ibolya

az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa
Népi hímzések római katolikus templomokban
„Ma már tudjuk, hogy népi hímzéseink egy része egyházi (kolostori)
eredetű. (…) Ma már tudjuk, hogy az egyháznak templomdekorációként alkalmazott szimbólumkincse sokszor eltalál a népművészetbe
is, ahol aztán sajátosan fejlődik tovább” – írta Bálint Sándor Népünk

11

ünnepei című munkájában. A katolikusok körében a befogadásnak
e folyamata sokáig egyirányú maradt, nem alakulhatott ki visszahatás az egyház felé. Amíg a protestáns egyházak létrejöttük pillanatától kezdve beépítették a maguk kultúrájába a nép művészetét,
addig a katolikus egyház sokáig féltve őrizte évszázadok alatt kialakult, egyetemes kultúráját.
A XIX. század második felétől kibontakozó liturgikus reform indított
el lassú, ám mélyreható változásokat, amelyek aztán a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójában
teljesedtek be. Az új irányzat a XIX-XX. század fordulójától kezdődően
Magyarországra is begyűrűzött. A püspöki kar ekkor még nem karolta
fel, de nem is tiltotta kisebb újítások bevezetését. A helyi papságon
múlott, hogy mennyire engedte be ezeket a templom falai közé. A
mozgalomhoz csatlakozott egyházi vezetők – többek között – lehetővé tették, hogy a templomokban használt, újonnan készülő textilek
alkalmazkodjanak a helyi sajátosságokhoz, díszítésükben felhasználják a helyi motívumokat.
Az előadás – néhány példán keresztül – próbálja meg bemutatni, hogy a magyar népi hímzések hogyan találták meg helyüket a
római katolikus templomokban (is).

Fehér Anikó

népzenekutató, karnagy, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének tudományos munkatársa
Két egyházi kóruskötet és népzenei kapcsolatai
Bis orat, qui cantat. Azaz: Kétszeresen imádkozik, aki énekel – tartja
a Szent Ágostonhoz kötött mondás. Hozzátehetjük ezt is: a liturgia
nyelve a zene.
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A XX. század katolikus zenei reformját megindító, 1931-ben napvilágot látott népének gyűjtemény (Szent vagy, Uram! szerk.: Harmat Artúr és Sík Sándor) megjelenése után néhány évvel adta ki
a kor a zenekultúrájáért és a zenei ismeretterjesztésért hatalmasat
tevő Magyar Kórus kiadó Harmonia Sacra (1934) és Magyar Cantuale (1935) címmel, a népénekek kórus feldolgozásait tartalmazó
köteteit. Népszerűségükre jellemző, hogy mindkét mű az elkövetkező 10 év alatt elérte a 7., illetve 9. kiadását.
A Harmonia Sacra szerkesztője Bárdos Lajos és Kertész Gyula,
a másiké az előző kettő mellett Koudela Géza, kalocsai zenész
pap. A Harmonia Sacra négyszólamú vegyeskari, a Cantuale
két-háromszólamú egyneműkari letéteket közöl. Olyan a nehézségi foka a műveknek, hogy azokat akár egy zeneileg iskolázatlan tagokból álló templomi kórus is elő tudja adni, megfelelő betanítással.
A két kötet tartalma alapvetően meghatározta a kor egyházzenei kultúráját, hatottak a liturgikus események menetére, emelték azok színvonalát. Gregorián dallamoktól kezdve a népéneken
át külföldi szerzők motettáit és kánonokat is tartalmaznak. A Magyar Cantuale pedig Kodálytól is közöl darabokat. Olyan is van
közöttük, amit kifejezetten e kötet számára komponált a Mester,
a kiadók kérésére. (Ave Maria) A két kötet darabjainak egy része
népzenei gyökerekkel rendelkezik.

Barna Gábor

etnográfus, a Szegedi Tudományegyetem Társadalomtudományi
Intézet Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszékének tanára, az
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoportjának vezetője, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora
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Devóció és dekoráció
Díszítés és ábrázolás, vallás és népművészet
Az előadás címe nemcsak szójáték. A művészeteknek a vallási áhítatban elfoglalt szerepére kíván rámutatni. A sacrum és az
esztétikum összetartozására. A templomokban a művészetek jelenléte a szakralitás jele, de feltétele is és hatnak minden érzékszervünkre. Ám ezek a jelenségek, tárgyak nemcsak díszítenek,
hanem tartalmakat rögzítenek és közvetítenek, formálják a közösségi és egyéni vallásgyakorlást, felidéznek és jelenlévővé tesznek személyi és eszmei példákat, mintákat. Ezért megjelennek az
otthonokban, az egyéni és családi vallási intim térben, mint folklór jellegű díszítő tárgyak.
Ezt a kettős szerepet, a díszítést és a vallási életében a mintakövetésre intő ábrázolást mutatja be az előadás a katolikus népi
barokk vallásosságának jellegzetes tárgyai, az ún. kiskunsági Mária-szobrok elemzésén keresztül. Megpróbálva értelmezni azt a
belső igényt, ami létrehívta és a magán szférában életben tartotta
ezeket a tárgyféleségeket.

Lovász Irén

énekes előadóművész, a Károli Gáspár Református Egyetem
egyetemi docense
Az archaikus népi imádságok műfaji, formai, tipológiai
kérdései Erdélyi Zsuzsanna munkásságában
Az előadás arra tesz kísérletet, hogy Erdélyi Zsuzsanna munkásságában kimutassa azokat a folyamatokat, szempontokat, amelyek
a hatalmas szöveganyag rendezését segítették. Fő kérdés, hogy
milyen formai, motivikai és funkcionális jegyek alapján csoportosította a kutató a szövegeket, és e szerint melyek az archaikus népi
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imádságműfaj sajátosságai, melyek az alcsoportjai. A hatalmas
életmű egyik legtiszteletreméltóbb sajátossága a folyamatosan
megújulni tudó önreflexív kutatói magatartás. Ez az attitűd a népi
imádságok és más folklórműfajok közti határ meghúzását, a vallási néprajzi szövegek műfaji besorolását is érinti. Mutatják ezt a
Hegyet hágék… első kiadását huszonöt évvel később követő kötetben írott szerzői megjegyzések is. Pl.: „Ma már tudom, hogy a
filológia szempontjai nem azonosak a nép fölfogásával. Ami szerinte össszetartozik, azt nem szabad szépszabdalni…” „A nép tudatában az imádság és a ráolvasás azonosítása szinte természetes…”
„A gyógyító, az archaikus, az egyházi imák jól megfértek egymással
egy bolyban. A népi tudat nem tagolta őket parcellákba, miként a
rendszerekben gondolkodó tudomány…”
Ilyen és hasonló felismerések kimondása önmagában is tudományos jelentőségű tett, amelyhez nemcsak terepmunkái során,
hanem a gyűjtött anyag feldolgozása után, folyamatos, szembesítő, önreflexív kutatói kérdésfelvetésekkel jutott el a kutató. Kutatásmódszertani és kutatásetikai szempontból is korszerűnek mutatkozik az efféle hozzáállás, amely az emic és etic szempontok
világos elhatárolásával, de azok együttes figyelembevételével
jellemezhető.

Vidák István

a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Népművészet
Mestere
Pabu Dada
A Rabari pásztornép istentiszteletéről
(Kács-félsziget, Gudzsárát tartomány, Nyugat-India)
Tíz éve járok Nagy Mari párommal a Kács félszigetre. Ott gyakran
találkoztunk a Rabari pásztorok szent helyeivel. Ezek közül a leg-
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fontosabbak a Pabu Dada férfi istenség templomai. A fiúgyermek
megszületését váró asszonyok fából készítettnek egy lovas szobrot,
ami előtt az óhajtott fiúgyermek alakja áll. Az ajándékot ünnepség
keretében adják át. Ezt az istentiszteletet vezető szent ember, másnéven bopa helyez el az oltáron. A lovas szobor mindaddig a helyén marad, míg a fiúgyermek fel nem nő és meg nem házasodik.
Ekkor a család egy közeli vagy távoli, szent tóhoz viszi, majd abba
beleveti. Az előadás diaképekkel és a helyszínen készített filmfelvétel segítségével mutatja be a távoli kultúrának ezen érdekfeszítő
eseményét.

Glässerné Nagyillés Anikó

néprajzkutató, a Móra Ferenc Múzeum segédmuzeológusa
Vallási ábrázolások és a népi-nemzeti motívumvilág
„Íme a Szív, amely téged annyira szeret…” Jézus Szíve ábrázolások
szerepe a vallásos gyermeknevelésben
Előadásomban azt vizsgálom, hogy a hivatalos Jézus Szíve ábrázolás miként csapódik le a gyermekeknél: a számukra készült újságokban, regényekben, illetve a szívgárda mozgalomban készített
gárdavezetői és gárdista rajzokon. Az ábrázolások nemcsak a korszak stílusirányzatához igazodtak, hanem fontos szerepet töltöttek
be az ismeret átadásában, a tisztelet megélésében, elvont tanítások vizualizálásában. A tanítók, a Jézus Szíve tisztelethez kötődő
szívgárdavezetők gyakran alkalmazták ezeket a rajzokat oktatási
célokra, hiszen általuk a gyermekek számára nehezen érthető Jézus Szíve-tisztelet megfoghatóvá, szerethetővé vált. A regények
illusztrációjaként megjelenő Jézuska-rajzok és a hozzájuk tartozó
meseszerű történetek az elméleti oktatásnál nagyobb hatással
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voltak a gyerekekre és visszaköszöntek rajzaikban. Az első világháború utolsó éveiben felerősödött, azt követően pedig fővonalba
került Közép-Európában, s így Magyarországon is az etnikai alapú nemzetkoncepció és csoportmeghatározás, aminek hatására
a középrétegek figyelme még inkább a népi kultúra felé irányult.
A népéleti vonásokban ősi nemzeti sajátságokat kerestek, ami a jezsuita pasztorációban is lecsapódott. A szívgárda képi ábrázolásainak egyik vonalát a népi-nemzeti szimbólumvilág határozta meg.

Wesselényi-Garay Andor

építész, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének tudományos munkatársa
A snassztól a spontánig – A népi építészet új megjelenési formái
Marosi Ernő a Magyar falusi templomok című munkájának végén
némi lemondással állapítja meg, hogy a XV. századdal kezdve
megszűnik az a felhajtó erő, amelynek segítségével a falu szinte
a saját testéből, a közösség erejével szüli meg templomát. A műépítészet és a műépítészek megjelenésével a falu ezután kapja a
templomát – nem megépül, hanem ráépül – amellyel fel is bomlik
a vallás, a nép és az építőművészet korábbi egysége. Noha a
XX. század végén a kortárs magyar építészet egyik legörömtelibb fejezete a templomépítészet kapcsán íródott, ezek az alkotások még távolabb esnek attól az ideától, amelyről Marosi Ernő
ír monográfiájába.
Az építészet specializálódásával, a szakember megjelenésével
hasonlóképp távolodott el egymástól a ház lakója, tervezője és
építője a XX. század második felére, ám Janáky István gyűjtése az
építészeti szépség rejtekeiről vagy Kunkovács László összeállítása
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az ősépítményekről – Katharina Roters vizuális tipológiájával kiegészülve – azt sejtetik, hogy változó intenzitással ugyan, de a mai napig él az a hagyomány, amelyet népi építészetnek nevezhetünk.
Ennek egyik értelmezési végpontján lelhető a népi historicizmus,
amely a parasztházak alakhű újjáépítését és mimetikus reprezentációját tűzi célul, másik végpontján pedig a Szalai András által
bevezetett kis magyar neociki fogalma áll.
Az előadás erős állítása az, hogy a mai napig létezik népi építészet, ám ennek ikonográfiája drámaian eltér a kanonizálttól, létrejötte pedig asszamblázs, nem pedig feltétlen építés eredménye.
A snassz és az újnépművészet képzetes határai között megjelenő
tárgyalakulatok hajtóereje egyszerre származik valamiféle esztétikai igényből mint a jó gazda szemléletből.

Soós Sándor

néprajzkutató, történész, a Keresztény Múzeum Erdélyi Zsuzsanna
gyűjteményének muzeológusa
Nepomuki Szent János nyelvereklyéje kézzel festett
ájtatossági szentképen
Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok,
halászok védőszentje. Legendája szerint Wolfflin János néven,
1340 körül született az apró Pomuk (ma Napomuk) helységben,
Dél-Csehországban. Jogi tanulmányainak befejezése után pap
lett, s gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. A prágai udvarban kanonok, IV. Vencel király feleségének gyóntatója lett. Egy
alkalommal a király meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel
azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta
és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a
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királynénak, hol keressék a holttestet. Halálának éve 1393. A prágai Szent Vid székesegyházban temették el. Sírjánál már a XVI–XVII.
századtól kezdtek rendkívüli eseményeket észlelni. Szentté avatási
eljárását a XVI. században kezdték el. Ereklyéinek tisztelete a huszita mozgalom és a harmincéves háború ellenére is egyre nőtt.
Amikor a szentté avatási per során, 1719-ben maradványait föltárták, a nyelvét, mint a szentgyónás titkainak felnyithatatlan tárházát, minden rothadás nélkül épen és friss színben találták. 1721-ben
boldoggá, 1729-ben szentté avatták. A kanonizáció döntő bizonyítéka, hogy tetemének feltárásakor épen került elő a nyelve és
az piros színűre változott. A nyelvét azóta ereklyének tartják, tisztelik és ábrázolják. Johann Andreas Pfeffel (1674-1748) augsburgi
rézmetsző már 1725-ben 33 metszettel illusztrálta Bohuslav Balbin
jezsuita szerzőnek a mártírról írt könyvét. Részben e metszetekre,
valamint a prágai Károly híd 1683-ban készült Nepomuki szobrára
alapozódva formálódtak a szent későbbi, jellegzetes ikonográfiai típusai. Igen rövid idő alatt népszerűvé vált. A XVIII. században
szentté avatottak közül a legtöbb új templomot az ő tiszteletére
szentelték. Szobrai az egész ország területén elterjedtek, különösen
vízparton, hidakon. Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején
birétummal, karján feszülettel, pálmaággal, körülötte csillagokkal,
a képein a vízbedobás jelenetével, néha szájára mutató angyallal
ábrázolják. Gyakori, hogy János pap mutatóujját ajkára téve, hallgatásra inti magát és másokat. Az ikonográfiában a szenteknél a
kitépett nyelv a vértanúság módjára vonatkozik, Nepomuki Szent
János esetében a gyónási titok megőrzésére emlékeztet.
„Oh dicső szent János. ki nyelvedet oly bölcsen megőrizted a
bűntől: kérlek alázatosan, nyerj nékem malasztot az ur Istentől:
hogy én is gondosan őrizzem nyelvemet minden rossz beszédtől;
hogy azzal az ur Istent soha meg ne bántsam, hanem dicsérjem és
áldjam; felebarátimnak soha ne ártsak, hanem mindenkor használjak, s így Isten s emberek előtt kedves legyek. Amen.”
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A tudományos kutatás szerint Jánost a király megölette és a
Moldva vizébe fojtatta. Oka azonban máig tisztázatlan. A gyónási titok vértanújaként később a néphagyományban bukkant föl.
Kétséges a királyi udvarban viselt papi hivatala is. Az biztos, hogy
kortársai Krisztus vértanújaként tisztelték.
Az eddig publikálatlan, kézzel pergamenre festett, ájtatossági
célokat szolgáló szentkép igen ritka példány, amely a XVIII. század
első felében készülhetett, feltehetőleg német nyelvterületen. Ezt
és ennek kultusztörténeti előzményeit mutatja be az előadás.

Fehér Anikó előadása során elhangzott felvételek az MTVA engedélyével kerülnek levetítésre a konferencián.
1996. 04.07. Pentaton népzenei magazin (szerkesztő: Fehér Anikó)
1997. 05. 04. Pentaton népzenei magazin (szerkesztő: Fehér Anikó)
1997. 10. 19. 20 éves az erdélyi táncházmozgalom (szerkesztő: Könczei Árpád)
2000. 06. 20. Ez az utazólevelem. Kallós Zoltán énekel (szerkesztő: Fehér Anikó)
A borítón szereplő fényképet Dr. G. Szabó István készítette.
A hátoldalon szereplő fényképet Szelényi Károly készítette.
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