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annak idején, amikor először a nyilvánosság elé léptünk a Fórum kisebbségkutató
Intézetkomáromietnológiaiközpontjaszervezetikereteiközött létrehozottszakrális
kisemlékarchívummal (vö.liszka2002b),mégpedigegy fényképkiállításkeretében,
amelyadél-szlovákiaitájakszabadbanállószakráliskisépítményeiből,objektumaiból
adottválogatást,egykritikusunkmegjegyezte,hogymiértpropagáljuknepomukiszent
Jánost,acsehterjeszkedésszimbólumát.szerinteugyanisaszentnekszinteminden
dél-szlovákiairómaikatolikusfalubanmegtalálhatószobrait1918után,a„csehmeg-
szállást” követően állították, mintegy a szimbolikus térkijelölés folyományaként. az
okoskodásperszenemnélkülözöttmindenlogikát,hiszenaz1340tájánadél-csehor-
szági nepomuk városában született későbbi szent köztudomásúan Iv. vencel cseh
királyudvarigyóntatójavolt,majdmáigpontosannemtisztázottkörülményekközött
1383-banamoldvahabjaiközt leltehalálát.Földimaradványaiaprágaiszentvitus-
székesegyházban nyugszanak, szobra 1683 óta a prágai károly hídon díszeleg, az
ellenreformáció és a Habsburg-dinasztiai törekvések részeként 1721-ben boldoggá,
majdnyolcévelteltévelszenttéavatták.Tiszteleteazonbanahivatalosegyházijóváha-
gyásnáljóvalrégebbikeletű,hiszenazegyháziellenkezésekdacáramára16.század-
bólvannakadatainkelsősorbanacsehnyelvterületentapasztalhatónagynépszerűsé-
gére.amolyanuniverzálisszentkéntkezdtepályafutását,hiszenarosszhírtőléppúgy
óvott,mintakülönfélebetegségektőlvagytűzvésztől,deaszéphalálelősegítőjeisvolt,
emellettavízimesterségeketűzőknek(hajósok,vízimolnárok,tutajosok)ispatrónusa.
miközbenCsehországnakisvédőszentje(főlegakülvilágszemébenaffélecsehnem-
zetiszent),európábanmatöbbezer(hanemtízezer!)szabadbanállószobratalálható,
ígyazáltalunkkutatotttérségben,tehátamaidél-szlovákiaterületénisszépszámmal
vanképviselve.mitöbb,olyanplasztikájárólistudunk(pl.komárom:1709),amelymég
aszenttéavatáselőttállíttatott!1

afentebbidézettfelvetésreakkorazttudtammondani,hogyezszintebiztosannem
ígyvan(mármintaz,hogydél-szlovákiában1918utánacsehszlovákállamiságotmint-

1. nepomukiszentJánoséletéreéskultuszaterjedéséretovábbirészletekkelésirodalommal
lásd:liszka2000,65–79.p.;liszka2002c.
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egy megszilárdítandó emelték volna a nepomuki szent János-szobrokat), hiszen a
szakráliskisemlékarchívumbanszámontartott,akkorjópártucatnyi(azótajelentősen
több)szoborállítási idejezömébena18–19.századraesik.2 az1918-atkövető idő-
szakbóljó,ha1-2szoborállításttudunkadatolni,miközbenazalaposabbkutatásokazt
iskiderítik,hogyezekalátszólagújonnanfelállítottszobrokisrégebbiekhelyébekerül-
tek.Ilyenpéldáuladeákihatárábanálló,stílusaalapján(mivelfeliratnincsrajta)vala-
mikora20. századelejénállított szoboresete.egy regionális lap,azÉrsek-Ujvár és
Magyar Vidék tudósításából nyilvánvalóvá vált, hogyegy régebbi, elkorhadt faszobor
helyébeállítottákezt1933-ban (Érsek-Ujvár és Magyar Vidék, 1933. július9.8.p.).
nepomukiszentJánosdél-szlovákiaiszobrainaktehátbiztosannincsközükaz1918.
október 28-án kikiáltott Csehszlovákia önnön határaitmintegy utólag is legitimizáló
szimbolikustérkijelöléshez.

mintmindenhasonlóhelyzetben,megestektermészetesenakkor isönkényesbe-
avatkozásokatörténelembe,deezeknemnepomukiszentJánosürügyéntörténtek.
vagyhaigen,akkoréppenellenkezőelőjellel:nemállítottak,hanemszobrokatdöntö-
gettek lemódszeresen!anemzetiszínezetűemlékeknek(királyszobrok,honvédszob-
rok, Petőfi-, kossuth-szobrok, honfoglalás-emlékművek, címerek stb.) az új hatalom
általi eltávolításával kapcsolatbanmár korábban is viszonylag sokat tudtunk (vö. l.
Juhász2010;lipták2000;liszka2002,142–144.p.;olay1930,231–270.p.;végh
2003).FilepTamásGusztávmegkísérelte„tipologizálni”isaszoborrongálások,-döntö-
getésekmozgatórúgóit.négycsoportbasoroljaa„kipécézettmonumentumokat”,még-
pedig a Habsburgok, a monarchia jelképei (császár- és királyszobrok), a „magyar
királyságlététéstörténetétszimbolizálóemlékművek”,amagyarírók,költőkemlékét
őrzőobjektumokésvégülavallásitárgyúszobrok,emlékekcsoportjába(Filep2010,
133–134. p.). Jelen esetben bennünket most ez a legutóbbi kategória érdekelhet.
Felvetődikakérdés,milymértékbentekinthetjükezeketaszoborrongálásokategészen
akormányszintjétőltudatosanszervezettakciósornak,vagyegyszerűspontán,ország-
szerteelharapódzómegnyilvánulásoknak.azegyértelműválasztmégtovábbikutatá-
soknak kell kideríteniük. Jelen ismereteink alapján én inkább aztmondanám, hogy
alapvetőenspontán,perszehelyilegnyilvánszervezettakciókrólvanszó.avallásitár-
gyúszobrokszálkákvoltakaprotestánsvagyéppenséggelateistacsehlakosság(illet-
veazőketképviselő,szlovákiaterületénállomásozócsehsorkatonaság)szemében,az
ellenreformáció időszakaótaelfojtottsérelmeketéppúgy felidézték,mindazellenre-
formációfőtámogatója,aHabsburg-házirántiellenszenveket.ezzellehetmagyarázni,
hogyaprágaiTýni-vagyTeinfalt-templomelőttimária-szobrotisledöntötték(olay1930,
231.p.),éshogyacsehésmorvaországrészekbenezarongálásihullám,úgytűnik,
intenzívebblefolyásúvolt,mintdél-szlovákiában.

IrenaBukačováegyrövidesszéjébenaszakráliskisemlékeksorsárólelmélkedik,s
ennekkapcsánmegemlíti,hogyamonarchikustörekvésekésazellenreformáció jel-
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2. Csakakisalföldszlovákiairészénazezredfordulótájékán106szobrárólvoltmártudomá-
sunk,sezaszámazótavalamelyestnövekedett is.ezenobjektumok jegyzékét,azállítás
pontosvagyhozzávetőlegesdátumávallásd:liszka2000,78–79.p.akomáromiszakrális
kisemlékarchívumjelenleg(2011)118nepomukiszentJános-szobrottartnyilvánavizsgált
térségben.



3. azidézetttanulmánybankülönbenmária-szobrokmegrongálásárólisszóvan,hiszenezeket
isazellenreformációszimbólumainaktekintették,dejelenírásombankizárólaganepomuki
szentJános-szobrokkalkapcsolatosatrocitásokbemutatásáraszorítkozom.

4. azadatral.JuhászIlonahívtafelafigyelmemet,amitezútonisköszönökneki.

képeinektekintettnepomukiszentJános-szobrokat3 Csehszlovákia1918-askikiáltása
után,azúj,csehszlovákállamiságfelettieufóriábanatúlbuzgócsehhazafiakCseh-és
morvaországbanelőszeretetteldöntögettékle,fejeztékle,törtékössze,illetveástákel.
a három ponttal záródó listáján konkrét esetek hosszú sorát idézi fel a szerző
(Bukačová2006,16–17.p.).azújállamiságörömittasünneplésevélhetőendél-szlo-
vákiában(nemlévénjelentőscsehlakossága)avallásitárgyúszobrokviszonylatában
akkorapusztításokatnemhagyottmagaután,deviszonylaggyakoriszoborrongálások-
ról (sokszor virágnyelven) az itteni helyi sajtó is beszámol. az alábbiakban ezekből
mutatokbenéhányat.

Filep Tamás Gusztáv hívja fel a figyelmet (Filep 2010, 129–130. p.) a pozsonyi
Híradóbanmegjelentcikkre,amely1919-benkülönféle,szakrálisrendeltetésűszobrok
megrongálásáróltudósít:

Tovább csonkitják a szobrokat. Az ismeretlen vandálok tovább folytatják munkájukat, a
szobor csonkitók most a város külterületén levő szent szobrokat rongálták meg. Mint
értesülünk, a Károlyfalui úton levő szt. János szobornak ismeretlen tettesek letörték a
kezét, a keresztet és egy rozsdás bajonettet állitottak a szobor mellé. Ugyancsak meg-
rongálták a Kálvárián levő szentek szobrait, még pedig oly barbár módon, hogy néme-
lyiknek a fejét is leütötték. Ismételten csak azt kérhetjük, mindent el kell követni, hogy
kézre kerüljenek a vandálok; nem szabad nekik időt és bátorságot hagyni, hogy tovább
pusztitsanak és fokozott védelmet kérünk a még ép műkincsekre – nincs oly sok –
nehogy a barbár durvalelküség ujabb, talán helyrehozhatatlan károkat okozzon.

(Híradó,1919.május6.4.p.)

anyitraivámhídközelébenállónepomukiszentJános-szobrot1921áprilisábanisme-
retlen tettesek ledöntöttékésmegcsonkították.azesetrőlaNyitramegyei Szemle4 is
beszámolt,asorokközta„felelősökre”isutalva:

Ledöntötték a vámhíd melletti Szt. János szobrot. A nyitrai vámhíd mellett állott Szt.
János szobrot múlt kedden este 10 órakor ledöntötték. A ledöntött szoborról a fejet kő -
zúzóval leütötték, s az így megcsonkított szobor ott hevert az országút szélén, amíg a püs-
pöki vikárius nem intézkedett eltételéről. Ez a második ledöntött szobor Nyitrán. Első volt
egy évvel ezelőtt a boldogasszonyi Mária szobor, melyet a ledöntésnél szintén ketté tör-
tek. Templomrablás, feszületgyalázás, szobor ledöntés és zúzás, a vallás megvetése, az
erkölcs lábbal tiprása, a nép rontása, az ifjúság mételyezése stb. stb. A felelősséget eze-
kért a „kultúrtényekért” azok viselik, akik okai annak, hogy ilyen állapotok keletkeztek.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.április17.3.p.)

FilepTamásGusztávapozsonyiHíradó közleményeisorábanisrábukkantegy,anyit-
raiesetrőlszóló,ráadásulanyitraihíradástkétnappalmegelőzőtudósításra.nohaa
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tőle megszokott precizitással idézi az egész cikket, a teljesség kedvéért nem lesz
haszontalanismétközreadni:

Nyitrán ledöntötték a Szent János-szobrot. (Saját tudósitónk jelentése.) Nyitrán f. hó 12-
én este a Zobor felől hazatérő nyitrai polgárság elképedve látta, hogy a Hid-utcához leg-
közelebbi fahid torkolatánál már egy emberöltő óta állott Szt. János szobor le van dönt-
ve. Szent János feje a szoborról letörve ott feküdt az ut porában. A közeli vámház alkal-
mazottai azonnal jelentést tettek a nyitrai rendőrkapitányságnak az esetről; széleskörü
nyomozás indult meg, de mind ez ideig eredménytelenül. Az egyik kihallgatott tanú vallo-
másában csak annyit mondott, hogy este negyed tizkor a Zoborra menet látta, hogy előt-
te közvetlenül a szobor mellett indult meg négy egyenruhás férfi hirtelen s akkor vette
észre ő a ledöntött szobrot. A városban felháborodással tárgyalják az esetet, és a vallá-
sos érzületében sértett nyitrai polgárság megelégedéssel tapasztalja, hogy a rendőrka-
pitányság a legnagyobb eréllyel folytatja a vizsgálatot, habár kevés a remény, hogy az est
homályában elkövetett merénylet tetteseit kikutathassák.

(Híradó, 1921.április15.3.p.)

amegrongáltszobrotviszontrendkívülgyorsanhelyreállítottákésújraszentelték,ami-
rőlahelyilapszinténrészletestudósítástközölt.nohaahíradásokazelkövetőkrőlnem
szólnak,azújraszenteléskorösszegyűltnagytömegaztsejtteti,hogyagarázdaságot
nemhelyiekkövettékel,viszontakatonasághivatalosjelenlétearraengedkövetkez-
tetni,hogyahatóságisigyekeztekelhatárolódniaszoborrongálóktól:

Visszaállítják Szt János szobrát. A Nyitrán ledöntött Nep. Szent János szobrot május 16-
án ünnepélyesen visszaállítják. A gonosz tett elkövetésekor megcsonkított szobrot Juhari
Károly jónevű templomi festő, akinek kőfaragó műhelye is van, magához vette és saját
költségén díszesen helyreállítja.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.május1.3.p.)

Újra áll Szt. János szobra. Nep. Szt. Jánosnak a nyitrai vámhíd mellett állott és néhány
héttel ezelőtt ismeretlen tettesek által ledöntött szobrát megújítva ismét felállították
ugyanazon a helyen, de az út másik, Tormos község felöli oldalán. Az új elhelyezés elő-
nyös, mert a szobrot jobban kiemeli.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.május15.3.p.)

Szobor megáldás. Pünkösd hétfőjén ment végbe a nem rég Nyitrán ledöntött, de az egy-
házmegyei hatóság gondoskodásából újra felállított és megújított Nep. Szt. János szobor
ünnepies megáldása. Az ünnep hatalmas vallás manifesztációvá vált, melyen sok ezer
ember vett részt nem csak Nyitra város közeli környékéről, hanem messzebb fekvő vidé-
kekről is. Nagy és impozáns körmenetben érkeztek meg a hívek Nagyszombat vidékéről,
Pozsonyból pedig külön vonat hozta a résztvevők százait.

Délelőtt 1/2 9 órakor már teljesen ellepte a 6000 főre rugó sokaság a várterét, ahol az
Immaculata szobor előtt felállított sátorban Ďurčiánsky Demeter prépost kanonok, püs-
pöki vikárius szt. misét celebrált. Mise után újra körmenetbe sorakozott a közönség és a
püspöki vikárius és nagyszámú papság vezetése alatt a vámhíd melletti Szt. János szo-
borhoz vonult. A körmenethez egy század katonaság és részt vett benne a városi tanács,Fó
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Czobori Károly polgármesterrel az élen. A szobor megáldása után P. Tomsa Ambrus volt
nyitrai, jelenleg galgóci Szt. Ferencrendi házfőnök alkalmi Szt. beszédet mondott. A soka-
ság, melyhez útközben is számos egylet és vidéki körmenet csatlakozott, ellepte a szobor
mindkét oldalán elterülő rétséget, megszállotta a hidat és az országút testét is nagy hosz-
szúságban. Az ünnepi szónoknak nehéz feladatot kellett megoldania, hogy eljuttassa sza-
vát ennek a sokaságnak végső szárnyaihoz is. P. Ambrus erőteljes hangja megküzdött a
nehézséggel, szép beszédje hallható volt az áhitatos tábor minden pontján.

A körmenet azután visszatért a városba, ahol a Szent Ferencrendiek templomában tar-
tott Te Deum fejezte be a méreteiben és vallásos érzéseiben egyaránt nagyszerű ünne-
pélyt.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.május22.1–2.p.)

szinteugyanebbenazidőbenkassánhasonlóeseményekzajlottak.wickBélakassa
műemlékeitbemutatókétmunkájában isemlítegy,1921.május5-én „ledöntöttés
megcsonkított”nepomukiszentJános-szobrot.azesetrőlazáltalamátnézettkorabeli
helyilapok(Kassai Hírlap, Kassai Napló ésKassai Újság)nemszámoltakbe.wickaz
alábbiakatírjaarongálásról,illetveaszoborfelújításáról:

Az 1921-ben megcsonkított és ledöntött régi nep. szt. János szobor helyén, a kassai kath.
hívek, közadakozásból vasrács ajtóval elzárt csinos kápolnát emeltek s abba a szentnek
új szobrát helyezték el. Ezen emlékműnek ünnepélyes felavatása 1922. augusztus 15-én
történt.

(wick1923,87.p.)

valamivelrészletesebb,ámafentiekneknémilegellentmondóacsaknemkétévtized-
delkésőbbileírása:

Nepomuki Szent János új emlékműve a Bankón a régi országút mentén az erdei hídnál. Az
e helyen a szentnek 1888 óta négy faoszlopos tető alatt álló kőszobrát ádáz kezek 1921.
május 5-én ledöntötték és megcsonkították. A kassai katolikus hívek akkor közadakozás-
ból vasrácsú ajtóval elzárt csinos vasbeton kápolnát emeltek s abba a szentnek új szob-
rát helyezték. A régi összetört szobrot az oltár alá falazták. Az emlékmű felavatása 1921.
augusztus 15-én történt. A kápolna építője Wirth Gyula kassai építészmérnök volt.

(wick1941,412–413.p.)

az újraállításra vonatkozóhíradásokat a korabeli kassai lapokban szinténnem talá-
lunk,ahogyakövetkezőesetrőlsincskorabelihírforrásunk.szinténwickBélátóltud-
juk, hogy 1926. december 7-én, aHernád hídja közelében álló, 1734-ben felállított
nepomuki szent János-szobrot is „ledöntötték és darabokra törték”. Helyébe, leg-
alábbis1941-reújszoborkerült(wick1941,412.p.vö.wick1923,86.p.).

ahelyisajtóból, illetvea lokálisemlékezetbőlmégnyilván továbbiadatok is„elő-
hívhatóak” lennének, de a tendenciát ennyi adat is igazolja. nemcsak a pusztítás
tényéreutalnakugyanisezekahíradások,hanemamódszerreis,amiáltalábanazegy-
szerűmegsemmisítésmellettvalamifélebüntetést,(csonkításformájábanmegnyilvá-
nuló)megalázástisjelent.az,hogyaszobrot„mindössze”megcsonkítják,fejétleütik,
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5. atridentizsinatközismerthatározataértelmébena„szentek képmásai különösen a templo-
mokban kell legyenek, és ezeket illő tiszteletben és tiszteletadásban kell részesítenünk, nem
azért, mert azt hisszük, hogy valamilyen isteni erő van bennük, ami miatt tisztelni kell ezeket,
vagy hogy valamit kérnünk kell ezektől, vagy hogy bizalommal kellene csüggeni a szentképe-
ken, amiként egykor a pogányok tették, akik a bálványokba vetették bizalmukat, hanem azért,
mert az irántuk tanúsított tisztelet azokat az előképeket illeti, akiket ábrázolnak”. (a zsinat
1563.december3-énkeltezettrendeletétlásd:denzinger–Hünermann2004,425–426.p.)

6. szőgyénbenmesélikpéldául,hogyaszomszédosbartiaklekaszáltszénájaasokesőzésmiatt
elrohadt, ezért a falu szélén álló Jánoska [nepomuki szent János-szobor. l.J.megj.] hátára
batyutkötöttek,mondván,nemjólvigyázottaszénára,hátmehet(liszka2000,76.p.).

orrát, kezét letörik, megjelenik az imént idézett cseh- és morvaországi esetek egy
részénélis,sarchaikusszoborszemléletrevall.azellentábormegalázásamellettarra
istudniillik,hogyahivatalosrómaikatolikusszoborfelfogássalellentétben5 aszobor-
banmagátazábrázoltszemélyt,jelenesetbenazadottszentetlátják.nemcsakkészí-
tőit, tisztelőit, az éppen leigázott népet alázzákmegezzel, hanemmagát a szobrot,
áttételesenaszoborbanmegtestesülőszemélyt,jelenesetbennepomukiszentJánost
is.ezaszemléletkapcsolatbahozhatóazokkalajelenségekkel,amikorahívőkazadott
szentnek(általábanszentorbánnalösszefüggésbenismerünkerrepéldákat,detörté-
netesennepomukiszentJánosvonatkozásábanisvannakilyenadataink6)aszobrát
büntetikvagyjutalmazzák(amennyibenelfagyottatermés,aszőlősgazdáksajátpatró-
nusukat,szentorbánt,pontosabbanannakszobrátbüntették:végigvonszoltákasár-
ban,kővelmegdobálták,puskávalmeglövöldöztékstb.vö.liszka2000,135–136.p.).

mindezek alapján feltételezhető, hogy további, mára csonka nepomuki szent
János-szobrok,amelyekrőlegyébkéntmásinformációinknincsenek,nematermészet
viszontagságaikövetkeztébensérültek,hanemszinténhasonlószoborrombolásáldo-
zatai lettek (a komáromi szakrális kisemlék archívum dokumentációja alapján pl.
Csölösztő,érsekújvár,Garamkövesd,málas, továbbá Ipolynagyfalu:Csáky2011,58.
p.).eztörténhetettkésőbbis,hiszenamásodikvilágháborúutánegyismételtrombo-
lásihullámmaltalálkozunk.aszentszobrok,elsősorbananémetfeliratúszobrokcseh-
országipusztításáraissorkerültebbenazidőben.ezekközöttszépszámbanakadtak
lefejezett nepomukiszentJános-szobrokis(vö.stein2003,31–32.p.).

magaaszoborrombolásjelenségelényegébenvégigkísériazemberiség,némilegszű-
kítve a kört: a kereszténység történetét. legfontosabb állomásai a korai keresztény
képrombolások,majda8–9.századibizánci,svégülareformációkorabelipusztítások.
a jelenség ideológiai vitákhoz,egyházszakadásokhoz, impériumváltásokhozegyaránt
köthető, s igen gyakran a politikai szempontokat sem nélkülözi (vö. Belting 2000,
151–152. p.;Greyerz2000,51–53. p.;Gamboni1998). a reformáció korabeli kép-
rombolásokhozkülönfélelegendákiskapcsolódnak(amegsértettszoborbólvérfolyik),
ami aztán további zarándoklatokat, búcsújáró helyek kialakulását, még fokozottabb
tiszteleteteredményezett(vö.kretzenbacher1977).

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy nepomuki szent János szobrai, patrocíniumai a
szentté avatást (1729) követő időszakban egész közép-európában (így a mai dél-
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szlovákiaterületén is)avallásiáhítatkifejeződéséntúlmenőenbizonyosszimbolikus
térfoglalásitendenciákatisképviseltek.eza18.századiszoborállításihullámelsősor-
banazellenreformáció,valamintaHabsburg-házérdekeit,hatalmánakmegerősítését
szolgálta.nepomukiszentJánosekkoriplasztikáiagyőzedelmeskedőrómaikatolikus
egyház(egyszersmindaHabsburgdinasztikustörekvések)térnyerésétszimbolizálták.

a20.századbanviszont,elsősorbanaCsehszlovákiamegalakulását(1918)követő
évekbenezekaszobrokahatalmipozícióbakerültcsehekszámárainkábbútbanvol-
tak:holazért,mivelazokbanbizonyosdinasztikus,jelesenaHabsburg-törekvésekjel-
képeitlátták,holazért,mertegyszerűenvallásiszimbólumkéntnemtudtákőketelfo-
gadni. az országszerte (spontán vagy szervezett módon) ledöntött, megcsonkított
nepomukiszentJános-szobrokekkoregyimpériumváltásjelképeivéislettek.ezekről
ahelyilapokbanáltalábanjelentekismegtudósítások,híradások,amikbőlazderülki,
hogyennekaszobortípusnakarongálásavalószínűlegkorántsemvoltolyanmértékű,
mintamitacsehországrészekbenelkönyvelhetünk.másrésztezekahírlapicikkekálta-
lábanarrólistájékoztatnak,hogyaleromboltszobrokatnagyonsokesetbenahelyiek
szinteazonnalrendbehozták,újrafelállították.apontosképhezpedigezis–haúgy
tetszik,azéremmásikoldalais–hozzátartozik.
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JózseF lIszka
sT.JoHn oF nePomuk and THe symBolIC sPaCe.CHanGes oF THe „messaGes”oF small saCred
relICs TyPes

Besidestheexpressionofareligiousdevotion,thesculpturesandpatrociniasof
st. John of nepomuk (1729) represented trends of a certain symbolic space
reservation throughout Central europe (within that also on the territory of the
present southern slovakia). This wave of statute erection in the 18th century
servedfirstofalltothestrengtheningofCounter-reformationandtheinterests
andpowerof theHabsburgs.Thesculpturesofst. Johnofnepomuk from this
periodsymbolizedtheexpansionofthevictoriousromanCatholicChurch(and,at
thesametime,thedynasticambitionsoftheHabsburgs).Inthe20thcentury,first
ofall in the years following theestablishmentofCzechoslovakia (1918), these
sculpturesbecameratheraburdenfortheCzechsinpower:sometimesforthe
reasonthattheysawsymbolsofcertaindynasticambitionsinthem,namelythat
of the Habsburgs, or simply because they could not accept them as religious
symbols.Thedemolished(spontaneouslyorinanorganizedway)andmutilated
sculpturesofst.Johnofnepomukhadalsobecomeasymbolofthechangeof
empires throughout the country. The current study presents additives to these
phenomenarelatedtosouthernslovakia,uncoveredfromthecontemporarylocal
andregionalpapers.
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