
Ez a szokás napjainkban is tart. A zenészek először hallgatót játszanak és csak a végén csárdást, 
nem feleitik ki a leány nótáját sem, ezt a legény előre megtudja és tájékoztatja a muzsikusokat. 
Napjainkra már magyar és külföldi slágerek is elhangzanak szerenádként. Régen selyeminggel, 
kötött pulóverrel, borotvakészlettel és más ajándékokkal viszonozták az éjjelizenét. 

Mint „ősi" halászfalu népének unokái, gondolták Tápé fiai, hogy a Tisza partjára szobrot 
állítanak, a folyók és a vízen járók védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak. Nemes 
gondolatukat csakhamar tett követte és K Ö T É L E Z É S cím alatt a következőket vetették 
papírra 1826-ban: 
Alább meg írottak adgyuk mindenekk tudtokra a kiket illet, vagy jövőben illethet, hogy 
minek utána köz elöljárói gondoskodással több esztendők olta, ugyan több jóságos 
adakozásoknak öszve gyűjtögetett kész pénz Summájábul N e p o m u k St: János Martyrnak 
tisztes emlék képet faragot kőbűl , minden szükséges tartalékival együtt a Tisza és Maros ki 
rohanó öntési közöt gyakortabb kiss Velencze képpen tsillamlik. 
Tápé Helységünk Tigérháti töltése alsó oldal végén fel állítottuk. Annak bátorságos, állandó, 
és örökös fenn tartására, és az ezen Szent Czélra szükséges, mindenkori, előre való 
gondoskodásra, valamint a minden lehetséges tartalékos kölcség gazdálkodására fellyebbi 
Rendelésekhez képpest mind magunkat, mind az utánnunk következő Előljáró Társainkat 
kezes bátorságul egyesültten kötelezzük. Mellynek is nagyobb hitelére mind Hellységünk 
Jegyző Könyvébe 184:lk szám alatt be íratva, mind saját nevünk alá írásával kezünk kereszt 
vonásával, és Helységünk szokot petséttyével meg erősítve adjuk, haggyuk és törvényeset-
tyük ezen kötelező levelünket. 
Költ Tápén, Sz: Mihály Hava 17:,k napján 826 eszt. (:L. S.:) Domonkos Jakab, Helység 
Bírája, Terhes Pál, Molnár András, Révész Ferenc, Molnár Antal és Molnár Ferentz 
Esküttek. 
Én előttem és általam: Farkas János mk Hites Jegyző 827:'k Esztend: Böjt Elő Havának 16:'k 

Napján ns, Sz: Kir: Szeged Várossában Tartatot t Tanátsi ülés alkalmatosságával Tápé 
Hellységének Elöljárói Személlyessen e Tanáts előtt meg jelenvén a túlsó Lapon foglalt le 
kötelezést meg erősítették, a mi a Tanátsi Könyvben is fel jegyeztetik. 
Feljegyzé Lengyel Pál mk: Feő Nótárius. 

Czépely Lajos 
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Nepomuki 
Szent János-szobor 
»-M-F S S lapén 



A levél alján viaszpecsét: Szegedienssis ... 1818. A pecsét közepén a korabeli Szeged címer 
látható. 

Felállíttatott tehát Tápén N e p o m u k i Szent János szobra, pedig - hiszem - a tápaiak nem 
sokat tudtak arról, mi miatt övezi őt különleges tisztelet. „Nepomuki Szent János, népünk 
ajkán többfelé Jánoska - írja Bálint Sándor (Ünnepi kalendárium I. 370.), Csehország 
patrónusa, a Jézus Társaság egyik mennyei pártfogója. Egyúttal a közép-európai , magyaror-
szági barokk, jámborság, népi vallásosság kiváltságos alakja (1340-1383). János falusi 
parasztszülék kései gyermekének született. Pap lett belőle. Fényes tehetsége, jámbor élete 
hamar kitűnvén, a prágai székesegyház kanonoka, hi tszónoka, a királynak alamizsnaoszto-
gatója, az erényes királynénak pedig gyóntatóatyja lett ." 

A kegyetlen természetű király meg akarta tudni, hogy felesége miről gyónik neki, de hiába 
faggatta. Vencel bör tönbe vettette, majd ajándékokat ígért neki, ám János hajthatatlan 
maradt . A király parancsára megkötözöt t kezekkel és lábakkal a Moldava folyóba vetették. 

„Amikor a szenttéavatási pör során János tetemét föltárták, a nyelve, mint a szentgyónás 
titkainak felbonthatatlan tárháza, minden rothadás nélkül épen és friss színben találtatott. 
1729-ben avatták szentté." 

Kultuszát a XVII . század folyamán a csehországi vallásháborúk elmúltával jezsuiták 
készítették elő. Életéből, illetőleg vértanúságából érthető, hogy főleg a vízimolnárok 
választották patrónusuknak. Szobrát megtaláljuk egykorú házak homlokzatának fülkéjében, 
útszélen, kutak, kompok, hidak mellett, víz járta helyek szélén is. 

Első szegedi szobrát a XVIII . században, nyomban a szentté avatás után állították a vár 
előtt, a tiszai hajóhídnál, a mostani közúti (múzeum előtti) híd ősénél. Felsővárosban, a 
szegedi vízi élet szívében, a parti sópajták szomszédságában hatalmas köztéri szobra állott, 
amelyet az 1879. évi nagy víz döntöt t össze. János napján fölvirágozták. Mivel ez a tér a 
koplalósok - másként fuvarosok - várakozóhelye volt, ezért a fuvarosok védőszentje is lett. 
Egy korabeli dal ekképpen örökítette meg ezt a szobrot : 

Kis szekeres, nagy szekeres, 
mindég a korcsmában keres. 
Még ű a korcsmában tanyáz, 
Okrire Szent János vigyáz. 

A szobrot a szegedi nagy árvíz után lebontották, amit a vízen járó és koplaló szegedi nép 
sokáig fájlalt. János szobrai közül legjellegzetesebbek - többek közöt t - a váci, a bátaszéki, a 
bári, a pápai, a tatai, a gyöngyösi Nagypatak parti, az apátfalvi, a kiskundorozsmai, a tápéi és 
a vandálok által pár esztendővel ezelőtt szétvert sándorfalvi. 

A Nepomuki - szobrokhoz itt-ott tréfás hagyományok is fűződnek. Tápén a tájékozatlano-
kat azzal ejtik gondolkodóba, hogy „Ha a mi Jánosunk meghallja az éj féli misére hívogató 
harangszót, akkor lemegy inni a Tiszára. Aztán egy esztendőre megint elfoglalja a maga 
helyét." Ebben az a huncutság, hogy „a kűszent süket, nem hall". A Nepomuki Szent 
János-szobrokhoz május 16-án (névünnepén) és nyolcadán a templomból indult körmenet 
ment , s ott elvégezték a litániát s énekeltek is. 

Sok szokást őriznek azok a települések, amelyeknek határában vagy éppen belső terén 
Nepomuki Szent János-szobor áll. A mohácsiak májusi ágakkal díszítették hajdan kompju-
kat, s a komp közepére a szent felvirágozott szobrát állították. A gőzhajó által vontatot t 
komppal feljöttek Lajos királyunk Csele-patak parti emlékművéig. A Kompon és a felvontató 
hajón rezesbanda muzsikált. A paksiak a szintén kompra felállított, Szent János-szobor 
mellett lévő oltárnál tartották meg a János-napi szentmisét. Hasonlóképpen ünnepeltek 
Ercsiben, Apatinban és más, folyó menti településeken is. 

A tápéi Nepomuk i Szent János-szobor tehát a Tisza és a Maros összefolyásánál állott, 
ahonnan - nem tudjuk mikor — a kompátkelő révbe, a révészek háza elé telepítették át. 
Valószínű, hogy az 1879-es nagy vizet már innen szemlélte. Arra sincsen adatunk, hogy a 
Révből mikor kerül t be a faluba a szobor. Az első világháború már a Nagyutcán (a jelenlegi 
Honfoglalás-Budai Nagy Antal-Rév utcák találkozásánál) találja. Itt tetőzet is volt fölötte és 
kis kerítés vette körül . Még ma is emlegetik Molnár Antalt , aki mint katona jött szabadságra, 
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és a szobor mögött i Hangya korcsmában becsippentve fölmászott hozzá és bakaruhájába 
felöltöztette Szent Jánost, mondván néki: Menj helyet tem katonának! Valószínű, hogy a 
korcsmaajtó előtt álló szobrot nem egy hasonló „sérelem" érte, mert a helyi egyházközség 
kérést intézett 1936-ban a község elöljáróihoz, hogy a szobrot a korcsma elől az „Elek-féle" 
területre állíthassák át. Ezt a kérést a község jegyzője terjesztette a faluatyák elé, akik nagy 
többséggel megszavazták az áthelyezést. Az „Elek-féle" terület a jelenlegi tápéi 1. számú 
óvoda helyén volt, ám akkor még nem állott az óvoda épülete. Talán azért is késett az 
áthelyezés, amire az 1950-es évek legelején kerülhetett sor. Az időre viszont már nagyon 
megviseltté vált a szobor, a föléje emelt, zsindelyes tetőzet meg egyenesen rossz volt. 

Ú j helyén, a frissen felépített és már működő óvoda előtt kis kert védte. Ekkor Révész Cica 
Antal építésztechnikus (Nyinkó Mihály akkori harangozó veje) átfestette a szobrot. Két 
oldalán fenyőfák szegélyezték, amelyek viszonylag védték az időjárástól is. 

De nem védték meg a „jampecoktól". Török Kakas György, Török Bajor Károly és Karai 
Pék Antal tápai legények, amolyan regrutavirtusból leemelték talapzatáról a szobrot és a fűre 
fektették. Közben eltörték a nyaki részt, hogy a fej külön hevert a fűben. Akkoriban az volt 
a faluban a - halkan kimondott - vélemény, hogy a legényeket a kommunis ták bérelték fel. 
Hogy hasonló eset ne történjen meg, dr. Lengyel Antal helyi plébános az egyházközség 
tagjainak egyetértésével a szobrot a templom elé helyeztette át. Ma is ott áll, de nem hiszem, 
hogy a legjobb helyen. Már csak azért sem, mivel elég gyakran megkérdik tőlem, amikor 
kirándulócsoportot kalauzolok a templomban is. „Talán a tápai templomnak vagy az egész 
falunak védőszentje, patrónusa Nepomuk i Szent János?" Hát nem. Tápé védőszentje Szent 
Mihály. 

Amikor ideállították, ismét Révész Antal festette át, sőt, később is, úgy ötévente. N o h a az 
okok miatt nem tartom szerencsésnek a templom előtti helyét, mégis, napjainkra „összenőtt 
a templommal". Á m itt is „mögkapta szögény a magáét": Miklós Kupta Ántal kapaszkodott 
föl mellé a talapzatra, hogy felajánlja néki a lapátját, nem menne-e el helyette dolgozni. Sőt, 
Török Bandzsur János, egykori nyilasból lett kommunista tápot tolva hazafelé, erősen ittas 
állapotban ráförmedt : „Mér nem ülsz lé, Jani? Vagy gyere, möghíllak égy sörre." 

A tápéi Nepomuk i Szent János-szobrot négy évvel ezelőtt hozták rendbe. Harcos István 
bajai kőfaragómesternek sok munkát adott a régi, rossz festékek eltávolítása. Homokfúvásos 
technikával tisztogatta, majd megfelelő alapozást követően háromszor is átfestette eredeti 
színekkel az inget, a sapkát és a reverendát, valamint a szobor kezében lévő ágat a kereszttel 
együtt. 

Öreg tápai atyafiak huncutul szokták megkérdezni az idegenektől: „No, tudja é 
kigyelmetok, kinek a kűszobra ez?" Aki mégis tudja, az se mondja , mert a kérdésből 
kiérezhető a tápai huncutság. Csak a fejüket rázzák a megkérdezettek. Mire a mi derék 
atyáink ekképpen árulják el a szobor tápai nevét: „Neszepuszi Jánosunk ez!" 

A neszepuszit (nesze puszi) N e p o m u k i játékos szópárból csintalankodták össze, s így lett 
a mi Jánosunk is egyedi. 

I f j . Lele József 
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