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Krisztusban Kedves Testvérek! 

Egy olyan szentet ünnepelünk a mai napon 

tiszaigari egyházközségünkben, aki hihetetlen 

kínokat állt ki annak érdekében, hogy megtartsa a 

gyónási titkot. Nepomuki Szent János áldozópapról 

van szó, akinek nevére szentelték fel szép kis vidéki 

templomunkat.  

János 1340-ben született a csehországi 

Nepomukban. Mégcsak 20 éves volt, amikor pappá 

szentelték, franciaországi tanulmányai után. 

Amikor hazatért, egyházjogászként tevékenykedett, 

1389-től pedig már a prágai érsek általános 

helynöke lett. Nagy tisztelet övezte: egyrészt kíváló 

jogász, másrészt nagyszerű szónok, és ugyanakkor 

jámbor aszkéta volt.  

Mindezzel párhuzamosan IV. Vencel király 

eléggé szigorúan kormányozta az országot, amit az 

egyház és a presbitérium igencsak megszenvedett. 

1386-ban halt meg a felesége, akivel mindössze 19 

éves korában kötött házasságot. Négy évvel később 

elhunyt felesége rokonságából újraházasodott, és feleségül vette Wittelsbachi Zsófiát. Az 

országban csodájára jártak a királynál 20 évvel fiatalabb asszony szépségének. Ez a szépség 

azonban csak ártott neki, mintsem használt volna. Vencel királyt ugyanis iszonyatos erejű 

féltékenység környékezte meg. Hiába küldött kémeket hitvese után, akik hiába jelentették, hogy 

nem tapasztalnak semmi rendkívülit a királynő viselkedésében, a zöld szemű szörny sokkal 

erősebb volt. Mindössze annyi információ jutott el hozzá, hogy Zsófia rendszeresen a prágai 

érsek általános helynökéhez, Jánoshoz jár lelkivezetésre és szentgyónásra, és hogy ezek az 

alkalmak többnyire órákat vesznek igénybe. A király nem tartott attól, hogy hitvesének 

bárminemű botrányos kapcsolata lenne a pappal – János jámborságának és őszinte lelkületének, 

becsületességének híre bejárta már az egész országot. Sokkal inkább az kezdte aggasztani 

Vencelt, hogy mi lehet ezeknek a szentgyónásoknak a tartalma.  

Ennek kiderítésére csak egy mód létezett: magának Jánosnak kell nyilatkoznia erről. 

Hamarosan magához hívatta a helynököt, aki intelligensen és szelíden visszautasította a választ. 

A király dühöngött, és ahogy teltek a napok, hetek, egyre nagyobb ellenszenvvel viseltetett 

Jánossal szemben, és ezeket az érzéseit a prágai érsekség és a presbitérium még szigorúbb 

elnyomásán vezette le. 1392-ben az érsek panaszlevelet küldött a királynak ezzel kapcsolatban, 

és kérte az ügy jogi tisztázását. A levélre a király nem válaszolt – ehelyett úgy döntött, hogy a 

prágai érsekség gazdasági befolyását egy új püspökség létrehozásával ellensúlyozza. Az ezzel 

kapcsolatos munkálatokhoz neki is kezdett. 
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Zsófia lelkivezetése közben továbbra is folytatódott. Egy Hardzsinban töltött vacsora 

alkalmával azonban elszabadult a pokol, és ezzel az estével megkezdődött Nepomuki János 

kálváriája. Az elbeszélések szerint ezen az ominózus vacsorán jelen volt a királyi udvari társaság 

és János is. A vele kapcsolatos ellenszenvét Vencel a vacsorára vetítette ki: sérelmezte, hogy az 

elétárt húsétel nincs kellőképpen átsütve, és indulatosan megparancsolta, hogy a szakácsot 

húzzák nyársra, és süssék meg. Az érte közbenjáró János a király lábai elé vetette magát, és kérte, 

hogy vonja vissza a parancsot, aminek következménye az lett, hogy Jánost sötét börtönbe 

vetették. Néhány nap múlva a király színe elé vezették, aki kedvesen fogadta, és felajánlotta neki 

az általa létrehozandó új püspöki széket, vagy a 

visegrádi prépostságot. Néhány percen belül 

azonban kiderült, hogy ennek ára van: fel kell 

fednie a Zsófiával kapcsolatos gyónási titkot. 

János továbbra is intelligensen utasította vissza az 

ajánlatot, mire a király bedühödött, és átadta 

hóhérainak, hogy kínozzák meg. 

János napokon keresztül szenvedett az égő 

fáklyáktól, amellyel az oldalát sütögették, nem 

beszélve arról, hogy rendszeresen hideg vízzel 

locsolták égési sérüléseit. Egy alkalommal maga 

Vencel király kapcsolódott bele a kegyetlen 

tortúrába, és a gyónási titok pecsétjére 

vonatkozóan kijelentette: “Tudd meg, János úr, 

hogy az én országomban csak egy olyan pecsét 

van, amellyel törődöm: az enyém. – Majd újra 

megkérdezte: - Ki vele hát, mit tudsz? 

Titoktartásom felől biztos lehetsz.'' János tartotta 

magát a titoktartás kötelezettségéhez. Ezt 

követően a hóhérok teljes nyilvánosság előtt 

vonszolták ki a Moldva folyóig, amelynek hídján 

karikába fogták a fejét és a lábait, majd csipesszel 

kifeszítették a száját, és a folyóba taszították. 

Ez János atyánk szomorú története, valamint példa a papság, és bátorítás a laikus hívek 

számára. A papság erőt meríthet a példájából, hogy a gyónási titok szent és sérthetetlen. Mégcsak 

apró jelzéssel sem utalhat a pap a gyónás tartalmára. A híveknek pedig buzdítás, hogy merjék 

bátran letenni bűneiket, még azokat is, amelyeket nem szívesen tárnak fel. Igaz, most az általános 

feloldozás időszakát éljük elsősorban, de ez is egy olyan kegyelmi idő, amely során feloldozást 

nyerhetnek azok is, akik nem mernek beszélni bűneikről, mindenesetre bátorságot és erőt 

szerezhetnek ahhoz, hogy az adandó alkalommal meg tudjanak szabadulni ezektől a terhektől. 

Nepomuki Szent János járjon közben értünk! Ámen.  

 


