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Második legrégebbi köztéri szobrunk története 

 

Az 1810-es Nepomuki Szent János-szobor 

 
      Tamási első köztéri szobra az 1806-ban a főtéren felállított Szűz Mária 
szobor volt, amelyet Fligl András fehérvári szobrász készített. A szobrot – 200 
éves évfordulójára – méltó módon felújíttatta a Tamási Helytörténeti 
Alapítvány. Kevéssé közismert, hogy a város időben második, Nepomuki Szent 
Jánost ábrázoló szobrát nem sokkal ezután, 1810-ben ugyanez az alkotó 
készítette. Mivel e szoborról kevesebb szó esett eddig – bicentenáriumáról sem 
emlékeztünk meg –, ezért megpróbáltam összegyűjteni róla a fellelhető 
adatokat. 
      A 14. században Csehországban élt Nepomuki János a folyók, hidak, 
hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje volt. Kultusza a barokk korban 
Közép-Európában igen elterjedt, nem csoda hát, hogy Tamásiban, az Öreg utca 
és a Nagy-Buhin (a mai Deák Ferenc és Szabadság utcák, a főutak) 
kereszteződésében – közel az ekkor még jóval szélesebb mederben folyó 
Koppányhoz – éppen az ő szobra került felállításra. 
      Ennek körülményeiről a sokat idézett Farkas Pál jegyző halála előtt nem 
sokkal az alábbiakat írta: „1810. június 26. Fligli András fehérvári kép faragó úr 

Nepomuki Szent János státua képét el kezdette faragni, augusztus 29-re el 

végezte s föll állította szerentsésen, ki fizettük a munkáját contractus szerént 

forént 524 krajcár a jó lelkü keresztények adakozássábul”. Fligl András (1744–
1816) jó nevű szobrász volt, ő készítette a fehérvári püspöki palota ma is látható 
homlokzati díszeit, 1793-ban épített háza ma is látható a Bástya utca 1. szám 
alatt. 
      A tamási Nepomuki-szobor nyolc évtized után természeti csapás 
következtében sajnos tönkrement, a század végén újat kellett állítani helyette. 
Erről így szól Papp István bejegyzése a Historia Domusban: „1891. okt. 31.-i 

gyűlésen el lett határozva, hogy a vihar által ledöntött Sz. János szobor helyett 

másik állíttassék, lett is új szobor a régi helyett felállítva.” Az eredeti szoborról 
sajnos nem tudunk többet, leírás és fénykép nem maradt fenn róla. (Papp István 
apró betűkkel ezt írta a plébánia történetébe: „Valószínű ezt őrzi dr. Várady 

János az udvarában.” Erről sajnos nem tudunk többet.) Mégsem kell 
lemondanunk róla, hogy megtudjuk, milyen is lehetett: a Tamásihoz közeli 
Nagyberényben ugyanis ma is áll egy ugyanebben az évben, szintén Fligl 
András által faragott Nepomuki János-szobor, amely a szentet a megszokott 
módon, papi ruhában, fején papi fejfedővel, vállán hermelinpalásttal, karján 
feszülettel ábrázolta.  
      Az 1891-ben felállított szobor – amely ma már szintén nincs meg – 
szerencsés módon feltűnik egy 1940 körül készült fényképen. A szobor egy 



fejfedő nélküli, szakállas, hosszú, redős ruhát viselő férfit ábrázol, fedetlen 
fővel, kereszt nélkül, azaz minden bizonnyal a korábbinál kevésbé színvonalas 
formában. 
 

 
 

A szobor az útkereszteződésben 

 
A fotón jól látszanak a ma is meglévő talapzat tetejéből kiálló vascsapok, 
amelyek a korábbi, bizonyára nagyobb alapterületű szobrot rögzítették. A 
szobrot hatszög alakban derékmagasságú téglakerítés vette körül, amelyen léces 
kiskapu nyílt, sarkát az Öreg utca felé kerékvető kő őrizte. 
      A szobrot a második világháború után, a kommunista hatalomátvétel idején 
vandál kezek teljesen összetörték. Kaszás Dezső tanár úr visszaemlékezése 
szerint darabjait néhány osztálytársával Heinrich Rudolf igazgató lakására (a 
jelenlegi Gesztenyesor Patika épületébe), majd később a régi gimnázium 
pincéjébe menekítették. A szobor maradványait 1976-ban már nem vitték át az 
új gimnáziumba, de sajnos már a régi épület alagsorában sem találtuk meg őket 
(ezúton is köszönöm Gasparics László igazgató-helyettes úr segítségét). 
      A szobor talapzata közvetlenül a főút mellett helyezkedett el, így útban volt 
a főutca átépítésének az 1950-es évek végén. Ekkor került mai helyére: dr. 
Várady János felajánlotta, hogy saját költségén a kertjéből hasítsanak ki egy 
részt a talapzat részére. Itt áll ma is, csonkán, szakszerűtlen javítgatások 
nyomaival. Hátulján ez olvasható: „Fligl András farakta” elülső oldalának 



mohával borított feliratából az 1810-es évszámon kívül csak ennyi látszik: „Az 

Isten a magas[…]”. Egyszer talán sor kerülhet a talapzat restaurálására és a 
szobor újraállítására is, gyanítható hasonmása, a nagyberényi Nepomuki János-
szobor alapján. 
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