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,,Vierzehnheiligen" vagy,,Nothelfer"
A segí t szentek kultusza Magqaro rszágon

'l 
tizenné gy segí t szent kulluszának kialakulása egy

flXV, századból származó né met |egendára vezethÓ-
t  vissza, E miráku]um szerint a kis lé zus több í zben
meg j elent Né metországban, egy,,F ranhenthal",i birka-
pásztornak, egyszer tizenné gy kisgyermek társaságá-
ban is, s azt ké rté k t le, hogy a tiszteletükre emelje-
nek egy kápolnát. E tizenné gy kisgyermek a tizenné gy
segí t szentet jelké pezi, akik valaha é ltek, s mártí rha-
lálukkor azt a kegyet ké rté k é s kapták az Istent l, hogy
aki szüksé gben hozzáiuk fohászkodik, azt megsegí t-
hessé k. Nagyon gyorsan elterjedt - f ké nt a né met
nyelV  területeken - a segí t szentek kultusza. Pontos
magyarázat mé g nem született arra vonatkozóan,
hogy mié rt é ppen tizenné gyen vannak, s hogyan ke-
rülhettek e szentek - akik nem egy korban é s egy he-
Iyen é ltek - egy csoportba, A közé pkori embernek
gyakran kellett szembené znie a szegé nysé ggel, í nsé g,
gel, betegsé gekkel, pestissel, háború va]. Ezé rt é rthe-
t , hogy,,segí t társakat", segí t szenteket keres.

Egyes szentek mindig is különleges helyet foglaltak
el a né p áhí tatában. Eme szentek é lete é s halála meg-
ragadta az egyszer  né p fantáziáját é s bizalmat é b-
resztett, A szentek különböz  csoportosí tása mindig

iS lé tezett, Gondoljunk ií t szent K1una é s Damján
orvospárra, akikhez mindig igen nagy bizalommal vol-
tak az emberek. Hasonlóké ppen nagy tiszteletnek öí -
vendtek a pestist l vé d  szentek sebestaé n é s Rdú lls,
ké s bb Rozáliával, a jószágok patlónusai Yend.el é s Lé -
nárd, a t zoltók Vé d szentie Flóridn. Hosszú  a sora az
ú n, ,,hármas csoportoknak" is pl, a Szent Háromkirá-
lyoktól (Cáspdr, Menyhé rt, Blldizsár), a Három Fagyos-
szenten át (P1nqrác, Sze^}dc, Bonifát) a - Szent Három-
királyok mintájára - a magyar Szeht István, Szent Imre,
szeht Lószló-ig.

A köZé pkor mindenké ppen ,,kedvezett" a szentek
kultuszának, hiszen a különböz  városi szervezetek.
ké zm ves csoportok kerestek vallási jelké peket é s
közben|árókat, akik vé delmi funkcióval rendelkeztek,
Minden segí t szentet egy egé szen különleges é s csak
rá jellemz  ,, közbenjárói" ké pessé ggel ruháztak föl, A
csoport kivá]asztásakor arra törekedtek, hogy minden
egyes szakmacsoport számára talállanak egy segí t -
szentet. Mindegyiknek megvolt a maga meghatározott
funkciója: patronátus é s egy speciális ismertet iegy,
aZaZ attribú tum. ,,In omni hora", a ,flinden  niban" való
segí tsé get Várták el t lük.

Mivel ez a tizenné gyes csoport mind a lelki, mind a
világi teret átfogta, megtestesí tette a fiatalságot é S az
öregsé get, ezáltal mai é rtelemben az ember egé sz é le-
te folyamán,, biztosí tva" é rezhette magát a baiokkal
szemben.

Templomok é s kápolnák viselik a kedvelt szentek
nevé t, de Városokat, falvakat, hidakat, utcákat iS ne-
veztek el róluk. A né phit minden olyan szentnek, aki
bizonyos testi vagy lelki szüksé gben segí tsé get nyú i-
tott, enyhí tette Vagy megszüntette a bajt, betegsé get,
fájdalmat, e]kezdett tisztelni é s a,,segí t szent" elne-
vezé ssel il]etni. E tisztelet, a hozzáiuk való fordulás a
legenda alapján ,,jogos", hiszen az Isten í gé rte meg,
hogy mindenki, aki szüksé gben a közben|árásukat ké -
ri, az meghallgatást talál. A né p legendákkal övezte
aIakjukat, A segí t szentek titka a következ kben reIlik:

,, Nem azé rt hí vlák óftet segí tsé güI a bajban, mert dicsfé nngel
mentek vé gé g az é leten, hanem mert tövi;hlszorú t viseltek" ,

egkülönbözteté ské nt attribú tummal, jelz vel
látták el  ket, melyek általában az adott szent

é leté b l vett jellemz  tárgyak, szimbólumok voltak, A
kultusz hazánkban a xv században bukkant fel. A ti-
zenné gy segí tószent tisztelete f ké nt Magyarország
né metek által alapí tott városaiban t nt föl a közé pkor
vé gé n: Kassa (Koé ice, oltár |483L CseqöId (oltáI, l494),
Kelé npatak (Klingenbach, oltá1 l509), Ké pek: Garam-
suntbendek (Hronsky Sváty Benadik, most Esztergomi
Keí eszté ny Mú zeum, oltár l5l0), szentmáia í Liptov-

Az elsó három megielené s áb.ázolása fametszeten,
l59ó.ból
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ská Mara, tábtaké p, l5OO;, L cse (Levoóa, Szent Miklós
oltár predellája), A török hódoltság megjelené sé vel e
kultusz megszakadt, ráadásul több ilyen ábrázolás ál-
dozatul esett a törökök pusztí tásának A török uralom
alaí t az arcZág igen jelent s ré SZe elpusztult, a ]akos-
ság nagy hányada kihalt, s Iil, KárOItj é s Mária Teré zia, tu-
datos betelepí té si politikálának köszönhet en meg-
kezd dött a né met bevándorlás hazánkba,  k hozták
magukkal ismé telten ezt a kultuszt, s í gy a hazai ábrá-
zolások nagy ré sze a XVIl1, századhl \ származik

Számos kápolnát é pí tettek, o]tárokat eme]tek a ti-
zenné gy segí t szent tiszteIeté re Magyaí orSZágon. Ek-
kor é pí tteti ]ózseí  nádor a pilisborosien i templomot,
amelyhez ]ózsef nádor megszerezte Prágál:'ól Szent
Viflls hiteleS csontereklyé jé t_ (SZent Vitus tiSZteleté nek
talán legnagyobb központia Prága, de Magyarorszá-
gon is é pí tettek templomot a tiszteleté re Velemben, )

Szinté n a barokk korban é pú lt a pilisvörösvári, a sorohgiri
templom, a máriaqqí í di bú csú iárótemplom, a pesti
Sz€nita té ri temp]om, amelyekben mind találunk segi
t szent ábrázolásokat,

D ; :,áf ;T[i 
.;:[:,í  

"],;,: l;]*",l,'lí ff .1i*;
rend alapján: Ákos (jú nius 22), Bald|s (fehr.3), Borbála
(dec_ 4J, Cirjáh (aug, 8), Dy',lss (okt. 9), Eqaed (szept. I ),
Erazmus (j n. 2), Euszták (Szept 20), Gaörqa é pr_ 24),

Kdrdlin (nov, 25), Kristóf (jú 1. 25), Antiochiai Marqit (]ú l.
13), Pantale|n (jú ], 28), Vifüs (iú n, t5),

Ma már nem örvend a tizenné gy segí t szent Ma,
gyarországon olyan nagy közismertsé gnek, mint Né -
metországban, vagy akárcsak hazánkban a korábbi é v-
századokban. kevesen tudnak róluk, mert nincsenek
jelen a magyar kultú fiörté netben. Csupán egy-egy is,
meí t kozull]k

Talán tudunk ezen egy kicsit Vá]toztatni, mivel eZ
nemcsak a,,sváb" hanem a magyar kultú ra ré sze is.
Talán más, meglep  adalé kok is felszí nre kerülhet-
nek e té mával kapcsolatban, ha alaposan körülné -
zünk temp]omainkban, kápolnáinkban, f ké nt azo-
kon a területeken, ahol ma is é lnek né metajkú ak,
Azonban nem sz kí thetiük Ie a kört csupán a né me,
tek álta] lakott telepü]é sekre, mert pL Kecskemé t is
.,kilóg" e sorból, (Mint tudiuk kivé tel er sí ti a sza-
bályt, )

flazánkban lUdomásom szerint Bá|int Sándoron
l lkivüt - mé lvre hatóan senki sem fog'd|kozott e
kultú rtörté neti ritkasággal, É n viszont szeretné m kör-
bejárni ezt a té mát é s ezé rt tiszte]ettel ké rem azok je-
]entkezé sé t, akik tudnak konkré t pé ]dákat a kultusz
magyarországi je]enlé té re é s esetleg fé nyké peket is
tud'lak küldeni, {Leveleiket várjuk a szerke<zt .eg ci-
mé re, )

szent Erazmus szent Balázs szent Borbála szent katalin
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