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Egy gömöri templomban 
Bevezetés helyett 

Szeptemberben Kuntapolcán jártam. A nevén kívül semmit sem tudtam a faluról; de 
a név - nem tudom, miért - már évekkel ezelőtt megült a fülemben. Időnként előfor
dul, hogy egy szó, egy hangzás különös módon hat ránk. Gyereknél viszonylag gya
kori, felnőttnél talán ritkább jelenség. Kuntapolcát megjegyeztem: valahogy kíváncsi
vá tett. Talán a kun és a szláv (tapolca) elem közös jelenléte szította föl az érdeklő
désemet. Magam sem tudom. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a kirándulás napján csupán véletlenül vetődtünk el 
a faluba. Kevés volt az időnk, nyomban tovább akartunk menni; de a felügyelő és a 
lelkész kedves invitálását mégsem hárítottuk el: benéztünk a templomba. 

Az oltár közel kétszáz esztendős. Meglehetősen díszes; középen újszövetségi jele
net. A témájára már nem emlékszem, mert négy életnagyságú alak vonta el a figyel
memet: a századfordulóról való freskók. A jobb szélen az Ágostai Hitvallás megfo
galmazója: Melanchthon. Magyaros bajuszával tiszántúli, vagy erdélyi pap lehetne. 
Belső szomszédja - az oltár mellett - Bocskai István. Karddal, méltósággal. Alatta föl
irat: Bécsi béke 1605. Krisztus jobbján - vagyis átellenben - I . Rákóczi György feje
delem. Szembetűnik, hogy a Nemzeti Múzeum-beli nagy portréja után festették. A 
Linzi békét hozza. Balról a bibliás Lutherrel végződik a sorozat. 

Nem tudom - talán a kuntapolcaiak sem tudják - , kinek az elképzelését tükrözik a 
képek. Talán egykori papét, vagy kántortanítóét. Ismert, hogy a századfordulón ország
szerte népszerű volt egy német eredetű táblakép. A keretében egyszerű szerkezet rej
tőzik: ha fölhúzzák, az evangélikusok himnuszát intonálja. Az ábrázolás közepén oltár 
van; balra Luther és Melanchthon, jobbra Gusztáv Adolf és Hesseni Fülöp. Könnyű el
képzelni, hogy a kuntapolcai képek és a német olajnyomat - igen egyszerű - kompozí
ciója rokonságban állnak egymással. Fontosabb azonban, hogy a gömöri falu freskói 
mennyire magabiztosan fejezik ki a magyar lutheránus közösség történettudatát. 

Az oltárt - azaz Krisztust - magyar fejedelmek és német teológusok fogják közre. 
Két szélről a két német - a tisztult keresztyénség hírnöke. Az oltár mellett a két ma
gyar uralkodó, aki az Istentől rendelt módon élt hatalmával - vagyis biztosította, 
megoltalmazta az igehirdetés szabadságát. A lelki és a világi rendről, az evangélium
ról és a törvényről szóló lutheri tanítás ideális formában jelenik meg előttünk. Rákó
czi és Bocskai - a két becikkelyezett békével - egyszersmind jogász. Lutherrel és 
Melanchthonnal - a két teológussal - együtt Jézus Krisztus fejedelmi konzisztóriu-
mát képezhetik. 



Sajátosan magyar lutheránus észjárást sejtek abban, hogy az oltár mellé két kálvi
nista uralkodót festettek. Elvben - a protestáns összetartás, a közös célok alapján -
szlovák, vagy német templomban is el tudok képzelni hasonló megoldást; de a múlt 
század folyamán megnőtt a nemzetiségi rokonszenv súlya, tehát számolni kell vele. 
S az sem véletlen, hogy a falképek Gömör megye kuruc hagyományú földjén, Murány 
és Krasznahorka vidékén születtek. Ezen a tájon a nép megőrizte Bocskai és I . Rákó
czi György hadakozásának, sikerének emlékét: a századforduló historizálhatott, ide
alizálhatott - lényegében azért mély, valós élményeket dolgozott fel. 

Hazai, főleg Tolna megyei templomainkban vissza-visszatér egy uralkodó képe: I I . 
Józsefé. A hálás német gyülekezetek karzatok, padok mellvédjére festették a kalapos 
királyt. Bevándorlók lévén, őket már nem érdekelték a százötven-kétszáz évvel ko
rábbi küzdelmek. Egyetlen szempont létezett: a császár kegye. A gömöri hegyekben 
a múlt már legendává lett, de harcról és megszerzett jogokról beszélt. Tolnában még 
csírázik a legenda: a József-képek közelkorúak. Nagyobb különbség azonban, hogy 
küzdelemről, kivívott szabadságról i t t már nincs szó. Csupán hála, csupán elfogadás. 

A párhuzammal nem az a célunk, hogy öncélú kuruckodással megbántsunk egy 
szorgalmas, becsületes népet. Hiszen a tolnai németség teljesen más helyzetben volt, 
mint a gömöri magyarok. Az összevetés mégis érzékletes - sőt tanulságos, csak er
kölcsi minősítést, alá-fölérendelést ne csináljunk belőle. 

A kuntapolcai képek egy küzdő és összetartó magyar protestantizmus világába ve
zetnek. Mélységesen lojálisak a kálvinizmussal szemben, de nagyon öntudatosan 
evangélikusok. Az utóbbit nem csupán Luther és Melanchthon, hanem a kifejezés
mód maga is bizonyítja: festménysorozat. Elődeink nem féltek az emberábrázolástól. 
Magyar református uralkodók - Rákóczi és Bocskai - csak egy lutheránus templom
ban kerülhettek ennyire központi helyre. (Bizarr, de azért elgondolkoztató párhu
zam: I I . Mehmed szultán is csak ortodox mozaikon jelenhet meg az igaz hit oltalma-
zójaként - mecsetben soha.) 

Művészi szempontból nem jelentősek a kuntapolcai képek. A szomszédos Sajógömör 
Wormsi birodalmi gyűlését jóval iskolázottabb kéz festhette; arról nem is szólván, 
hogy 10-15 kilométernyire, Csetneken a Zsigmond-kóri gótika európai rangú falké
peit csodálhatjuk. Mégis a kuntapolcai freskókról írtam: mert a téma és a háttér idő
ről-időre megadja a dolgok többletértékét, egy mélyebb azonosulás lehetőségét kí
nálja. Legfeljebb félórát időztünk a faluban, de nagyon óvatosan, nagyon bizonytala
nul, mégis arra kellett gondolnom: talán rendeltetés volt, hogy éppen idetévedtünk. 


