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Kissé hűvösen köszöntött ránk a reggel amikor kiránduló társaságunk gyülekezett szokott 

helyén a református parókia előtt, hogy buszra szálljunk és induljunk Pápára ismerkedjünk 

a Kisalföld központjával, az iskolák és templomok városával, történetével, mit is 

tudhatunk meg erről a városról. 

Az időjárásjelentésa kiránduláshoz kedvező előrejelzést prognosztizált, az „indián nyár” 

szép időt jelzett, igy minden kedvezően indult. Sándor barátunk a gázra lépett és hat 

órakor indulhattunk is. Ivády Pali barátunk köszöntötte a 46 tagú társaságot, ismertetve a 

várható programot, lenyeltük a reggeli koccintót és zökkenőmentesen jutottunk át a 

Fővárosi forgalmon, s máris Győr felé haladtunk. Közben megkezdődött a szokásos 

kínálgatás melynek következtében meg is reggeliztünk. Erre szoktuk mondani, hogy „Isten 

tartsa meg utastársaink kedves szokását”. Lassan kivilágosodott, szép tiszta idő köszöntött 

bennünket, amikor a tervezett időben Pápára értünk. Buszról szálltunk, hogy 

elgémberedett tagjainkat átmozgassuk, a 

hűvöses reggelen felvegyük a ritmust. 

Programunk szerint városnéző kisvonatra 

cseréltük buszunkat és egy 45 perces 

utazgatás keretében ismerkedtünk a 91.47 

négyzetkilométeren fekvő, 32.473 lakosú 

Pápával. Iskola város. Három neves 

gimnáziuma van, igy az 1531-ban 

alapított Református Kollégium, ahol 

Jókai és Petőfi is tanult, a pálosok által 

1638-ban alapított gimnázium, melynek 

tanulója volt a haza bölcse Deák Ferenc, 

ezt az intézményt államosították és Tűrr István nevét vette fel. Valamint a Petőfi Sándor 

gimnázium. 11 temploma van. Híres épülete a nemrég restaurált Eszterházy palota, amely 

ma múzeum. De ipartörténeti szempontból nevezetes a Kékfestő múzeum. 

Miután végetért a vonatozás, mely során háromszor is megkerültük a piacteret, jól esett, 

hogy egy kis séta keretében elértük a Pannónia Reformata Múzeumot a Fő utca 6 sz. 

alatt, mely ház udvarán áll a pápai református Ótemplom. 1784 és 1941 között volt a pápai 

kálvinisták istentiszteleteinek színhelye.1972 óta a Dunántúli Református Egyházkerület 

Egyháztörténeti és Egyházművészeti Múzeumaként működik. Az Ótemplomot mintegy 

400 millió forintos állami támogatásból, teljes körű restaurálás után a reformáció 500. 

évfordulóján, 2017. október 28-án adták át, majd ezután került sor a múzeum 

berendezésére és 2018 májusában nyílt meg a nagyközönség számára is. A múzeum 

napjainkban egyik ékköve Pápának. 

Mielőtt belépnénk a Múzeumba szükségesnek tartom, hogy röviden ismerkedjünk meg a 

pápai reformátusok küzdelmes történetével. A pápai reformátusoknak temploma nem 

volt,-Eszterházy Ferenc és József földesurak még 1718-ban kieszközölték III. Károlytól a 

református imaház bezáratását. Istentiszteleteiket az Eőri-Szabó család telkén álló 

fedelesszínben tartották. Az ellenreformációt támogató Mária Terézia 1752-ben kiadott 
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rendelete megszüntette a pápai reformátusok szabad vallásgyakorlását, és adászteveli 

száműzetésre ítélte. - Most jön az én ismeretem hiánya, valószínű nem vagyok egyedül, 

mit is takar ez az adászteveli száműzetés, nos Adásztevel község 4km-re Pápától, ide 

száműzték a református kollégiumot is, és a pápai reformátusok szabad 

vallásgyakorlásának lehetőségét. (Úgy látszik az Eszterházy főurak még sem voltak olyan 

kegyesek a város református lakóival szembe)  

Az adászteveli száműzetésből való 

visszatérésre csak harminc évvel később, 

1783-ban teremtett lehetőséget II. József 

Türelmi rendelete. Az Eőri-Szabó család 

telkéből a gyülekezet megvásárolt egy 

47,5 négyszögöl nagyságú területet, és itt 

kezdődött meg a templom építése 1783 

júniusa elején. Egy évvel később már állt 

a templom, természetesen a türelmi 

rendeletnek megfelelően torony, harang 

és utcára nyíló kapu nélkül. 1784 

karácsonyára pedig a berendezése is 

elkészült. A templom valószínűleg 

Neumayer Lőrinc soproni építész tervei alapján készült, de az építőmesterek is Győrből, 

Sopronból érkeztek. A 19. század végére már szűknek bizonyulta 350 főt befogadó 

templom, megszaporodott a gyülekezet létszáma és egy új templom építése kezdődött az 

1930-as években. 1941-ben az új templom vette át az ótemplom szerepét, ide vitték át az 

orgonát is. Az ótemplom rendkívül puritán téglalap alaprajzú épület. Kőkeretes bejáratát 

18.századi rokokó stílusú kovácsoltvas kapu díszíti. Visszafogott díszítésű belső terét 

három oldalról karzat övezi az orgonakarzat és az orgona 1856-ban készült el. A gazdag 

barokk díszítésű 18. századi diófa szószék és a frigyláda alakú úrasztala 1887-ben készült. 

Az Úrasztalán van elhelyezve a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadása. Az oszlopokon látható 

az adászteveli száműzetés, illetve a reformáció 400. évfordulójának emléktáblája, melyet 

1917 október 31-én a reformáció ünnepén avattak fel. Itt van a gyülekezet I. világháborús 

halottainak emléktáblája is. 

 Csak megjegyezném, hogy ide helyeztük el 

Baráti közösségünk és a Református 

gyülekezetünk közös „névjegyét”. Még egy 

emlék jut eszembe. Két éve mikor Tákoson 

jártunk és megtekintettük azt a kis 

református templomot, amit a hívek sárból 

és fűzfa fonatfelhasználásával építettek, 

mert pont Mária Terézia nem engedélyezte 

hogy téglából építsék fel templomukat, és 

az a templom is évszázadok óta áll, ép úgy 

a gyülekezet élni akarását jelenti.  

Az ótemplom történetével való ismerkedés 
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után induljunk el a múzeumi sétára, hogy ismerjük meg – Kádár Miklósné tárlatvezető 

szakszerű vezetésével - a múzeum két állandó kiállítást „Hajlék az örökkévalóságban” 

című hitvalló kiállítást, ami országos viszonylatban is különlegességnek számít, továbbá a 

”Hori titkai” kiállítást, mely szintén kuriózum. 

Múzeumi sétánk első állomása a „Hajlék 

az örökkévalóságban” hitvalló kiállítás. 

Az Ótemplom belső elrendezésével, 

miliőjével való ismerkedés. A sajátos 

építészeti adottságokat kihasználva az 

Ótemplomban látható fő attrakció 

tulajdonképpen egy vizuális igehirdetés. 

A rendelkezésre álló tárgyi örökséget 

figyelembe véve a kegyességtörténetre 

koncentrál. Ezért a kiállítás nem a 

dunántúli reformátusság múltjának 

törté

neti-

kronologikus bemutatását, hanem biblikusan a Jézus 

Krisztus életéről szóló bibliai híradás menetét követi, 

amelyre a keresztyén református ünnepek is épülnek. 

Szakítva a hagyományos kiállítási koncepciókkal az 

általában felnőtteknek szóló formával, a kiállítás 

mondanivalója három síkon kerül bemutatásra. A 

tárlat gyakorlatilag mindem korosztályt szeretne 

megszólítani, gyerekkortól a szépkoríg, az általános 

műveltséggel rendelkezőtől, a mélyebb teológiai 

érdeklődésig. 

Az itt bemutatott textil termékek (úrasztali terítők, 

kendők) 

és 

klenódiu

mok (kelyhek, kannák, kenyértartó és 

kenyérosztó tányérok, keresztelőkancsók) a 

térség 17.–20. századi egyháztörténetéről 

egyházművészetéről és a népi vallásosságról, 

a népi kegyességi szokásokról adnak 

áttekintést. E tárgyegyüttesek a 

szertartásokból már jó ideje kikerültek, ezért 

válhattak a muzeális anyag részévé. A 

díszített terítők és kendők az adott kor 

jellegzetes magyar munkái alig vagy 

egyáltalán nem térnek el a világi célra készült textilektől. Ugyanitt látható klenódiumok a 

dunántúli, a magyarországi és az európai ötvösművészet alkotásai beszédes emlékei. 

Némelyiknek készítője, az ötvösmester neve is ismert, mint pl. Nánai Mihály veszprémi 
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ötvösé. A nagyszámú bortartó kanna a 17.-19. században készült ón edények, a 

pozsonyi,kassai, győri, komáromi, eperjesi, budai és soproni mesterek alkotásai.  

A második állandó kiállítás a „Hori titkai”. Bevallom erről az Egyiptomhoz köthető és itt 

Pápán őrzött régészeti leletről még nem hallottam, de azt hiszem kiránduló társaim sem. 

Már maga a terem, ahol őrzik ezt a becses régészeti leletet önmagában is megkapó, úgy 

érzi magát a látogató, hogy visszaréved a múltba. Nagy segítséget adott úgy a terem 

kialakításához, mint a berendezéshez a Szépművészeti Múzeum  egyiptológiai 

szakemberei.  

A tablóról láthatja a feltáró ásatási munkát és a terem 

közepén a Krisztus előtti 11-10. században használatos 

koporsó jellegzetes példányát, melynek 

legkiemelkedőbb műhelyei a dél-egyiptomi Thébában, 

a korabeli Egyiptom egyik fontos vallási és kulturális 

központjába voltak. Az itt látható koporsó nem thébai, 

hanem Akhmim temetőjéből került elő, és valószínűleg 

ott is készült, de a thébai mintát követi. Ez a koporsó 

egy nagyon különleges csoport tagja, amiből jelenleg a 

világon csak néhány darab található, többek között 

Koppenhágában, a Berlini és Vatikáni egyiptomi 

gyűjteményekben. Nagyon valószínű, hogy ezek az 

akhmimi temetőnek egyazon területéről kerültek elő. 

A fedél és az alj hieroglif felirataiból kiderül, hogy a 

koporsóba eredetileg temetett halottat Horinak hívták 

és „Ízisz fia Hórusz” wab-papja volt Akhmim egyik 

templomában. Horit tehát az általa szolgált Hórusz istenről nevezték el. A szövegből még 

kiolvasható apja bizonyos Paifiri neve is, aki Ízisz wab-papja volt. A fiú tehát az isten egy 

alacsonyabb rangú papjaként dolgozott feltehetőleg ugyanabban az akhmimi templomban.  

A koporsóban egy arányos testalkatú, jól felépített 

izomzatú kb.162 cm-es középkorú férfi múmiája 

fekszik, aki a modern roncsolás mentes vizsgálatok 

alapján 40-50 éves korában hunyt el. A koporsóban 

fekvő múmia biztosan nem azonos Horival, ez onnan 

tudható meg, hogy az arcra helyezett aranyozott maszk 

és a testet borító színes és aranyozott díszek sokkal 

későbbi (kb. 5-600 évvel) időszakból származnak mint 

a koporsó. Tehát a koporsóba több száz évvel 

később egy másik egyiptomi személy teste került. A 

festett egyiptomi koporsó, ez a ritka műtárgy 1884 

elején, Gaston Maspero (1846-1916) francia 

egyiptológus által a felső- egyiptomi Akhmimban 

folytatott feltárások során került elő, ahol két hét alatt 

20 sír koplexumot tártak fel és mintegy 800 múmiát 

találtak. 
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Markstein Károly kairói nagykereskedő a koporsót és a múmiát Kairóban az Egyiptomi 

Régiségek Múzeumától 1500 frankért vásárolta, a hivatalos kísérőokmányt Emil Brusch 

egyiptológus, a múzeum őre állította ki, aki ebben az iratban a műtárgy teljes leiratát és a 

koporsón látható feliratok fordítását is megadta. Eszerint az okmány szerint a koporsó a 

múmiával ”a folyó1884-i évben az Akhmim-ban eszközölt ásatásokból került napfényre” 

Ezt a műkincset Markstein Károly ajándékozta 1884-ben egykori iskolájának, az 

adományozónak elsődleges célja az volt, hogy a különleges ókori lelet a természetrajzi  

gyűjteményt gyarapítva szemléltető eszközül szolgáljon a diákok számára, továbbá 

vasárnaponként a nagyközönség is megtekinthesse. Szinte egyetlen darabja a 

régiségtárnak, amely átvészelte a II. világháborút és az azt követő nehéz éveket. Az 

ajándékozás Dr.Fenyvessy Ferenc országgyűlési képviselő, valamint a tulajdonában lévő 

Pápai Lapok szerkesztőségének közvetítésével jött létre. Hori koporsója és a múmia a 

kairói osztrák-magyar konzulátuson keresztül 1884 augusztusában érkezett meg Pápára. 

Gazdagodva ismeretekben köszöntünk el a fáradhatatlan tárlatvezetőnktől Kádár 

Miklósnétól megköszönve szolgálatát. Egy nagy tanulság már most levonható, ide vissza 

kellene jönni, mert még sok fehér folt maradt, amit jó lenne még kitölteni. Köszönjük 

segítő és ismeretbővítő tevékenységüket. Befejezésül még elfogyasztottuk a valóban finom 

különleges feketekávét a múzeum 

kávézójában. 

Rövid séta közben érkeztünk meg a 

Kékfestő Múzeumba. Amig az 

adminisztratív kötelezettségeknek 

tettem eleget hölgyeink a praktikus 

részt választva a hívogatóan szép 

kelmékkel és vásárolható 

ajándéktárgyakkal ismerkedtek. Majd 

két csoportra bontva elindultunk, hogy 

ismerkedjünk az üzem történetével és a 

termelési folyamattal. 

A pápai Kékfestő Múzeum az egykori 

Kluge féle kékfestő üzem épületében 

van. Az üzem 1956-ig működött, ezután az egész 

épületegyüttes és az egész berendezés műemlék 

védelem alá kerül 1962-ben és múzeumként 

nyitotta meg kapuját a látogatók előtt.1983-ban a 

Kluge cég fennállásának 200.évfordulójára az 

épületet felújították. Amellett, hogy az egykori 

üzem tárgyi emlékeit őrzi, gyűjti a kékfestészettel 

kapcsolatos termékeket, más kékfestő műhelyek 

munkáit. 

A cégalapító Carl Friedrich Kluge 1783-ban a 

szászországi Sorauból érkezett Magyaroszágra és 

Sárváron alapított műhelyt, majd 1786-ban 



8 
 

költözött át Pápára és ott a ma is álló épület helyén hozta létre üzemét. Ez idő tájt Pápán 4-

5 hasonló műhely működött, igen nagy volt a kereslet ezek iránt a „kékfestő” anyagok 

iránt. Fia Károly folytatta apja példáját, bejárva Európát és tapasztalatát egy 72 

textildarabkából álló gyűjteménybe foglalta össze, a készítésükhöz szükséges receptekkel 

együtt. Mintakönyve magasabb szakmai felkészültségről tanúskodik, ugyanakkor a 

vagyonleltár alapján az akkori viszonyoknak 

megfelelően korszerűen felszerelt üzem igen jól 

jövedelmezett. Fia Ferenc 1846-1850 között szintén 

„vándorlegényként” járta Európát és tanulta meg a 

kelmefestés minden fortéját, folytatta a munkát, 

átvette az üzem vezetését. Kihasználva az akkori 

konjunktúrát folytatta a már megkezdett 

korszerűsítést és az új gépek beszerzését.  

Az üzem alapításának 100. évfordulójára1883-ban 

olyan szintre emelte a termelést, hogy 1884-ben 

„Blaudruck-Farberei” címen a vezető cégek körébe sorolták. A 19.-20. század fordulóján 

az üzemet tovább bővítették és korszerűsítették új gépek és berendezések beállításával. 

Kluge Ferenc 1923-ban elhunyt, ő volt a család 

szakmával foglalkozó utolsó férfi tagja. Lánya 

Kluge Matild férje átvette az üzem vezetését, az 

üzemet 1945-ig az egyik segéd Kovács József 

vezette. A II. világháború után a termelés 

visszaesett. A mesterséget az ősöktől számítva hét 

generáció vitte végig a Kluge családban és 1956-ig 

folytatták tevékenységüket. 1956 után az épületet 

és eredeti berendezését ipari műemlékké 

nyilvánították és állami támogatással 1961-62 –be 

helyreállítva 

múzeummá 

nyilvánították

. 2010-ig a 

Textilmúzeu

m Alapítvány 

kezelte. 

2011elején 

Pápa város 

önkormányzata vette át. 

Az üzemi séta közben tájékoztatást kaptunk a 

technológiai folyamatokról a gépek működéséről, a 

mintázás fortélyáról, megcsodálhattuk azt a gépet 

melynek működését egy ló kőrbe járása biztosította.  

Ez a mesterség nem halt ki, az országban működnek 

kisebb üzemek, ahol megtekinthetők még a termelési 
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folyamatok, eredeti gépekkel technológiával, nyomófákkal. Például a nagynyárádi 

műhelyben a közel félezer nyomódúc közül legtöbb 100 éves. Az ezen kelmékből készült 

termékek még ma is keresettek. 

Múzeumi sétánk végére értünk. Élményekben 

gazdagodva, kissé fáradtan buszra szálltunk és 

indultunk Somlóra, hogy kulináris igényünket is 

kielégítsük. A Hegykő Vendéglőben bőséges és 

finom étel, a házias húsleves, a bőséges húsos tál 

és a somlói 

galuska 

elfogyasztása 

után senki nem 

maradt éhen, 

leöblítettük azt a nemes somlói traminivel és a 

juhfarkkal, élénkítettük magunkat egy feketével. Közben 

alkalom nyílott beszélgetésre, pihenésre. 

Mint ahogy szokott ezen kirándulásunknak is végére 

értünk. Buszra szálltunk és 17 órakor Sándor barátunkra 

bíztuk magunkat, aki rálépett a gázpedálra és hazafelé 

vette az irányt Este negyed kilenckor visszaérkeztünk 

elindulás

i 

pontunkh

oz. 

Köszönjük Sándornak, hogy biztonságosan 

hazahozott bennünket. Nektek, kedves 

kiránduló társaim, köszönöm, hogy 

Veletek lehettem e tanulságos kiránduláson 

és ha a Teremtő is úgy akarja, akkor jövőre 

Veletek induljunk újabb „felfedező” 

utazásra. 

 

 

Az utazás tapasztalatait összegezte és 

megkísérelte írásba foglalni Varga István 

Kiadásra alkalmassá tette Scharek Ferenc 

A képek Horváth János, Kiss Edith és 

Scharek Ferenc jóvoltából kerültek ide. 


