
Gyülekezeti tagjaink beszámolói a pápai kirándulásról 

 

Október 27-én a paksi református gyülekezet kis csapata ellátogatott a Dunántúl legszebb 
barokk városkájába, Pápára. A hívó szó a Dunántúli Református Egyházkerület Pannónia 
Reformata Múzeumának kiállítása: Hajlék az örökkévalóságban. A kiállítást a reformáció 500 
éves évfordulójára rendezték, nem is akármilyen helyszínen, a Pápai Református 
Ótemplomban. Maga a templom nem látható az utcáról, hiszen az épületet II. József türelmi 
rendeletének értelmében (1783) az „adászteveli  száműzetésből” visszatérő hívek csak  zárt 
udvarban, torony nélkül építhették meg  1783-84-ben. Templomként 1941-ig  funkcionált, 
ugyanis kinőtték a hívek, és megépült a nyurga kéttornyos új templom.   

Jelenleg az Ótemplom teljes fényében tündököl, hiszen egy 400 millió forintos állami 
támogatásból teljes körű felújításra került, melynek eredményeként az utcafronton a régi 
parókia helyére irodák, múzeum- pedagógiai foglalkoztató és egy nagyon hangulatos kávézó 
és vinotéka került. A megújult épületegyüttest a reformáció  500-ik évfordulóján 2017 október 
28-án adták át a kiállítással együtt. 

Köntös László, a Dunántúli egyházkerület főjegyzője köszöntött bennünket, és a Vinotékában 
elfogyasztott fűszeres almabor után végre eljutottunk az Ótemplomhoz. A késő barokk- copf 
stílusban épült templom rendkívül puritán fehér falaival már kívülről is lenyűgöző, és belépve 
a templomban a csoda folytatódott. Megilletődve ültünk be az eredeti faragott padsorokba. 
Előttünk a 18. században barokk stílusú faragott szószék és a frigyláda alakú úrasztala. A 
belső teret három karzat övezi. A gyülekezet  -  elénekelve a 90. zsoltárt – lelkileg felkészült a 
kiállítás megtekintésére. 

Halászné Kapcsándi Szilvia felkísért a lépcsőn bennünket a karzatra, ahol szakavatott 
vezetőként magyarázta a formabontó módon felépített kiállítást. Az anyagot három síkban 
helyezték el.  A felső síkban fölöttünk hatalmas hengereken teológiai szövegek olvashatók, 
alattuk a hozzájuk tartozó néprajzi, történelmi emlékek, ahogy azt eleink megélték, és ha ez 
nem elég a látogatónak, akkor a harmadik sík kihúzható fiókjainak tartalma tovább gazdagítja 
a teológiai szöveg értelmezését. A teológiai szövegek Köntös László igazgató alkotásai, és 
már ezek olvasása igazi szellemi élményt jelent. Az egységek olyan témakörökkel 
foglalkoznak, mint a bűn, büntetés, bűnbánat, a keresztség, szentháromság, szentlélek, 
feltámadás. Minden téma arra késztet, hogy végiggondold  hitedet, Istennel való 
kapcsolatodat, újraéld és alkosd saját belső reformációdat. Így jutsz el ahhoz a 
meggyőződéshez, hogy a keresztyénség életünk része, csak  keresd és újra keresd azokat a 
kapaszkodókat, amelyek segítenek ebben a megváltozott világban. Ez a kiállítás segít ezeknek 
a kapaszkodóknak a megtalálásában nemcsak a hívőknek, hanem minden nyitottan 
gondolkodó embernek. 

 Természetesen, egyéb kincseket is találtunk a kiállításon kívül . A Látványtárban 
csodálatosan hímzett, az úrasztalára való  terítőket, kancsókat, tálakat.  

A templom alagsorában kiállították egy 3000 éves egyiptomi múmia festett koporsóját, illetve 
egy 500 évvel fiatalabb bebalzsamozott múmiát. Külön említésre méltó, hogy ezeket egy 
hálás pápai diák, Markstein Károly ajándékozta az iskolájának 1884-ben. Innen került 
jelenlegi helyére. 



Még megnéztünk egy kékfestő manufaktúrát, teljes felszerelésével együtt, majd rövid séta 
után hazaindultunk. 

Nagyon emlékezetes és szép nap volt, szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek.   

Tumpek Judit 

  

 

Dunántúl református szellemi központja és szimbolikus helyszíne Pápa városa. Ennek ellenére 
kevéssé ismertem ezt a dunántúli kisvárost. Származásomnál fogva a Tiszántúl református 
központját, Debrecent sokkal jobban volt módom megismerni, de még a tiszáninneni 
Sárospatakot is. 
Ezért is fogadtam örömmel, amikor Gutai István testvérünk felvetette egy pápai kirándulás 
ötletét. A reformáció ünneplésére való lelki előkészületek közzé nagyon is beillett, hogy 
utazzunk el testvéri közösségben Pápára. Kicsit sajnáltam ugyan, hogy csupán tizenhárman 
vállalkoztunk e kirándulásra, de utóbb kiderült, hogy még jobb is volt így. 
Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a kirándulás házigazdája Köntös László, 
dunántúli főjegyző és felesége volt, akinek – mint kiderült – van paksi vonatkozása. 
Számomra nagyon lelkesítő volt, hogy tanúja lehettem annak, ahogy a régi értékeket élhetővé 
és élvezhetővé teszik a mai kor embere számára. Igényes, korszerű megoldásokkal 
találkoztunk. Akár a Pannonia Reformata kávézó, ahol kirándulásunkat kezdtük, akár a 
múzeummá alakított ó-templom megoldásai, mind olyanok voltak, amelyek igényességükkel 
méltók arra, hogy a mában hitelesen képviseljék Istent. S külön öröm volt, hogy a kiállításnak 
kimondott célja is az volt, hogy Istent képviselje. Gondolkodásra és az Úrral való találkozásra 
hív ez a kiállítás, s nem csupán avítt, molyrágta tárgyak feletti unatkozásra. Élmény volt részt 
venni e táralton, s még több időt is el tudtunk volna ott tölteni, mint amennyink volt erre a 
programra. 
A pápaiakban a modernségre és praktikumra való hajlam azért nem mostanában alakult ki. 
Már a huszadik század elején tanúságát adták annak, hogy nem felejtették el, hogy a 
reformátusság lényegéhez tartozik hozzá a megújulásra való készség. Amikor a gyülekezet 
kinőtte templomát, nem nyekeregtek sokat azon, hogy de az ősök így, meg az ősök úgy, meg 
a nagypapám is itt konfirmált, hanem egyszerűen építettek egy új templomot. Ehhez persze 
nem csak gyakorlatiasnak kellett lenni, hanem bőkezűnek is, de Pápán – úgy látszik – ez sem 
hiányzott. Elgondolkodtató. 
S végül még egy személyes élményt szeretnék megosztani. Kezdő lelkész korunkban a 
baranyai Nemeskén kezdtük el pályafutásunkat. Egy pici templom volt a pici faluban, mely 
valamikor festett kazettás templomnak épült. Na de az idő vas foga nem kímélte a művészi 
értékeket, fel kellett újítani a templomot. Mi még nem voltunk ott, mikor ez történt, de láttuk, 
hogy nagyon szép modern templombelső lett kialakítva. Ámde hallottuk a történetet, hogy 
volt egy bácsi, aki a felújítás után soha többé be nem tette a lábát az istentiszteletre, mert 
elvitték a templomból a gyönyörű pelikános szószéksisakot. Na, gondoltam magamban, ha 
azért járt a bácsi, akkor addig se sok értelme volt. Viszont e történet csak azért került most 
ide, mert a pápai múzeumban nagy boldogan fedeztem fel a szószéksisakot, mely Nemeskéről 
elszármazott. Valóban szép darab, de azért Istent és az egyházat megtagadni, és a személyes 
üdvösséget kockáztatni nem volt érdemes miatta. És semmi más egyéb tárgy vagy akár 
személy miatt sem, mert Isten egy olyan világba hív, melynek szépsége igencsak felül múlja 
majd a legpazarabb pelikános szószéksisakjainkat is. E csodálatos ország felé vezető úton volt 
megerősítés ez a kirándulás és ez a kiállítás is. Istené érte a dicsőség. 
Lenkey István lelkipásztor 



 

 

Amikor lelkészasszonyunk, Mária péntek este felhívott, hogy van hely a pápai kirándulásra, 
úgy éreztem, Isten ajándékát kaptam. Mivel másnap nem volt halaszthatatlan elfoglaltságom, 
éltem a lehetőséggel, hogy a csoporttal utazzak. 
Még sohasem voltam Pápán és nem is ismertem a programot, kíváncsian vártam az 
odaérkezést. 
Nagyon figyelmesen hallgattam a múzeumról szóló tájékoztatást és a benne levő tárgyak 
bemutatását. Amikor végignéztük a múzeumot, minden egyes szimbólumnál éreztem Istenhez 
való kötődésemet. Majd következett a közös ebéd és utána a kékfestő múzeumot látogattuk 
meg, ami szintén nagyon érdekes volt, majd egy rövid séta után hazautaztunk. 
Lélekemelő élményt kaptam ezen a kiránduláson. Nagyon jó volt a társaság, többször kellene 
ilyen gyülekezeti kirándulásokat szervezni. 
 
Kiss Mária  
 

 

 

 


