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PÁPA A FESZTIVÁLOK VÁROSA 

Pápa városa vadregényes vidéken, az egykori Bakony-erdő 
lankáinak lábánál és a valamikor vízjárta Kisalföld peremvidé
kének kiemelkedő hordalékkúpjain terül el. A z eltérő termé
szetföldrajzi tájak találkozása mellett, az állandó vízhozamú és 
azonos hőmérsékletű Tapolca patak nyújtotta lehetőségeket 
kihasználva telepedett meg itt egykor az ember. A városban és 
határában a korai századok szinte minden kultúrája képviseltet
te magát, különféle meghatározható, vagy meghatározhatatlan 
etnikumok régészeti emlékeivel. A szlávság azok közé a meg
települt életformát folytató lakosok közé tartozott, akiknek 
nyoma máig fennmaradt a helynévanyagban. A városnak élet
teret biztosító patak a Tapolca, neve melegvizet jelent, ezzel is 
utal arra, hogy a télen-nyáron egyaránt bővizű forrása nemcsak 
ivóvízzel, hanem a környékbeli húszegynéhány malom működ
tetéséhez szükséges vízi energiával is ellátta a pápai térséget. 
M i n d az élettér minőségében, mind a jól védhető környezet k i 
alakításában fontos szerepe volt annak az őstónak, amely a 
Várkert és a Tókert helyén tetült el egykor. Hatalmas víztükre 
halat, a partjára inn i járó állatok vadat, víztükre pedig a kör
nyékbeli összeköttetésekhez jól hajózható vízi utat biztosított. 
Még a X V I I I . század közepe táján készült ábrázolásokon is bár
kák szelték át a közel nyolc kilométer átmérőjű tavat. Legna
gyobb mélysége valószínűleg megközelítette a hat-nyolc mé
tert. 

A város nevének eredete legendák emlékét idézi fel, ezen a 
vidéken mondotta volna apjának - Géza fejedelemnek - Szent 
István királyunk, még csecsemő korában, hogy 'papa' ebből lett 
volna később Pápa. így alapított volna a várost a nagyfejede
lem a Bakony-alján. Ugyanígy a 'púppal' is kapcsolatba hozták, 
amire magyarázatot a már említett szárazulatok, az egykori 
hordalékkúpok szolgáltattak. 

A valóság ennél sokkal prózaibb, a város nevének eredetét 
a tudomány mai állása szerint puszta személynévi eredetűnek 
kel l tartanunk, amely az itt megtelepült család egyik ősének 
nevére utalhat. Ezt a családot ma német eredetűnek tartjuk, és 
úgy gondoljuk, hogy valamikor a honfoglalás és az államalapí
tás között érkezhettek őseik német földről hazánkba. Egyébként 
is Pápa nem alapított város, hanem a kedvező földrajzi adottsá
gokat kihasználva, földesurainak jóindulatú, segítő támogatása 
tette azzá, ami a későbbiekben lett. A korai századokban való
színűleg területi egységet is jelenthetett, ami a később összenö
vő települések halmazát jelentette, mai tudásunk szerint több 
mint tíz Árpád-kori település alkotta a mai város elődjét.-

A már említett adottságok mellett fontos szerepet játszot
tak a város életében azok a személyek, családok, akik birtokol
ták azt. A Pápa család mellett voltak királyi udvarnokok a te
lepülésen, majd Zsigmond király és császár adományozta a nagy 
hatalmú Gara i famíliának. Később az országnak királyt is adó 
Szapolyai család Mátyás királytól kapta várost. A z enyingi Tö
rököket nőági öröklődés folytán a bedegi Nyáriak követték, 
majd végül a mai város arculat kialakításában alapvető szerepet 
játszó Esterházy család következett. 

M i t is örökölt Pápa a századoktól? Történelmi levegőt, tör
ténelmi köveket és polgári öntudatot, amely mindig átsegítette 
a fejlődés nehéz periódusain, amely mindig lehetőséget biztosí
tott a továbblépésre. 

A középkorban virágzó város a török időkben és utána is 
mintegy évszázadig a megye meghatározó települése volt. K a 

tonai, gazdasági és kulturális centrum. Főesperesi temploma, a 
Szent István protomáttír tiszteletére szentelt gótikus székesegy
ház a közeli s távoli vidék legjelentősebb temploma volt. Plé
bánosait és a pápai főespereseket fontos jogügyletekben emle
gették a középkor során. Plébániai iskolája a régi tó partján a 
mai Ruszék köz környékén lehetett. A reformáció ideológiai 
megújulása gyorsan terjedt a környéken. A városi és főleg a 
várbéli prédikátorai, püspökei, az 1531-ben alapított Kollégium 
rektorai mindig koruk európai színvonalán álló, előremutató 
személyiségek voltak. 1638-tól, a Csáky László által alapított 
pálos gimnázium létrehozásától, katolikus és protestáns közép
iskolában, illetve főiskolán oktatták a helyi és távoli vidékek
ről idesereglő diákokat. 

A város mindig kivette részét a nemzeti mozgalmakból. E l 
vezettek a városba a Wesselényi-féle összeesküvés szálai, Boty-
tyán János a főhadiszállását tartotta Pápán. 1848 pedig betelje
sítette a polgári átalakulás korábban ho l megegyezéssel, h o l 
pénzzel, ho l perrel megváltott szabadságait. A z ún. egyesült Pápa 
város, a Belső-, Alsó- és Felsőváros egyesülése egy olyan agglo
merációs fejlődés elindítója lehetett volna, amely a Nyugat-Du
nántúl meghatározó városává emeli Pápát. De talán éppen ez a 
kor, a kiegyezés után meginduló magyar polgárosodás nem tud
ta vérkeringésébe kötni a várost. Elkerülték, vagy nagyon ké
sőn épültek k i az új kor artériáit jelentő vasutak. A századfor
duló környékére ugyan jelentős könnyűipari és élelmiszeripari 
feldolgozó kapacitás jött létre a városban, (textilgyárak, kékfes
tő manufaktúrák, dohánygyár, húsipar csírái, a korábbi malom
ipar továbbfejlődése, megjelentek a malomkövek helyén a hen
gerszékek, komoly hagyományai voltak a helyi fazekasok révén 
a cserép, pipa- és kőedénygyártásnak), de igazából nem tudott 
ipari központtá fejlődni. Bár megvolt a terjeszkedés lehetősége 
szinte minden irányban, nem alakult népességtömörítő gócponttá. 
14-18 000 fős lakosságával lemaradt a fejlődésben Győr, Szom
bathely és Székesfehérvár, majd a X X . század második felében 
Veszprém és a térség más, ún. szocialista városai mögött. 

Amennyire hátrányt jelentettek ezek a tényezők városunk 
fejlődésében, olyannyira előnyére is váltak. Hiszen így meg 
tudta őrizni sajátos arculatát, amelyben a barokk a jellemző, de 
a belváros utcáinak, tereinek, sőt házhelyeinek szerkezete mu
tatja a századokkal korábbi, a késő középkori Pápára jellemző 
építészeti megoldásokat, telekelrendezéseket. 

Talán ez tette lehetővé, hogy az országban elsők között, már 
az ötvenes években kialakuljon az a műemlékileg védett terü
let, amely nagyjából azonos a történelmi belvárossal, amelyet 
egykor a Martonfalvai Imre deák által létrehozott palánkfalak 
és a tóból valamint a Tapolcából kiágazó C i n c a egykori árka 
védett. Ezen a területen megindult a műemlékvédelmi tevé
kenység, rehabilitálták az épületeket. A X X . század végére k i 
alakult Közép-Európa egyik legszebb belvárosi épületegyüttese. 
Ennek barokk arculata, szépen megformázott palotaméretű, 
polgári házaival, a tér tengelyében álló hatalmas, copf stílusba 
hajló csarnoktemplomával és a tőle elválasztott, de mégis ösz-
szekötött egykori főúri rezidenciájával, a pápai vár falai fel
használásával épült Esterházy várkastéllyal, közelében a város 
tüdejeként számon tartott Várkerttel, múzeumaival, képtárai
val , üzleteivel szinte vonzza a hazai és külföldi látogatókat. 

Szerencsésen alakult a téren álló, nem odaillő épületek sor
sa is. Néhol egy lapos tető, sátortetővé alakítása, néhol a régi 
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saroképület elbontása, máshol pedig az eredeti forma rekonst
rukciója során alakult k i az egységes építészeti hatás képzete. 

Külön k i ke l l emelni az önkormányzati tőke bevonása mellett 
a vállalkozói tőkét is. Évtizedeken keresztül volt a város és a Fő 
tér szégyenfoltja a szebb napokat megért Griff beszálló vendéglő 
épületegyüttese. A z itt rendezett híres megyebálok belekerültek 
Mikszáth Kálmán regényeibe, Tükörterme falán emléktáblák 
hirdetik az egykor itt koncertező Bartók Béla és Gertler Endre 
emlékét. M a kávéház, étterem, szálloda működik az épületben. 
Megnyitott belső udvara nemcsak több utcára történő átjárást 
biztosít, összekötve a város két bevásárló utcáját - mint egykor a 
híres pápai közlék a török időkben a várfalak és a bástyák kü
lönféle részeit —, hanem üzleteivel, kereskedelmi egységeivel a 
kulturált bevásárlás lehetőségeit is megadják az ideérkezőknek. 

A tér sarkában, kicsit elkülönülően álló Várkastély rehabi
litációja, építészeti helyreállítása az elmúlt években kezdődött 
meg. A kiemelt állami műemlékek között nyilvántartott épület 
restaurálása rendkívül vontatottan halad. A pénztelenség és az 
igényes munkavégzés nehezen fér össze egymással. Csak abban 
lehet bizakodni, hogy az ezredforduló után, a fellendülő magyar 
gazdaság profitja egy részének becsorgatásával megújulhat a kul
turális intézményeknek otthont adó épület is. M a Pápa egyik 
legnagyobb problémája, hogy nincs olyan múzeum a városban, 
amely a település és környéke régészeti anyagát, a városban élt 
főúri családok történetét, egyszóval városunk helytörténetét 
bemutatná. 

Mindezekből részleteket láthatunk. A Református Tudo
mányos Gyűjtemények kiállításai bemutatják a pápai reformá
ció fejlődését, kulturális és anyagi eredményeit, a pápai Refor
mátus Kollégium történetét. A Kékfestő Múzeum az ország 
második, kiemelt ipari műemléke. Különös értéke, hogy szinte 
a múzeummá válás utolsó percéig termelt, működött, vagyis 
minden élő a múzeumban. N e m idegen tájakról összehordott, 
hanem szerves fejlődés eredményeként létrejött együttesről van 
szó. A Pápa vidéki néprajzi-népművészeti hagyományokat a 
város Győri-gyűjteménye mutatja be. Időről időre az emberi 
élet egy-egy területét átfogó időszaki kiállításaival. A z egykori 
magángyűjtemény ma a város tulajdona. 

A város barokk templomai ékszerdobozok, amelyek az el
mélyedt vallásos élet mellett az esztétikai gyönyörködtetés szín
terei is. A győri országút kanyarjában a megújult X V I I I . századi 
Kálvária található a Fájdalmas Szűzanya szépen helyreállított 
templomával. A mellette lévő temetőben régi, patinás pápai csa
ládok sírboltjai vannak. A Fő téren a már említett monumen
tális templom Maulbertsch freskóival, az egy darab uráli mala-
chitból kifaragott főoltárával. A helyi (bakonyszücsi) márvány 
felhasználásával készült Szent Martiális-kápolnával, ahol kato
likus egyházművészeti és templomtörténeti kiállítás látogatható. 
Végül a Nagy-boldogasszony tiszteletére szentelt pálos, majd 
bencés templom gyönyörűen faragott berendezésével a pápai 
pálos faragók mesterségbeli tudását dicsérheti. Sajnos, nem lá
togatható a pálos altemplomban porladó szerzetesek, városi 
polgárok mumifikálódott földi maradványai. Jobb sorsot érde
melne a belváros peremén az egykori ferences kolostor város
résznyi épületegyüttese, amelynek sorsát, mint oly sok épületét 
a városban, az államosítás pecsételte meg. Rehabilitációja az 
egyház jóvoltából megkezdődött, régészeti, művészettörténeti 
feltárása sok újdonságot tartogathat a várostörténet számára is. 

Még a XVII I . század végén, a II. József-féle türelmi rendelet en
gedélye alapján épült fel a Reformátusok hatalmas csarnoktemp
loma. Ez az épület jelenleg kiállítóhely, ahol a látogatók most Pápa 
és környéke 1848-49-es eseményeivel ismerkedhetnek. 

Időszakosan, kitűnő zenei rendezvényeknek ad otthont a 
város monumentális zsinagógája, amely klasszicista stílusával, 
építési idején korszerűnek számító belső térszerkezetével rom
jaiban is pompás épület. Reméljük, helyreállítása és hasznosítá
sa nem sokat várat magára. 

A cím szerint Pápa a fesztiválok városa. Sokan feltehetik a 
kérdést nem nagyképű, nem túlzó-e ez a kijelentés? 

M i n t korábban bemutattam, Pápa sohasem az ipar területén, 
de még csak nem is a mezőgazdaságban betöltött szerepénél fogva 
tudott a Nyugat-Dunántúl meghatározó városa lenni. M i n d i g 
az oktatási-kulturális szerepkör, az ebből következő vonzóerő, a 
centrális helyzetből, az eltérő tájak találkozásából adódó keres
kedelmi központ szerep vitte előbbre a város fejlődését. A z el
múlt évtizedekben mesterségesen elnyomott energiák szinte gej
zírként törtek a felszínre 1990 után. A korábbi szerves fejlődés 
megakasztása megszűnt, Pápa újra a környék regionális köz
pontja lett. 1998-ban végeztek azok az első főiskolások, akik 
visszaadták városunknak az oktatásban korábban betöltött sze
repét. Ismét vannak nappali tagozatos főiskolások, és 1998-ban 
végre újraindulhatott a pápai Református Teológiai Akadémia. 

A z iskolák egyfajta pezsgést jelentenek, amit jól egészítenek 
k i , tesznek teljessé a pápai fesztiválok. A z emberek magukénak 
érzik ezeket az eseményeket, családtagjaik, barátaik, ismerőseik 
érkeznek ilyenkor a városba. Pápa megtelik nyüzsgéssel, turis
tával. Élő lesz az álomba kényszerített város, amely mintegy 
„Csipkerózsika-álomból" ébredt fel pont a fesztiválok egész 
nyarat átívelő programja által. 

Városunk mindig is a Somló együttműködő kapuja volt. 
1997 óta a somlai szőlő és bor városa. Ez természetes beteljesedé
se annak a folyamatnak, amikor pápai polgárok szőlői tették k i a 
somlai szőlők jelentős részét. (Okmányok őrzik a X V I . századi 
bordézsma fizetők neveit.) Folytatása ez annak a folyamatnak, is, 
amely vissza kell hogy adja a magyar bor régi hírnevét, amely az 
Európai Közösségben a távoli üzletek polcaira is odahelyezi a 
minőségi magyar árut. Egyben a jelenlegi alkohol-fogyasztási 
szokásokat a polgári borfogyasztás medrébe tereli vissza. Immár 
hagyományosnak tekinthető a regionális jelentőségen túl emel
kedett Szent György-napi agrárexpo is, amely a mezőgazdasági 
termékek egyik legnagyobb vására Nyugat-Dunántúlon. 

Legnagyobb hagyományú fesztiválunk a Nemzetközi Játék
fesztivál és a Pápai Expo, az esemény lassan tizedik évfordulóját 
ünnepelheti. A z alapgondolat a nemzetek közti barátság elmé
lyítésére létrehozott közös játék. Nyelv , amely nem ismer etni
kumokat és határokat. Valójában városunkban tudott feszti
vállá alakulni, ahol három napig mindenki - gyermek és 
felnőtt - tud önfeledten játszani, örülni a saját és mások sike
rének. Játszóterek és játékok nőnek k i a semmiből, barátságok 
szövődnek korábban ismeretlen emberek között. 

Szerencsés korban élünk, hiszen nekünk megadatott a 
honfoglalás millecentenáriuma, a magyar államiság 
milleniuma, a forradalom és szabadságharc százötvenedik év
fordulója megünneplésének lehetősége. Mellettük több olyan 
helyi évforduló van városunkban, amelyek köteleznek ben
nünket, négyszáz éve szabadult fel a pápai vár a török elnyomás 
alól, százötven éve volt a szabadságharc egyetlen Veszprém 
megyei csatája az Ihászi puszta mellett, négy évszázada lesz a 
közeljövőben, hogy a pápai várőrség val lon lázadóit sikerült 
leverni. És mindehhez társul az a nagyszabású ünnepségsorozat, 
amely a második évezredet, mintegy óévet búcsúztatja majd el 
a kétezredik év szilveszterén. 

A pápai Hagyományőrző Huszár Egyesület kezdeményezése 
nőtte k i magát a pápai Huszártalálkozó és Történelmi Játékok 
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fesztiváljává. Amely immár harmadik éve minden augusztusban 
vonzza a várostörténet iránt érdeklődő' látogatókat a pápai 
lovas sporttelepre. A z elmúlt évben a pápai vár felszabadításá
nak története, legutóbb pedig 1848-49 eseményei elevenedtek 
meg. Óriási élmény vol t a közel száz lovas felvonulása váro
sunkban. Jó érzés volt látni az Esterházy út sarkán parádézó, 
majd koszorúzó huszárokat, akik elődeik az első világháború 
lovasrohamában elpusztult pápai 7-es huszárok emlékműve 
előtt tisztelegtek. 

A fesztiválok évadját minden évben egy stílszerű program, 
a pápai Barokk Napok zárja. A jelmezes felvonulás mellett 
korhű ételek és italok fogyasztása (barokk konyha), korhű 

játékok, zenei és tánctalálkozó egészíti k i a programot. Évről 
évre a barokk-korhoz kötődő kiállítások nyílnak a Somogyi 
József galériában. Ilyenkor a városban nemcsak a polgárok 
és a vendégek, hanem a város is egy kicsi t o t thon érezheti 
magát. H a csak néhány órára, napra is, de a X X . század 
forgatagát felváltja a barokk-kor sürgése-forgása, mozgalmas
sága. 

Ilyennek látom - én, aki itt születtem, ideköt hivatásom, 
jelenlegi életem - városunk, Pápa egy „fesztivál évadját". Talán 
nem volt túlzás a fesztiválok városáról beszélni, amelyek hazai 
és külföldi ismertsége ma már jelentős, s évről évre több em
bert vonzanak Pápára, a polgári városba. 
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