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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Áldozó TamásÁldozó Tamás

Pápa város polgármesterének 
beszéde a Jókai emlékév megnyitóján

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelt Igazgató Asszonyok, Höl-

gyek! Tisztelt Igazgató Urak! Ked-

ves Vendégeink!

2014-ben döntött úgy először 

a város Önkormányzata, hogy egy 

alkalomhoz kötötten egész éves 

rendezvénysorozatot szervez, hogy 

azt az esztendőt valaminek az 

emlékévé nyilvánítja. 2014. a vá-

ros első írásos említésének a 800. 

évfordulója volt, és így 2014-ben 

egész éves rendezvénysorozattal a 

város alapítására emlékeztünk.

2015-ben Eszterházy Ferenc 

születésének 300. évfordulóját, ta-

valy pedig a reformáció 500. évfor-

dulóját ünnepeltük, szintén egész 

éves rendezvénysorozattal. Fon-

tosak ezek az emlékévek, hiszen 

lehetőséget teremtenek arra, hogy 

a városban működő közösségek 

és intézmények együttesen, közös 

munkával, közös elkötelezettséggel 

emlékezzenek.

A  tavalyi reformáció 500. év-

fordulója alkalmából többször is 

elmondtam, hogy sok mindenre 

felhívta a fi gyelmünket. Felhív-

ta a fi gyelmünket többek között 

arra, hogy egy város az nem az 

azonos irányítószámhoz rendelt 

lakcímeknek a sokasága, hanem 

a város spirituális közösség is. És, 

ahogy a tavalyi esztendőben a vá-

ros protestáns közösségei a refor-

máció 500-ra emlékeztek, ahogy 

ők ebből a rendezvénysorozatból 

erősödtek, és megmutatták ma-

gukat, ahogy ehhez az emlékévhez 

rendezvényeket tudtak sorolni, és 

meg tudták mutatni a gazdago-

dásukat, az példaértékű volt. Azt 

mutatta, hogy ez a közösség képes 

arra, hogy a saját erejéből erősöd-

jön, mintegy újrateremtse magát, 

és több legyen annál, mint ami az 

emlékév kezdetén volt.

2018-at Jókai emlékévvé nyil-

vánítottuk. A  döntést megelőzte 

egy konzultáció mindazon szerve-

zetekkel, amelyek ennek a megün-

neplésében, szervezésében részt 

vesznek. A  javaslat egyöntetű lel-

kesedésre és támogatásra talált. 

Köszönöm szépen ezeknek a szer-

vezeteknek, intézményeknek a tá-

mogató közreműködését, és köszö-

nöm szépen azt, hogy most itt már 

a nyitórendezvényen az egész évre 

szóló programot meg fogjuk tudni 

mutatni. Azt a programot, amivel 

Jókai Mórra emlékezünk.

Ennek a városnak sok minden-

ből származik az identitása. Egyik 

eleme ennek az identitásnak a re-

formkorban keresendő, a  reform-

kori Pápának a gazdagságában 

keresendő, és azoknak az emberek-

nek a sokaságában, akik a reform-

korban ide jártak Pápára, itt tanul-

tak, vagy tanítottak, itt dolgoztak, 

ezt a várost erősítették. Közülük 

az egyik legnevesebb, Jókai Mór. 

Így ez a Jókai emlékév egyszerre 

szólhat kifele a nagyvilágnak, és 

egyszerre szólhat nekünk magunk-

nak is. Alkalmat adhat arra, hogy 

keressük tovább az identitásunkat, 

hogy akár az előző, a  reformáció 

500-hoz hasonló, közösségerősítő 

rendezvényeken vegyünk részt. És 

rendezvényeken mutassuk meg 

magunkat a nagyvilágnak is. Hi-

szen emlékeztetnünk kell – mind-

azokat, akik a magyar nyelvhez, 

a  magyar kultúrához kötődnek 

– arra, hogy nekünk ott fontos 

szerepünk volt, fontos dolgokat 

adtunk hozzá ehhez a kultúrához. 

Többek között Jókai Mór íróvá 

válásának egyik eleme is Pápáról 

datálódik. Én azt remélem, hogy 

lehetőségünk lesz arra is, hogy azt 

a szakadékot, vagy azt a kialakulni 

látszó szakadékot, ami a XXI. szá-

zad elején Jókai szövegei és a mai 

generáció között látszanak, át tud-

juk hidalni. Rendezvényekkel olyan 

módon tudjuk megmutatni Jókait a 

szövegein túl, akár fi lmekkel, szín-

darabokkal, dramatizált előadások-

kal, vagy a digitalizációhoz kapcso-

lódó egyéb eszközökkel, hogy el 

tudjuk hitetni a fi atalokkal, hogy – 

lehet, hogy kicsit más olvasni, mint 

a ma népszerű regényeket, de – a 

történetei, a  meséi és az üzenetei 

örök érvényűek. Azok örök érvé-

nyűek, azok szólnak a XXI. század-

ban, szólnak 2018-ban, azok szól-

nak itt Pápán is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Én ezekkel a reményekkel és vá-

rakozásokkal tekintek a Jókai em-

lékév elé, és remélem, hogy sem én, 

sem Önök, sem a reményeinkben, 

sem a várakozásainkban csalódni 

nem fogunk.

Köszönöm szépen a fi gyelmet!




