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Ba rango/ás Pápán
Pápa az elpuszt ult Bell érszeg. Parl agszeg. Udva r
so ka nev ű Árpád-ko ri falvak fölé épült , de a város
környék én feltárt vas-, bron z- és római kori leletek
az t bizon yítják, hogy itt időtlen i dőktő l fogva tele
pül és á llt.

Egy ked ves mondáh oz fűződik Pápa vá ros neve.
I. Ist ván királyu nk gyerme kségé ben szüleivel

együtt e tájon utazv án. itt előszö r szó lito tta "lé
gyen meg Att yát Papa nevezett el, mely ö rö m ben
szülei arra gerj eszt te ttek. hogy e helyet ezen időt ől

Páp án ak híva tt ák vo lna" . Azt is felt étel ezik egye s
kuta t ók, hogya halmos-d ombos fö ldpúpon épü lt
v áros neve a Pupa szó átirásábó l szá rmazik. Másik
vált ozat , hogy a Kar oli ng kor szak ban h űbérj ogon

a fö lde ket - a telep üléssel együtt - egy baj or grófi
csa lád kapta 884-ben, és Gisulf herceg Pappa (Pa
po, Po ppo) nevü leán yár ól nevezték el a várost.

A csa lád - hűt lensége miatt - 1464-ben elve sz
tett e birtoka it és az t Mátyás ki rály a Z ápoly a csa 
ládnak ado má nyozta . Pápa tö rténel mi fej lődését

jól követhetj ük a me gmaradt\ dokumen tumok
ala pján. Nevé t már az 1225. évi főesperesi levél
említ i. Pléb án osán ak , isp ánj ának. királyi ud varrio
ka ínak sze mélyéve l először az 1240-1 256-ból kel
tezett irások fog la lko zna k. A X IV. század i fó liá n
so kba n kir ál yi jobbágyok, idegenből jött iparosok
is sze repelnek: " Pá pa civitas" . 1389-ben uralkodói
ado má nyké nt a Garai csal ádé lesz. Garai M ik lás
nád or I444-ben itt épitte ti fel v árkast élyát . A csak
nem hár omezer lakosú Pá pá t I . Z sigmond király
bullájá ba n 1401-ben O ppid um na k, városnak ne
vezte, és országgyűlést hivat ott egybe Pápára . A
XV I. század elejé n (1527) I . Ferdinánd kivált ságle
vele Török Bálinln ak adomá nyozta a várost és bir
tokt erület ét ; ő 1544-ben új pa lánkk al erősi tette

meg a vá ros fala ka t.
Má tyás kirá ly. illet ve a Zá polya csa lád a XV .

század második felében fer ences ba rátok at telep i
tett ide, akik rendházat és tem plom ot létesíte ttek.
Ez igazo lhat ó, mert a szerzetesek ebben az i d őben

( 1470) már o tt temetkeztek . I508- bó l e red a róm ai
ka toli kus iskol a e lső írásos emlék e ; ez a később i .

refor mát us isko la e l ődje vo lt . A refo rm áció Bálint
pap vezetésé vel és a " magya r Lutherv-nek nevezett
Déva i Birá M áty ás harcos pr édik áci óival o ly erő

vel tö rt be Páp ára, hogy a ka to likus h i vők egyre
gyé rü lő szá ma és a török ök tám adása mia tt a fe
ren cesek elköltöztek ( 1560), csak száz év mú lva
té rtek vissza, s 1677-ben a leromlott régi tem plo
mala pokr a úja t építettek. Erről árulkodik a temp-
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lom bejárati oromzatába építe tt . kőbe -v ésett lap
kronoszt iko nja, a lat in nyel v ű szöveg k ezdőbetű i .

Az ősí tem plomba lépv e dú san a ran yozott ,
XV III. századi barokk környezet foga dja a látoga
tót. A főol tá r mélyén a máriacelli Mad onna ez üst
sze borm ás át pillant ju k meg. A templom sze n télyé
nek ba loldalá n az Esterházy grófo k kegyúri o ra to
r ium a csillog, a la tta a kőszegélyü bejá ratí aj tó ma
ratott üvegtáblájában két kis a ngyal a magyar ko
ron át emeli magasra. Szembe n a pr ágai kis Jézu s
szo bormásola tát épitették a fa lmé lyedés be . A szó 
szék. a kórus gaz dagon diszítet t. A te mp lomhajó
mcnnyezet én ZtÍl'ory müvészi - egyed i tém áj ú 
freskój át látha tj uk. melynek címe : a " Boldog Duns
S cot János megvéd i a Sze plőte l en foga ntatás ta
nát " . Z ávo ry m ű ve a .Szeru Anta l meggyógyítj a a
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levágott lábat " cirn ű o ltárké p is. A magyar sze n tek
közül Erzsébet ala mizs naosztó jó tékonyságát ö rö 
kiti meg egyik nagy vás zna . A sekrestyébe vezető

folyosón " Valóságos" Sze nt Ferencről. Szen t An
tal ról és az Este rházyakró l d iszes keretbe fog la lt
fest mé nyek függnek . Egy I678-ba n fest ett kép la tin
szö vegében o lvas ha tjuk . hogy gró f Esterházy Fe
renc és Thököly Katalin hároméves gye rmeké t. An
talt ábrá zo lja fere nces csuhá ba n. A bar át ok na
gyon kedvelték Ester házy Anlilit . a k ésőbbi vitéz,
kuruc ezredes t, ak i 1704-ben csa tla kozo tt II. Rá
k áczi Ferenc sza bads ágha rc ához. s a vezé rlő feje
delem I706-ba n főkapitá nynak nevezte ki. Így le tt
Pápa vá ra a kurucok dunántúli főhad iszállása .

A kapitá ny mind végig h ű ma radt eszm éihez. vezé
rét rod ostói szám űzetésébe is köve tte . Egy ütt te
mett ék el őket Ka ssán.

A sekrestyébe vezető fo lyosón említés re mélt ó
az 1683-as pest isjár ván y után készü lt fogad almi
kép, ame ly gróf Ester házy Ferencet és Thök öly Ka
tát ábrázolja a zelli Mad onna e l őtt. Ne mul asszuk
el megteki nteni a ' sekrestye i parművészet i értékű

fakazettás szekrénybúto rza tá t sem, melybe sze ntek
és apostolok szines képeit fog la ltá k.

Az Esterházy gr ófok 1 624-t ől bir tokolt ák a vá-



rat , és nagyban befolyáso ltá k Pápa kulturális éle
tét.

A pálos rend et 1530-ban telep ített ék le Páp án .
Ko lostorukban - a bencésekkel együtt - iskolát is
létesitettek .

Grof Esterh ázy Károly . a későbbi egri pü spök
volt Pápa újj á ép í t ője . Nevéhez fű z ődik a két tor
nyú barokk székesegyház. a Nepomuk i S zent Ján os
és a Szem Fl ári án templ om felállít ása, a ferences
templom és ko losto r restaurál ása . A székesegyház
diszes mennyezetfrcsk óit , néhán y oltá rképé t Maul
bensch Antal Ferenc ( 1724-1796) bécsi fest őm ű

vésszel készitte tték. A művelt és tud ós Esterh ázy
Ferenc segítette testvérét . a püspököt a ma láth ató,
impozá ns várkastély és templ om újjáépítésé ben.

Pá pa m ű vel őd é s í élete a nehéz tört énelmi idők 

ben is virágzott. 1574-ben Hu szár Gál v áridor
nyomdájával ide költ özött , megalapítva ezzel a vá
ros saj tójá t. Az 1 61 5-ből származó pá pa i térképen
az Ispotály utca létezett , a mi ar ra en ged következ
tetni . hogy betege ll át ássa l már akko r foglalk oztak .
Esterh ázy Ferenc eb ben is példa muta tóan já rt el,
amikor a betegá polásról híres irga lmas rendi bar á
tok at 1757-ben meghivta Páp ár a .

A török veszedelem elő l menekűlő k órházalapi
tó és gyógyító szerzetesek sorai megritkult ak ,
klas troma ik. ispo tá lyai k nagyrészt megsemmi sül
tek. Az irga lmaso k, vagy misericord ianusok rend
jé t ISTenes S zent János a la pította 1525 körül. A le
genda szeri nt a kis Jézus ro ngyo s, koldus ruh áb an .
dideregve megjele nt elő tte, ő ruh ájával betak arta.
megetette. Irgalmas cselekedetéért Jézus egy ke
reszttel diszített gráná ta lmát nyújt ott át neki; azé rt .
lett jel vényük és pat ikáik címere a gráná ta lma .
A XVI. század végén az irgalmas barát ok Euró pa
minden t áj árt megje lentek . Magyarországra az el
lenreformáció idején Szelepcsényi György her
cegprí más Pozsonyba . hívta meg őket , a ho l
I672- 73-ban kórh áza t. pa tik ár a lapito tta k. Még ti
zenhá rom helyen működtek az országban. köztük
Egerben is. Pécsett I796-ban alapított ak kórh ázat
és gyógyszertá rat. A váci irga lmas patika
I808-ba n. a budai 1815-ben polgári gyógysze rtá r
ból alakult át.

Az ingyenes betegá po lásra, gyógy ítás ra fogad al
mat tett pá pai testvérek kó rháza t és patikajogot is
kap tak . Ala pító levelüket Már ia Terézia is meg
erős íte tte . A korabeli feljegyzésekből tudjuk, hogy
1757. jú lius 28-án érkezett meg Fra ter Elseany
M árton gyógys zerész és Fra ter Weiss Gerard a l
gyógyszerész. a töb bi kórh ázi szerzetessel együtt a
legszükségesebb orvosságoka t hozva magukkal.
A gróf a pá pai Zöldfá hoz címzett vendégfogad ót
rendeztette be szá mukra ispot ályna k. patik ának,
melyet szeptember l ő -á n fogla lta k el. Itt k ör ülbe
Iül 1767-ig működtek .

1763. j úlius 20-án Fel/ner Jakab épitész terv ei

alapjá n megkezdték a ma is láth at ó emeletes kór
ház és patik a építését. Az építkezés befejezéséről

nincsenek pontos feljegyzéseink, de tudjuk . hogy
1768-ban kilenc beteg ellát ásár a bővült az Irgal
masok Gyógy ító Intézete. I857-ben már 28 ággyal
rendelkeztek . Ma az épület a Vár osi Tanács 358
ágyas, jól felszerelt betegelJát ó intézménye.

A legtöbb látogató figyeImét elkerüli a rn űem

lékk é nyilv ánitott . Jókai utca 7. szám alatt i re
konstruált épület, mely az irgalmasok G ráná ta lma
c imzetű patik ája volt, és amely ma is gyógyszertár.
A kórh áz Jókai utca 7. sz. alatt i főbejáratán belép
ve cseh boltozatt al fedett kapu aljba juturlk . A
múltban e bejáratt ól jobbra voltak a gyógyszert á r
lab or at óriumai, raktár ai ; ezeket a .helyiségeket
1951-ben a kórház vette igénybe . Még ma is a ka
pu alj bal oldalán találjuk a patik ába nyíló régebbi
kétszárn yú aj tó t, mert ann ak idején a gyógyszertá r
utcai front já n még nem vájt ak bejáratot. Az ajtó
feletti festményen két kedves angyalt láthatun k a
patikában serénykedni, az egyik a kis Jézus, kezé
ben mérleget ta rt, a másik gyógyszert desztillál.
A kép bal oldalán egy egyipt omi múm ia áll talpa
za to n, kék csillagos kö penyben, pir os sa pká ban .
melyen " Mumia Aegypt ica" felirat olvashat ó. A
sá rgás szi n ű, fű szeres illatú múmi a port a bab onás
tévh it lázas betegség, pestis, nyavalyat örés (epilep
szia ), köhögés elleni gyógyszernek és vérzéscsilla-
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pítónak gondolta. Azt hitték, ha a múmia kopo
nyareszelékét fogyasztják, az növeli szellemi ké
pességeíket és megvéd a korai haláltól.

Fennmaradt a XVII. századból Raymann Ádám
János eperjesi orvos (1669) kézirata a múmiapor
használatáról. A legjobbnak a Pozsonyban kapha
tót tartotta. A felkai evangélikus templom levéltá
rában 1679-től őrzött orvosi tanácsadásban olvas
hatj uk: "Nehéz szülés alkalmával, hogya gyerek
megforduljon : végy jávorszarvas patát, kösd a nő

testére, hogy a lábainak hegye felfelé legyen fordít
va, aztán meleg borban adj neki mogyoró nagysá
gú múmiát, s imádkozz Istenhez".

Bornemissza Anna fejedelemasszony ház: pati
kaládájában múmiaport is tárolt. A Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum relikviái közőtt őriznek

egy múmiapor feliratú dobozt és egy múmia kopo
nyát.

A század elején falat bontottak a Jókai utcai
frontra. Az utcáról rézkorlátos lépcső vezet a pati
k ába, melynek két oldalán szépen üvegezett vitrin
ben a X VII I. századból származó, eredeti, régi tar
talommal telt üvegeket helyeztek el. Érdekes az
egyik edény "Lapis dívinus" felirata, ami isteni kö
vet jelent. Az isteni kő réz-timsó keverék, melybe
néha népies néven nevezett "semmit", cinkszulfá
tot is vegyítettek. Még századunkban is a szembe
tegségek hatásos, divatos gyógyszere volt. A másik
edény felirata: .Pulv, fum mal. Eng!", Eng/ bécsi
orvos előirata szerint készült füstölő por, melyet il
latos, fűszeres'növények ből, törnjénből. gyantaból.
mirhából állítottak össze. Szobaillatositóként még
a XX. században is használták. Abban az időben a
nép a gonosz és ártó szellemek elűzésére. fertötle
nitésre alkalmazta.

TUDOMÁNY

A testben való ember
A tanulmánygyűjtemény szervesen kapcsolódik az
Opus Mvstici Corporis (Bécs) előző kiadványai
hoz : a Jegyesekkel hl's:élgetünk-sorozathoz, Bo
vet. Ahiven és Trobisch házasságra előkészítő, iliet
ve a házasság lelkiségét közvetítő műveihez. A
címzeltek mint Torii): Jenő szerkesztö írja elősza

vában - most is elsősorban a házaspárok, szülők,

"úgy is, mint gyermekeik elsőrendű lelkipászto
rai", közvetve azonban a hitoktatók, lelki vezetők,

sőt hozzátehetjük a könyv egész katolikus köz
véleményünk érdeklődésérejoggal számot tarthat.

A kiadvány célját a bevezető abban jelöli meg,
hogy rámutasson az arany k özépútra "egyfelől a
gátlások, tabuk, prűdség és »diszkréten« kezelt er
kölcstelenség s a nevelésben aggályos hallgatás vi-
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Ha belépünk a gyógyszertúr offícinájába, impo
záns, század eleji intarziás berendezés tárul sze
münk elé. Szemben a bejúrattal arany sugarú grá
nátalma dombormüvet látunk, az irgalmas bará
tok jelvényét.

A mesteri munkát dicsérő, 13 részre osztott áll
vány közőrt. az eredeti vörösmárvány lappal fedett
táraasztal előtt állva kétoldalt feltünik a hajlítot
tan kiképzett iparmüvészeti faberakás. Egyes szek
rényajtókon gyógyuövényes intarziát helyezett el a
mester. Az egyik faberakás irgalmas barátot ábrá
zol, amint mozsár fölé hajolva gyógyszert - talán
éppen múmiát tör porrá. A másik fabetétes szek
rényajtó humánus cselekedetet ábrázol: az önfelál
dozó Istenes Szent János misericordianus szerzetes
kórházi tűzvészből menti ki ápoltját.

A falakat és egyes bútorrészeket gyógynövények
ovális képei díszítik. Az egyiken a gyűszüvirág - je
les szívgyógyszer képe, a másikon az őszi kike
rics, a köszvényesek gyógynövénye, a harmadik az
erdei fenyöt ábrázolja, melynek illóolaja a köhö
gést csillapítja. Egy tájkép fedi a jobb oldali falat.
A kép bal sarkába székfűt (kamíllát) és pipacsvirá
got festett a müvész ecsetje.

Figyelemreméltó még a patika X mintát ábrázo
ló, mozaikszerü kőpadlója, mely a X. parancsolat
ra utal.

A patikában ma is megtalálható az 1930-as
évektől ott mükődött irgalmas rendi gyógyszeré
szek névjegyzéke, megőrizvea nemes, gyógyitó fel
adatot végző barátok emlékét.

HEGEDŰS LAJOS

lága. másfelöl a féktelen szabadosság, a szernér
mctlenség és a pornó világa közöu". Legfőbb eré
nye éppen az, hogy pozitív hangvétellel beszél az
ember testi mivoltáról, segit annak a test- és nemi
ségellenes felfogásnak a túlbaladásában. amely

kimondva-kimondatlan a hagyományos ke-
resztény gondolkodást jellemezte. A teológusok,
nevelök írásai s a közölt hivatalos egyházi megnyi
latkozások elfogultság és minden hátsó gondolat
nélkül szólnak olyan kérdésekről, amelyek a múlt
ban vagy fel sem mcrültek , vagy amorális-órákon
"Ezt majd otthon olvassák el. uraim l" felkiáltással
lapoztak át, s amelyek fölött a családon belül azzal
siklottak át, hogy: "amil ill nem illik beszélnünk".
A könyvegyértelműen értéknek. az ember lényegé
hez tartozónak tekinti a "testben való" létet. ame
lyet a megtestesülés és a feltámadás titka is elmé
lyít (vö. Alfons Auer tübingeni moralista bevezető

tanulmánya), s egyik sarkalatos megállapítása,
hogya szexuális dimcnzio férfi vagy női voltunk




