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I . Ajavaslattevok adatai: 

Ajavaslatot benyujto neve: Somfai Janos Molnar Anna 
levelezesi cim: Papa, Eotvos J. u. 18. Papa, Barat utca 16. 
telefonszam: 89/314-908 89/315-805 
E-mail cim: 

I I . A nemzeti ertek adatai: 
1. A nemzeti ertek megnevezese: 

A papai ferencesek tobb evszazados szolgalata 
a patriotizmus es a tarsadalmi haladas erdekeben 

2. Kategoria: kulturalis orokseg 
3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye: 

Ferences templom es kolostor: Papa, Barat utca 1. sz. 
Papa, Kigyo utca 2. sz 

4. Az ertektar megnevezese: teleptilesi 
5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa 

A papai ferencesek szellemi es targyi javai 
A ferences szerzetesrend szabalyzatat 1224-ben hagyta jova I I I . Honorius papa. 

Ez az eg}'ik legelterjedtebb es legvirulobb szerzetesrend ma is a vilagon. Mindenkori nep-
szerusegiiknek a regula vilagos, konnyen ertheto szabalyai es a ferences eletmod egysze-
riisege, sallangmentessege a titka. A ferences regula legfontosabb eszmei: a lelki gyermek-
seg (az evangeliumra alapozo oszinte hit es felebarati szeretet), a belso szabadsag (a becs-
vag>t61 es szenvedelyektoi valo mentesseg), a napsugaras vilagszemlelet (termeszetes 
eletfelfogas) es a szolgalo szeretet (a kozosseg szolgalata. cselekvo patriotizmus). 

A ferencesek a X I I I . szazadtol vannak jeien Magyarorszagon. Sokat tettek a magyar 
anyanyelvu kultura megteremteseert. Kapisztran Szt. Janos. Hunyadi Janos kiizdotarsanak 
is nagy resze volt az 1456-os nandorfehervari diadalban. A hodoltsag koraban sorskozos-
seget vallaltak az uld5zottekkel, a kereszteny hit melletti kiallasuk egyben a magyar haza-
fisag es a remeny erositeset is jelentette. Tevekenysegiiket meg a mas szerzetesrendeket 
eltorlo I I . Jozsef is meltanyolta. A XX. szazad uj viszonyai kozt uj modon nepmisszioval, 
szegenygondozassal, korhazi es bortonpasztoracioval valaszoltak a tarsadalom egeto 
kerde scire. 

Papara a varos foldesurai, a Garaiak telepitettek be a szerzeteseket az 1430-as 
evekben. Okleveles adatokkal valoszinusitheto. hogy a Szt. Laszlo utcaban kolostoruk, es 
iskolajuk is miikodott, sot 1535-ben a rend ide helyezte Nag>-varadr61 a teologiai foiskolajat 
is. A ferenceseknek, mint a neppel sorsaban osztozo lelkipasztoroknak a X V I . szazad elso 
evtizedeiben valosziniileg kiemelt szerepiik volt a hitujitasban. Aligha veletlen, hogy a 
ferencesek jelmondata (Pax et bonum) megegyezik a reformatus koszontessel (Aldas, 
bekesseg). Vegulis 1559-ben elhagyni kenyszeriiltek a varost. 

1660-ban jelentek meg Papan ujbol a szerzetesek, grof Esterhazy Ferenc es neje 
Thokoly Katalin 1678 - 1680-ban epittettek fel varosunkban a ma is alio ferences temp-
lomot es vele egybeepitve a kolostort, mely 1950-ig lehetett a ferencesek otthona. 

A ferencesek papai rendhaza a kultura fellegvara volt, konyvtaraban osnyomtatva-
nyokat, Kaldi-fele bibliaforditast, egyeb gyiijtemenyeikben szamos egyhazmiiveszeti kincset 
oriztek. A papaiak a templomot is mindig tisztelettel vettek koriil, berendezesei, felujitasa, 
falfestmenyei jelentos aranyban helyi miiveszek es mesterek tudasat, tehetseget dicserik. 
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6. Indoklas az ertektarba torteno felvete! mellett 
A ferencesek szolgdlatdnak jellemzoje a rend szellemisege 

6.1. Hazafisag, mely a tortenelem valsagos idoszakaiban mutatkozik meg: 

- Kapisztran Szt. Janos a t6r6k\'er6 Hunj'adi Janos kiizdotarsa ferences baratkent szolgalt. 
Nem kis resze volt az 1456-os nandorfeher\'ari diadalban, amely harom evszazadra 
mentesitette a hazat es egesz Kozep-Europat az oszman hoditastol 

- a hodoltsag koraban a ferencesek batran vallaltak sorskozosseget az iildozottekkel, a 
kereszteny hit melletti kiallasuk egyben a magyar hazafisag erositeset is jelentette 

- a Rakoczi-szabadsagharc idejen "kurucbarat" magatartasuk miatt a labancok 
felgyiijtottak a baratok kolostorat es templomal Papan 

- az I . vilaghaboru hoseinek emleket hirdeti a templom oldalaban levo emlekmii 
6.2. Kulturapartolas 

- papai megteiepedesiiknek mar a kezdeti idoszakaban kolostori iskolat mukodtettek a 
ferencesek 

- iskolajuk szinvonalat jelzi, hogy Mohacs elott 28 papai diak iratkozott be a becsi 
egyetemre 

- kolostoruk biztonsagossagat bizonyitja: 1535-ben Papara helyezte a rend teologiai 
foiskolajat Nagyvaradrol a torok veszely miatt 

- ez az intezmeny volt Papa elso foiskolaja 
- a ferencesek papai rendhaza a kultura felleg\ara volt, k6ny\'taraban osnyomtatvanyokat, 

Kaidi Gyorgy bibliajat stb, szamos ertekes miivet oriztek egeszen a feloszlatasig, 
mikoris minden megsemmisiilt illetve nyoma veszett 

6.3. Esztetikai igeny es peldamutatas 
- gyujtemenyeikben, vagyis a kolostorban es a templomban sok ertekes egyhazmiiveszeti 

kincset oriztek. ezek joreszt ma is megvannak Papan 
- a templom gazdag barokk diszitese. a kepek, szobrok. faragasok masodlagosan a hivek 

esztetikai neveleset is szolgaltak 
6.4. A ketkezi munka megbecsiilese 

- a X V I I I . szazadban szerzetesi ruhazatukhoz posztokeszito muhel)t mukodtettek 

- a fraterek, vagyis a pappa nem szentelt testverek muveltek a kolostor kertjet, lovat, 
tehenet tartottak, oriztek a kisallat-adomanyokat 

- kezi nyomdat es konyvkoto miihelyt iizemeltettek, melyek egeszen az allamositasig 
miikodtek 

- alkalmankent gyertyat es mas kegyszereket arusitottak jovedelmiik novelesere 
6.5. A vallasi elet iranyitasa. g\akorlasa 

- a X V I i l . szazadban a papai Kalvaria remetei harmadrendbeli ferencesek voltak 
- a Nagytemplom epitesenek idoszakaban a varos plebaniajanak feladatait lattak el 
- bucsujarasokat szerveztek Sumegre, a Somlohegyre, Pannonhalmara rendszeresen 

- allando es legfobb feladatuk pasztoracio, azaz rendszeres misemondas, valasztekos 
predikaciok, lelkigyakorlatok vezetese, gyontatas vagyis az istenhit gyakorlasanak 
kozvetitese 

- hitoktatas allami iskolakban a feloszlatas elotti idoben 
- porcinkula bucsu az ifjusag aktiv reszvetelevel 

6.6. Szocialis tevekenyseg 
A ferences szerzetesrend koldulo rend volt, vagyis adomanyokbol tartottak fenn magukat. 
Falurol falura, hazrol hazra jartak lovaskocsival. Szemelyes tulajdonuk nem volt, tehat 
segelyeket sem osztogathattak. Azonban ezeken az alamizsnag>-ujt6 utakon alakult ki a 
szerzetesekben a ferences lelkiilet: 



- a szegeny hivekkel szolidaris plebejus lelkiseg (egyetlen Ananak vagyunk gyermekei, 
tehat test\'erek vag>'unk, az emberszeretet - istenszeretet) 

- az adomanykero alazata (a becsvag>t6l, szenvedelyektoi valo mentesseg) 
- az egeszseges vilagszemlelet (a kozosseg onfelaldozo szolgalata, a cselekvo patriotiz-

musi derii) 
Az adomanyokert cserebe a ferencesektol a hivek kaptak: 
- a menekiiltek, arvak, hadiarvak lelki vigaszt, g>'amolitast, egyiitterzest 
- a X V I I I . szazadi pestis- es kolerajarvanyok idejen a ferencesek a betegek mellett voltak, 

apoltak, vigasztaltak oket sokan eme aldozatos felebarati szeretet aldozataiva valtak 
- a feloszlatas elott kolostorukban 8-10 ferencesnek kesziilo szegeny bences diak 

etkezeset-szallasat biztositottak evekig (BL) 
6.7. Nepszeriiseg 

- lovaskatona csodas gy6g}'ulasanak hiresztelese a X V I I I . szazad elejetol 
- bucsujaras Sumegre, Somlohegyre, Pannonhalmara, kirandulasok vezetese fiataloknak 

- szerzetesek vendegiil latasa rendszeresen eg>-egy papai csaladnal 
- helybeli muveszek es tehetseges mesterek foglalkoztatasa az 1938 — 1942-es templom-

felujitaskor (pi. Ruff Janos aranyozo, restaurator, oltarepito mester, a fovallalkozo, Biro 
testverek, Zavory Zoltan tempiomfesto, tovabba kofaragok, faszobraszok, asztalosok. 
epitomesterek) 

- egyes hivok illetve tarsadalmi csoportok templompadok adomanyozasa a padokon 
levo rezlemezek tanusaga szerint 

- meg ma is emlekeznek az idosek P. Marko Marcell szentbeszedeire, misein mindig 
zsufolasig megtelt a ferences templom 

- P. Marko Marcell konyvenek az elso vilaghaborus hadifogsagbol valo visszateresenek 
tortenetet !eir6"Sziberian at a kolostorig" cimii konyvenek nepszeriisege 

6.8. A ferences szellemiseg fennmaradasa 
Bar vegleg elhagytak Papa varosat a baratok, a ferences lelkiiletet a hivek azota is hiven 
kepviselik 
- a szetszoratasra emlekezve tabla keriiit a kolostor falara, melyet a varos onkormanyzata 

allitott 
- az utca osi nevet (Barat utca) a lakok visszakertek a rendszer\'altas kezdeten 
- a templom a nag>templomi plebaniahoz tartozik. misezo papja a Nagjlemplom minden

kori kaplanja. A templom elo templom, vasamapi, iinnepi misek, keddenkent Szt. Antal 
mise, szentsegimadas van rendszeresen, a keddi miset a papai Maria radio is kozvetiti 

- nyaranta vallasos jellegu koncertek vannak a templomban a varoslakok oromere 
- a ferences templom kozossege onzetlentil orzi, apolja, gyarapitja es hozzajarul a 

templom fenntartasahoz (takaritas, szelloztetes, oltarteritok mosasa-vasaiasa, viragok 
vitele, eziisttargyak tisztitasa, javittatasa, oltarok, kegjtargyak aranyozasa, szonyegek 
vasarlasa, szekek, terdeplok pamainak adomanyozasa) 

- mindenki, aki a ferences templomba jar, legalabb latasbol ismeri a masikat, hiszen 
nemzedekrol nemzedekre vannak egyiitt a hivek. Egy-egy jo eel erdekeben osszefognak, 
ha kell, egymast segitik 

6.9. A ferences szellemiseg targyi javainak tiilelese 
A ferences szemlelet szerint a hivo ember szimboluma maga a ferences templom: 
kivii l lehet egyszeru, kopott, beliil azonban gazdag. A hivo ember belso, lelki gazdagsaga, 
a hite tehat elvalaszthatatlan a szertartasok meltosagatol, iinnepelyessegetol s az ezeket 
kepviselo szakralis targyaktol. Ezek eg}'ben varosunk multjanak is t5bb evszazados kultu
ralis kincsei. 
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M i , papai hivek es polgarok azt akarjuk, hogy g>'ermekeink es unokaink az oseink 
adomanyaibol es munkajaval felekesitett es berendezett templomban gyakorolhassak 
hitiiket, lehessenek ra, mint epiteszeti emlekre es egyhazmiiveszeti kincsre buszkek. 
Ezert ragaszkodunk a templom. valamint a kolostor mindket epuletenek szakralis targyaihoz, 
muzealis erteku berendezeseihez, kulonosen a varost leghivebben es legregebbi allapotaban 
abrazolo u.n. Fogadalmi kephez. Igen ragaszkodunk ahhoz a ket butordarabhoz, mely 
evszazadok ota Papa varos talan legregebbi ipari emleke, nevezetesen a sekrestyebeli ket 
barokk szekrenyhez. 

Osszefoglalva: 
Szeretnenk a ferencesek tobbevszazados szolgalatanak, szellemi kulturalis tevekeny-

segenek elismereset. szellemisegenek fenntartasat. egyszersmind a jelenleg veszelyeztetett 
szakralis kincsek, templomi- kolostori targyak, nevezetessegek vedelmet. Papa varosaban 
tartasat elemi. 
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111. Mellekletek 
1. fenykep a ferences templomrol es kolostorroi 

fenykep a ferences templom oltararol 
2. A templompadok adomanyozoinak nevsora 

Tamogato szandekok: 
A templom es a kolostor Kigyo utcai szamya a Magyar Katolikus Eg>'haz tulajdo

naban van jelenleg. Ugy gondoljuk, hogy dr. Marfi G>aila gazdag human miiveltseggel 
rendelkezo ersek ur meltanyolni fogja templomi kozossegunk es a papai polgarok szellemi-
anyagi kereset. 

Meggyozodesunk, hogy dr. Mail Jozsef apatplebanos ur, az ersekseg gazdasagi 
helynoke nem csak templomunk hiteletet, hanem mint papai polgar, mint a "Papaert 
Diszoklevel" tulajdonosa, a ferences javak Papan tartasat is tamogatja, hiszen erre lepeseket 
is tett mar. 

A papai ferencesek tobb evszazados jelenletere leglatvanyosabban a targyi bizonyitekok 
emiekeztetnek. Ezert tamogattak alairasukkal ezemel tobben azt a nyilatkozatot, melyben 
a papai ferences templom targyainak es kincseinek a papai ferences templom tulajdonaban 
valo megorzesehez ragaszkodnak. 







Z. melleklet 

A templompadok adomanyozoinak nevsora 
az 1942-es felujitaskor 
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