
Mándi Márton István (1760-1831), 
a Pápai Református Kollégium 

rektor-professzora 
(1790-1831) 

5. Ezen két bizottság áll: a) a hajdúdorogi görög szertartású katolikus lelkész elnöklete 
alatt, b) a hajdúdorogi görög katolikus iskolagondnok, c) a hajdúdorogi görög katolikus 
egyházi főgondnok , d) a tanács által e célra kiküldöt t tanácstag, e) a rendőrség főnöke , f) a 
városi főorvos és g) felváltva egy évben a latin szertartású katolikus, más évben a helvét 
hitvallású lelkészből. Határozathozatalra 5 tag jelenléte szükséges. 

6. A segélyezés jelentkezésre való tekintet nélkül történvén, segélyezés végett a bizottság 
bármely tagja előtt lehet jelentkezni, de nem szükséges. Miért is segélyezés végett a bizottság 
bármely tagja tehet javaslatot. 

Jelen alapító oklevél négy példányban állíttatott ki. Egy ezek közül az alapítónál, egy a 
városi levéltárban, egy a helybeli püspöki külhelynökségnél, egy a Munkács egyházmegyei 
széknél őriztetik. 

Felolvastatván, megmagyarázás után helyben hagyatott és aláíratott. 
Ha jdúdorog , Egyezernyolcszáznyolcvanhat évi június hó harmadik napján. 

Elő t tünk: Görögh Péter 
Danilovics János hajdúdorogi lakos 
Farkas Lajos földbir tokos 

A Papensiáról 

A Dunántúl i Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek egyik igen 
értékes különgyűj teménye a Papensia. 

A pápai vonatkozású könyv, kézirat s képzőművészeti anyagot a jogelőd főiskolai 
könyvtár tudós igazgatója, a Pápai Református Teológiai Akadémia professzora: dr. 
Pongrácz József rendezte egy összetartozó gyűjteménnyé. A könyvtáros-professzor 1931-i 
Jókai-köri előadásában már foglalkozott — a könyvtár értékeinek bemutatásakor - a 
Papensiával is. Többek közö t t ezt mondot ta : „Van Papensia néven nagy gyűj teményünk; 
ebben a szakban csoportosít juk a pápai tanárok, a pápai diákok, a Pápán élt í rók műveit, a 
Pápán nyomtato t t és Pápára vonatkozó műveket ." 

Pongrácz József 1917—1963-ig, haláláig volt a híres pápai könyvtár vezetője, s a Papensia 
anyaggyűjtését és rendszerezését már az I. világháború után elkezdte. A gyűj temény első 
nagyobb bemutatására a református kollégium alapításának 400. évfordulóján, 1931-ben 
került sor a jubileum tiszteletére rendezett kiállításon. A pápai református kollégium 
történetét dokumentáló oklevelek, kéziratok, könyvek, térképek, aprónyomtatványok 
közöt t már ott voltak a Papensia-gyűjtemény könyv, kézirat s képzőtársasági anyagának 
féltve őrzöt t relikviái is, a Jókai- , Petőfi- és Orlai-emlékek. Az anyag gyorsan gyarapodott , 
ma is állandóan növekszik. Jelenlegi állománya 6000 darab könyv, kézirat, kot ta s néhány 
képzőművészeti alkotás, emléktárgy. 
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Pongrácz József szeretett gyűjteményét , a Papensiát az 1936. évi őszi Pápai Hét alkalmával 
is bemutathatta a kollégium dísztermében rendezett kiállításon. Ennek az írott dokumen tu -
mokon túl egy hangemléke is fennmaradt. A Magyar Rádió r iportot készített vele a 
Petőfi-emlékekről. Eredeti lemez, s arról magnetofonra áttett változat is őrzi ezt az érdekes 
beszélgetést. 

A nagy gonddal őrzött és gyarapított gyűj temény a könyvtárban külön termet kapott , s 
ezzel együtt állandó kiállítássá is vált, itt tekinthető meg. 

A tanárok s a diákok művei, s a pápai vonatkozású egyéb anyag mellett itt nyert elhelyezést 
a 800 kötetes Tó th Ferenc-könyvtár s Kerkapoly Károly - saját Könyvszekrényében tárolt -
könyvhagyatéka. Természetesen itt kapott legméltóbb helyet a Petőfi- , Jókai- s Orlai-relik-
viák könyv-, kézirat-, rajz- és emlékéremanyaga is. 

A gyűj teményben tallózva szabad legyen nénány kiemelkedő értéket külön is bemutatni . 
A peregrináció emlékezete, Séllyei István gályarab-prédikátor, dunántúli püspök (1669— 

1692) groningeni disputaértekezése (1657): Disputat io theologica qua Robert Bellarmini.. . , 
ami nyomtatásban Groningenben jelent meg 1663-ban. A gályarabtárs Kocsi Csergő Bálint 
megírta a rabság történetét: Narra t io brevis de opressione fibertatis ecclesiarum Hungarica-
rum (A magyar egyházak szabadsága elnyomásának rövid elbeszélése) címmel, ami Lampe: 
História ecclesiae ref. in Hungar ia et Transylvania (A református egyház története 
Magyarországon és Erdélyben) című művében jelent meg Utrechtben, 1728-ban. (Csak 9 
fejezet. A három befejező részt Balogh Elemér pozsonyi ref. lelkész-püspök közölte a 
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 1902. évfolyamában.) Kocsi Csergő művét (a 
kilenc fejezetet) Boa Péter erdélyi lelkipásztor-író fordította le 1738-ban magyarra: 
Kősziklán épült ház ostroma címmel. (Kéziratos példányát őrzi a könyvtár.) Nyomta tásban 
Szilágyi Sándor adta ki 1866-ban Lipcsében. A három fejezet magyar fordítását Szimonidesz 
Lajos tette közzé : Magyar vértanúk nyomában címmel 1944-ben. 

Kocsi Csergő Bálint háromszori (1671—1674, 1678-1683, 1693-1695) rektor-professzor 
kéziratos „oratios" könyve az 1679-1682 s az 1693-1695 években elmondott , diákjaihoz 
intézett buzdí tó beszédeit tartalmazza. 

A türelmi rendelet utáni iskolai újjászületés (1790-1831) nagy professzora Mándi Már ton 
István volt. Művei teljes sorozatát őrzi a Papensia (pld. Krug: Systema Philosophiae Criticae. 
Bécs, 1820.) Latinra fordította (németből) M. Már ton István. - Már ton István: Ú j német 
rudimenta. Győr , 1801. - Márton István: Ker. kis morális katechismus. Bécs, 1817. -
1931-ben két pápai teológiai tanár is írt megemlékezést, értékelést Mándi Márton Istvánról. 
Trócsányi Dezső: Mándi Márton István tudományos munkássága s Tóth Endre: Mándi 
Márton István élete címmel. 

A Papensia kiemelt értékei a Petőfi-, Jókai-, Orlai-relikviák. A három nagyság az 1841/42. 
tanévben együtt tanult a pápai református kollégiumban. Képzőtársasági verseik és novelláik 
jó részét saját maguk írták be a Társaság Érdemkönyvébe. Emléküket nemcsak az 
Érdemkönyv, hanem műveik, az azokról készült idegen nyelvű fordítások s az alkotásaikkal 
kapcsolatos méltatások egész sora őrzi. Orlainak egy diákkori rajza, Jókai-rajzok s egy öt 
verset tartalmazó (2x2 cm-es méretű) mini Petőfi-kötetecske is része a gyűjteménynek. Itt 
őr izzük a Nemzet i dal 1848. március 19-i pápai nyomtatványát. 

Az 1991-ben újra megnyílt református kollégium még inkább felkeltette az érdeklődést a 
könyvtár, a múzeum s kiváltképpen a Papensia iránt. Reméljük, hogy az ifjú nemzedékből is 
számos tehetség fogja gazdagítani nemzeti kultúrkincsünket, s ezzel együtt a Papensia 
gyűjteményét. 

Kövy Zsolt 

Dr. Teleky Mihály, 
Tordaszentlászló református lelkipásztora 

Mint nyugalmazott teológiai tanár, életének 86. esztendejében adta vissza lelkét Kolozsvá-
ron Teremtő Urának, annak, aki református anyaszentegyházunk és magyar népünk 
szolgálatára eleve elrendelte. Emléke és hantja fölött tisztelegve, kegyelettel emlékezünk 
vissza küzdelmes, meghurcoltatásokkal teli lelkészi életére és pályájára. 
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