
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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Háromszéken, Sepsibodokon született 1906. november 19-én, mint a dálnoki és teleki 
előnevet viselő ősi nemes székely család sarja. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium-
ban tett érettségi után a kolozsvári Református Teológián szerzett lelkészi diplomát, majd 
mint ösztöndíjas hallgató 1930-1932-ben a párizsi, strassbourgi és heidelbergi egyetemen 
végzett tanulmányokat . 

1932-1933-ban a kolozsvári alsóvárosi református parókia segédlelkésze, majd 1933. 
augusztus elsejétől lett püspöki kinevezéssel Tordaszentlászló lelkipásztora. A 29 év alatt 
(1933-1962) élete és szolgálata összeforrott jó és balsorsában egyháza, gyülekezete és népünk 
életével. Mint fiatal pap folytatta példamutató lelkészelődei: Thamó Gyula, Gergely Kovács 
István megtartásunkért való figyelmeztető, építő és jobbító szándékú munkáját egyházon 
kívül és belül, a lelkekben és a társadalomban egyaránt. Ezért részese volt mindazoknak a 
terheknek és ö römöknek , amelyeket Isten egyházunkra és népünkre kirótt . 

Istentiszteleti tanításai méltóan igazodtak a Biblia Ó - és Újtestamentumának tanításaihoz, 
a megélt mindennapi élet tanulságaihoz, s kerülve a nagyhatású, felszínes barokk stílust, 
sohasem tévesztette szem elől a mindannyiunknak szóló figyelmeztetést: „Kiálts teljes 
torokkal, meg ne szűnjél, mint a trombita, emeld fel a Te szódat és mondd meg az én 
népemnek az ő bűnöket és a Jákób házának az ö k hamisságokat." (Ézs., 58.) Ez az ige 1746 
óta református templomunk ékes szószékkoronájának hangverőjén bevésve is olvasható. 

Ezért az állandó kiáltásért és bátor, szókimondó kiállásáért gyűlt meg a baja a minden-
kori világi hatalommal eladdig, hogy 1940-1951 közöt t többször törtek rá késsel, fejszével 
és golyóval a maga és családja életére, hol azért, mert Észak-Erdélyben valakinek megcibál-
ták a haját vagy a szakállát, hol azért, mert az üldözöt teknek védelmet, a zsidó és más 
munkaszolgálatosoknak tejet szerzett, szóba állt velük, s minden tilalom ellenére vigasz-
talta őket; nol meg azért, nogy időnként a templomban a figyelmeztetések dacára énekel-
tük nemzeti imánkat vagy tiltott zsoltárainkat, mint Öröködbe , Uram, pogányok jöttek, 
/Meggyalázták kövét szent küszöbödnek . . . ; N e csüggedj el, kicsiny sereg...; Erős vá-
runk nekünk az Isten.. . stb., amelyeket 1941-től 1945-ig nemcsak tilos volt énekelni a 
Dél-Erdélyben maradt gyülekezetekben, de le is ragasztatták őket református énekesköny-
veinkben. 

Feleségével - Pálffy Ilonka, akkor önkéntes tanítónővel együtt - 1940. augusztus 30-a után 
itt maradtak közöt tünk a kettéosztott Erdélyben, vállalva mindazt, amit az „Őrzőknek a 
Vártán" vállalni kellett: a megcsonkított Kalotaszegi egyházmegye esperesi hivatását, a 
magyar tanító nélkül maradt református elemi iskola tanítói tisztét és vallástanári hivatásának 
betöltését is ezen a tájon. 1944 szeptemberében (6-ról 7-re virradó éjszaka) - családjával és 
többekkel együtt falhoz állítva - kivégzéssel fenyegették, majd pedig az egyik katona saját 
füttyzenéjére a tiszteles úr hátán járta el nemzeti táncát. Később, a háború után a falu 
kulturális életét jelentő kórusmozgalom és színjátszás ügyét karolta fel feleségével együtt, 
folytatva az Erdélyi Népfőiskola és az E M K E két háború közöt t i hagyományait . A 
proletárdiktatúra éveiben teljesen azonosulni kényszerült a falusi földműves ember élet- és 
munkavitelével, hogy a reá és egyházainkra nehezedő gazdasági és erkölcsi elnyomást 
családiával együtt túlélhesse. 

Tudjuk, hogy a Székelyföld adta Kalotaszegnek Teleky Mihály tiszteletest, s hisszük, hogy 
élete és szolgálata egy volt az apostolokéval, s eltétetett számára is az örök élet koronája. 

Boldizsár Zeyk Imre 

Dr. Pfeiffer János (1897-1983) 
Immár egy évtizede, hogy eltávozott közülünk. Szikár alakja szinte hozzátartozott a 

veszprémi városképhez, s különösen a várhoz, ahol nyugati turisták százait igazította útba. 
Sokszor maga is vállalkozott önkéntes idegenvezetésre. 

Pfeiffer János, a felejthetetlen emlékű egyháztörténész és tudományszervező 1897. február 
14-én született Sopronban. A gimnáziumot szülővárosában a bencéseknél járta 1907-1915-ig, 
itt is érettségizett. A veszprémi szemináriumba 1915-ben vették fel, ahol a teológia I. évét 
végezte. A Következő tanévre dr. Hornig Károly bíboros, püspök a római Collegium 
Germanico-Hungaricumba küldte, de a filozófiát 1916—1919-ig a háború miatt Innsbruckban 
végezte. 1919-ben avatták doktorrá. Itt vette fel a négy kisebb papi rendet is. A háború be-
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