
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egye-
temi Könyvtár és Tudásközpontja és a
Pécsi Egyházmegye közösen rendezte
meg október 16-án és 17-én azt a jubile-
umi konferenciát, amely a Klimo Könyv-
tár megnyitásának kétszáznegyven éves
évfordulója kapcsán mutatta be a könyv-
tár gyûjteményéhez és történetéhez kap-
csolódó legújabb kutatásokat.

A könyvtárat Klimo György pécsi
püspök (1751–1777) alapította, majd
1774-ben nyilvánossá tette. Klimo püs-
pök célja az volt, hogy egy Pécsett létesí-
tendõ egyetem könyvtárává, kutatóhelyé-
vé váljon majd az intézmény. Ez az álom
Klimo György életében nem valósult
meg, de utódai is gyarapították, gondoz-

ták a gyûjteményt. Végül Zichy Gyula
pécsi püspök (1905–1926) volt az, aki
1923-ban a Pécsre költözõ Erzsébet Tu-
dományegyetemnek örökös használatra
átengedte a bibliotékát. Ma mintegy har-
mincötezer kötet található a gyûjtemény-
ben, amely az egyetemi könyvtár legna-
gyobb különgyûjteménye is egyben.

A kétszáznegyven éves évfordulóhoz
egy jubileumi kiállítás is kapcsolódott,
„Itt van György fõpap a Te könyvtárad
(…) mindenki számára nyitva áll.” cím-
mel, melyet 2014. május 22-tõl október
31-ig tekinthettek meg a látogatók. A tár-
laton bemutatásra kerültek a bibliotéka
kuriózumai, kódexei, egyedi kéziratai és
nyomtatványai, valamint egyéb gyûjte-
ményei. A konferenciára elkészült a kiál-
lítás katalógusa is, mely a könyvtár hon-
lapján már elérhetõ.1
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„Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy
mindent nyitva találsz odabent.”
Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

✒✒    Dezsõ Krisztina

1 http://www.lib.pte.hu//tgyo/system/files/240_katalogus.pdf
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A Klimo Könyvtár jubileumi konfe-
renciája csatlakozik ahhoz a konferencia-
sorozathoz, amelyet a pécsi Egyetemi
Könyvtár 2001-ben indított útjára, s
amelynek célja a könyvtárhoz kapcsoló-
dó kutatások bemutatása a szélesebb tu-
dományos közönségnek. A konferenciá-
nak a Pécsi Egyházmegye Dóm Kõtára
adott helyet. A két nap folyamán hat
szekcióban (Könyvtártörténet, Oktatás-
és mûvelõdéstörténet, Jog- és hadtörté-
net, Irodalomtudomány, A könyvtár törté-
netéhez kapcsolható pécsi személyek,
Történettudomány) huszonhét elõadást
hallhattak a megjelentek huszonnyolc
elõadó tolmácsolásában. 

A konferencia nyitányaként a résztve-
võket Udvardy György pécsi megyéspüs-
pök, valamint a Pécsi Tudományegyetem
rektora, Bódis József köszöntötte. Fi-
scherné Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi
Könyvtár és Tudásközpont fõigazgatója,
az egyetemi könyvtár nevében köszöntöt-
te az elõadókat és a hallgatóságot, vala-
mint tolmácsolta Hoppál Péter kultúráért
felelõs államtitkár üdvözlõ szavait.

A szekcióülések elõtt Monok István,
az MTA Könyvtár és Információs Köz-
pont fõigazgatója tartotta meg nagyelõ-
adását, melynek címe A könyvtárak nyil-
vánossága a XVI–XVIII. században volt.
A történelem során több korszakban is
kísérletet tettek a könyvtárakban õrzött
hagyomány közös használatának megte-
remtésére. Már az ókori Rómában is vol-
tak közös használatú könyvtárak. A XIV.
századtól több olyan kezdeményezésrõl
is tudunk, amikor egy-egy tudós saját
könyvtárát felajánlotta egy tudós közös-
ség használatára, vagy egy-egy család lá-
togathatóvá tette gyûjteményét abban a
városban, ahol lakott. Ilyen volt például
Handó György prépost pécsi könyvtára
is. A reformáció hatása jelentõs a könyv-
tári nyilvánosság tekintetében. Magyar-
országon és Erdélyben is tudunk ilyen
alapítású könyvtárakról (Besztercebánya,
Kassa, Nagyszeben). A tudósok közös
könyvhasználata töretlen történet a XVI.
és XVII. században is, és a korai felvilá-
gosodás jegyében létrejövõ tudós társasá-
gok már kifejezetten egy „könyvtár-
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mag” köré szervezõdtek, függetlenül a
könyvtár eredetétõl (magán, egyházi
stb.). A XVIII. században egész Európá-
ban elterjedt a nyilvános könyvtárak lét-
rehozásának szándéka, a kezdeményezõk
gyakran az egyházi õrökbõl kerültek ki.
Élen jártak azonban az uralkodók vagy a
világi fõurak. A XVIII–XIX. század for-
dulója körül megalapított nyilvános
könyvtárak mindenütt az egyes kulturális
csoportok saját öntudatra ébredésének
folyamata mentén jöttek létre.

Az elsõ szekció Monok István elnök-
letével a Könyvtártörténet – A pécsi
könyvkultúra a XVIII–XIX. században cí-
met viselte. Schmelzer-Pohánka Éva, a
Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásköz-
pont osztályvezetõje kezdte az elõadások
sorát, aki a pécsi Klimo Könyvtár kora-
beli recepcióit és ismertetéseit mutatta
be. A hajdani püspöki könyvtár 1774-es
alapítását és nyilvánossá tételét már a
megnyitás évében nyomtatott peri-
odikumok (Pressburger Zeitung, Wiene-
risches Dia-rium) is kiemelkedõ kulturá-
lis eseményként mutatták be. Klimo

György pécsi ordinárius nagylelkû ado-
mányát már akkor is követendõ minta-
ként állították kortársai elé. A XVIII. szá-
zad utolsó harmadában számos hazai és
külföldi ismertetés (Bél András Károly,
Korabinszky Mátyás János, Kovachich
Márton György, Karl Gottlieb von
Windisch, Adalbert Blumenschein, Hans
Rudolf Füssli) és útikönyv (Teleki Do-
mokos, Jósika János) emlékezett meg a
neves pécsi bibliotéka felállításáról, an-
nak nagyszerû voltáról. Az elsõdleges,
levéltári dokumentumok hiányában ezen
források nagy segítséget jelentenek a
könyvtár korai történetének feltárásában,
de egyúttal számos kérdõjelet is hagytak
maguk után: így az alapítás évével, az ál-
lomány nagyságával kapcsolatban.

A szekció második elõadója Grócz Zi-
ta, a Kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár
vezetõje volt, aki a kalocsai könyvgyûjtõ
érsekeket és azok XVIII. századi könyv-
gyûjteményeit mutatta be. Két XVIII.
századi bibliofil érsek (Patachich Ádám
és Kollonich László) gyûjteménye adja a
fõszékesegyházi könyvtár magját. Mûve-
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lõdéstörténeti és tudományos értékét uni-
kumaival együtt e negyvenkétezer kötet
(köztük 64 középkori kódex, 510 õs-
nyomtatvány és 3815 kötet XVI. századi
antikva) képviseli. 

Majd Simon Katalin, a Szombathelyi
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
gyûjteményvezetõje ismertette a Szom-
bathelyi Püspökség szerepét a város kul-
turális életében a XVIII. század végén.
Szombathely életében jelentõs fejlõdést
hozott az új püspökség felállítása 1777-
ben. Az egyházmegye elsõ fõpásztora,
Szily János nemcsak az egyházszervezet
kiépítésén dolgozott, hanem püspöki
székhelyén muzeális és közmûvelõdési
intézményeket alapított, ezek a közgyûj-
temények kezdetektõl nyitva álltak úgy az
egyházi, mint a világi érdeklõdõk elõtt. 

A következõ elõadó Kocsis Éva, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár (MNL) Baranya
Megyei Levéltárának segédlevéltárosa,
Mátyás Flórián pécsi kutatásairól és
könyvtáráról értekezett. Pécs elsõ akadé-
mikusa gyakran végzett kutatásokat a
korszak egyetlen nyilvános pécsi könyv-

tárában, és kutatási eredményeit mûvei-
ben is felhasználta. Magánkönyvtára pe-
dig napjainkban a Pécsi Egyetemi
Könyvtárban található, különgyûjte-
ményként. 

A szekció zárásaként Gergely Zsu-
zsanna, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tu-
dásközpont könyvtárosa, egy új fejleszté-
sû metszetadatbázist ismertetett. Az
Illustrationes egy folyamatosan bõvülõ
digitális képgyûjtemény a pécsi Klimo
Könyvtárban õrzött kötetek metszeteibõl.
Az adatbázis egyediségét az adja, hogy a
könyvekben található metszetek feltárása
kerül a projekt középpontjába. A digitali-
zált anyag hosszú távon megõrizhetõ, di-
gitális összegyûjtésével kutathatóvá vá-
lik, ugyanakkor a forrásdokumentum
megóvása mellett biztosítható lesz a hoz-
záférhetõség a széles közönség számára.

A második, Oktatás- és mûvelõdéstör-
téneti címet viselõ szekció elnöki tisztét
Fischerné Dárdai Ágnes, a PTE Egye-
temi Könyv-tár és Tudásközpont fõ-
igazgatója töltötte be, a szekció nyitó-
elõadásában olyan pécsi vonatkozású 
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történelemtankönyveket mutatott be, me-
lyeket a Pécsi Püspöki Joglyceumban is
használtak. A líceum több mint negyed-
századig oktató tudós tanára Rézbányai
János volt, tankönyve Európa mûvelõ-
dési történelme különös tekintettel ha-
zánkra címmel Pécsett jelent meg. Tipold
Özséb a mûvelõdéstörténet óraadó tanára
volt, tankönyvét a Világtörténelmi helyek
zsebszótára, különös tekintettel hazánk-
ra: tanodai és magánhasználatra címmel
szintén Pécsett nyomtatták. Rézbányai
József munkássága is jelentõs, aki ugyan
tankönyvet nem írt, de átvette a líceum-
ban nagybátyja helyét, s 1907-tõl oktatta
ugyanazon tantárgyakat.

A szekció második elõadója Egyed
Emese, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem egyetemi tanára volt, aki
Daniele Concinna színházi tárgyi mûvei-
nek elemzõ ismertetését adta. Concinna
római katolikus hittudós volt, aki német
anyanyelvét tudatosan az olaszra cserél-
ve kérlelhetetlen hitvédelmi vitákban kí-
vánta a római katolikus egyházat a
XVIII. század szerinte züllött világából
az egyházatyák korának erkölcsi rendjé-
hez visszatéríteni. Úgy vélte, a színját-
szás nyilvánossághoz való joga, a karne-
váli alakoskodás, általában a jelmezek 
viselésének engedélyezése (személycse-
re) félelmetes szabadosságot indít el az
egyénben és a társadalomban, társadalmi
következményeit tekintve tehát jóvátehe-
tetlen.

Boda Miklós pécsi irodalomtörténész
Balogh Károly irodalomtörténész és mû-
fordító munkásságáról adott elõ. Balogh
Károly 1930-ig volt a pécsi egyetemi
könyvtár munkatársa, a Magyar Mûvé-
szet hasábjain fotókkal illusztrált cikkben
népszerûsítette a bibliotékát.

A szekció utolsó elõadója, Tigyi
Zoltánné, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának egyetemi
adjunktusa, a kora gyermekkori intézmé-
nyes nevelés, elsõsorban az óvodatörté-
net fejlõdési irányait mutatta be. Kiemel-
te, hogy a Klimo Könyvtárban jelentõs
forrásanyag támogatja az e témában ku-
tatót, ilyenek többek között a szakirodal-
mi lapok (Tanító, a magyar orvosok és
természetvizsgálók nagygyûlésének ki-
adványai stb.), az országgyûlési jelenté-
sek, az egyházmegyei kiadványok (Ma-
gyar Sion) és a szakkönyvek.

Az elsõ nap utolsó szekciója jog- és
hadtörténeti kérdésekkel foglalkozott, a
szekció elnöke Kajtár István, a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának professor emeritusa, aki a
Klimo Könyvtárban található tengerésze-
ti munkákról adott elõ. Egyrészt az ábrá-
zolások (a hajózás színterei: óceánok,
tengerek, öblök térképei; a kikötõk, jeles
tengeri események színhelyei, világító-
tornyok, valamint a hajók metszetei) ta-
nulmányozhatók. A hajók metszetei elsõ-
sorban a Nagy Francia Enciklopédia
ábrázolásokat közlõ (Marine címet vise-
lõ) kötetében találhatók, de itt jelennek
meg a navigációs eszközök vagy a tenge-
részeti lobogók is. Tengeri utazások
hangsúlyosan szerepelnek, különösen a
földkörüli utak (így Anson, La Perouse,
Kotzebou, Krusenstern, B. Wallerstorf-
Urbair, Cook vállalkozásai). A tengeri
háborúnak is mögöttes anyagát jelenti
Hugo Grotiusnak A háború és béke jogá-
ról címû munkája, ez megtalálható volt
Klimo György könyvtárában.

A szekció második elõadója Kiss Gá-
bor PhD-hallgató volt a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemrõl, aki a XIX–XX.
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századi Pécs kánonjogi mûveltségérõl
szólva elmondta, kísérletet tesz arra,
hogy bemutassa, hogyan jutott el igen
magas fokra – Magyarországon egyedül-
álló módon – a kánonjog mûvelése Pé-
csett az 1800-as évektõl kezdõdõen az
1960-as évekig. Az elõadó elsõként átte-
kintette a pécsi könyvkultúrát és az ekkor
született fontosabb publikációkat, majd a
vizsgált tudományág felsõoktatásban be-
töltött szerepét elemezte. Az eddigi kuta-
tások arra engednek következtetni, hogy
az alapítás kezdetétõl az egyetem Állam-
és Jogtudományi Karába történõ beol-
vadásáig a Pécsi Püspöki Joglyceum 
komoly szerepet játszott a kánoni jog
mûvelésében. A fentieket tekintetbe véve

külön figyelmet érdemel a Joglyceum
könyvtárának és a Klimo Könyvtár egy-
házjogi állományának vizsgálata. 

A következõ elõadó Pókecz-Kovács At-
tila, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának egyetemi  docen-
se volt, aki Huszty István Jurisprudentia
Practicájának hatását vizsgálta a XVIII.
századi jogi oktatásra. A Jurisprudentia
practica 1745-ben Budán jelent, s a hazai
jogból a nemesi magánjog és a büntetõjog
anyagát foglalja össze. A latin nyelven írt,
három kötetre rúgó munka elsõ két kötete
a nemesi magánjog és az eljárásjog, a 
harmadik a büntetõjog foglalata. A mû,
amelyet többször is kiadtak, meghatározó
befolyást gyakorolt a XVIII. századi jo-
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gászképzésre, s egyben az elsõ, magyar
jogot bemutató egyetemi tankönyvnek is
tekinthetõ.

A nap utolsó elõadója Tegzes Ferenc,
az MNL Baranya Megyei Levéltárának
nyugalmazott fõlevéltárosa, a Világhábo-
rú Heti Postája címû folyóirat képanya-
gának forrásértékérõl értekezett. 1914.
december 6-án jelent meg Wessely Antal
nyomdatulajdonos kiadásában és Linder
Ernõ szerkesztésében a lap. A hetilap
1916. február 6-án került ki a nyomdából
utoljára. A helytörténet és a kuriózum
körébe soroltak kivételével a fénykép-
anyagot a Világháború Heti Postája más
sajtótermékekbõl vette át, azonban, mi-
vel a kiadó nyomdának nem maradt fenn
iratanyaga, nem áll módunkban a forrá-
sokat beazonosítani. A fényképek téma-
körei: fegyvernemek, fogolyélet, a gyász
ábrázolása, haditechnika, hátország,
helytörténet, kuriózum, Szarajevó, szá-
razföldi események, személyek, tengeren
történtek, térképek, a Világháború Heti
Postája reklámozása. 

Az elsõ nap szakmai programját a pé-
csi püspöki palotában Udvardy György
által adott fogadás zárta, amelynek kere-
tében a konferencia résztvevõi megte-
kinthették a felújítás alatt álló püspöki
palota elkészült teremsorát, amelyet ha-
marosan a nagyközönség elõtt is meg-
nyitnak.

A második nap elsõ szekciója az iro-
dalomtudomány témakörébõl válogatott.
Levezetõ elnöke Bartók István, az MTA
Irodalomtudományi Intézet tudományos
tanácsadója, a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Klasszikus
Irodalomtörténeti és Összehasonlító Iro-
dalomtudományi Tanszék egyetemi 
docense volt. Az elsõ elõadó Maczák

Ibolya, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem tudományos munkatársa volt, aki
A méhkirálynõ édes uralma címmel Es-
terházy Krisztina Jozefa felett mondott
temetési beszédet és a hozzá kapcsolódó
kiadványt elemezte. Ennek során bemu-
tatta a dokumentum és a kapcsolódó mû-
faj kultúrtörténeti hátterét és irodalom-
történeti összefüggéseit.

A második irodalomtudományi elõ-
adást Nagy Imre, a Pécsi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar professor
emeritusa tartotta Az Olvasó, a Cenzor és
„egy gonosz lelkû Pap”. Alexovics Vazul:
A’ Könyvek’ Szabados Olvasásáról cím-
mel. Alexovics Vazul, aki pályájának el-
sõ szakaszában többek között Pécsett is
tevékenykedett tanárként, 1783-tól nagy
hatású hitszónoki munkát végzett Pesten,
beszédeiben támadva a felvilágosodás
vallásellenes (vagy annak vélt) eszméit.
Személye a szabadgondolkodók szemé-
ben a fanatizmus jelképévé vált. Polémi-
ái hírhedtté tették a nevét. A’ Könyvek’
Szabados Olvasásáról címû munkája,
1792-ben jelent meg Pesten. A szerzõ
egyaránt védelmezi a „Religio” tanait és
a deisták által támadott külsõ formáit.
Mûvében külön fejezetet szán „Voltér,
Bayle és Russzó” mûveinek. Az akkor
„modernnek” számító mûveket ismertet-
ve, velük kapcsolatban tanácsokat adva
és tiltásokat megfogalmazva – akaratán
kívül – hozzájárult e könyvek hazai re-
cepciójához, fõként a csak magyarul ol-
vasók körében.

Frankovics György pécsi tudományos
kutató Gerdenich István háromnyelvû
(horvát, magyar, német) imakönyveit is-
mertette. Gerdenich mûveivel „a barokk
kor Mária-kultuszának virágait” szedi
három csokorba, legelõször az 1837-ben
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megjelent horvát nyelvû imakönyvében:
Vrata nebeska... Hamarosan napvilágot
látott magyar nyelvû mûve: Tisztelet osz-
lop Mária hét jelesebb ünnepére szentel-
ve (Pécs, 1839). De nem feledkezett meg
német nyelvû híveirõl sem, akiknek az
Andachtsübungen an den sieben vor-
züglichsten Marienfesten címû mûvét
ajánlja, valamint 1845-ben szintén Pé-
csett kiadja horvát nyelvû prédikációit
Govorenja nediljna... (Vasárnapi prédi-
kációk) címmel.

Az irodalomtudományi szekció utolsó
elõadói, Hartvig Gabriella és Jankovits
László, Michael Denis Protrepticon
inclitae nationi Hungaricae címû, az
1797. évi magyar nemesi felkelés alkal-
mából írott versét elemezték. Az elõadás
egyrészt azt mutatta be, milyen jezsuita
hagyományok jelentek meg Klimo püs-
pök és utódai környezetében, másrészt
azt, miként manifesztálódik az ossziáni
bárdköltészet a versben.

A könyvtár történetéhez kapcsolható
pécsi személyekrõl szóló szekció elnöki
tisztét Schmelzer-Pohánka Éva, a Pécsi
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
osztályvezetõje töltötte be. A szekció el-
sõ elõadója Borsy Judit, az MNL Bara-
nya Megyei Levéltár fõlevéltárosa volt,
aki Koller József nagyprépost francia
kapcsolatait mutatta be. A Klimo Könyv-
tár állománya számos francia levelet õriz
az 1803 és 1807 közötti évekbõl, melyek-
bõl nemcsak az derül ki, hogy Koller Jó-
zsef szoros baráti kapcsolatban állt fran-
cia egyházi méltóságokkal, hanem újabb
bizonyítékokkal szolgálnak Koller József
kivételes személyére, széles látókörére,
nagy mûveltségére nézve.

Hencz Enikõ, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem PhD-hallgatója Dobay Szé-

kely Sámuel könyvtárának kínálatáról
tartott elõadást, akinek személye is ki-
emelkedõ volt a XVIII században, hiszen
számos tudományos munkához nyújtott
segítséget a korszak kutatói számára.
Gyûjteményét az 1760-as években töb-
beknek eladásra kínálta. Klimo püspök-
nek is felajánlotta a gyûjteményt, de a pé-
csi püspök csak egyes darabokat vásárolt
meg.

Sõreg Ádám, a Budapesti Mûszaki
Egyetem PhD-hallgatója Patkovics Jó-
zsef pécsi tiszti fõorvos meteorológiai
megfigyeléseit mutatta be. Patkovics
1819 és 1832 között a bécsi csillagvizs-
gáló által is használt mûszerekkel és az
általuk meghatározott észlelési idõpon-
tokban végezte megfigyeléseit. A hõmér-
sékletet naponta három alkalommal, 
helyi idõ szerint 8, 15 és 22 órakor je-
gyezte fel. Észlelési íveit eljuttatta az
osztrák fõvárosba. 1832 után is végzett
rendszeres meteorológiai megfigyelése-
ket, nyomtatásban azonban csak az
1819–1832-es idõszak mérési eredmé-
nyei jelentek meg. A betegnaplók 1843.
október 29. és 1854 januárja között tar-
talmaznak rendszeres hõmérsékleti fel-
jegyzéseket (napi egy vagy két mérés).
A hõmérséklet mellett feljegyzésre került
az idõjárás jellege, a szél iránya és erõs-
sége, valamint a légnyomás változása. 
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T. Papp Zsófia, az MNL Baranya Me-
gyei Levéltárának nyugalmazott levéltá-
rosa Agyich István kéziratos verseirõl
szólva elmondta, hogy a Klimo Könyvtár
kézirattárában napjainkra huszonhárom
Agyich-vers maradt fenn. A verseket
több csoportba oszthatjuk, az egyiket a
nyomtatásban megjelent versek alkotják,
a másik a „feltételezett elõmunkálatok
más versekhez” nevet kapta, mely versek
közé egy alig több mint kétoldalas, cím
nélküli gyászdal is tartozik. Egy újabb
csoportba az önálló, rövidebb versek tar-
toznak.

A konferencia az utolsó, történettudo-
mányi szekcióval zárult, melynek elnöke
Sümegi József egyháztörténeti kutató,
egyházmegyei tanfelügyelõ, a bátaszéki
II. Géza Gimnázium igazgatója volt. Az
elsõ elõadó Nagy János, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem PhD-hallgatója
volt, aki az 1751. évi országgyûlésen
megjelent Baranya vármegyei követeket,
társadalmi helyzetüket, rokonsági kap-
csolataikat mutatta be. Kitért az elõadás a
baranyai követek követeléseire és arra,
hogy ezek mennyire illeszkedtek az or-
szágos fejlõdésmenetbe.

Gõzsy Zoltán, a Pécsi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának ad-
junktusa, Prospero Lambertini, a késõbbi
XIV. Benedek pápa Institutiones ecclesi-
asticae címû munkája kapcsán mutatta
be, hogy Lambertini több szempontból is
elõképe, példaképe Klimo György pécsi
püspök szellemiségének, tevékenységé-
nek. Így az egyház-igazgatási alapvetése-
ket összefoglaló könyv meglétét a Klimo
Könyvtárban egyszerre tarthatjuk eviden-
ciának és szimbolikusnak. XIV. Benedek
hatása már az 1730-as évektõl kezdve je-
lentõs volt, az általa megfogalmazott sta-
bilizációs és meliorizációs elvek nagy
hatást gyakoroltak a XVIII. századi ma-
gyar püspökökre, így Klimo Györgyre is,
aki az említett munkában lefektetett egy-
ház-igazgatási és mûvelõdésfejlesztési
programot kreatív módon és eredménye-
sen ültette át a pécsi egyházmegye kere-
tei közé. 

Szeberényi Gábor, a Pécsi Egyetemi
Könyvtár és Tudásközpont osztályveze-
tõje, Historiográfiai hangsúlyváltások: a
Klimo Könyvtár diplomatikai anyagának
érték(elés)e a XVIII–XX. században cím-
mel tartotta meg elõadását. Az elõadás a
Klimo György püspök által beszerzett és
jobbára Koller József által rendezett, il-
letve részben feldolgozott közép- és ko-
raújkori okleveles anyag historiográfiai
értékének változásait járta körül a XVIII.
század végétõl az 1920-as évekig. Az
idõszak lényegében egybeesik a tudomá-
nyos igényû oklevélkritika kialakulásá-
val, tágabban pedig a magyarországi tör-
ténettudomány professzionalizációjának
folyamatával. Az áttekintéssel így nem
csupán a diplomatikai gyûjtemény szak-
tudományi „helyiértékének” változását
követhetjük nyomon, de a Klimo Könyv-
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tár anyagának „historiográfiai sorsa”
egyben az intézményesült történettudo-
mány létrejöttének vidéki közgyûjtemé-
nyekre gyakorolt hatását is illusztrálja.

Vitári-Wéber Adrienn, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának doktorjelöltje, a pécsi püspöki
könyvtár régészeti jelentõségérõl érteke-
zett. A Püspöki Könyvtár a helyi régé-
szeti emlékek – elsõsorban római kõ-
emlékek és érmek, kisebb mértékben
azonban más régészeti tárgyak – gyûjtõ-
helye is volt. Természetesen szakkönyv-
tárként is használták a kor neves régészei
által elismert, helyi amatõr régészek,
szakemberek (például Horváth Antal) sa-
ját szaktudásuk kialakításához, továbbá
az egyéb helyi gyûjtemények tárgyainak
meghatározásához, a kor régészeti szak-
lapjaiban megjelenõ tanulmányaikhoz,
illetve régészeti jellegû kérdések eldönté-
sére. A Pécsi Püspöki Könyvtár igen fon-
tos szerepet töltött be a pécsi és baranyai
régészeti emlékek megõrzésében, tudo-
mányos feldolgozásában egy olyan kor-
szakban, mikor még nem volt kialakult,

helyi gyakorlata az elõkerülõ régészeti
emlékekkel való bánásmódnak.

A konferencia utolsó elõadója Csóka-
Jaksa Helga, a Pécsi Egyetemi Könyv-
tár és Tudásközpont könyvtárosa volt, 
aki a Klimo Könyvtárban az 1950-es és
1960-as években rendezett propaganda
célú kiállításokat ismertette. A második
világháború után a berendezkedõ kom-
munista hatalom megtette a legfontosabb
politikai lépéseket hatalma biztosítása ér-
dekében. Ez a folyamat azonban nem
csak politikai „mûveleteket” jelentett;
hatalma legitimálására az ünnepeket is
kisajátította, saját képére formálta, sõt
újakat is beillesztett a „szocialista ünnepi
kalendáriumba”. A Pécsi Egyetemi
Könyvtár Irattárában a korszakra jellem-
zõ dokumentumok vallanak errõl a folya-
matról. Nyomon követhetõk az egyete-
men rendezett ünnepségek és az egyes
ünnepekhez kapcsolódó kiállítások is,
amelyeket a hatalom megrendelésére a
könyvtár készített azzal a céllal, hogy az
ide járó olvasók, látogatók megértsék és
elfogadják a hatalom üzenetét. ■
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