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hatósággal való együttmûködés keretében pró-
bálják felismertetni a bevándorlókkal, hogy a
könyvtár számukra alapvetõ fontosságú helyszín,
akár a nyelvtanulás, akár az óhazával való kap-
csolattartás, akár a kulturális hagyományok õr-
zése és ápolása, akár a befogadó ország kultúrá-
jának megismerése szempontjából. A közkönyv-
tárak ismert szolgáltatási típusai – úgy mint a
nyitott tanulási központ, közösségi központ (se-
gítség, tanácsadás is), kulturális kávéház, in-
formációállomás (mint a benzinkút) – rugalma-
sak és nyitottak, ezért kiválóan alkalmasak a
speciális igényû bevándorló közösségek felka-
rolására és befogadására. A könyvtárak a szük-
ségletüknek megfelelõ anyagokat biztosítanak
számukra (például kétnyelvû gyermekanyago-
kat, jogi és közérdekû információkat, audiovi-
zuális anyagokat), nekik szóló szolgáltatásaik
is sokrétûek, a személyes tanácsadástól a kul-
turális események szervezésén, az internet-
használat, az anyanyelvû szövegszerkesztés
(speciális betûk, billentyûzetek) lehetõségének
biztosításán, a szükséges nyelveken mûködte-
tett weboldalakon át a fordítási szolgáltatáso-
kig, a többnyelvû tezauruszok összeállításáig,
az ICT nyújtotta valamennyi lehetõség felhasz-
nálásáig.

A mesébe illõ szolgáltatás-repertoár csak
speciálisan kiválogatott és felkészített munka-
társakkal oldható meg, akik közül többen ren-
delkeznek a szükséges kisebbségi nyelvek is-
meretével. De nemcsak a különbözõ közössé-
gek nyelvét értik, hanem ismerik irodalmukat,
kultúrájukat is, megfelelõ anyagokat tudnak
számukra beszerezni, feldolgozni és szolgál-
tatni, s megfelelõen felkészültek a személyes
kapcsolattartás meglehetõsen nehéz és szokat-
lan formáira is. Gyakorta az egyes kisebbségi,
bevándorló csoportok tagjai közül választanak
a könyvtárak kapcsolattartó személyt, nem rit-
kán még könyvtárost is.

A társadalmi befogadás elõsegítésének legjobb
és legérdekesebb európai könyvtári gyakorlatáról
jelentetett meg a Könyvtári Intézet egy füzetet az
EuroTéka sorozatában Esélyteremtés könyvtári esz-

közökkel címen, melyben Feimer Ágnes kitûnõ
szakirodalmi szemléje különösen részletesen tekint
ki az európai nyelvi, etnikai kisebbségek könyvtári
ellátásának kérdéseire. Az Európai Unió tagjaként
a lehetõségek tanulmányozását és a felkészülést a
könyvtári területen is meg kell kezdenünk, még

akkor is, ha egyelõre nincs kézzelfogható közel-
ségben a probléma. (Bartos Éva)

(A konferencián elhangzott másik két elõadás
összefoglalását következõ számunkban közöljük.
– a szerk.)

„…használd ezt a könyvtárat…
a haza tisztességére és oltalmára,

magad és mások hasznára.”

Tudomány és kutatás
a Klimo Könyvtárban

A Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtárának

konferenciája

A Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára
közvetlen jogelõdjének tekinthetõ a Klimo
György pécsi püspök (1751–1777) által 1774-
ben Magyarországon elsõként nyilvánossá tett
Püspöki Könyvtár. A gyûjteményt 1923-ig a pécsi
megyéspüspökök gyarapították, így a jelenlegi
állomány megközelíti a 35 ezer kötetet. Már a
XVIII. században is azzal a céllal alapult a könyv-
tár, hogy az „újraalapítandó” egyetem tudomá-
nyos és kutatási céljait kielégítse, ám az álom
megvalósulásáig csaknem másfél évszázadnak
kellett eltelnie.

A gyûjtemény ma az egyetemi könyvtár
különgyûjteményeinek legnagyobbika, s hûen az
eredeti funkciójához, ma is a tudományos kuta-
tások céljait igyekszik szolgálni. A pécsi Egye-
temi Könyvtár mindenkori vezetése nagy figyel-
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Balra: a konferencia fõvédnökei,  Mayer Mihály

megyéspüspök és Lénárd László rektor, fent:

Raýman János, Fischerné Dárdai Ágnes

met fordított és fordít a Klimo-gyûjtemény ápo-
lására, a könyvtár történetének, valamint a könyv-
tárban található egyéb kultúrtörténeti kincseknek a
kutatására, feltárására. Ezen céllal rendezte meg
elõször 2001. szeptember 28-án a Klimo Könyvtár

a tudományos kutatások szolgálatában címû tudo-
mányos szimpóziumát, amelyen az egyetem okta-
tói, valamint a könyvtár kutatói mutathatták be a
gyûjteményben végzett kutatásaik eredményeit.

E hagyomány folytatásaként rendeztük meg
2006. szeptember 26-án az elindított konferen-
ciasorozat második – és reményeink szerint nem
utolsó – tudományos ülését „…használd ezt a

könyvtárat… a haza tisztességére és oltalmára,

magad és mások hasznára” – Tudomány és ku-

tatás a Klimo Könyvtárban címmel, mintegy
elõkészülve a 2007-es Klimo-évre, Klimó György
halálának 230. évfordulójára. Meghívott elõadó-
ink között egyetemi oktatók és doktoranduszok
mellett egyetemi hallgatók, valamint „külsõs”
tudományos kutatók is szerepeltek.

A tudományos szimpózium az egyetemi
könyvtár fõigazgatója, Fischerné Dárdai Ágnes

köszöntõjével vette kezdetét. Ezt követte a tudo-
mányos ülés védnökeinek, Mayer Mihály me-
gyéspüspöknek és Lénárd Lászlónak, az egye-
tem rektorának megnyitó beszéde. Mindhárman
hangsúlyozták az egyetemi könyvtárnak a tudo-
mányos életben betöltött fontos szerepét, amely
mintegy létjogosultságot biztosít az universitas
számára.

A konferencia levezetõ elnöki posztját Somos

Róbert, a Bölcsészettudományi Kar dékánja vál-
lalta el, aki a 2001-es konferencián elõadóként
mutatta be kutatási eredményeit.

A délelõtti szekcióban
hat referátumra került sor.
Raýman János okleveles
vegyészmérnök elõadásá-
ban kísérletet tett a Pécsi
Püspöki Könyvtár érem-
gyûjteményének rekonst-
rukciójára a könyvtár kéz-
irattárában fennmaradt
jegyzékek alapján, vala-
mint új oldaláról mutatta

be az alapító püspököt, Klimo Györgyöt. A bibli-
otéka ugyanis már a kezdetektõl fogva könyvgyûj-
teménye mellett más muzeális gyûjtemények gon-
dozását és gyarapítását is magára vállalta, így az
éremgyûjteményét is. A közel háromezer darabot
számláló gyûjtemény a római kortól a XVIII.
századig bezáróan tartalmazott aranyból, ezüst-
bõl, bronzból, rézbõl és egyéb fémbõl készült
pénzeket, közöttük jó néhány kuriózumot is.
Helytörténészünk ezután a püspöki bibliotéka nu-
mizmatikai szakirodalmának gazdagságát méltat-

ta, felhívva a figyelmet
a tudományos körök-
ben is máig ismeretlen
munkákra.

Fischerné Dárdai
Ágnes fõigazgató, tan-
könyvkutató kiváló
expozéjában a hajdani
Püspöki Könyvtár
XVIII–XIX. századi

magyar nyelvû tankönyveit mutatta be
tematikusan. Elöljáróban a tankönyvnek mint
kordokumentumnak az értelmezését hallhattuk,
majd a legfontosabb tudományágakra vonatkozó
kötetek bemutatása következett. A vizsgált anyag-
ból kiemelve részletesen elemezte azokat a mun-
kákat, amelyek az idõ elõrehaladásával mind
inkább szem elõtt tartották az életkori sajátossá-
gokat, a befogadható tudásanyag strukturáltsá-
gát. Az élvezetes elõadás közben az érdeklõdõ
közönség megpróbálhatott „XIX. századi fejjel”
kivonni, hallhatott moralizáló tanmeséket, meg-
tudhatta a matematikai szakszavak, köztük a kör
szavunk Dugonics András révén való kialakulá-
sának történetét.
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Hartvig Gabriella,
a Pécsi Tudomány-
egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Angol
Nyelvû Irodalmak és
Kultúrák Tanszékének
egyetemi docense mu-
tatta be kutatási ered-
ményeit, a Klimo
Könyvtár 1799-ig

nyomtatásban megjelent angolszász munkáinak
többoldalú vizsgálatát vállalta magára. Kayser Al-
bert katalógusából kiindulva határozta meg a
gyûjtemény angol vonatkozású köteteinek sorát.
Ezek mindössze két százalékát teszik ki a püs-
pöki gyûjteménynek, ám mégis érdekes lehet be-
szerzésük tudatosságának folyamata. A könyv-
tári rendszerben használatos Egyetemes Tizedes
Osztályozás révén az elõadó a tematizálást is el-
végezte, így ismertté vált, hogy a kollekció dön-
tõ részben a teológia és az alkalmazott tudomá-
nyok munkáiban bõvelkedik, s fontos még a szép-
irodalmi és a nyelvészeti anyaga. Az angol lite-
ratúra jeleseinek fõbb munkáit kiemelve vált iga-
zán markánssá a püspöki könyvtár irodalomtör-
ténetileg is jelentõs angolszász anyaga.

A szusszanásnyi
kávészünet után is-
mét egy újabb tudo-
mányterület kiváló
kutatója avatta be
vizsgálatának ered-
ményeibe a hallgató-
ságot. Danku György,
az Országos Széché-
nyi Könyvtár térké-
pésze hosszú évek

kutatásai révén került kapcsolatba a Klimo-gyûj-
temény Danckerts-térképeivel. A több generáci-
ós, amszterdami származású térképkészítõ csa-
lád munkáit több mint két évszázadon keresztül
vásárolták elõszeretettel az európai államokban.
A nemzeti könyvtár újkori térképekkel foglalko-
zó munkatársa elõadása elsõ részében bemutatta
a Sümeghy Zoltánnal, a Szegedi Tudományegye-
tem oktatójával kidolgozott újszerû kormeghatá-
rozási módszerét, majd ennek fényében kísérle-
tet tett a pécsi atlasz datálására is. Ezen több
szempontú megfigyeléseken alapuló vizsgálat
révén leszûkítve 1718 és 1726 közé tehetõ a het-
venöt lapos mappa készítési ideje.

Ezt követõen a
Klimo Könyvtár
könyvtárosa, a Mo-
dernkori Történeti
Tanszék PhD-hall-
gatója, Pohánka

Éva a gyûjtemény
egyik érdekes,
nem mellékesen
Klimo György

püspöknek ajánlott kolligátum-kötetébõl kiindul-
va adott számot kutatási eredményeirõl. Annak
igyekezett utánajárni, hogy miként különíthetõ
el a gyûjtõmunka kettõs szerzõsége. A New
York-i, a vatikáni, valamint az európai könyvtá-
rak katalógusainak leírását összehasonlítva a
Klimo Könyvtár adataival azt a tényt állapította
meg, hogy nincs két egyforma leírás a rendszer-
ben. A szerzõség tisztázására levéltári, valamint
másodlagos források felhasználásával került sor,
s a folyamat egy új címleírás felajánlásával zá-
rult. Az elõadás során újabb adatokkal bõvültek
a hallgatóság Klimo-családról való ismeretei is.

A délelõtt
záró akkordja-
ként Tengely

Adrienn, a Csor-
ba Gyõzõ Me-
gyei Könyvtár
könyvtárosa, a
M o d e r n k o r i
Történeti Tan-
szék PhD-hall-
gatója a XX.

századi pécsi egyházi személyeknek a nõkérdésrõl
vallott nézeteit ismertette. Martinovich Sándor
jezsuita szerzetes a nõk történelmi szerepválla-
lását elemezve arra a feltételezésre jutott, hogy a
felvilágosodás idején bomlott meg az egyensúly
a férfi és a nõi szerepek között, ekkor ugyanis az
emancipáció révén a nõk az anyaság hivatásától
eltávolodva egyenjogúságuknak adtak hangot. Ez
a kereszténység alapjait is megingató mozgalom
olyan erkölcsi lazuláshoz vezetett, amely határo-
zott állami fellépést igényelt.

A délutáni ülésszak elsõ beszámolója szokat-
lan módon kettõs elõadást jelentett: oktató és
hallgató közös kutatási eredményeit mutatta be.
Jankovits László, a Bölcsészettudományi Kar
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító
Irodalomtudományi Tanszékének vezetõje és
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tanítványa, Vass

Éva Tünde magyar
szakos hallgató
Kölesy Vince Ká-
roly, pécsi illetõsé-
gû mezõgazdasági
szakíró Nemzeti
P l u t a r k u s á n a k
Janus Pannoni-
usról szóló fejeze-

tének „hív” forrásait gyûjtötte össze. Ebben a
mûvében Kölesy a humanista pécsi püspök mel-
lett Magyarország további száznégy neves sze-
mélyiségének életrajzát vetette papírra és jelen-
tette meg négy kötetben. Vass Éva ismertette a
szerzõ életrajzát és munkásságát, az összehason-
lító kutatás eredményeit a Pécsett megtalálható
nyomtatott források alapján pedig Jankovits Lász-
ló mutatta be.

Õket követte Csóka-Jaksa Helga, aki szintén a
Klimo Könyvtár könyvtárosa, valamint a Modern-
kori Történeti Tanszék PhD-hallgatója. Elõadásá-
ban összefoglalta a pécsi egészségügy XVIII–XIX.
századi történetét, majd Patkovics Józsefnek,
Pécs város tiszti fõorvosának az életpályáját
mutatta be. A köztiszteletben álló pécsi orvos
még életében a Pécsi Püspöki Könyvtárra hagy-
ta kéziratos betegnaplóit, orvosi szakkönyveit,
egyéb köteteit. A jelentõs adományozó könyvtá-
rát a szakirodalom mintegy ezer kötetre becsüli,
bejegyzései alapján háromszáznyolcvannyolcat
lehetett azonosítani. Könyvtárának rekonstrukci-
ója révén új információk birtokába juthatott a
hallgatóság: egyrészt annak tematikai, másrészt
nyelvi összetételérõl. Érdekes olvasmánytörténeti

adalékként szolgálhat a vizsgálat egy XIX. szá-
zadi magán szakkönyvtár összetételérõl.

A szimpózium utolsó elõtti elõadója a könyv-
restaurálás rejtelmeibe engedett betekintést.
Kirics Márta, a Baranya Megyei Levéltár könyv-
és papírrestaurátora a Klimo-gyûjtemény két je-
les, kötésében is kuriózumnak számító munkáját
mutatta be. Az egyik Melanchton 1538-ban ki-
adott két munkáját foglalta magában, a másik
pedig XVI. századi szlovén nyelvû szentbeszé-
dek pergamenkötésû gyûjteménye volt. Mindket-
tõ azon szempontból számított különlegesnek,
hogy a kötéstáblái alól XV–XVI. századbeli
nyomtatványtöredékek és kéziratos pergamenek
kerültek elõ. A Melanchton-mûvek német rene-
szánsz kötésmûvészetének (az egyházatyák ké-
peinek vaknyomásos díszítéseivel gazdagon el-
látott) bõrkötését, valamint a kéziratos pergamen-
be kötött szlovén kötet új kötését a restaurálás
elõtti, a munkafolyamatok alatti és kész állapo-
tában tekinthette meg fotódokumentációkon vé-
gigkísérve az érdeklõdõ közönség.

A konferencia zárásaként, szakítva a tudomá-
nyos ülések „verbális” elõadássorozatával, kuri-
ózumként a Hírës Pannóniai Régi Zenei Együt-
tes Boldog az ollyan ember az Istenben címû
elõadása csendült fel. Az együttes így mutatta
be a Klimo Könyvtárban található XVII–XVIII.
századi zsoltárokat. A hegedûvel, furulyával,
lanttal, dobokkal kísért énekszámok között az
együttes vezetõje, Békési-Marton Csaba mesélt
a zsoltárkönyvek kutatásának problémáiról, va-
lamint az énekek kialakulásának történetérõl.

A sikeres konferencia után az egyetemi könyv-
tár – eleget téve hosszú távú céljainak – tovább-

ra is igyekezni fog, hogy szélesebb
kutatói rétegben népszerûsítse a Klimo
Könyvtár gazdag anyagát, mintegy
kedvet csinálva a régi könyves vizs-
gálódásokhoz. A könyvtár ehhez szak-
szerû könyvtárosi segítséggel igyek-
szik hozzájárulni. Ezek teszik élõ,
nyilvános gyûjteménnyé a hajdani
Püspöki Könyvtárat, olyanná, ami-
lyennek az alapítója és késõbbi gya-
rapítói megálmodták, a hellyé,
amely mottójává emelheti az 1774-
es használati szabályzatának mon-
datát: „Gazdagabban távozz, térj

vissza gyakrabban!”

Pohánka Éva


