
Vas István: Via Appia
… „Mert akármit látott Péter a Via Ap-
pián, mindig keresztezi utunkat a terem-
tõ hiány / és megcsúfolja Péter földhöz-
ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és
vele az enyémet, / bár berzenkednek jó-
zan érvei, és olyan nehéz megérteni,
hogy nem volt elég, / hogy nem lesz elég,
hogy mindig új útra küld a még és újra
még. / És ha egyszer szembejön veled, te
is már tudva kérdezed: Hová mégy?”

Bakos Klára elnöki zárszavaival ért véget
a jubileumi rendezvény – de a hetvenötödik
évforduló megünneplésének még nincs vé-
ge, hiszen vár ránk az MKE történetérõl szó-
ló kötet kiadása és bemutatója!

Az egyesületünk a folytatva megõrzés in-
tézménye. Miközben a résztvevõk között
még ott üdvözölhettük azokat is, akik az
MKE ötvenéves jubileumi konferenciáját
szervezték 1985-ben, az egyesület folyama-
tos megújulási képességét jelzi, hogy új
szekció alakult „FITT-en”, és alakul a közel-
jövõben, fontolva haladván (ez a jogi könyv-
tárosoké), valamint az új honlap tesztelhe-
tõségét jelentette be Dávid Boglárka, az 
elnökség tagja. A tesztverzió elérhetõsége:
http://www.mke.info.hu 

Lehet, hogy a nyolcvanadik évfordulóról
fényceruzával íródik a helyszíni tudósítás,
és a szöveg, kép és hang egyenesen az MKE
portálra kerül. Az eszközök már majdnem
készen állnak, nekünk magunknak is fel kell
erre készülnünk! ■
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A negyedszázaddal ezelõtti évfordulós ünnepségek terveirõl
Somkuti Gabriella könyv- és könyvtártörténész írt az OSZK
Híradó 1984. 5–6. számába (p. 139–142). Ugyancsak õ állí-
totta össze az MKE 50 évének kronológiáját, méghozzá az
egyesületi irattár, iktatókönyv alapján, és ugyanott beszámolt
a XVII. vándorgyûlés keretében lezajlott eseményekrõl (meg-
jelent az OSZK Híradó 1985. 7–8. számában, p. 118–120).

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára és a Pécsi Egyházmegye inter-
diszciplináris szimpóziumot rendezett 2010.
október 14-én a XVIII. század egyik jeles
mecénás fõpapja, Klimo György pécsi püs-
pök (1751–1777) születésének háromszáza-
dik évfordulójára. A konferenciának a pécsi
Dómmúzeum adott otthont.

Klimo György 1710. április 4-én szüle-
tett a Nyitra megyei Lopassón (ma Szlo-
vákia, Lopašov), a 32-es számú házban.
Szakadatlan szorgalma és kiemelkedõ tanul-
mányi eredményei révén elég korán igen
magas egyházi pozíciók betöltésére nevez-
ték ki (pozsonyi, majd esztergomi kanonok,
bécsi egyházügyi referens). Klimo fõpapi te-
vékenysége idejére esett a pécsi egyházme-
gye egyik virágkora. Az oktatás szükséges-
ségét, színvonalának emelését szívügyének
tekintõ püspök mûködése révén a népisko-
lák száma közel kétszeresére emelkedett az
egyházmegye területén. Nagy gondot fordí-
tott a megfelelõ mûveltséggel rendelkezõ
lelkipásztori utánpótlás biztosítására, ezért a
teológiai képzés színvonalát emelõ reform-
intézkedéseket hozott. Mindent elkövetett,
hogy az elsõ magyarországi egyetem váro-
sában ismét universitas nyithassa meg kapu-
it. Papírmalmot létesített, s hathatós támoga-
tásával alapíthatta meg nyomdáját (1773) a
Mecsekalján Engel János József. Õ határoz-
ta el elsõként a magyar prelátusok közül,
hogy értékes bibliotékáját az érdeklõdök
számára nyilvánossá teszi (1774), amely
mindmáig a hazai és nemzetközi kutatás
egyik „ékszerdoboza”. A múlt feltárásában
is máig ható szerepet játszott, hiszen az õ
ösztönzésére, támogatásával folytathatott
kutatásokat Koller József és Szalágyi István.
Jó pásztorként híveirõl is gondoskodni kí-
vánt: 16 plébániát alapított, s több mint 70
templomot emeltetett, illetõleg restaurálta-
tott, egyházlátogatást tartott.

Noha Pécs szabad királyi városi privilé-
giuma kapcsán máig sokan negatív színben
tüntetik fel, Klimo jelentõsége elvitathatat-
lan. Tevékenysége nagymértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy Pécs 2010-ben Európa Kul-
turális Fõvárosa lehet.

A konferencia a különbözõ tudományte-
rületeken (történelem, irodalom, néprajz,



mûvészettörténet, pedagógia, teológia) dol-
gozó, a korszakkal foglalkozó szakemberek,
mûhelyek bevonásával szélesebb kontextus-
ba kívánja helyezni e jeles fõpap mûködését.

A tudományos ülés kezdetén Garadnay
Balázs általános helynök, valamint Fi-
scherné Dárdai Ágnes könyvtár-fõigazgató
köszöntötte a konferencia résztvevõit és a
népes hallgatóságot. A délelõtti szekciók le-
vezetõ elnöki posztját Monok István, az egri
Eszterházy Károly Fõiskola Médiainforma-
tikai Intézetének egyetemi docense, a Sze-
gedi Tudományegyetem fõmunkatársa töl-
tötte be. A nagy könyvtáralapítók szekció
elsõ elõadásában Pohánka Éva, a Pécsi
Egyetemi Könyvtár Történeti Gyûjtemények
Osztálya vezetõje, PhD-hallgató mutatta be
a pécsi püspöki könyvtár eredeti berendezé-
si tárgyait, majd ezek és a korabeli kataló-

gusok alapján kísérletet tett az eredeti 
állomány eddig hibás számadatainak korri-
gálására. Õt Löffler Erzsébetnek, az Egri Fõ-
egyházmegyei Könyvtár igazgatójának iz-
galmas bemutatója követte könyvtára 
barokk termének freskó- és berendezés-tör-
téneti elemzésével. A könyvtártörténeti tel-
jesség igényével a harmadik elõadónk,
Hendre Biro Doina, a gyulafehérvári
Batthyaneum Könyvtár könyvtárosa a
XVIII. század második felének nagy biblio-
tékaalapítója, Batthyány Ignác életpályáját
és könyvtári szervezõmunkáját vette sorra. 

Egy röpke kávészünet után, a délelõtti
második szekcióban a Klimo könyvtári ku-
tatások kerültek terítékre. Boda Miklós nyu-
galmazott fõkönyvtáros, a hajdani püspöki
könyvtár kiváló kutatója megidézte a hallga-
tóság számára az 1974-es, kétszázéves év-
forduló eseményeit. A Muratori-kiadások 
filológiai rejtelmeibe kalauzolta el a közön-
séget Szelestei Nagy László, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar Irodalomtudományi Intézet

egyetemi tanára, közülük is kiemelve egy, a
Klimo püspök által szorgalmazott fordítást.
Hartvig Gabriella, a Pécsi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar Angol Nyel-
vû Irodalmak és Kultúrák Tanszékének
egyetemi docense mutatta be Michael Denis
bécsi könyvtárosnak a Klimo Könyvtárban
fellelhetõ Ossián-fordításairól keletkezett
kutatási eredményeit. Egy egyedi, Berényi
Zsigmond püspöknek készített, kéziratos
versgyûjtemény „mókus-szimbolikájának”
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Klimo György püspök és kora
Egyház, mûvelõdés, kultúra a XVIII. században

✒✒    Pohánka Éva



magyarázatára vállalkozott Jankovits Lász-
ló, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Klasszikus Irodalomtörténeti
és Összehasonlító Irodalomtudományi Tan-
székének tanszékvezetõ egyetemi docense.
A második nagyobb témakör zárásaképpen
Szilágyi Mariann, a Pécsi Egyetemi Könyv-
tár Történeti Gyûjtemények Osztály könyv-
tárosa, PhD-hallgató a Klimo Könyvtár régi
magyar nyelvû nyomtatványait vette szám-
ba, egyúttal számadatait összehasonlítva a
korszak másik két egyházi gyûjteményével
(Eger, Gyulafehérvár).

A délutáni ülésen levezetõ elnökként Sü-
megi József történész, egyházmegyei tanfel-
ügyelõ köszöntötte az egybegyûlteket. Négy
egymást követõ referátum keretében bonta-
kozott ki Klimo György püspök személyisé-
ge és pécsi munkásságának jelentõs állo-
másai. A Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézetének két munka-
társa, Soós István és Fejérdy András egy ké-
szülõ forráskiadvány kapcsán Giuseppe
Garampi kanonok, bécsi nuncius, a vatikáni
titkos levéltár õre, késõbbi bíboros és Klimo
György levelezésének és személyes kapcso-
latának fõbb momentumait adta közre. Õket
Varga Szabolcs, a Pécsi Püspöki Hittudomá-
nyi Fõiskola fõiskolai docense követte a pé-
csi püspökség XVIII. századi Dráván-túli
érdekeltségeinek összefoglalásával. 

Klimo püspök egyházi mûködésének
fontos momentuma volt az egyházmegyéjé-
nek állapotát feljegyzõ egyházlátogatások
folyamatossága, amelyekrõl Gõzsy Zoltán, a
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar Történettudományi Intézet Új-
kortörténeti Tanszékének egyetemi adjunk-
tusa tartott beszámolót, rámutatva Klimo jo-
gi státusának kettõsségére (püspök és fõis-
pán egy személyben). Ezt a tematikai egysé-

get – kicsit átnyúlva a következõ szekció 
témájába – Verók Attila, az egri Eszterházy
Károly Fõiskola Médiainformatikai Intéze-
tének fõiskolai adjunktusa zárta, bemutatva
külföldi hungarikakutatásának eddigi ered-
ményeit. Ezekbõl is külön kiemelten foglal-
kozott a Pécs városához kapcsolható doku-
mentumok sorával. 

A délutánt megosztó kávészünet után
kezdetét vette a konferencia utolsó szekció-
ülése Pécs városa – A pécsi egyházmegye
címmel. Az elõadók sorát Hencz Enikõ, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Irodalomtudományi In-
tézetének hallgatója nyitotta meg Dobai
Székely Sámuel lovaskapitány-mûgyûjtõ és
Koller József pécsi egyházmegyei pap és
egyháztörténész levelezésének feldolgozá-
sával. A pécsi Papnevelõ Intézet uradalma
Klimo-korabeli mûködésének, gazdasági
szerepvállalásának felvázolására vállalko-
zott Horváth István, a Pécsi Tudományegye-
tem Természettudományi Kar Földrajzi In-
tézetének PhD-hallgatója. Az egyházmegye
1776-ban átvett exempt területeinek viszo-
nyait tárta fel a fennmaradt Canonica
Visitatiók felhasználásával Borsy Judit,
a Baranya Megyei Levéltár fõlevéltárosa.
Zárásképpen, továbbmutatva a XIX–XX.
század eseményeire, Tengely Adrienn-nek,
az egri Eszterházy Károly Fõiskola
Andragógiai és Közmûvelõdési Tanszéke
adjunktusának a pécsi Mária-társulatokról,
azok sorsáról szóló elõadását hallgathatta
meg a közönség.

A témákban és új kutatási eredmények-
ben bõvelkedõ konferencia elõadásait a Pé-
csi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára
a 2011-es év elsõ felében nyomtatott formá-
ban is igyekszik a nagyközönség elé tárni a
Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 9. kö-
teteként. ■
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