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ADATOK KLIMÓ GYÖRGY PÉCSI PÜSPÖK
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉHEZ

Nem lehet feladatom, hogy. Klimó György. széleskörű kulturális tevékenysé
sét akár csak nagy vonalakban is vázoljam. A tér- és időbeli korlátokon kívül nem
tehetem ezt azért sem, mert Liber Margit valamint Entz Géza összefoglaló ta
nulmány keretében már korábban vállalkoztak erre. Mégis figyelemre méltö
az azóta megjelent, Klimó tevékenységgel foglalkozó, vagy létesítményei jelentő

ségét értékelő munkák és' az újabban feltárt adatok nagy száma, amely arra
figyelmeztet, hogy a Klimó-kutatás korántsem tekinthető befejezettnek. Lesze
gezhetjük azt a nyilvánvaló tényt is, hogy Klimó személyének jelentősége sokkal
nagyobb annál, mint amilyen elismerésben napjainkban részesül. A nagytevé
'kenységű püspök halálának 200. évfordulóján a Klimó-életmű kutatóinak mun
. kájához néhány olyan adattal szerétnék csatlakozni, amely a püspöknek eddig nem
ismert képzőművészeti megrendeléseit mutatja be.

A barokk művészet beáramlása a Bécs-Pozsony útvonalon keresztül történt,
majd a koronázóvárosból sugárzott szét az ország más területeire, ahol a történel
mi és politikai' adottságole nyomán termékeny talajra talált. Érthető, hogy az új
ízlés formavarfációi szerint készült képzőművészeti alkotások megrendelői e mű-

"vészeti ~pontokat részesítették előnyben. Az egyházi megrendelések! során az
- általános gyakorlat az volt, hogy a műalkotásokra vonatkozó igényt főként a

káptalani testület állapította meg, majd a püspöki [óvéhagyás után a vázlatok!
és a költségvetések megvitatása, kedvező esetben a mű megrendelése következett.

E hagyománytól eltérő módon, Klimó püspöksége alatt több ízben előfordult,
hogy a káptalan nem az illetékes kanonokokat és nem a' bécsi vagy Pozsonyi
agenseket, hanem magát a püspököket kérte fel a képzőművészeti alkotások meg
rendelésével kapcsolatos tárgyalások lebonyolítására, akinek Béccsel és Pozsonnyal
egyaránt kitűnő kapcsolatai közismertek voltak. Klimó főként festészeti alkotások
megrendelésében járt el. A bécsi kapucínus-festővel, Johann Baumgartnerrel
való kapcsolatairól a káptalannak nyilvánvaló tudomása volt. Ezért 1763-ban,
1765-ben és 1767-ben is Klimót kérték fel, hogya székesegyház részére újabb
festményeket rendeljen meg. A képek beszerzését azért bízták a püspökre, mert
személyes ismeretsége,' tekintélye és hozzáértése nemcsak a biztos és a kellő

időben történő megvalósulást, hanem a kívánt művészí színvonal beteljesülését
is jelentette.

Klimó levelezésének gyűjteményében egy 1767. január 24-én Pozsonyban kelt
leveléből megtudjuk, hogy ismét Baumgartnertől várta azon festmények elké
szítését, amelyeket a székesegyház sekrestyéjébe helyezendő és azóta is ott álló
imazsámolyok viselnek. Ugyanebben, a festőhöz címzett levelében egy másik
festményről is szó esik, amelynek költségeit Klimó' saját pénztárából fedezte (l).

Különös érdeklődésre tarthat számot egy ugyancsak Baumgartnerhez írott
levele, amelyben a püspök aktív művészetpártolásán túl arról is meggyőződhe

tünk, hogya fiatal művésztehetségek felkarolásában is példát mutatott. Atyai
gondoskodás hatja át azokat a sorokat, amelyekben Baurngartnertől egy Anton
nevű tehetséges ifjú festő támogatását, valamint azt kéri, hogy megfelelő elhe
lyezéséről és rnűvészí fejlődéserői gondoskodjon. Megjegyzi, hogy a fiú érdeké
ben a bécsi akadémia rektoránál is közbenjár. Neveltetésének, sőt ruháztatásának
költségeit is magára vállalta. A gondviselő atya jó pedagógiai érzékéről tanús
kodnak ama sorok," amelyekben kijelenti, hogyakompozícióban szereplő alakok
meglelölésén túl nem kíván előírásokkal élni, azonban arra kéri Baumgartnert,
hogy ne az ecsetjével, csupán tanácsaival .. legyen az ifjú segítségére (2). A kép
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megvalósult és P. Donát aláírással ma is a pecsi székesegyház sekrestyéjében
látható, ami azt bizonyítja, hogy az Anton nevű fiatalember, Klimó neveltjeként,
a bécsi kapucinus rendben, Baumgartner védőszárnyai alatt valóban művésszé

fejlődött. Páter Donát, Baranyában föllelhető műveivel napjainkban is Klimó
püspök termékenyítő áldozatvállalását, a közművelődést szolgáló nemes szándé
kát hirdeti.

Klimó megrendelése nyomán valósult meg a mecseknádasdi plébániatemplom
három kvalitásos oltárképe is, amelyeket ma már minden kétséget kizárva Baum
gattnernek tulajdonítunk. Továbbra is ismeretlen viszont az a festő, akitől Klimó
a mecseknádasdi püspöki rezídencíához tartozó kápolna kupolafreskóját rendelte
meg. A kápolna a római Szent- András templomvformaí sajátságait hordozza..
Erre a hasonléságra maga Klimó hívta fel Giordani tanácsos figyeimét a hozzá
intézett, Nádasdon. 1770. május 19-én kelt levelében (3). A kupola belső felszínét
kazettás architektúra-festés díszíti. Zenitjén körre komponált Szentháromság-áb
rázolás fokozza az amúgyis nagyszerű térhatást. A festésében is olasz hatást

- mutató kápolna Klimó művészí ízlésének és igényességének jelentős, de nem
egyetlen bizonyítéka.

1769. szeptember 12-én a lánycsóki templom számára oltárképet küldött,
amelyet Pozsonyból vízi úton szállíttatott Mohácsíg (4).

1774-ben a moháesí ferencesek temploma számára egy művészí rokokó keret
be foglalt Szent István képet ajándékozott Klimó, aki ezúttal is Baumgartnert
foglalkoztatta (5). A ferencesek a püspök iránt érzett hálából és a mecénásnak
járó tisztelet [eléül a templomuk főoltára fölé Klimó címerét helyezték el. A püspök
szerénységére jellemző, hogy amikor ez tudomására jutott, levélben utasította a
ferences házfőnököt, hogy a templomból távolítsák el címerét és helyébe egy-
szerű ornamentikát helyezzenek (6). '

Klimó természetesen szebrászokat is foglalkoztatott, akiknek kiválasztásában
a döntő szerepet a Iegújabb művészeti irányzat képviselete jelentette. Nemcsak
kedvelte és pártolta a művészetet, hanem együtt is élt vele s annak mínden vál
tozására érzékenyen reagált. így a pécsi Speth Ferenc stallumszobrai, Martin
Fischer Szent István-, illetve Keresztelő Szent János szeborcsoportjai a 18. szá
zadi pécsi székesegyház olyan alkotásai voltak, amelyek a magyarországi klasz
szicizálódásnak ma is jelentős képviselői. Az előbbiek a hatvani plébániatemplom
ban, az utóbbiak közül a Szent István-oltár a sumanyi templomban őrzi megren
delőjének és a későbarokknak a klasszicizmus felé haladó, átmeneti jellegű

. ízlését.
Az építkezéseiről is nevezetes püspök legnagyobb szabású terve a pécsi dóm

tér klasszicizáló barokk átalakítására vonatkozott. A székesegyház és a püs
pöki palota homlokzatának átépítését, valamint az új káptalani épület fölépíté
sét tervezte Joseph Sartori tervei alapján (7). E városképi szempontból is jelen
tős építkezés nevezetes és méltó emléke lehetne ma is annak a nemes szándék
nak, amelynek következtében a közművelődésért vállalt erőfeszítések eredmény
nyel jártak. A pécsi püspökvár 18. századi állapotát kell ismernünk ahhoz;
hogy fel tudjuk rnérni Klimó nagyjelentőségű tervét, amelynek kivitelezésében
egyre súlyosbodó betegsége, majd halála akadályozta meg.

I Klimó György mecénásí tevékenységát neves, mcsterek műalkotásai jellem
zik, amelyeknek a közízlés nevelésében, elődeink .művészí kífejezésmódjának
őrzésében és közvetítésében megnyilvánuló jelentőségét kell értékelnünk. .
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