
1869-ben kilencezer magyar nő aláírásával folyamodványt nyújtottak be az országy-
gyűlésnek, egy magasabb női iskola felállítását kérve. A kérvényt maga Deák Ferenc 
terjesztette elő, aki eleinte viszolygott az elképzeléstől, de Veres Pálné őt is meggyőzte 
igazáról, szándékai nemességéről. A kezdeti általános idegenkedés után báró Eötvös 
József közoktatási miniszter is az ügy mellé állt. 

A Veres Pálné által elhintett mag végül is kicsírázott, életképes növénnyé terebélye-
sedett: megszületett a polgári felsőbb leányiskolák rendszere, lehetővé vált a nők 
számára az egyetemi továbbtanulás is. Az első ilyen, magasabb fokú nőképző iskolát 
Veres Pálné buzgólkodása folytán az Országos Nőképző Egyesület maga nyitotta meg 
1869-ben. Gyulai Pál igazgatása alatt a legkiválóbb fővárosi tanárok tanították a műve-
lődni vágyó leányokat, mégpedig az első évben fizetségükről lemondva. Érdemes, 
érdekes bepillantani az intézmény tantervébe, melynek kimunkálásában természete-
sen Veres Pálné is részt vett. 

I. évf. - lélektan, nevelés - és egészségtan, esztétika, általános művelődéstörténet, 
magyar nyelv, német és francia nyelv, természettan, számtan, rajz. II. évf. - gondolko-
dástan, erkölcstan, magyar művelődéstörténet, magyar irodalomtörténet, alkotmány-
tan, német és francia nyelv, vegytan - a háztartásra alkalmazva számtan, rajz. Törté-
nelmet és lélektant azért tanítottak megkülönböztetett figyelemmel, mert Veres Pálné 
szerint csak az a nő szeretheti igazán hazáját ki ismeri annak történetét, és csak az a nő 
töltheti be nemes, nemzetnevelői hivatását, ki hazáját szereti, s a gondozására bízott 
gyermeki és általában emberi lélek nyilvánulásait is ismeri. 

Veres Pálné együtt élt az iskolával, fáradhatatlanul szervezte a működéséhez szük-
séges feltételeket, alapítványi támogatásokat. Hosszú, munkás élete végén még tan-
könyvet is írt. A sors megengedte neki, hogy 80 évesen megérhette lélektan-
könyvének megjelenését, sőt azzal a boldogító tudattal távozhatott, hogy a tanulni 
kívánó, tehetséges magyar leányok előtt megnyíltak az egyetemek kapui. 

Veres Pálné Beniczky Hermin 1895- szeptember 28-án halt meg Váchartyánban, le-
ánya Rudnay Józsefné házában. Érdemeit számos nekrológ sorolta, méltatta. Idézzük 
Mikszáth Kálmánt: „De meghalt-e, hiszen csak teste porladozik a vanyarci kriptában 
férje mellett, s az már amúgy is erőtlen volt. A mi benne értékes és becses volt, azt 
felosztotta Magyarország művelt hölgyei között, s bár ezer meg ezer részre oszlott, 
mégis mindenki bírhatja egészen." 

Böszörményi István 

A „tudós Prépost" Koller József 
születésének 250. évfordulójára 

1745. december 16-án született Máramaros megye Huszt nevű mezővárosában. Apja 
Koller Antal kamarai prefektus, akit királyi tanácsosi minőségben Pozsonyba helyez-
tek. 1760-ban a dunántúli kerületi tábla ülnöke. Anyja Kotzet Teréz. Testvéröccse 
János a magyar testőrségnél szolgált, azonban korán elvesztette szemevilágát, s mint 
kapitány halt meg a Pozsony megyei Szomolányban. Itt volt a nagymányai Koller 
család ősi birtoka melyhez nemcsak „csinos úri lak", hanem a Kálvária hegy magassá-
gában kőfallal kerített kápolna is tartozott. 

Koller József Pozsonyban végezte a gimnáziumot, majd a nagyszombati egyetemen 
filozófiát és jogot tanult. 1762-ben Pécsett folytatott teológiai tanulmányokat. Mivel 
ezek elvégzése után felszentelésre még fiatal volt, Klimó György, Pécs tudós püspöke 
1764-ben Bécsbe küldte, hogy az udvari Könyvtárban Michael Denis történész irányí-
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tásával a pécsi egyházmegyére vonatkozó anyagot kutassa. Amíg dolgozott, megtanult 
franciául a Bécsben tartózkodó menekült francia papoktól. 1766-ban Rómában az 
Apollinare szemináriumban és levéltárakban folytatja munkáját, ahol szintén a pécsi 
püspökség történetére vonatkozó okiratokat és forrásokat tanulmányozta és másolta. 
Egy éves itáliai tartózkodás után tért haza, miután Pisában teológiai doktorrá avatták. 
1767. decemberében Klimó püspök pozsonyi házi kápolnájában alszerpappá majd 
1769-ben áldozópappá szentelte. A tehetséges fiatal tudós a püspök udvari papja, 
komoly feladatokat kapott: Magyarország első nyilvános könyvtárának prefektusa és a 
megyei növendékpapság tanára. 1773. áprilisától szentszéki tanácsos, 1775. december 
14-től pécsi kanonok, 1795. május 19-től Keresztelő Szent Jánosról nevezett pécsi 
várbeli prépost, 1803- március 26-tól a pécsi káptalan nagyprépostja. 1824-ben Király 
József pécsi püspök helyettesévé nevezi ki, majd a püspök halála után káptalani 
helynöki minőségben a pécsi egyházmegye ügyeit látja el. Szepesy püspök is megbízta 
helyettesítésével. 1832. szeptember 2-án 87 éves korában halt meg. A Jelenkor című, 
Pesten megjelent folyóirat 1832. szeptember 8-i száma így méltatja: „Az ő bő tudomá-
nyát nyilván hirdetik számos, részint nyomtatott, részint kéziratban maradt tudomá-
nyos munkái. Életében minden vagyonát a szegényekre osztá, s ugyan ezeket tevé 
holta után örökösivé." 

Latinul írt, de megtanult több keleti nyelvet, valamint a németet, az olaszt, a franciát, 
a horvátot. Irodalmi működésében Klimó püspök buzdítása és áldozatkészsége támo-
gatta, akinek leghőbb vágya volt hogy Pécsett egyetemet létesítsen. E cél é rdekében 
dolgozott, fáradozott évekig - beadványokkal és kérésekkel ostromolva a Szent Atyát 
és Mária Teréziát. 1767-ben Koller József személyesen adta át Antonelli bíbornok 
kezébe Klimónak XIII. Kelemenhez intézett kérvényét, melyben magának és utódai-
nak a pécsi hittudományi főiskolán a doktori fokozat adományozási jogával való 
felruházását kérte. 

Pécs, az urbs insignior - ahogyan Nagy Lajos király nevezte ősidőktől fogva nagy-
ra hivatott város. „Magis accommoda inter alias regni civitates" - ismeri el V. Orbán 
pápa, Nagy Lajos egyetemének megerősítője. Talán nincs még egy város hazánkban, 
mely annyira összeforrott volna az egyházzal, mint Pécs. Történetének lapjai hosszú 
időn át szinte azonosak s egyidőben íródtak egyházmegyéjének történetével. Elég, ha 
a magyar irodalom magvetőjére: Maurusra, a humanista költő-főpapra: Janus 
Pannoniusra, vagy Pécsnek meg az országnak első egyetemet szerző Vilmos püspöké-
re gondolunk a sok közül. Klimó György a püspöki szék elfoglalása után nagy tervé-
nek megvalósításába kezd: visszaállítani a hajdani Pécs fényét, hatalmát, szellemi 
életét. Meglátja, hogy Pécs a magyar, német, olasz és szláv népek középpontjában áll 
és az oiacz kultúra kapuja - itt egyetemre van szükség. Az universitas gondolata állan-
dóan foglalkoztatja, és a leendő egyetem számára megalapítja a püspöki székházban 
könyvtárát. A használati szabályzat utolsó sorai szinte közmondássá váltak: ...ditior 
abito, frequentius redito, - Gazdagabban távozzál és gyakrabban térj vissza. 

A XVIII. század egyházi literatúrája sokat köszönhet a Klimó megbízásából dolgozó 
tudósoknak. Egyházmegyéje papjai közül olyanokat bízott meg történeti munkákkal 
mint Szalágyi István, akire Pannónia egyháztörténetének írását bízta, míg Koller József-
re a pécsi egyházmegyéét. Munkájukat támogatta, lehetőséget nyújtva a külföldi 
kutatásokhoz. A Vatikán szellemi kincsei, a bécsi udvari könyvtár, a pozsonyi levéltár 
értékei, valamint az Európa országaiból megküldött anyagok lehetővé tették a méltán 
híres munkák; Szalágyi István: De statu ecclesiae Pannonicae libri VII. Quinque-
Ecclesiis 1777-1800. Engel J., - valamint Koller József: História episcopatus 
Quinqueeclesiarum. 1-7. torn. Posonii - Pesthini 1782-1812. Landerer - Trattner, majd 
a bevezetéseket tartalmazó kötet, a Prolegomena in históriám episcopatus 
Quinqueeclesiarum. Posonii 1804. Landerer — megjelenését. 
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Haas Mihály így ír a részletekről; „Szalágyi e lőbb készült el munkája első kötetével, 
mint Koller a magáéval, és ezt nem csekély ösztönzésül használta föl a nagy püspök 
Kollert illetőleg. «íme, - így szólt hozzá - ez megelőz, rajta, hogy nagyon el ne maradj 
tőle.» De nem csak Maecenas, buzdító, hanem útmutató corrector és bíráló volt a nagy 
főpap maga, mind a két munkára nézve. Valahányszor Koller egy-egy püspök életével 
kész volt, Klimó dolgozatát átvizsgálta, kijavitá, rendbeszedé. A hetedik püspök életé-
nél azt mondá Rollernak: «Most már látom, derekasan és jól haladsz, nincs már rám 
szükséged.»" 

Mint látjuk, a Pécs és Baranya történetére vonatkozóan alapvető fontosságú monog-
ráfiák hátterében Klimó György személye áll. Koller József múve előszavában őt jelöli 
meg mint szerzőt és a mű „diktálójának" nevezi. 

Klimó 1751-1777 közötti levelezéséből érthetővé válik az a szerep, melyet a püspök 
a nagyívű történeti szintézis létrejöttében betöltött. Megkereste kora hazai és külföldi 
tudós társaságait, történészeket, hogy régi okmányokat és a birtokukban lévő, és a 
pécsi egyházmegyére vonatkozó anyagokat rendelkezésére bocsássák. Többször 
találkozni Fridvalszky János jezsuita polihisztor nevével, aki Kolozsvárról küldött 
jegyzéket azokról az okmányokról, melyek pécsi vonatkozásúak voltak. Sokat segített 
Garampi, a Vatikáni Archívum prefektusa, aki a magyar történelemre nézve oly gazdag 
levéltár anyagát bocsátotta rendelkezésre. 1769- febniár 7-én olasz nyelvű levél megy 
Pécsről Rómába, melyből kiderül hogy Koller történeti művéhez a legtöbb okmányt 
onnét kapták. A viszonzás sem marad el: néhány földrajzi és történelmi mű, valamint a 
História episcopatus Quinqueecclesiarum kéziratának első kötete indul Itáliába. 
Bisztriczky Jánost a bécsi magyar kancellária regisztrátorát Pozsonyból írt levelében 
keresi meg Klimó. A levélhez melléklet csatlakozik a pécsi püspökök jegyzékével és a 
kéréssel, hogy a királyi könyvekben lévő pécsi vonatkozások kigyűjtése nagy segítsé-
gére lenne a készülő monográfiának. 

A aidós dominikánus Mamachi-nak Rómából küldött közlései nagyban elősegítették 
a török idők, illetve a török előtti állapotokra vonatkozó kutatásokat. A salzburgi 
egyház levéltára is sorra került a pécsi egyházmegye történetének megírásakor. Klimó 
György Firmián salzburgi hercegérsekhez fordult püspöksége történetének, korábbi 
hovatartozásának ügyében. 

Klimó György a nagy mű első kötetének megjelenését sem érhette meg, noha annak 
elkészülése az ő áldozatkészsége, buzdítása, segítsége nélkül elképzelhetetlen. Ezért 
hárította el Koller a személyének szóló dicséreteket. Mecénása iránti megbecsülése és 
szerénysége a tudós emberi tulajdonságait tükrözi. 

A szent koronáról írt múve - De sacra regni Ungariae corona commentarius. 
Quinque - Ecclesiis 1800. Typis Christinae Engel - az első monográfia e nemzeti 
kincsről, méltán alapműve a későbbi kutatásoknak, ezt mindig örömmel vallotta 
sajátjának. Értékét nagyban növelik a korona jobb és bal oldalról, valamint felülnézet-
ből készült illusztrációi, a koronázási jelvények és a palást képe. Ezeket Binder János 
Fülöp rézmetsző készítette, aki 1760-ban telepedett meg Budán és itt működött 1765-
1800. közt. A történelmi munkák mellett jelentősek teológiai írásai - mint a szentmise 
áldozat szertartásait tárgyaló (De ritibus et ceremonis in SS Missae sacrifico) - a pécsi 
egyházmegye liturgiái gyakorlat rendjével és előírásaival foglalkozó munkák, melyeket 
még több, dogmatikai értekezés is követ. A nyomtatásban megjelent művei közül a 
Pécsett nyomtatottak a helyi könyvnyomtatás fejlettségét is dicsérik. 

Koller tevékenységében sok időt fordított a püspöki könyvtár anyagának rendezésé-
re. Ő végezte el annak a 444 darabból álló kéziratanyagnak a feldolgozását is, mely 
eredeti okmányokat, királyi parancsokat, leveleket, káptalani bizonyítványokat foglal 
magában. Ezeket az értékeket Koller József vásárolta Olaszországban Klimó püspök 
megbízásából. 1766-ban Rómába utaztában több nevezetes várost is útba ejtett: Velen-
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cét, Bergamot, Milánót, Genuát, Firenzét. A kéziratokat Koller évszám szerint rendezte 
„in folio" 4 kötetbe. Az iratok tanalmát röviden föléjük írta. A rövidítések feloldását és 
gót betűs szövegek átírását is elvégezte. Az iratokat kora írásmódja szerint lemásolta, 
hogy a jeles gyűjtemény használatát elősegítse. 

Mint ember - a világ tudta nélkül - az evangélium szellemében élt. Mindenét szét-
osztotta, magára fordított a legkevesebbet. „Házi szegényeit" havonként támogatta és 
ha pénzéből nem futotta, kölcsönkért. Kanonoki házában minden évben tizenkét 
tanuló ifjú ellátását vállalta, akiknek havi zsebpénzt is juttatott. Számos bajba jutott 
embertársán segített. Gazdag könyvtára nagy részével még életében a püspöki 
könyvtárat ajándékozta meg - így tett a Pozsony megyében, Szomolányban lévő 
családi birtokkal is, amit rokonainak engedett át. Végrendeletében vagyonának két 
részét a káptalanra, harmad részét Pécs város szegényeire hagyta. 

A káptalani házak beszédes tanúi életének. A mai Káptalan u. 5. sz. alatti régi, szép 
emeletes épület 1775-1792-ig volt otthona, a jelenlegi épületnek a bejárattól nyugatra 
elterülő részét foglalta el. Innét költözött a „nomiál iskola" szomszédságában, attól nyugatra 
fekvő emeletes épületbe, az első káptalani házba. 1792-től 1832-ig, haláláig élt itt. A jelenleg 
Janus Pannonius u. 4. sz. alatti barokk épület megőrizte a korabeli melléképületeket; az 
udvari részen a ház nyugati és keleti oldalához csatlakozó, és a két oldalt összekötő épüle-
tet, mely annak idején raktár valamint istálló volt és innét lehetett egy feljárón a felső kertbe 
jutni. A felső kertben két részre osztott virágház volt, a kert közepén szökőkúttal. A korabeli 
feljegyzések szerint az ún. „pavilon" a kert ékessége volt. Itt fogadta Koller kanonok gróf 
Holínannsegget, a híres természetaidóst, aki 1793-1794-ben Magyarországot utazta be, hogy 
gyűjteménye számára madarakat és rovarokat gyűjtsön. Pécsi tartózkodása alatt különösen 
Koller kanonok „háztartását" dicséri. így ír enől: Az itteni papok között csak egyetlen egy 
van, aki kellemes háztartást vezet: Koller kanonok ez, egy okos, tanult férfiú, aminő akárhol 
is megbecsülendő, kivált itt,... Hét nyelvet egész jól beszél, pedig ezek egymástól eléggé 
különböznek, mint a magyar, német, latin, francia, olasz, tót és rácz. E nyelveket itt mind 
beszélik s gyakran egy ebéd alatt három, sőt négy nyelven társalognak egyszerre. Minden 
falusi lelkész aid 3-4 nyelvet, és pedig a magyart, németet, latint és ráczot." 

Kétszáz évnél is több telt el a vendégeskedés óta. A kerti pavilon és a normál iskola 
udvara között magas kőfal húzódott. Itt építtette 1830-ban Szepesy Ignác, az általa 
alapított Pécsi Püspök Joglyceum számára, Piacsek József tervei szerint, a város leg-
szebb klasszicista épületét. Emeleti termeiben talált második otthonra a Klimó könyv-
tár, kiegészülve Szepesy Ignác, valamint a pécsi kanonokok könyvtárainak anyagával. 
1923 óta a Pozsonyból Pécsre került Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának is 
otthona lett a Klimó könyvtár épülete, melyet az akkori pécsi püspök, Zichy Gyula 
bocsátott az egyetem rendelkezésére. Az 1960-as években eltűnt a kőfal. A terjeszkedő 
bibliotéka könyvkötőműhelye a kerti pavilonba került, melyet az Egyetem, a hozzá 
tartozó kerttel mint bérlő, használatba vett a Káptalantól. A „tudós Prépost" Koller 
József ma is befogadja és vendégül látja az arra rászorulókat, akár művei, könyvei, 
könyvtára, akár a könyvkötőműhellyé lett pavilon napsugaras és beszédes csendjében. 

B. Szepes Zsuzsanna 

Száz éves a Pécsi Nemzeti Színház 
Bár Pécs városa már a múlt század derekán önálló színilázat tudhatott magának, a 

vándortársulatok elhelyezési gondjai mégsem szűntek meg. Az 1840-ben átadott Mária 
utcai kőszínházat az évek múlásával kinőtte a rohamosan fejlődő, polgárosodó 
mecsekalji város. Az elaggott és életveszélyessé vált Oertzen-féle házat 1886-ban 
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