
MJÉKOZ ÓMS
AZ ESEMÉNYEK SZÍNHELYE:
- Péca és Budapest -

Közel négy hónapos késéssel, de jelentőségüket tekintve ma is 
aktuális eseményekről számolunk he olvasóinknak.

A pécsi jübiláris események alkalmából dr. Fényes Miklóstól, az ottani 
Egyetemi Könyvtár igazgatójától, mint legilletékesebbtől kértük a könyvtár 
múltjának ismertetését, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének - ez alkalomból 
tartott - vándorgyűlésről pedig annak egyik résztvevője dr. Borsos Józsefné 
az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatunk főmunkatársa számol be.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ által rendezett nemzetközi 
konferencia gazdag anyagát Havas Katalin, a KMK munkatársa ismerteti.

A PÉCSI EGYETEMI KÖNYVTÁR 
KÉTSZÁZ ÉVES JUBILEUMÁRÓL

Az egykorú irodalom és a rendelkező síinkre álló dokumentumok alapján 
megállapítható, hogy Klimo György pécsi püspök 1774—ben tette nyilvánossá az 
általa szervezett és felállított könyvtárat. E könyvtár 1923-ig Pécsi Püspöki 
Könyvtárként működött. 1923-ban, az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözte- 
kor, Zichy Gyula megyóspüspök a Klimo gyűjteményt is magábanfoglaló Püspöki 
Könyvtárat és az 183^*03 években emelt könyvtárépületet az egyetem rendelke
zésére bocsátotta "Egyetemi Könyvtár*' céljaira. A Pécsi Egyetemi Könyvtár et
től az időponttól kezdve működik jelenlegi helyén, és mint ilyen közvetlen 
jogutódja a Klimo-, illetve Püspöki Könyvtárnak. Ez volt a jogalapja, hogy 
1974. október 16-19-e között a Könyvtár fennállásának, illetve nyilvánossá 
tételének 200. évfordulóját ünnepelte.

A jubileumi rendezvények kellőképpen hangsúlyozták a könyvtár történetét, 
jelentőségét Pécs kulturális életében és számot vetettek jelenlegi feladatai
val is. A legfontosabb rendezvények, a tudományos ülés, a jubileumi ülés és a 
jubileumi könyvkiállitás a fenti kérdésekkel foglalkoztak. A Magyar Könyvtá
rosok Egyesületének ugyanebben az időben tartott VI. Pécsi Vándorgyűlése, és 
ezzel egyidejűleg a könyvtárosok nagyszámú részvétele a vándorgyűlésen és a 
jubileumi rendezvényeken, igen nagymértékben fokozta a jubileumi ünnepségek 
eredményességét.

A 200 éves évforduló nem csak Pécs városa, de a magyar könyvtártörténet 
szempontjából is jelentős eseményként értékelhető. Ezért tartjuk szükséges
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nek, hogy lapunk olvasói számára némi áttekintést adjunk a könyvtár történe
téről és jelenlegi helyzetéről, jelentőségéről.

Mindenekelőtt abból kell kiindulnunk, hogy Pécs kulturális múltjában 
számos kedvező és kiemelkedő jelenséggel találkozhatunk. Elég talán itt csur- 
pán Hampo György könyvtárára, Janus Pannonius működésére és az 1367-ben ala
pított középkori pécsi egyetemre utalnunk.

A történelmi hagyományok követése vezette Klimo György (1710-1777) pécsi 
püspököt, amikor a középkori pécsi egyetem újrafelállítása érdekében, illetve 
e törekvés támogatására, 1754-ben a tervszerű könyvgyüjtéshez fogott, és 
gyűjteményét 1774-ben nyilvános könyvtárrá tette. A lopassoi jobbágyszülők 
gyermeke e maradandó tette alapján a kiemelkedő pécsi és a magyar könyvtár- 
történet szempontjából jelentős egyéniségek között számottevő helyet foglal 
el.

E jelentőségét növeli, hogy Klimo - annak ellenére, hogy püspök volt - 
nem csak az egyházi jellegű müveket gyűjtötte, hanem mindazt az e korban be
szerezhető tudományos müvet, ami egy felállítandó egyetem könyvtári alapjai
nak megteremtéséhez szükséges volt. E tervszerű, gondos gyűjtést értékelte 
a Pécsi Egyetemi Könyvtár egykori igazgatója, amikor az 1950-es években meg
állapította: "A könyvtár kb. az 1850-es évekig európai tudományos könyvtári 
színvonalon állott: a legjelentősebb Európában megjelent tudományos müvek 
mind megtalálhatók állományában.*' (Ezt az 1950-es megállapitást dokumentálta 
egyébként az a könyvtörténeti kiállítás is, amelyet a jubileum alkalmából a 
könyvtár munka társa, Boda Miklós rendezett.)

A könyvtár történetéből külön ki kell emelnünk az elmúlt század harmin
cas éveinek történetét. Ez az időszak, amikor egy másik könyvszerető püspök, 
Szepesy Ignác, nem csak a könyvtár fejlesztésével foglalkozott, hanem meg
felelő hajlékot is biztosított a könyvtár számára. Szepesy szintén a pécsi 
felsőoktatás létrehozásán fáradozott, e törekvésével is kapcsolatban van, 
hogy a "Klimo-gyűjteményt" saját könyvállományával gazdagítva uj, az általa 
"díszesen emeltetett", a könyvtár jelenlegi épületében helyeztette el. Azon 
bán nem elégedett meg csupán az egyszerű áthelyezéssel, ennél többet tett: 
külön rendelkezést adott ki a könyvtár rendezésére, a katalógusok elkészíté
sére. Igen érdekes e rendelkezések tanulmányozása. Az e korban ismert, leg
fontosabb könyvtárrendezési szabályok igen következetes előírásával, és a 
későbbiekben végrehajtásával találkozunk e vonatkozásban. Érdekes még annak 
megemlítése, hogy Szepesy nem csak betűrendes katalógusokat készített. Uta
sítást adott a "Catalogus Meteriarum"- mai szóval szakrendi katalógus - elő
készítésére. E katalógusok ma is tájékoztatást adnak az állomány szakrendi 
megoszlásáról. A katalógusok használhatóságának bizonysága, hogy csak az 
1960-as években került sor ennek az anyagnak modem, cimlapfotós eljárással 
való feldolgozására.

A könyvtár életében az egyik legdöntőbb fordulat akkor következett be, 
amikor az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költöztekor az akkori püspök a 
könyvtárat és épületét az egyetem rendelkezésére bocsátotta, Egyetemi Könyv
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tár céljáira. Természetes, hogy a Püspöki Könyvtár alapjain meginduló Egye
temi Könyvtárnak igen sok nehézséggel kellett megküzdenie. Az indulás évelj 
a gazdasági nehézségeket is figyelemhevéve, komoly, problémákkal teljes idős
szakot jelentettek. A problémákat csak fokozta a Pécsi Tudományegyetem tel
jességének, a bölcsészkarnak időszakonkénti hiánya. A két világháború közt a 
fejlődés időszaka Fitz József és Dcmanovszky Ákos könyvtárigazgatók nevéhez 
fűződik. Az ő munkájuk következtében zárkózott fel a Pécsi Egyetemi Könyvtár 
hazánk egyetemi könyvtáraihoz.

A legdöntőbb fordulatot a felszabadulás, illetve az ezt követő időszak 
hozta. Tisztázódtak a könyvtár funkciói és a könyvtár is megindulhatott a 
szocialista könyvtárrá fejlődés utján. Ma a kétszáz éves könyvtár országos 
jellegű, általános gyűjtőkörű tudományos szakKönyvtárként működik, amelynek 
elsődleges feladata az egyetemi oktatás és kutatómunka könyvtári segítése, de 
a vonatkozó jogszabályok alapján, fentebbi jellegéből következően egyúttal 
regionális, tájkönyvtári feladatok ellátására is hivatott.

Funkciói és gyűjtőköre az egyetem egykorusága következtében a múlthoz 
viszonyítva szűkült, ez azonban azt eredményezte, hogy most már koncentráltab
ban, célratörőbben tudja azt a feladatot tdljesiteni, amit az általános 
irányelvek, az egyetem és a vonatkozó jogszabályok a könyvtártól a szocialis
ta szakemberképzés folyamatában és a szocialista tudat formálásában elvárnak.
FÉNYES MIKLÓS

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK
PÉCSI VÁNDORGYŰLÉSE. lQ74.okt.17-lq.

Időpontja egybeesett az Egyetemi Könyvtár Klimo-gyűjteményének két 
évszázados jubilárls ünnepségével. Ez a kettős program még vonzóbbá tette a 
déli végeken elterülő szépséges magyar város meglátogatását, ami meg is lát
szott az érdeklődők nagy táborán. Már a fogadtatás is szívderítő volt, mert 
akik Pestről utaztak le, kedélynyomorltó, esős, hüvős-ködös délután indultak, 
de a megnyitó reggelén szikrázó tiszta időre ébredtek. Hétágra sütött a nap, 
mint a mesében. Tudjuk, hogy itt a napsütéses órák száma évi kétezer, hát 
tartotta Is magát az időjárás ez "előíráshoz".

A futurológia jegyében összeállított előadásokat a Leőwey Klára gimná
zium dísztermében hallgathattuk meg, BERNICS Ferenc^ a megyei tanács művelődé
si osztályvezetőjének megnyitó szavaiból megtudtuk, hogy a századfordulóig 
alig volt néhány könyvtáruk, és "igazi" csak a Klimo-gyüjtemény. 1943-ban 
nyílt meg a városi könyvtár. Ma a megye 490 könyvtára közel kétmillió kötet
tel rendelkezik.

Az első előadást MÁTRAI Iászló akadémikus tartottat "A könyvtár és a 
társadalom kapcsolatai a jövőben" - címmel. Mint filozófus tárgyalta a ma 
legfontosabbnak tartott témát, a futurológiát. "A növekedés immanens jelen
ségei nyomasztóak" - mondta. A szükségletek kielégítése egyre nehezebb, ami
hez a feltételek megteremtése már futurológia. A kutatás és termelés szolgá

301


