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Kcinyvemr6l

k<itet huszonndgy tanulmdny-ig€nyii irilst adkiizre az elmult mdsf6l 6v-

tized term6s1b6l,aPro Pannonia Kiad6i Alapiwilny 6rt6 gondozdsdban.

Mik6nt a kotet alcime (PiisPiikok. professzorok, poeaiA) jeIzi, olyan liivil6
egyhini szem6lyel<r6l is olvashatunk a konyvben, mint azltiliilb6lhazinkba 6r-

kezett, s tal6n a Mecsek aljdn is megfordult Szent Gell6rt ptispok, a kozdpkori

pdcsi egyetem alapit6sdnak id6szakiban tev6kenyked6 Neszm6lyi Mikl6s piis-
pok s ut6da, az ,,egyetemalapitd',kiilfdldi professzorok ,,importaT6sitri'is ffuadoz6

Vilmos piispok, valamint - immrir a t8. szisadb6l -a ,,konywiralapit6" Klim6
(Klimo) Gyorgy p6csi piispok. S hogy ki ne maradjon a sorb6l III. Jdnos p6csi

piispok, ismertebb nev€nJanus Pannonius. Ot a konyviinkben szerepl6 kolt6k 6s

irodalmdrok ,,n6vsordbari'is emliteniink kell, a k<jlt6 6s hadvez& Zrinyi Mik16s,

a Madich-leszdrmazott Balogh K6roly, a legujabb korb6l pedig Csorba Gy6-
z6 6s Ttiskds Tibor t6rsasigiban. A konyv tovdbbi szerepl6i:. Luigi Ferdinando

Marsigli, olasz hadm6rnok Buda torok al6li felszabadrtdsdnak kor6b6l; a,,zseni-

6lis 6rii{t" Kalm6r Gyorgy, aki a p6csi ptispoki ktinyvtdrban is ,,letette ndvlegy6t";

a p{ispoki konyvt6r tud6s munkatdrsa, Koller J6zsef; a l<tegyez€s utdn Aradr6l
P6csre koltozott hivatalnok 6s kivril6 fest6 Vizkelety Imre; azBrzs€bet Tudo-
mdnyegyetem olaszintdzet6nek alapit6 professzora, Koltay-KastnerJen6, s nem

utols6 sorban a Mecsekszabolcsr6l indult Arat6 Pil,ar6mai Gregoriana Egyetem

munkatdrsa. Konyviink Nagy Imre irodalomtort6n6sz, professor emeritus impo-
zins mtvdnek bemutatdsdval zdr',i' melyben piispoko( professzorok 6s podtdk

egyarfnt szerepelnek.

Roviden magamr6l Zala megyei pedag6gus csal6db6l szdrmazom. B<ilcsdsz

diplomdm birtokdban Budapestr6l Pdcsre koltoztem, itt alapitottam csalidot. Els6

munkahelyem (I967-t6l) a P6csi Egyetemi Korywtir volt, az utols6 (2003-ig) a
BaranyaMegyei Konyvtdr, a mai CsorbaGy6z6 Konyw6r. Meghivott el6ad6k6nt

tanitottam a p6csi eg'yetem Olasz lntdzet6ben, kiils6 munkatdrsa vagyok ma is

a Bolcs6szettudomdnyi Kutat6kozpont Irodalomtudomdnyi lnt6zet6nek, Buda-

pesten. Osztondijas kutat6k6nt a R6mai Magyar Akad6mia lak6ja lehettem k6t

alkalommal, kozel f6l6we. Ekkori, kivdlt orszdg-ismereti tapasztalataimat, 61-

m6nyeimet az elrrliilt h6rom €vtized sordn igyekeztem megosztani mdsokkal is,

mindenekel6tt koll6gdkkal,hozzhtartoz6kkal6s baritokkal. Er6l tanirskodnak a

2-3 lvente szervezett itilni utazdsok, melyek hoz.zdj|nitak mindenkori t6,mav6-

lasztdsomhoz is. Kor6nisem v6leden, hogy a jelen kotet f6cime:,,It6lidb6l ltiJi bi'.

Aszerz-6



A P6csi Egyetemi Konyvtir jubileuma (1774-7974) t27

nem k6rte fel a konlvtdrvezetls a tudominyos programban va15 kozremiikod6s-

re, holott egyik legproduktivabb kozremiikod6je volt mind az egyetemalapitasi,

*irrd p.dlg u J"""r Pannonius-6vfordul6nak. Term6szetesen dolgozott felk6r6s

n61kii1 is, amint ezt orszdgos szaKoly6iratokban kiszz'tett kor6bbi 6s rijabb ird-

saibizonyitldk.l6 Nem t.it"- le a lantot 6n sem, miut6n !975-ben megv6ltam

azEgyetemi Kon1,r,t6rt61, hisz ,,kivti{a116k6nt" publikaltam olyan ir6sokat, melyek

,r.-Joh.r,.k volna l6tre K1im6 6s a Klim6-ko nyvtfut n61kri1'17-

Koszonom Poh6nka Ev6nak, az Egyetemi Konlvt6r osztilyvezet6j6nek, hogy

lehet6s6get adott alassan feled6sbe meriil6 eml6kek fehd€z6s&e. Legyen koszo-

netem ,Zereny jele az 797 4-ben szriletett Klim6-koszo rrt6, az eredetihez k6pest

n6h6ny apr6cska korrekci6val.
Klim6-kiisziintf

Mfg Bda ds Rdma egymdst tillicitdlva oitattdk,

hogy a nagy'ttildgban melyikilk ttiselje a kalapot,

Te gazdaszemmel ndztdl szdt a t6riik-ldtta hatdrban,

ds cselekedtdl, amig ehhez idd ds ter adatott'

Gyerekszobrid nem'ttolt, tanultsdgod is csak hazai,

de egy sereg megtanulhatatlannal fe lttdrteztte

dtni tudtdl a lehet6sdggel, mit a Kegyelern

o ly m egdrdeme lten h e ly eze tt e lddbe'

B t) Ics j o b b dgyiv addk, tudpa tudtad,

a hit, a tudtis, nerncsak a hatalom szdrn{t,

rnegteremtetted a semrnibSl egyhdzmegydd

b arangtorny os, is ko lap a dos p ldb dnidit.

Tud6s kdnyoekfild hajoha drt6n

c s i I I agdtird l, univerzitdsrd I d lmo doztdl,

kincses ki)nyrttdrad tanis{tja ma is,

dlnraiddal nem a senkifildjdn hadakoztdl'

Hogy miiveddel egyszer rnajd bedrkezel'

Gyilmdlcsolni, hinned kellett ezt is.

)ri)tjilnk htit egyiitt a taldlkozdsnak

Geargius Klimo, Episcopus Quingueecclesiensis'

16 Petrovich Ede: Ismeretlen adatok a p6csi Egyetemi Kcin1rut6r tort6net6hez' Magyar

KdnyrLszemle, 1967.7.,40-43.; UO: A iOO 6vei I(im6-kc;nJwt6r tort6net€hez. Magyar

Kdnyvszemle, 797 4. 3-4., 315-325.
17 Boda Mikl6s: A tident-e16 tti egyh6zv6d6 irodal0m jelent6s k6Pvisel6j€nek miive o16h

Mik16s konyvt iriban. Magyar Kiinfiszemte,l975.7_.,59-67:; U6: Ka1m6r Gyorgyismeretlen

verse a pecii Kimo-gyul?.-e"yu.". In Rardtn6 Hal-du-Agne1 s.: F:ld? g?t-'^*l*-
na"yr.i"aup"st, ELfE b1.f fonyvtartudom6nyi 6s InformatikaiTanszdk,7ggg.,59-63'
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Bejegyzdsek ds mds megkiiliinbiiztet6 jegyeka p6csi piisptiki ktinyvtdr
egyes k6teteiben

A P6csi Egyetemi K<inyvtdr jubileuma (177 4-197 4)
El6zm6nyek
Es em6nyek, r endean €ny ek

KollerJ6zsef kdhija

Egy sokoldali p€csi szemilyis6g

Az ErzsdbetTudomdnyegyetem kiinyvtdra Balogh Karoly (187 9-1944)
irodalomtiirtinisz is mfffordit6 6let6ben

Az italianista Koltay- Kastner Jen6 (1892-1985) visszaemldkezdse
olaszor szigi hadifogsdgrira
Egy italianista visszaemldkezlse itdliai hadifo gsilgfua

Arat6 Pdl S. L (1914-1993),aPontificia Universitas Gregoriana
bibliogrrifu s a az egyhizt6rt6neti tudomdnyos s6g szolgalatiban

Csorba Gy6z6kihdja
Konyvt6ri besz6lgetdsek

Az els6ItS,Jia-€Im1ny
Eml6kek 6breszt6se klt |vnzed mfltin
B esz6lget6s a koltdszetr 6l
Postscriptum t

Gazdag 6s gazdagst6 61etmfi Ttisk6s Tibor. Vrilogatott bibliogrrifia
Osszeillitotta T[isk6s Anna

T[isk6s Tibor visszatekintdse kiinyvtdros 6veire

SzemtSl szembe Ttiskds Tibor eml6k6vel

Nagy Imre: Ottorony. A p6csi irodalmi mffveltsdg a kezdetektll
a huszadik szt.zafug

Kiinyvemr6l (Aszeru6)
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