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Kcinyvemr6l
k<itet huszonndgy tanulmdny-ig€nyii irilst adkiizre az elmult mdsf6l 6vtized 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 6rkezett, s tal6n a Mecsek aljdn is megfordult Szent Gell6rt ptispok, a kozdpkori
pdcsi egyetem alapit6sdnak id6szakiban tev6kenyked6 Neszm6lyi Mikl6s piispok 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 Gy6z6 6s Ttiskds Tibor t6rsasigiban. A konyv tovdbbi szerepl6i:. Luigi Ferdinando
Marsigli, olasz hadm6rnok Buda torok al6li felszabadrtdsdnak kor6b6l; a,,zseni6lis 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 Tudomdnyegyetem olaszintdzet6nek alapit6 professzora, Koltay-KastnerJen6, s nem
utols6 sorban a Mecsekszabolcsr6l indult Arat6 Pil,ar6mai Gregoriana Egyetem
munkatdrsa. Konyviink Nagy Imre irodalomtort6n6sz, professor emeritus impozins 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, Budapesten. Osztondijas kutat6k6nt a R6mai Magyar Akad6mia lak6ja lehettem k6t
alkalommal, kozel f6l6we. Ekkori, kivdlt orszdg-ismereti tapasztalataimat, 61m6nyeimet 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,mav6lasztdsomhoz is. Kor6nisem v6leden, hogy a jelen kotet f6cime:,,It6lidb6l ltiJi bi'.
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P6csi Egyetemi Konyvtir jubileuma (1774-7974)

nem k6rte fel a konlvtdrvezetls a tudominyos programban va15 kozremiikod6sre, holott egyik legproduktivabb kozremiikod6je volt mind az egyetemalapitasi,
*irrd p.dlg u J"""r Pannonius-6vfordul6nak. Term6szetesen dolgozott felk6r6s
6s rijabb irdn61kii1 is, amint ezt orszdgos szaKoly6iratokban kiszz'tett kor6bbi
megv6ltam
saibizonyitldk.l6 Nem t.it"- le a lantot 6n sem, miut6n !975-ben
melyek
azEgyetemi Kon1,r,t6rt61, hisz ,,kivti{a116k6nt" publikaltam olyan ir6sokat,
l6tre K1im6 6s a Klim6-ko nyvtfut n61kri1'17hogy
Koszonom Poh6nka Ev6nak, az Egyetemi Konlvt6r osztilyvezet6j6nek,
koszolehet6s6get adott alassan feled6sbe meriil6 eml6kek fehd€z6s&e. Legyen
k6pest
eredetihez
rrt6,
az
Klim6-koszo
netem ,Zereny jele az 797 4-ben szriletett
n6h6ny apr6cska korrekci6val.
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l, univerzitdsrd I d lmo doztdl,

ki)nyrttdrad tanis{tja ma is,
dlnraiddal nem a senkifildjdn hadakoztdl'

kincses

Hogy miiveddel egyszer rnajd bedrkezel'
Gyilmdlcsolni, hinned kellett ezt is.
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Geargius Klimo, Episcopus Quingueecclesiensis'
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