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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'
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