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FIGYELŐ 

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiállításai 2009-ben. A Pécsi Egyházmegye 2009. augusztus 23-án 

ünnepelte alapításának 1000. évfordulóját. A püspökség megemlékezéseihez a helyi intézmények 

és szervezetek a város számos pontján csatlakoztak különféle rendezvényekkel. A Pécsi Tudomány- 

egyetem Egyetemi Könyvtára egyedi szálakkal kötődik a pécsi egyházmegye történetéhez, hiszen 

az alapjait képző hajdani püspöki könyvtár Klimó György egyházfő nagylelkű felajánlásából léte- 

sült, és nyitotta meg kapuit mindenki közhasznára 1774-ben. A könyvanyag jogi státusza igen ér- 

dekesen alakult, hiszen 1925-től az egyetem és a püspökség között megkötött Haszonkölcsön- 

szerződés értelmében jogilag az egyházmegye és a püspök tulajdonában maradt, ám a használati 

jogot az egyetem élvezte. Ez a jogi állapot az elmúlt rendszerben is fennállott, és mind a mai na- 

pig tart. 

A 2009. évi kiállítás-sorozat fő tematikai egységét ekképpen nem kellett keresnünk, hiszen adva 

volt: a könyvtár anyagán keresztül bemutatni az elmúlt 1000 esztendő főbb eseményeit, kulturális 

történéseinek vonalát. Kezdetben igencsak nagy fejtörést okozott az állományunkban található 

dokumentumok segítségével a fejlődésvonal teljességének megrajzolása, hiszen a Klimó Könyvtár 

egy, a 18. század derekán alapuló könyvgyűjtemény, amelynek legfőbb gyűjtőkörét nagyobb há- 

nyadban 17–20. századi kéziratok és nyomtatványok tették ki. A helyzet a helyi levéltárakban sem 

rózsásabb, mivel a Pécsett fellelhető középkori és kora újkori kéziratos és nyomtatott források a tör- 

ténelem viharaiban sajnos elvesztek, megsemmisültek, jobb esetben pedig elkerültek a városból. 

Ekképpen már a koncepció kialakulásának kezdetén tisztában voltunk azzal, hogy kizárólag pécsi 

anyaggal nem sikerülhet a vitrineket megtölteni, és nem tudunk történelmileg hű képet adni láto- 

gatóink számára. Innen kezdődött a budapesti közgyűjteményekkel – a Magyar Országos Levél- 

tárral, a Budapesti Történeti Múzeummal, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtárával és az 

Országos Széchényi Könyvtárral – való kapcsolatfelvétel. 

A kiállítások megtervezésénél még egy, nem titkolt szándékunknak is eleget kívántunk tenni, 

miszerint bemutassuk a Pécsi Püspöki Könyvtár azon „kincseit”, ritkaságait, amelyeket különleges 

értékességük miatt az 1950-es évek óta a püspökség kincstárában őriznek, így ezeket a dokumentu- 

mokat nem vehetik napi szinten a kezükbe sem a könyvtárosok, sem az olvasók. Jó részük utolsó 

ismertetése az 1930-as évek előtt keletkezett, újbóli leírásuk és vizsgálatuk igen fontos feladatot 

képezne. Az egyes bemutatókban olyan gyűjteménytestek anyagai is előtérbe kerültek, amelyek 

ismerete kevésbé reprezentált a Klimó Könyvtárban. Ezen kiállítások segítségével reményeink 

szerint több forrást sikerül a kutatások fókuszába állítani. 

2009. május 15-én mutatta be a könyvtár az „1000 esztendő pécsi püspökei” című, a Pécsi Püs- 

pöki és Káptalani Levéltárral (Kovács Zoltán levéltáros segítségével) közös kiállítását, amely 

a millenniumát ünneplő pécsi egyházmegye püspökei előtti méltó főhajtás jegyében készült el. 

A tavaszi nyitó kiállításunk szélesebb dimenzióban, kilépve a könyvtár kereteiből a pécsi egyház- 
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megye történetének bemutatására vállalkozott, főként a fennmaradt levéltári források segítségével. 

A Klimó Könyvtár Hártyatermében berendezett tárlat a pécsi ordináriusok történetét dolgozta fel, 

Bonipert püspöktől Mayer Mihály megyéspüspökig. A fennmaradt írásos dokumentumok mellett 

helyet kaptak az apróbb tárgyi emlékek is, amelyek révén több évszázad történeti vonala rajzolódott 

ki. Az egyházmegye történeti forrásait tekintve a középkor időszakából igencsak nagy hiányossá- 

gokkal kellett számolnunk. A történeti kutatásokat a 18. században Klimó György püspök ösztön- 

zésére Koller József kanonok, püspöki könyvtáros végezte el: összegyűjtötte, majd lemásolta az 

európai állami levéltárakban, továbbá a Vatikáni Levéltárban a pécsi egyházmegyére vonatkozó 

dokumentumokat. Ezen iratok a mai napig a hajdani püspöki könyvtár kézirattárának markáns részét 

képzik. Az egyházfők hitelesítő pecsétjeinek a Püspöki Levéltárban őrzött sora a Magyar Orszá- 

gos Levéltár és a Budapesti Történeti Múzeum vonatkozó pécsi anyagával adott egységes képet. 

A felszabadító háborúk utáni pécsi püspököket felsorakoztató tárlókban már bőségesebb bemutató 

volt látható. Itt már olyan levéltári források kerültek ki, amelyek bár fennmaradtak, mégis igen 

ritkán vagy soha nem voltak kiállítva; így például az uralkodók által főkegyúri jog alapján tett 

püspöki kinevezések, továbbá a pápai bullával ellátott szentszéki megerősítések. Ezek egészülnek 

ki a pécsi egyházfők helyi munkásságából megőrzött emlékekkel, azok képeivel, személyes tár- 

gyaival, műveivel. Az egyházmegye e jeles alkalomból a nevesebb egyházi személyiségek emlé- 

kére millenniumi emlékérmet veretett: ezen ezüstérmék már a modernkori megemlékezés jelképeivé 

váltak. 

A pécsi egyházmegyével közös kiállítás-sorozat második darabja, tematikáját tekintve a közép- 

kor írásbeliségét és a nyomtatott könyvkultúráját volt hivatott bemutatni a bibliotéka Aranytermé- 

ben. A gazdag tárlat szerves részét képezte a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

„Egyházi műveltség a régi Magyarországon” című tudományos konferenciájának (2009. június 3–6.), 

amely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, 

a Pécsi Egyházmegye és a régi magyar irodalmat tanító egyetemek tanszékei által került megren- 

dezésre. 

A Klimó György által alapított első nyilvános könyvtár azon kéziratos és nyomtatott középkori 

munkái adták a bemutató fő vonalát, amelyeket különleges értékességük miatt jelenleg a püspöki 

kincstárban őriznek. Köztük a legrégibb egy négykötetes kéziratgyűjtemény, amely 266 darab Árpád- 

és Anjou-kori, valamint későbbi korszakbeli eredeti oklevelet, valamint azok 18. századi átiratait, 

magyarázatait tartalmazza. Eme oklevélgyűjtemény nagy része Dobai Székely Sámuel lovaskapi- 

tánytól származtatott át a püspöki bibliotékára, majd Koller József történész-könyvtáros dolgozta 

fel azokat. Szintén tőle vásárolta meg Klimó a Magyi-kódexet és egy II. Ulászló korabeli okle- 

vélmintakönyvet, amelyek jogi formuláriumokat tartalmaznak. A középkori írásbeliség okleveles 

forrásai a vitrinekben kiegészültek a Magyar Országos Levéltár gyűjteményében fellelhető ma- 

gyar uralkodói pecsétek másolataival. A Budapesti Történeti Múzeum a Pécsi Egyetemi Könyvtár 

rendelkezésére bocsátotta a magyarországi írásbeliség és könyvkultúra tárgyi emlékeit, amelyek 

nagy része budapesti ásatásokból került a felszínre. A budai festőműhely festőedényei, a könyv- 

táblaveretek és a vallási élet apró kegytárgyai mind-mind bizonyítékai a virágzó középkori Ma- 

gyarország létező könyves kultúrájának. A kiállítás egyik legrégibb kézirata egy 1380-as években 

pergamenre írott Missale Romanum volt, amely Herzan Ferenc szombathelyi püspök tulajdonát 

képezte. Ezt a példányt jelenleg a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

könyvtárárában őrzik. A középkori könyvkészítés a gótikus és reneszánsz könyvkötés művészeti 

remekeinek felmutatásával vált élvezhetővé, így a könyveknek egy kevésbé „mutogatott” oldala is 

előtérbe került. A hajdani püspöki könyvtár rendkívül gazdag, ám 1803-ban eltulajdonított érem- 

gyűjteményét a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya középkori ásatásaiból előkerült ural- 
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kodói pénzérméivel idéztük fel, kiegészítve a bibliotéka numizmatikai szakirodalmi remekeivel. 

A kiállítást a magyar történeti források Klimó Könyvtárbeli darabjai zárták: Kézai Simon Chro- 

nica Hungarorumának egy 18. századi másolata mellett megtekinthető volt az 1473-ban, Hess 

András budai ősnyomdájában nyomtatott Chronica Hungarorum 1481-es, Johannes Menestarrfer 

bécsi orvos-rektor által elkészített kézirata. Ez azon kevés másolatok egyike, amely a csekély 

számú nyomtatvány mellett fellelhető volt Magyarországon. A kiállítás különlegessége az a For- 

gách-kódex volt, amely a nagyváradi püspök, Forgách Ferenc 1551 és 1574 közötti történeti fel- 

jegyzéseit tartalmazza, bátyja Forgách Simon és Istvánffy Miklós jegyzeteivel kiegészítve.  

A harmadik alkalommal szervezett kiállítás („A Pécsi Püspöki Könyvtár ritkaságai és kóde- 

xei”) a könyvtár második alapítójáról, Szepesy Ignácról elnevezett teremben nyílt meg 2009. 

szeptember 15-én. A hajdani Püspöki Könyvtár legértékesebb és gazdagon illusztrált kézirataiból 

és ősnyomtatványaiból bemutatásra került darabok az egyházi kultúra és a liturgikus élet kiemel- 

kedő munkái voltak. Ezen köteteket napjainkban szintén a püspöki kincstárban őrzik. A legrégibb, 

kisméretű kéziratos Biblia a 13. század első feléből, Franciaországból származik, és a párizsi 

miniátoriskola apró gyöngybetűivel készült el. A benne található 112 iniciálé teszi egyedivé és 

kivételesen szép kivitelűvé a kötetet. Mellette kapott helyet egy szintén francia készítésű, fólió 

méretű Szentírás, a Hainburgi Biblia, amelyet kivételes aprólékossággal és műgonddal készített 

144 figurális és ornamentális iniciáléval díszítettek. Ezek mellett még további kéziratos és ős- 

nyomtatvány jellegű példányok kalauzolták el a látogatókat a 14. és 15. század könyvművészeté- 

nek sokszínűségébe. A kiállítás kuriózumát az Ernuszt Zsigmond pécsi püspök megrendelésére 

1499-ben, Velencében nyomtatott Pécsi Misekönyv két fennmaradt példánya jelentette, amelyek 

az egyetlen nyomtatásban fennmaradt dokumentációját jelentik a pécsi korabeli liturgikus életnek. 

Az országban fellelhető példányok közül az Országos Széchényi Könyvtár pergamen- és papír- 

példánya lett a kiállítás dísze. A pergamen misekönyvből a hajdani püspöki bibliotéka is rendel- 

kezett egy példánnyal, ám ez a leghiányosabb az országban: kikerült belőle a Krisztust mint a ke- 

gyesség kútját ábrázoló, gazdagon színezett kánonkép. A papír-kódex érdekessége, hogy a benne 

fellelhető 1769-es ex libris tanúsága szerint hajdan Klimó György pécsi ordinárius tulajdonában 

volt. Egy velencei 1494-es, díszítés nélküli ősnyomtatvány-Biblia mellett Szepesy Ignác püspök 

kéziratos pergamen imakönyve volt látható, amely egyik színes példája a 15. századi milánói 

miniátorműhely munkásságának. Az 1455-ben keletkezett, német szentek életrajzát tartalmazó, 

kiállított kéziratos kötet mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen egy hajdani bőr okuláré nyo- 

mát fedezhetjük fel annak „Index”-énél, amely bizonyítéka az aktív használatának is. A sort Szent 

Ágoston Isten városáról írott munkájának 1468-ban, Strassburgban, kommentárokkal megjelente- 

tett díszes kiadása zárta. 

A millenniumi programjaink befejező tárlata 2009. november 25-én nyílt meg a Klimó Könyv- 

tár Hártyatermében, és tematikája szerint bepillantást igyekszik adni az egyházi zenekultúra gyűj- 

teményünkbe bekerült kéziratos és nyomtatott reprezentáns darabjaiba. Továbbá a pécsi egyházi 

zenei élet sokszínű múltjából felvillantott jellegzetes részletek bemutatásával emléket állít a helyi, 

18–20. századi vallásos zenekultúrának. A kiállítás alapját itt is a Klimó Könyvtár kéziratos és 

nyomtatott dokumentumai, továbbá a Pécsi Püspöki Levéltár kottatárának anyaga tette ki, amely 

kiegészült a várostörténeti múzeum vonatkozó tárgyi emlékeivel. A kiállítást Dezső Krisztina mu- 

zeológus-könyvtáros készítette. 

A kiállítások kiemelkedő látogatottsága, valamint az érdeklődők lelkesedése is azt bizonyította 

számunkra, hogy a történelmünk, és a régi korok fennmaradt emlékei iránti csillapíthatatlan meg- 

ismerés vágya napjainkban is fontos tényezőként van jelen. Az egyházmegye 1000 éves fennállása 

során megmaradt kulturális javak mind-mind ékes bizonyítékai a múltunk egy-egy szeletének, 
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amely megismerése kötelességünk, hiszen ennek ismeretében értékelhetjük a jelen történéseit, és 

alakíthatjuk a jövőnket. 

A kiállítás berendezési munkáiban a Történeti Gyűjtemények Osztálya munkatársai, Darvasi 

Réka, Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Kokovai Szabina, Pohánka Éva és Szilágyi Mariann 

vettek részt. 

POHÁNKA ÉVA 

Új magyar bibliofil hasonmássorozat születése (Schöck Gyula kiadványai). Az elmúlt évti- 

zedben a régi nyomtatványok és kéziratok hasonmás kiadásai iránti kereslet növekedésével egy 

időben a kiadók különböző színvonalú, és különböző anyagi értékű (áru) sorozatokat indítottak 

útjukra. A hatvanas években indult, bibliofil és filológiai szempontból egyaránt igényes sorozat, 

a „Bibliotheca Hungarica Antiqua” túlélte a politikai változásokat, és a filológiai alaposságát 

(megfelelő kísérő tanulmány közlése mellett) megtartva, továbbra is megjelenik a Balassi Kiadó 

kiadói gondozásában. Ez a sorozat az irodalomtörténészek és a nyelvtörténészek számára készül, 

elérhető áron, de nem bibliofil igénnyel adja közre a ritka nyomtatványok hasonmásait. Sok kiadó 

szánta el magát alkalmi hasonmások létrehozására. Ezek a kiadványok általában mérethelyes fak- 

szimile formák, a megrendelő pénztárcája dönti el, hogy milyen papíron, milyen kötéssel készül- 

nek el. A Pytheas Kiadó, vagy a szentendrei Vincze László papírmalma és kiadója által kiadott 

könyvek sajnos még a könyvtárak számára is vásárlási nehézséget okoznak, ugyanakkor számos, 

ma már nehezen elérhető könyv vehető kézbe nekik köszönhetően. Egyes egyetemi tanszékek, 

szakmai csoportok is gyakran adatnak ki ajándékozási szándékkal (például egy-egy professzor 

születésnapjára) a szakterület történetét idéző könyvek hasonmásait. Ezek a kiadványok baráti 

körben terjednek, sajnálatos módon még a nemzeti könyvtárba sem jutnak el, tekintve, hogy pél- 

dányszámuk nem haladja meg az ötvenet, így köteles példányt a nyomda nem küld. A kiadónak 

meg vagy eszébe jut ez, vagy nem. 

A Kossuth Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár „Amor librorum” klubja már rendszeresen 

évi öt könyvet jelentet meg, jellemzően 1850 előtti magyar nyelvű könyvek hasonmásait. A kísérő 

szöveg kétoldalas ismeretterjesztő, emlékeztető jellegű, és a kiadványok sok esetben nem méret- 

helyes fakszimilék, a sorozat méretéhez igazítja a kiadó az egyes köteteket (néha csak a margó 

nagyobb, de előfordul a szövegtükör nagyítása, vagy kicsinyítése is). 

A szekszárdi Schöck Gyula azonban, összefogva a Pécsi Főegyházmegyével, nagy kalandba 

fogott. Több európai országban már régóta létező igényes hasonmás könyveket kezdett kiadni olyan 

céllal, hogy a jelentős vásárlóerővel rendelkezők kincsképzési szándékkal ezekbe helyezzék el 

megtakarításaikat. Ezeknek a könyveknek az értéke a banki megtakarítások kamatait meghaladó 

mértékben kellene, hogy nőjenek, hiszen a vásárlók jellemzően nem a történeti, filológiai szakmai 

körökből kerülnek ki. A legjobb hazai és európai hagyományt követve, a hasonmás kötet előállí- 

tási minősége (papír, kötés) mellett, a kiadó külön könyvet irat a hasonmás tárgyául szolgáló mű, 

annak szerzője, illetve kiadásai bemutatásának, ha kell, le is fordíttatja a ma már nehezen hozzá- 

férhető nyelveken (latin, ógörög stb.) megjelent szövegeket. Költséges kiadás, minőségi könyv- 

szakmai, filológiai és történeti munka, és ennek eredményeként hallatlanul magas ár! A kiadónak 

ráadásul nem titkolt szándéka az, hogy az egyes eladások hasznát új fakszimile munkákra fordítja, 

illetve karitatív módon, példányokat juttat el közkönyvtárakba a megjelent darabokból. Ilyen mó- 

 

 


