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nak. Tanúi és megőrzői lettek ezek a sorok íróik 
korának, társadalmi és politikai helyzetének is. 
Feldolgozásukat és értelmezésüket alapos és kö
rültekintő kutatómunka előzte meg. 

Külön szeretnék kiemelni három tanulmányt, 
amelyek híres íróink-költőink irodalmi igényű 
magánlevelezésébe engednek bepillantást. A ku
tatóknak és a laikus olvasóknak egyaránt élményt 
jelenthetnek a pályakezdő Sík Sándor édesany
jához írt eddig publikálatlan sorai, amelyekben 
korai írásait is postázza. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna meghitt levelezése, valamint Babits Mihály 
és Reményik Sándor baráti levélváltása ugyan
csak magával ragadó olvasmány. 

Végül két kritikai megjegyzés: Mindegyik ta
nulmány önmagában is egy-egy üzenet, egy-egy 
levél. A könyv olvasóiban, akik e leveleket kézhez 
kapják, felmerülhet az igény, hogy az írókat meg
ismerjék, ezért érdemes lett volna a szerzőket leg
alább egy-két szóban bemutatni. Többen az ere
deti, kéziratos anyagból dolgoztak, ezért ismerik 
a levelek böngészésének élményét. Ennek ellenére 
mindössze egy levélmásolat található a kötetben és 
egy a címlapon - a vizuális élményhez hozzászo
kott modem olvasó szomorúságára. 

A tanulmánygyűjtemény darabjai mind tudo
mányos igényű, alapos munkák. Akár a tartalom
jegyzék, akár a névmutató segítségével haszonnal 
válogathat közöttük mind a szakértő kutató, mind 
a kíváncsiskodó érdeklődő. 

Diós JUDIT 

Móró Mária Anna: A Pécsi Egyetemi 
Könyvtárban őrzött Klimó-könyvtár kataló
gusa. I. A könyvek szerzői betűrendes kata
lógusa. Bp. 2001. Tarsoly Kiadó, 695 1. /A Pécsi 
Egyetemi Könyvtár Kiadványai 1./ 

A könyv szerkezete a következő: A pécsi 
püspöki könyvtár rövid története I. Rövidítések 
jegyzéke II. Bibliográfiai források. 

A katalógus alfabetikus, a bibliográfiai le
írás után következnek a donátori és possessori 
bejegyzések, majd a jelzetek és a bibliográfiai 
hivatkozások. 

A bibliográfiai leírások minuciózusán pon
tosak - örömömre a szláv könyvek esetében is. 

A szerző külön jelzi a grafikus eljárással 
készült címlapokat és az ex libriseket. Említést 
nyernek az illusztrációk, a képes táblák, térké
pek, valamint a könyv állapota is. 

A Klimó könyvtár állománya az ősnyomtat
ványoktól a 19. század második felében napvi
lágot látott művekig tizenötezer könyvet foglal 
magába; akik valaha meglátogatták - talán nem 
is sejtették milyen kincsek vannak a barokk 
teremkönyvtár polcain. 

Klimó György, aki egyetemet akart létrehozni 
Pécsett, ehhez kívánta megteremteni a könyvtári 
alapot, amely éppen ezért tematikailag sokrétű. 

Barátai és ügynökei, akikkel állandó levele
zésben állt a legtöbbet Ausztriában és Itáliában 
vásároltak. 

Sok értékes könyvet szerzett az 1773-ban 
feloszlatott jezsuita rend könyvtáraiból. 

Szinte minden tudományágnak a 18. század 
végéig napvilágot látott szakirodalma megta
lálható a könyvtárban; a humaniórák mellett a 
természet- és orvostudomány is, valamint a szép
irodalom. Külön figyelmet érdemel a biblia
gyűjtemény, amelyben ritka példányok vannak, 
valamint a Plantiniana. 

Megjegyzendő, hogy a könyvtár az alapító 
halála után tovább gyarapodott Szepesy Ignác 
és Scitovszky János püspökök jóvoltából, vala
mint ajándékokból, és a lelkészkedő papság ha
gyatékából. 

A bevezetőből az egykori könyvtárosok és a régi 
katalógusok sorsáról is tudomást szerezhetünk. 

Summázva: a magyar könyv- és könyvtár
történeti szakirodalom Móró Mária Anna tollá
ból kivételesen értékes művel gyarapodott, amely
nek második kötetét nagy érdeklődéssel várhatjuk, 
mivel abban kapnak helyet a folyóiratok, a kéz
iratok, valamint a nyomtatott könyvek személy-, 
hely-, nyomdász- és possessorneveinek mutatói. 

Megjegyzendő, hogy a katalógus külső meg
formálása méltó a tartalomhoz; a kötés fényes, 
világoskék papírból készült, az elülső tábla rek-
tóján a könyvtár épületének fényképével. 

OJTOZI ESZTER 




