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KLIMÓ GYÖRGY
Alig három éve a Pécsi Egyetemi Könyvtár nagyszabású ünnepségsorozat

keretében emlékezett meg arról, hogy Kllrnó György pécsi püspök kétszáz évvel
ezelőtt tette nyilvánossá nagyhírű könyvtárat. Ez volt az első nyilvános könyvtár
Magyarországon.; tette tehát egymagában is elegendő lenne arra, hogy nevét
évszázadok múltán is tisztelettel és megbecsüléssel emlegessük. Am Klímó sze
mélyét és tevékenységet közelebbről nézve egy olyan nagyszerű egyéniség alakja
bontakozik ki előttünk, aki nagyon megérdemli, hogy életútját és tevékenységet
- halála kétszáz éves évfordulója alkalmából - felelevenítsük.

Klimó György a Nyitra megyei Lopassó (Lopasov) községben 1710. április
4-én igen szegény jobbágy család gyermekeként született. Értelmessége korán
megnyilatkozott, és így került magasabb tanulmányok végzésére a közeli Nagy
szombatba. Élete e sanyarú korszakának emlékét, élelerngyűjtő bögrejét meg
őrizte és püspöki asztala vendégeinek is mutogatta. A gimnázium elvégzése után
papnövendék lett, s tanulmányai befejeztével 1735-ben Eszterházy Imre eszter
gomi érsek felszentelte. Alig kétesztendei vedrődi és vágújhelyi káplánkodás
után Klobusuczky Ferenc érseki helynök titkáraként működik. 1741. február
l-én már tagja az esztergomi káptalannak, ugyanekkor nyitrai, néhány hónap
múlva sasvári főesperes és ugyancsak rövid idő múlva novii c. pűspökké nevezik
ki. 1747-ben már az udvarnál is felfigyelnek kiváló adottságaira és Mária Te
rézia a kancelláriához a magyar ügyek előadójává. referendáríusává nevezi ki.
Ilyen gyors pálya után szinte már nem is meglepő a következő lépcső: 1751.
július 30-án a királynő kinevezi a már három éve üresedésben lévő pécsi püs
pöki székre. Róma még ez év november Lj-én jóváhagyja a clöntést és 1752.
március 5-én Klobusiczky Ferenc, aki ekkor már kalocsai érsek, Pesten püspökké
szeriteli Klimó Györgyöt. A pécsi püspök egyúttal Baranya vármegye és Tolna
vármegye föispánja is volt: e tisztségekbe Klimót Pécsett 1732. április 17-én,
Bonyhádon pedig 20-án iktatták be ünnepélyes külsőségek között.

A pécsi püspöki széket elfoglalva meglehetősen nehéz helyzetben találta
magát mind egyházpolitikai, mind közjogi szempontból. Volt egy olyan súlyos,
spectálls problémakomplexum, amely megoldatlanságával, de úgy is mondhatjuk:
megoldhatatlanságával szinte tragikus vonásként kísérte végig pécsi működését,

haláláig. Ez pedig abból adódott, hogy a város az 1. Lipót által 1703. április
19-én kibocsátott ún. "Nova donatio" nyomán - a kamarai igazgatás megszűn
tével - a püspök és a káptalan birtokába került. A város polgársága váltakozó
hevességű, de szüntelen harcot folytatott szabad királyi jogainak érvényesítéséért,
hivatkozva a török idők előtti jogaira, amelyeket azonban bizonyítani nem tudott,
mert az okmányok eltűntek. Klimó elődei, Nesselrod Ferenc és Berényi Zsigmond
a városküzdelmét nemcsak a püspöki hatalom elleni ágálásnak. hanem egye-
nesen az egyház jogai csorbításának fogták fel és éltek minden eszközzel, amelyet
jogosnak és célravezetőnek tartottak a város törekvéseinek leküzdésére. Mind
kettőjüknek igen nehéz helyzet jutott osztályrészül abban a vonatkozásban is,
hogy a török utáni' egyházmegyéjük csak roncsaiban létezett, s a plébániák szer
vezése, a papi utánpótlás feladatai már magukban is szinte emberfeletti feladatot
jelentett egy olyan területen, amelyet alig hogy elhagyott a török, kuruc-csatá
rozások és rác-dúlásole pusztítottak, sanyargattak. Tagadhatatlan, hogy a század
derekára, amikorra Klímó Pécsre jött, az egyházmegye irányítása és plébánia
szervezete jól-rosszul rendeződött. De e körülmény -- elődei nagyságának elis
merése mellett - semmiképpen nem kisebbíti azt a- nagyszeru dinamikus szer
vező erőt és tevékenységet, amely a pécsi egyházmegye alapjainak rendezésében
Klírnó György nevéhez fűződik.

Egyéniségének és tevékenységének monogratíkus
magára. Mi itt és most csak kísérletet tehetünk arra,
felvázoljuk ennek a rendkívüli. képességekkel megáldott
bernek az arcélét.

Negyvenkét éves, mídőn fiatalos lendületével, céltudatos, tettre kész akarat
erejével és ami egyik legnagyobb erénye: koncepcíózus képességgel megáldva
-- a prímási udvari és kancelláriaí évek tapasztalataival gazdagon - megér
kezett székvárosába. Az ünnepélyes f?gadtatás és beiktatás külsőségeit már fe-
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ledve látott hozzá. hogy évek óta főpásztort nélkülöző és sok gonddal kűzdő ei{V
házmegyéjét megismerje, rendbe tegye. Egyik első dolga, hogy létrehozza a
püspöki tanácsot, majd még beiktatása évében megkezdi a három évig tartó
canonica visitatiét. Hamar felmérte a legfontosabb teendőket és szinte évről

éne, tervszerűen halad előre azok megvalósításában.
Vizitációja nyomán gondoskodott új plébániák és flliák alapításáról, meg

rongálódott vagy éppen elpusztult plébánialakok rendbehozásáról, külön gond
dal vizsgálta a templomok állapotát és felszereltségét és igen jelentős adomá
nyokkal segítette azok külsejének-belsejének méltóvá tételét. Alaposabb
kutatások nélkül is forrásaink több, mint húsz új plébániáról és közel 70 temp
lomról, kápolnáról tudósítanak, amelyekkel Klirnó- gazdagította egyházmegyéjét.
De tudta, mít ér a legszebb. templom és plébánia Is, ha nincs megfelelő papja,
- tehát következő legsürgősebb teendóje volt a papképzés megfelelő alapokra
helyezése, színvonalának emelése. Az addigi kétéves -Iöiskolát előbb három
évesre, majd négyéves időtartamra növelte. Nem elégedett meg azonban a ren
delkezések egyszerű kiadásával, hanem azok végrehajtását, de különösen az
intézkedések eredményességét, amikor csak ideje engedte, személyesen is ellen
őrizte. lVIég élete utolsó időszakában is, mikor járni már nem tudott, a szom
szédos könyvtárterembe vitette magát' és ott hallgatta meg a növendékek
vizsgáját.

Az új növendékek felvételét is szígorú konkurzus előzte meg, ennek ered
ményét kiemelten az határozta meg, hogy tucl-e a jelölt a magyaron kívül
németül és horvátul, -- aki csak egy nyelvet ismert, azt elutasította, míg tudását
nem pótolta újabb nyelvvel. A török idők alatt elnéptelenedett falvakba ugyanis
nagy számban jöttek messzí vidékekről telepesek; az ő lelki gondozásukra gon
dolt Klimó, amikor olyan nagy gondot fordított a nyelvi képzésre. A nyelvi tudás
és a kifejezési készség állandó gyakorlását kívánta elérni azzal, hogy megkí
vánta, hetenként 3-4 növendék írjon neki levelet, amit aztán elbírált és véle
ménnyel adott vissza.

Papjainak képzését a szeminárium elvégzésével nem tekintette befejezeti
nek, - a kiválóbbak további képzéséről is gondoskodott. Egyeseket Nagyszom
batba, másokat, mint Szalágyit és Kollert Rómába küldte. E két utóbbi jeles
történetíróként is működött: Szalágyi István hét könyvben írta meg a pannóniai
egyház helyzetét, Koller József pedig nyolc kötetben a pécsi püspökség történetét.

Vizitációi alkalmával szomorúan tapasztalta az egyes falvakban az alsó fokú,
elemi oktatás rendkívül gyarló voltát. Ilyenkor bizonyára sokszor felmerült benne
nyomorúságos gyermekkorának emléke, de tudta azt is, hogy csak úgy remélhet
ujabb növendékeket Intézeteibe. ha az alapképzés színvonalát emelni tudja. Ez
irányú tevékenységét mindennél jobban bizonyítja, hogy amikor Pécsre jött,
Baranyában 72 helyen volt népiskola, s ez a szám haláláig 134-re emelkedett.
A falusi tanítókat serkentésül anyagilag ís támogatta, de gondja volt a jobb
előmenetelű tanulók jutalmazására is.

A pécsi püspököt megillető tisztelet és megbecsülés helyreállítását célozhatta
az a törekvése, hogy visszaszerezze a palliumviselésí jogot, amelyet XII-XIII.
század' elődje, Kalanus püspök kapott. Ez a jog a századok során elenyészett.
Egyesek szerint Kalanus csak saját személyére kapta és utódaira nem vonat
kozott. Mária Terézia lelkesen pártfogoltá Klimó kérelmét, melyet ő terjesztett
XIV. Benedek pápa elé. A pápa 1754. agusztus 29-én megadta Klimónak
és utódainak az érseki palliumviselési és a keresztelőviteli jogot bizonyos meg
kötésekkel. például azzal, hogy minden utódja külön köteles kérni. Az érseki
jelvényeket 1755. június 29-én, a székesegyház patrónusainak ünnepén Givovich
József Miklós syrmiaí püspök, apostoli delegátus adta át Klírnónak ünnepélyes
külsőségek között.

Klimóra - mint említettük - a pécsi püspöki szék elfoglalásakor közjogi
teendők is vártak. Baranya és Tolna megye főispáni tiszte együtt járt a püspöki
méltósággal, s ehhez később még Verőce megye főispánsága is járult. E tiszt
ségeit igen komolyan vette, a megvékkel szeros kapcsolatot tartott és józan,
bölcs meglátásaival és ítéleteivel általános tiszteletet vívott ki magának. Jó
"előiskola" volt számára az a néhány év, amelyet az udvari kancellária refe
rendáriusaként töltött el. Megkeserítette azonban életét az a közjogi kötele
zettség, amely a fentebb már említett körülményből adódott: hogy Pécs város
földesura is volt.
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Mikor Pécsre érkezett, elég hamar átlátta a helyzetet és egyéniségének meg
felelően a, városhoz való viszonyában nem azt nézte és kereste, ami elválaszt,
hanem a kiegyenlítődést kereste. Tudott a város felszabadulási törekvéséről, és
ma már nyilvánvaló, hogy pécsi életének ez a probléma volt a legsúlyosabb
.terhe, sőt tragédiája.

Klimó igen egyszerű sorból, saját szorgalmával felemelkedve sem felejtette
el, hogy honnan jött és így igen jól megértette, mit jelent a földesúri fenn
hatóság alatt élni. Tragikus volt tehát számára az, hogy éppen neki kell ezt a
földesúri posztot betölteni.

Nagyon megszerette .ezt a várost. Sok módon gyakorlatilag is kimutatta, de
legjobban talán azzal, hogy amikor Mária Terézia Csáky és Barkóczy prímások
halála után két ízben is szerette volna Esztergomba prímásnak vinni, Klimó
ellenállt és betegségével mentette ki magát az uralkodónő előtt, - de baráti
körben így szólt: "Tizenhárom éve dolgozem emegye művelődése érdekében,
nem hagyom el soha." A város iránti szeretete azonban a felszabadulási törek
vések folytán sajnos csak egyoldalú volt. Bármit is tett a városért. bárhogy is
szeretett volna kezet fogni vele, - rnegadályozta a villongás, a város lakóinak
ellentétes törekvése. Ez volt második tragikus vonása Klimó és a város kap
csolatának,

-Az előbbiekból folyóan az lett volna természetes - és elveinek is ez felelt
volna meg - ha ó maga szabadította volna fel városát. Ismételt, Irásba foglalt meg
nyilatkozásáról tudunk, amelyben burkoltan, vagy nyíltan kifejezésre juttatta,
hogy ő a várost felszabadítaná már csak az uralkodónő iránti hálából is, - de
nem tehett, mert püspöki esküje tiltja az egyházi javak elidegenítését. Végül
- hogy lelkiismeretén könnyítsen - az ó helyzetében igen merész lépésre
szánta el magát: 1775. október 26-án jelentést küld VI. Pius pápához, kérve,
oldja fel esküje alól, hogy szabaddá tehesse városát. Válaszul a Szeritszék éles
hangú dorgálásban részesítette és rossznéven vette tőle, hogy még feltételesen
is beleegyezett az elidegenítésbe. Valóban, ezt a súlyos konfliktust csak 1777-ben
bekövetkezett halála oldhatta fel. A halálát követő interregnum alatt meg is
történt 1780. január 21-én Pécs szabad királyi várossá nyilvánítása.

Klimó közjogi tevékenysége nem merült ki a megyeí főispánságokban, hanem
tevékenyen részt vett az országgyűlések munkájában is, ahol felszólalásaival
ismételten elismerést szerzett. Így történt, hogy fel merült vitás ügyekben több
ízben is választott bírói szerepet töltött be. Egyik legnevezetesebb megbízatása
az volt, amikor a veszprémi püspök, Padányi Biró Márton visszás Iőispání mű

ködése ellen feljelentést tettek az udvarnál, .a második komissió királyi bizto
saként - a királynő egyenes óhajára - Klimót küldik ki, 1754. április 3-án.
Klimó nyílt ülésen rója meg Padányi Birót, mint "rossz" főispárit. Érthető, hogy
Padányi Biró Márton naplójában nem egészen hízelgő jelzókkel emlegeti Klimó
paraszti származását, aki szerinte azért mondta latinul a beszédét, mert nem tud
tisztességesen magyarul.

Nagyon valószínű, hogy ez a széles látókörrel rendelkező férfiú, míkor Pécsre
jött, nem csupán pillanatnyi helyzetét vette szemügyre, de igyekezett meg
ismerni az ősi város múltját, sót régmúltját is. Tudhatott a római korabeli
Pécsről. Sopíanaeról, . hisz 1716-ban a kollégium építkezésénél, s ezután a kű

lönböző építkezéseknél gyakorta kerültek elő római kori emlékek, - de nyilván
tudott költő elődjérő], Janus Pannoníusról, és lehet, hogy olvasott, hallott a
Nagy Lajos-féle· pécsi egyetemről is. Az ilyen ismeretek felgyújthatták minden
humanista szellemkincs iránt érzékeny lelkét, és így már tudatosan törekedett
arra, hogy a valóban megszeretett várost a régi kulturális fényébe emelje.

Egyik első teendőjének tartotta helyrehozni a székesegyház belső bereride
zését, amelynek siralmas állapotáról Mária Teréziához intézett felterjesztésében
részletesen ír. De ugyanígy gondot fordít a palota átépítésére is, rendbe hozatja
a mohácsí palotát és csinos nyaralót építtet Mecseknádasdon.

Nem érzéketlen Klimó a művészetek iránt sem. Ennek számos tanújelét
adta, amikor igen tevékenyen, irányítóari tartotta kézben a dóm zenészeinek
ügyeit. Szinte f szenvedélyesen ragaszkodott ahhoz, hogy minden, a dóm muzsí
káját érintő kérdésről tudjon, s nemegyszer elutasította a tudomása nélkül
hozott döntéseket. Külön kell említeni a püspöki palota Iestménvett, valamint
azt a hat nagyméretű brüsszeli gobelint, melyeket Mária Teréziától kapott, s
amelyek napjainkban is ékességei a palotának. Nevezetes volt numízmatíkaí
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gyűjteménye, melyet halála után sajnos kiraboltak, - csupán a római érmék
katalógusa maradt fenn.

Említettük már, hogy korábbi éveiben aíaposan megismerkedett az egyházi
és világi iratkezelés rendszerével. saját, igen kiterjedt levelezésére is nagy
gondot fordított. Feltehetően ide vezethető vissza az az elhatározása, hogy a
helyi adottságok (malompatak) kiaknázásával papírkészítő malmot létesít. Tervét
1764-ben közölte a káptalannal és a telkén, költségén történt építkezés befejez
tével 1771-ben meg is indult a pécsi papírkészítés.

Tudománypártoló és kultúrafejlesztő egyéníségét legjobban egyik nagysza
bású - de sajnos végül is eredménytelen - törekvése mutatja meg. 1769-ben
felterjesztéssel fordul Mária Teréziához azzal a kérelemmel, hogy a Nagy Lajos
féle "Studium generale" pótlására állítson fel Pécsett egyetemet. Az egyetemet
minden lehető anyagiakkal segíti, könyvtárat és éremgyűjteményét is felajánlja,
a személyí feltételeket is biztosítja, hogy négy fakultás nyithassa meg kapuit:
teológia, kánonjog, egyháztörténet, valamint filozófia és matézís, Felterjesztését
így zárja: " ... és végül, mivel egy könyvnyomdára is szükség lesz, ennek fel
állítását is kérem a királyi kegytől". Ma sem ismeretes, hogy felterjesztése
a kancellária melyik útvesztőjében akadt el; tény, hogy a nagyszerű. terv nem
valósulhatott meg. Lelkesen fogadta azonban Klimó a néhány év múlva, 1772-ben
jelentkező, nyomdász, Engel János József ajánlkozását, és kérvényet saját kezű

ajánlásával ellátva, maga adta be az udvarnál. Engel a privílégiumot elnyerte
s mint első pécsi nyomdász büszkén nevezte magát püspöki nyomdásznak.

Klímó György nevét országos hírűvé nagyszerű könyvtáralapítása. helye
sebben annak köznyilvánossá tétele tette. Az újabb kutatások szerint könyvgyűj

tését még esztergomi tartózkodása alatt kezdhette, mert első ex librisének év
száma 1741. Mikor Pécsre jött, már itt találta a. káptalan őrizetében elődjének,

Berényi Zsigmondnak mintegy 3000 kötetes könyvtárát, amelyet a magáéval egy
beolvasztott és 'ezt gyarapította sok vesződséggel, még több anyagi áldozattal pécsi
működésének két és fél évtizede alatt, míntegy 15 OOO kötetes rendkívül értékes
könyvtárrá. Ezt a könyvtárat nyitotta meg 1774-ben. A könyvtár gyarapítása
érdekében rendkívül kiterjedt levelezést folytatott, Rómában Giordani Bernardus
lateráni kanonok volt segítségére a beszerzésben, de ugyanígy gyakran váltott
levelet Gazzarriga professzorral és Garampival, a bécsi pápai nunciussal, aki
korábban a vatikáni könyvtár vezetője volt, s egy alkalommal meglátogatta
Klimót Nádasdon és Pécsett. .

Az állandó aktivitásban lobogó élet sokáig ellenállt a romboló kórnak.
amely az eddig ismert tünetek szerint gyomorfekély, vagy gyomorrák lehetett.
Gyakran keresett enyhülést Karlsbadban, a kezelés azonban csak időleges eny
hülést adhatott. 1777. március 2-án szélütés érte, mely már végleg ágyhoz kötötte.
Nagy szenvedéseit megható türelemmel viselte; május 2-án halt meg. Végren
deletének kiegészítő intézkedése szerint a pécsi dóm Corpus Christi kápolná
jában temették el.
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