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sével �adat-forgácsok� hozzájárulnak egy-egy
kérdés tisztázásához, érveket szolgáltatnak hipo-
tézisek megerõsítéséhez, esetleg újabb kérdése-
ket, kételyeket támasztanak.

Pécs nagyszerû püspök-költõjével öt írás is
foglalkozik. Közülük az elsõ az 1970-es évek-
ben Sevillában felfedezett kódexet, a Janus Pan-
nonius szövegeit tartalmazó kéziratok egyik leg-
fontosabbikát méltatja, s a szöveghagyomány
kérdõjeleit veszi számba, a másik pedig a Bara-
nya Megyei Könyvtár kiadásában Martyn Ferenc
harmincöt szép lapjával megjelent születésnapi
kiadványt értékeli, amely a latin költõ Búcsú Vá-
radtól címû versének huszonkilenc magyar fordítá-
sát tartalmazza. Janus Pannonius római utazásai-
ról, az összeesküvés utáni menekülésrõl, haláláról,
temetésérõl és pécsi utóéletérõl szólnak a követke-
zõ munkák, s végül olasz kortársáról, Gregorius
Tifernasról és a csak tudományos körökben ismert,
V. László halálára írt sírversérõl.

Három évszázad könyvtártörténeti emlékeivel
foglalkoznak a Pécsi Tudományegyetem központi
könyvtárában õrzött egykori püspöki gyûjtemé-
nyek érdekesebb darabjait felidézõ írások.
Albertus Pighius Hierarchiae ecclesiasticae
assertio címû nyomtatott munkája egykor Oláh
Miklós tulajdonában volt, s éppúgy Klimó
György pécsi püspök könyvtárába került, mint a
jezsuita Mossóczi Zakariás vagy Nádasdy Fe-
renc országbíró könyvei.

További két tanulmány szól a Klimó-könyv-
tár kincseirõl és Klimó korai gyûjtésérõl. Név-
mutató zárja az ex libris-reprodukciókkal illuszt-
rált kötetet, amelynek filológiai erényeit én, a nem
szakértõ olvasó nehezen tudnám értékelni, de arról
tanúságot tehetek, hogy Boda Miklós könyve tudo-
mányos erényei mellett élvezetes olvasmány. Szí-
vesen egyetértek a hátsó borítón lévõ megállapítás-
sal: �Boda Miklós kutatásai helyi vonatkozásaik
mellett egyidejûleg európai kitekintésû témák is.
Tanulmányai nem csupán hazai értéket képvisel-
nek, hanem az európai kultúrkörnek is integráns
részét képezik.�

Boda Miklós: Stúdium és literatúra.
Mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Megje-
lenik a Pro Pannonia Kiadó Alapítvány
kiadásában, a Pannonia Könyvek Szer-
kesztõségének gondozásában. Pécs, 2002.
194 p. Támogatta: NKÖM Magyar Könyv
Alapítvány, Csorba Gyõzõ Megyei Könyv-
tár, Pécs

Tuba László

Szolgáld ki magad!
Olyannyira igaz e
cím a szerzõk szán-
dékáról, hogy köny-
vük elõszava mû-
vük recenzióját is
�kiadja�:

Ezt a könyvet el-
sõsorban könyvtá-
rosoknak és � kissé
talán elavult kifeje-
zéssel � szakiro-
dalmi tájékoztatás-
sal foglalkozó szak-
embereknek, továb-
bá leendõ informá-
cióközvetítõknek és
brókereknek vagy e
hivatáskörre készülõknek írtuk, akiknek tanulmánya-
ikhoz, továbbképzésükhöz és gyakorlati munkájuk-
hoz kívántunk segítséget nyújtani. Mindez nem je-
lenti azt, hogy a könyv nem tehet (és reméljük tesz)
hasznos szolgálatot az információk �végfelhaszná-
lóinak�, akik az információs technológia fejlõdése
révén egyre gyakrabban találkoznak azzal a lehetõ-
séggel és egyben feladattal, hogy maguk keressék a
szükségleteiknek megfelelõ információkat. Ez külö-
nösen vonatkozik a könyvnek az interneten végezhe-
tõ információkereséssel foglalkozó részeire, de azt
hisszük, hogy a könyv tartalmának nagy része hoz-
zásegíti az információhasználókat vagy ahhoz, hogy
maguk éljenek az információkeresésre szolgáló for-
rások és eszközök használatának lehetõségeivel, vagy
ahhoz, hogy � felvilágosult fogyasztóként � tudják,
mit várhatnak az információszolgáltatás �fõfoglal-
kozású� munkatársaitól, illetve mivel járulhatnak
hozzá az utóbbiak munkájának eredményességéhez.

A könyv témájául választott szakterületnek mind
gyakorlati alkalmazási háttere, mind eszköztára, mind
pedig � az elõbbiektõl nem függetlenül � ismeret-
anyaga és irodalma az általában is gyors fejlõdés-
nél is gyorsabban fejlõdik, növekszik. Nem töreked-
hettünk arra, hogy e nagy ismeretanyagot teljes
körûen feldolgozzuk, és tartalmát teljes részletesség-
gel tárgyaljuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy az in-
formációkereséssel hivatásszerûen foglalkozó, nagy
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezõ információ-
közvetítõknek ebben a könyvben kevés újat mond-
hattunk. Mégis, abban bízunk, hogy a fontosabb,
könnyen továbbfejleszthetõ ismereteket ez a könyv
közli, amellett, hogy nem nagy � egy esetben gyûj-
teményes munkára is utaló � irodalomjegyzéke is
segíthet további ismeretek megszerzésében.
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