
2013. március 7-én délután három órakor
szép számú vendégsereg gyûlt össze a
pécsi Tudásközpont épületének földszin-
ti elõadótermében, ahol Schmelczer-
Pohánka Éva A Pécsi Püspöki Könyvtár
története (1774–1945) címû, a könyvtár
történetérõl szóló kötetének bemutatójá-
ra került sor.

A megjelenteket elõször Fischerné
Dárdai Ágnes, a pécsi egyetemi könyv-
tár fõigazgatója köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy e jeles alkalom nemcsak egy
nagyszerû kötet prezentálására, hanem
egyben egy jubileum ünneplésére is szol-
gál. Ugyanis a pont kilencven évvel ez-
elõtt az egyetem és a püspökség között
létrejött haszonkölcsön-szerzõdés értel-
mében Zichy Gyula pécsi püspök a püs-
pöki könyvtár használati jogát átengedte
egyetemünknek, és ezzel egy nagyszerû
lehetõség nyílt meg minden kutató és ér-
deklõ számára a könyvtári állomány szé-
les körû megismerésére. A fõigazgató ki-
emelte, hogy a püspöki könyvtár, a
Klimo Könyvtár mindig is különös he-
lyet képviselt az egyetemi könyvtár éle-

tében, amely köré mára már egy egész
osztály, a Történeti Gyûjtemények Osztá-
lya szervezõdött, amelynek vezetõje
2006 óta Pohánka Éva. Fischerné Dárdai
Ágnes végül hozzátette, a szerzõ mûve a
Virágmandula Kft. kiadásában, az egye-
temi könyvtár kiadványsorozatának tize-
dik darabjaként jelenhetett meg, ami
igencsak hûen példázza Pohánka Éva
szorgalmát, munkáját, lelkesedését.

Udvardy György megyéspüspök is di-
csérõ szavakkal méltatta a szerzõt. Mély
csodálattal adózott Pohánka Éva alapos
kutatómunkájának, és köszönetét fejezte
ki a nagyszerû kötetért, amelyben – hoz-
zátette – nem csupán egy intézmény álta-
lános történetérõl, hanem többek között
az alapítás körülményeirõl vagy éppen a
kutatószolgálat rendjérõl is olvashatunk.
A püspök hangsúlyozta, a munka lehetõ-
séget adhat a múlt ezen fejezeteinek még
tágabb megismerésére, és alapot szolgál-
tathat a megszerzett tudás rendszerezésé-
re is, amelyet aztán jó szívvel adhatunk át
a következõ generációknak.

Zeller Gyula, a Pécsi Tudományegye-
tem rektorhelyettese kiemelte, egyetemi 
könyvtár nélkül az egyetem, püspökség
nélkül pedig az egyetemi könyvtár elkép-
zelhetetlen lenne, hiszen a könyvtári ál-
lomány gazdagodásában fontos helyet
foglal el a Klimo Könyvtár, amely mára
az egyetem egyik legfontosabb tudomá-
nyos kutatómûhelyévé vált.

A szerzõt aztán Jankovits László, a
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar egyetemi docense kérdezte
munkájáról. Beszélgetésükbõl kiderült,
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hogy Pohánka Éva tizenegy évvel ezelõtt
került a Klimo Könyvtárba, ahol a napi
könyvtárosi munka mellett az intézmény-
ben idegenvezetéseket is folytatott. Ott
aztán a gyakran felmerült kérdések és
színes érdekességek vitték egyre köze-
lebb ahhoz a felismeréshez és szán-
dékhoz, hogy egy részletes történeti 
beszámoló megírásához fogjon hozzá.
Pohánka Éva továbbá kihangsúlyozta, jó
munkakapcsolatot ápolt a könyvtár törté-
netével már régebb óta foglalkozó kollé-
gákkal, Boda Miklóssal és az azóta saj-
nos elhunyt Móró Mária Annával, akik
szintén hozzásegítették a témaválasztásá-
hoz. Ezen felül Szentkirályi Istvánnak a
könyvtári állományba került hagyatékát
végigvizsgálva is ihletett kapott mûve
megírásához.

A szerzõ mûvében a Klimo Könyvtár-
nak, Magyarország elsõ nagy nyilvános
könyvtárának történetét három korszakra
bontva tárgyalja, amelyek közül – elmon-
dása szerint – az elsõ, az 1774 és 1832

közötti idõszak tartogatta a legizgalma-
sabb és legérdekesebb adalékokat. Ebbõl
az idõbõl még számos feltáratlan adat ha-
gyományozódott ránk, itt kellett a legki-
terjedtebb kutatásokat elvégezni, ugyan-
akkor a mai napig ez az idõszak szolgál-
hat még a legtöbb különlegességgel is. 

Pohánka Éva büszkén sorolta fel azo-
kat a neves személyiségeket, akikrõl a
legszívesebben olvasott, akikkel a legin-
kább foglalkozott, mint pl. Csajághy
Károly vagy Koller József. Végül el-
mondta, hogy az elmúlt idõszakban a
Klimo Könyvtár könyveit rendszeresség-
gel olyan nagy nevek is használták, mint
például Mátyás Flórián, Szily Kálmán,
Kovachich Márton vagy a már em-
lített Koller József. Hozzátette, ku-
tatómunkája  során felüdülésként érte,

hogy számos anekdotával is megismer-
kedhetett a püspöki könyvtár történe-
tét illetõen, és örömmel vette, hogy a
könyvtárról mint a regényes históriák 
tárházáról is olvashat. ■
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