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A Kalocsai Főszékesegyházi 

Könyvtár 

Kristófné Szabó Szerafina 

Jó szerencsém úgy hozta, hogy az ország több 

nagy egyházi gyűjteményében járhattam már, 

részint a szakmai utaknak, részint egyéni vagy 

csoportos kirándulásoknak köszönhetően. Így 

amikor kedves régi ismerősöm felhívott, hogy 

Kalocsára szervez kirándulást – első kérdésem 

természetesen az volt, hogy könyvtárba 

megyünk-e? Belefér! – mondta. Tudtam, hogy a 

csoport tagjai nagyrészt pedagógusok, illetve a 

művelődés, kultúra elkötelezett hívei. Már 

többször utaztunk együtt, ezért biztosak voltunk 

benne, hogy ez a programbővítés mindenkinek 

kedvére való lesz.  

 

A főszékesegyház épülete Rimai Edit fotóján. 

Így utaztunk el a szép alföldi városba, ahol némi 

városnézés, valamint a kötelező paprikamúzeum 

és paprikavásárlás után fogadtak bennünket a 

könyvtárban. Vezetőnk a könyvtár egyik 

kutatója, könyvtárosa volt. Ismertetőjéből 

mindjárt kiviláglott számunkra, hogy nagyon-

nagyon büszke a könyvtárra. Nem titkolta azt 

sem, hogy: öröm számára minden nap, amikor 

bemegy dolgozni, s a reggeli kávéja igazi 

zamatát az az összehasonlíthatatlan illat adja, 

ami csak a régi könyvek, a régi papír sajátja.  

 

A könyvtár a világ legszebb 12 régi könyvtára között egy 

svéd kalendáriumban. A kép forrása: 

http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek/konyvtarunk-vilag-

12-legszebb-regi-konyvtara-kozott-2004-ben  

Az érseki palota épületében, pompás barokk 

környezetben, faragott polcokon, szekrényekben 

őrzik a jelenleg mintegy 160 000 kötetes 

főszékesegyházi könyvtárat, mely a Kárpát-

medence egyik legnagyobb egyházi könyvtára, 

és egyben Magyarországé is. A gyűjteményt a 

18. században alapították, elődei a középkori 

káptalani- és érseki magánkönyvtárak voltak. 

Szent István korától kezdődően a 16. század 

elejéig feltehetően már 300-400 kötet kódexet és 

ősnyomtatványt gyűjtöttek össze Kalocsán, 

melyeket elsősorban a főszékesegyházi iskola 

tanárai, diákjai és az egyházmegye papjai 

használtak. Az egymást követő érsekek 

szerencsére szent feladatuknak tekintették a 

könyvtár gyűjteményének gazdagítását. (Vajon 

ma is így gondolkodnak ? Reménykedjünk, hogy 

belőlük is marad az utókornak valami hasonló.)  
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A 18. sz. egyik legkiemelkedőbb bibliofil érseke 

Patachich Ádám (1776-1784). Az érsek 7 825 

kötetet hozott magával Nagyváradról Kalocsára, 

amikor elkészült az Érseki Palota keleti 

szárnyában az Anton Maulbertsch grisaille 

fatáblaképeivel díszített barokk teremkönyvtár, 

amely ma is régi fényében pompázik. Itt 

kezdődik a könyvtárlátogató ismerkedő útja.  

Ahogy belépünk a tágas, 23 m hosszú 

nyolcablakos terembe, a falak mentén s a terem 

belsejében három oszlopban sorakoznak a 

könyvek, egységes barna - aranyozott 

bőrkötésben. Gyönyörű és impozáns a látvány! 

 

A barokk olvasóterem. A kép forrása: 

http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek/latogatas-

barokk-olvasoteremben 

Patachich Ádám utóda az érseki székben 

Kollonich László (1787-1817) volt, aki folytatta 

elődje könyvgyűjtő tevékenységét. Számos 

kötetet vásárolt a II. József által feloszlatott 

szerzetesrendek könyvtáraiból, könyvbeszerzései 

gyakran a kultúrtörténeti értékek mentését 

célozták. 1791-től Katona István történetíró 

segítette az érseket könyvbeszerzéseiben. Az ő 

szakértelmének és könyvismeretének is 

köszönhető, hogy ekkoriban számos történelmi-, 

földrajzi-, valamint tudománytörténeti 

vonatkozású kötettel gyarapodott a gyűjtemény. 

A 19. század elején a könyvtár állománya már 

meghaladta a 42 ezer kötetet. Sokan látogattak 

Kalocsára, hogy megtekinthessék a barokk 

olvasótermet és a könyvritkaságokat. Az 1813-

tól vezetett vendégkönyv bejegyzései szerint 

például Czuczor Gergely, Rómer Flóris, Trefort 

Ágoston, valamint Munkácsy Mihály és felesége 

is járt a könyvtárban. 

A későbbiekben az állomány már többnyire csak 

érseki, kanonoki hagyatékokból bővült. A 19. sz. 

második felében – az iskolahálózat kiépülésének 

következtében – megnőtt az olvasók, kölcsönzők 

száma. A 19-20. század érsekei koruk irodalmi 

termékeivel gyarapították a könyvtárat. Közülük 

kiemelkedik Haynald Lajos bíboros érsek, kiváló 

tudós-botanikus és könyvgyűjtő. Császka 

György érsek történelmi, genealógiai, heraldikai 

könyveket gyűjtött, Várossy Gyula érsek 

történelem és irodalomkutató volt. 

Könyvhagyatéka e tárgykörből magyar, német, 

francia, angol nyelvű. Grősz József érsek 

hagyatékát modern lelkipásztori és szentírás-

tudománnyal foglalkozó művek alkotják.  

A könyvtár a 20. században már helyhiánnyal 

küszködött; az érseki palota keleti szárnyának 

első és második emeletén szinte valamennyi 

helyiséget elfoglalta. 1945 után kedvezőtlen 

anyagi feltételek között működött. Fő 

szerzeményezési forrását továbbra is a papi 

hagyatékok jelentették. Az ideiglenes zárva 

tartás után (1951-1962) még hosszú ideig 

elmaradt a kutatók száma a 20. sz. első felének 

adataihoz képest. 

Figyelek az ismertetőre, s mintha a régi 

könyvismeret és könyvtártörténet előadásokon 

lennék − hallgatom a régi szerzők neveit, a 

műveket, a nyomdákat, nyomdászokat, akiket 

még anno bebifláztunk. (Érdekes, hogy azóta is 

megvannak a fejemben!). Vezetőnk csak sorolja, 

sorolja a ritkaságokat. Elképesztő gazdagság, 

hihetetlen értékek, nem túlzás! A régi könyvek a 

teljes állományból mintegy 90.000 kötetet 

tesznek ki. Különösen értékes a több mint 800 

kötetes kéziratgyűjtemény, amelyből 64 

középkori kódex. A legrégebbi pergamenkódex 

1040-ből származik; a legszebb művészi 

díszítésű egy 15 századi zsoltároskönyv. A 

könyvtár tulajdonában 514 ősnyomtatvány van. 

Szinte valamennyi 15. századi 

nyomdászműhelyből került ki, pl. Anton 

Koberger nürnbergi, Nicolas Jenson velencei 

műhelyéből. A 16. századból több mint 4 000, a 
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17. századból kb. 10 000 nyomtatványt őriz a 

könyvtár. Ezekből a kincsekből gyönyörű 

kiállítás látható a folyosókon. Közöttük van 

Luther biblája is. Régi könyvtári 

dokumentumokból is kapunk ízelítőt számlák, 

rendelő-levelek, katalógusok is láthatóak a 

tárlókban.  

A könyvtár jelenleg nyilvános könyvtárként 

működő tudományos intézmény, amely a 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye központi 

könyvtára. Bár kérdéseim lettek volna − főleg a 

jelen időszakra vonatkozóan − de tekintettel 

útitársaimra, akiket esetleg a dolognak ez a része 

már untatott volna, elbúcsúztunk a könyvtártól és

könyvtárosától. Az idő is elrepült, és a délutáni 

programnak is eljött a kezdési ideje.  

Csak ajánlani tudom minden kedves kollégának, 

ha ideje és módja van, nézze meg ezt a páratlan 

gyönyörűséget, amit Kalocsai Főszékesegyházi 

Könyvtárnak hívnak! Az interneten részletes 

ismertetők vannak a gyűjteményről, a 

ritkaságokról fotókkal illusztrálva. Miközben ezt 

a kis írást készítettem, magam is belemerültem 

újra. A fellelhető források a modern kor 

kihívásainak is eleget tesznek. Több mű is 

szerepel digitalizálva a honlapon a kutatók és 

szakemberek számára, de aki csak gyönyörködni 

kíván, az is megtalálja a kedvére valót. 

 

 

   

Légifotó az érseki palotáról és a főszékesegyházról. 

Fotó készítője és a kép forrása: CC BY-SA 2.5,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=898466

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=898466
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Kalocsa_-_Archiepiscopal_palace.jpg


Újra megnyílt az ősi Karavijjin 

könyvtár1 

Fink Noémi – Szilassi Andrea 

Szeptemberben röppent fel az a szenzációs hír, 

hogy több éves rekonstrukciót követően újra 

megnyílt Marokkó Fez városában a Khizanat al-

Qarawiyyin, avagy a Karavijjin könyvtár. 

Uralkodói engedéllyel Fatima al-Fihri, egy 

tehetős kereskedő lánya alapította a kilencedik 

században, aki családjával Tunéziából települt át 

Fezbe.  

A sokak által legrégibbnek tartott könyvtár a 

történelmi óvárosban található, és 27 más 

épülettel együtt nyitották most meg a látogatók 

számára. A helyreállítási munkálatok 

összköltsége 30 millió dollárt tett ki. A marokkói 

kulturális minisztérium 2012-ben bízta meg 

Aziza Chaouni marokkói-kanadai építészt a 

helyreállítással. 

 

A könyvtár épülete. A kép forrása: 

http://www.thenational.scot/world/profile-khizanat-al-qarawiyyin-the-

oldest-library-in-the-world-set-to-re-open-after-multimillion-pound-

restoration.22581 

A gyűjtemény egyik legértékesebb darabja egy 

9. századi Korán, amelyet kufikus írással írtak 

tevebőrre. Régi könyvek dohos illata járja át az 

olvasótermet. A kéziratok törékenynek, porosnak 

                                                           
1 E cikk főként Kareem Shaheen riportja alapján készült, 

amely a The Guardian-ben, 2016. szeptember 19-én jelent 

meg. https://www.theguardian.com/cities/2016/sep/19/books-world-

oldest-library-fez-morocco  

tűnnek, elkoptak az évek során. Némelyiket 

becsomagolták, nehogy szétessenek a 

kezünkben. Négy zárral lelakatolt ajtó mögött 

őrizték a legértékesebb köteteket, eredeti 

kéziratokat. A négy kulcs négy embernél, a 

könyvtár más-más vezetőjénél volt, akiknek 

mind személyesen jelen kellett lenniük, ha ki 

akarták nyitni a termet.  

 

A 4000 ritka kézirat egyike. Fotó: Kareem Shaheen. A kép 

forrása: https://www.theguardian.com/cities/2016/sep/19/books-

world-oldest-library-fez-morocco 

A felújított könyvtár új csatornahálózattal 

büszkélkedhet, amely biztosítja a kézirattár 

párátlanítását. A kézirat-restauráló laboratórium 

a legrégebbi szövegek megőrzésére és 

digitalizálására szolgál. A modern eszközök 

gyűjteménye magába foglalja a digitális 

szkennereket, amelyek azonosítják a miniatűr 

lyukakat a régi papírtekercseken, és egy olyan 

gépet is, amely folyadékkal kezeli, nedvesíti a 

kéziratokat − így óvva azokat a repedéstől. Egy 

szigorúan szabályozott hőmérsékletű és 

páratartalmú biztonságos terem ad otthont a 

legősibb munkáknak. 

"Az itt dolgozó emberek féltő gonddal őrzik a 

könyveket," mondja az egyik gondnok. "Minket 

bánthattok, de a könyveket nem." 

Egy vasajtó a folyosó mentén valaha 

összekötötte a könyvtárat és a szomszédos 

Karavijjin mecsetet – a tudás és a kulturális élet 

két központját. 
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Díszes csempék a Karavijjinban. Fotó: David Levene. 

Forrás:https://www.theguardian.com/cities/2016/sep/1

9/books-world-oldest-library-fez-morocco 

"Olyan volt, mintha sebeket gyógyítanánk", 

mondta Aziza Chaouni helyi lakos, és egyben a 

könyvtár helyreállításáért felelős építész. 

Csillogó szemmel tekint be a négy zárral 

lelakatolt kovácsoltvas ajtón az épület gondnoka. 

Odakint a marokkói nap fénye megvilágítja a 

csodálatosan szép Al-Karavijjin díszes csempéit.  

„A könyvtár beleillik ebbe a látképbe” - Aziza 

Chaouni visszaidézi dédapja emlékét, aki a 19. 

században öszvérháton utazott ide, hogy a 

Karavijjin egyetemen tanulhasson. "Ez volt az 

egyik otthona," - mondja. "Varázslatos aurája 

van." 

 

Aziza Chaouni építész. A kép forrása: 

http://www.thenational.scot/world/profile-khizanat-al-

qarawiyyin-the-oldest-library-in-the-world-set-to-re-

open-after-multimillion-pound-restoration.22581 

Chaouni gyakran meglátogatta nagybátyját a 

műhelyében, ami csak egy kőhajításra volt a 

könyvtártól, és mindig eltűnődött a hatalmas, 

zárt ajtó mellett elhaladva, hogy vajon mit 

rejthet. Amikor felkérték a helyreállítási 

munkálatokra, többet akart, mint csupán törött 

cserepeket rögzíteni. Elmondása szerint arra 

törekedett, hogy megőrizze a tradicionális 

építészeti elemeket, s úgy modernizálja a 

könyvtárat, hogy az épület hű maradjon 

évezredes múltjához. 

Chaouni koncepciója az volt, hogy a könyvtárat 

nem a múlt relikviájaként, hanem a városszövet 

élő részeként kell kezelni. Fez óvárosa 

rendelkezik a legnagyobb gyalogos úthálózattal. 

A legtöbb történelmi épület is itt található. 

Chaouni szerint példaként szolgálhat, mint élő 

település, és nem pusztán egy város a turisták 

számára. 

 

A kép forrása: 

http://www.thenational.scot/world/profile-khizanat-al-

qarawiyyin-the-oldest-library-in-the-world-set-to-re-

open-after-multimillion-pound-restoration.22581 

Az ősi arab világ öröksége veszélyben van. A 13. 

században mongol támadásnak esett áldozatul a 

Bölcsesség Háza Bagdadban, a muszlim 

kulturális és tudományos élet szimbóluma. 

Napjainkban másféle fenyegetettség éri az 

örökséget. Az Iszlám Állam terroristái 

lerombolták a moszuli könyvtárat, ősi 

kéziratokat égettek el, miután elfoglalták Irak 

második legnagyobb városát. Műemlékeket, 

tárgyi leleteket pusztítottak el, bulldózereiknek 

nem tudtak ellenállni az iraki és szír templomok 

sem. A könyvtár helyreállítása ezért sokkal több 

annál, mint régi szövegek megőrzése. 

Fénysugarat jelent egy önfeláldozó, zaklatott 

vidék számára. 
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