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Közhelyszámba megy az a megállapítás,
hogy Egerben három fõ turisztikai vonzerõ
van: a vár, a bor és a strand. Ezek közül csu-
pán a vár tartozik a szorosan vett kulturális
látnivalók közé. A megállapítás rendelkezik
némi igazságtartalommal, mert minden más
látnivaló, ami Egerben még fontos: a bazili-
ka, a líceum, a minaret, a mûemléki belvá-
ros, a múzeumok, csak azok közé a neveze-
tességek közé tartozik, amelyeket „ha már itt
vannak, megnéznek”. Ám egyik sem kimon-
dottan turisztikai célpont, ha úgy tetszik, ki-
fejezetten ezért senki sem látogat Egerbe,
mint ahogy az említett három tényezõ miatt
igen. A városban egyébként is kulturális túl-
kínálat van, húsz állandó kiállítás (amelyek
közül öt a várban van) várja az idelátogató-
kat, és a várban kettõ, a város területén pe-
dig további három olyan helyszín található,
ahol rendszeresen nagy jelentõségû idõsza-
kos kiállítások hívogatják az érdeklõdõket,
hangsúlyozottan nemcsak az itt lakókat. Ha
figyelembe vesszük azt is, hogy az egy idelá-
togatóra esõ vendégéjszakák átlagos száma
városunkban nem éri el a kettõt, könnyen
beláthatjuk, hogy egyetlen olyan vendégünk
sincs, aki akárcsak öt–hat múzeumot, illetve
kiállítást meg szeretne nézni egy-másfél na-
pos itt tartózkodása során.

Az idelátogató turisták mindenekelõtt a
várat keresik fel, ahol a kazamatákon kívül
egy-két látnivaló megtekintése és egy na-
gyobb séta képezi a látogatás tárgyát. Miután
ott egységes belépõjegyet árulnak, amellyel
majdnem minden látnivaló megtekinthetõ,
nehezen állapítható meg, hogy ki hány kiál-
lítást néz meg, de az ott eltöltött idõ és a ta-
pasztalat alapján megállapítható, hogy a ka-
zamatákon kívül a Hõsök terme és a Gótikus
Palota állandó történeti kiállítása tart számot
a legnagyobb érdeklõdésre. A legcsekélyebb
a képtár látogatottsága. A statisztikáik alap-
ján 450–500 ezer látogatójával a vár az or-
szág leglátogatottabb múzeumának számít.
Másik, ki nem hagyható turisztikai célpont a

bazilika, ahol a látogatás ingyenes, és a láto-
gatókról nem is vezetnek statisztikát, de
becslések alapján évente legalább 80–100
ezer látogató keresi föl turisztikai céllal a
székesegyházat. Ezeket követi a líceum, ahol
több látnivaló is van: a Csillagászati Múze-
um, a Varázstorony és a Fõegyházmegyei
Könyvtár. A líceum látogatóinak száma
évente 20–25 ezerre tehetõ, ezeknek csak
egy része, mintegy nyolcezer fõ tekint meg
mindent. A többiek szelektálnak, így a
könyvtár látogatóinak száma például a 2008.
évben 11 ezer fõ volt. A legjobb évben sem
haladtuk meg azonban a 16–18 ezer fõt.
2009-ben látható emelkedés volt tapasztalha-
tó a látogatók számát illetõen, várhatóan
13–14 ezer fõ lesz a végeredmény. Ennél is
csekélyebb számú látogató, évi 5–6 ezer fõ
kíváncsi évente a kincstárra.

Miután 16 évig voltam önkormányzati
képviselõ, és mind a kulturális, mind az ide-
genforgalmi bizottságban tevékenykedtem,
elég nagy rálátásom van arra, hogy egy, a
mienkhez hasonló intézmény milyen szere-
pet játszik egy város életében és hogy a vá-
rosvezetés milyen jelentõséget tulajdonít
neki. Annak a városnak az életében, amely
kulturális koncepciójában és városfejleszté-
si stratégiájában egyaránt deklarálta, hogy
húzó ágazat a kulturális turizmus. Persze, a
prioritások rangsorában csak a bor után kö-
vetkezik. Illusztrálja ezt az is, hogy a mi
könyvtárunk a rendszerváltás utáni elsõ öt
évben évi 200, azóta évi 300 ezer forintot ér
meg ennek az önkormányzatnak. Ennyi
ugyanis Eger költségvetésében a Fõegyház-
megyei Könyvtár részére elkülönített támo-
gatás. Az egyházi múzeum semmilyen ön-
kormányzati támogatásban nem részesül.
Csak összehasonlításképpen említem meg,
hogy egy alternatív ifjúsági klub, amely az
ott folyó kábítószer-fogyasztásról híresült
el leginkább, 2,5 millió körüli éves támoga-
tást élvez. Egy borfesztivál vagy egy bor-
mustra évi 2–2 millió forintos támogatás-
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ban részesül, a Nemzetközi Fényszimpó-
ziumot, aminek semmi köze Egerhez, évi
kétmillióval, a Századvég Politikai Fõisko-
lát átlagosan évi egymillió forinttal támo-
gatják, de még az abszolút „tájidegen” 
sörfesztivál is tetemes önkormányzati támo-
gatással valósul meg. Az is összehasonlítás
tárgyát képezheti, hogy egy nyugdíjas ma-
gánszemélytõl évi 400 ezer forint támoga-
tást kapunk. 

Amikor azonban prominens vendégei
vannak a városnak, soha nem maradhat el a
könyvtárlátogatás, tehát a városvezetés
úgymond „reprezentációs helye” a könyv-
tár, vagyis mindig bevetésre kerül, mint
nagy adu. De gyakran keresik föl a kincstá-
rat is, mint reprezentatív kiállítóhelyet.
Uralkodók, államfõk, kormányfõk, nagykö-
vetek fordulnak itt meg rendszeresen, és el-
bizakodottság nélkül mondhatom, hogy
könyvtárunknak jelentõs szerepe van a vá-
ros imázsának alakulásában. Amikor tehát
kulturális értéket kell felmutatni, elsõként
mindenkinek a Fõegyházmegyei Könyvtár
jut eszébe.

Ha a kulturális turizmusról beszélünk,
tisztázni kell azt a kérdést, hogy ki mit ért ez
alatt a kifejezés alatt. A kultúra és az idegen-
forgalom hivatásos szervezõi, vagyis az ön-
kormányzatok szakigazgatási irodái, a Tour-
inform irodák és egyéb programszervezésre
szakosodott vállalkozások elsõsorban garan-
tált városnézõ programokat sorolnak ide,
nyári hangversenyeket, szabadtéri színházi
elõadásokat, vagy – hogy helyi specialitáso-
kat is említsek – Egerben a várjátékokat, a
középkori piacot, a borfesztivált. Olyan ese-
ményeket, amelyek részben vagy egészben
kapcsolatba hozhatók a kultúrával, de tulaj-
donképpen szórakoztató jellegûek, azzal a
céllal szervezõdnek, hogy az idelátogató tu-
risták jó benyomásokkal és sok élménnyel
távozzanak városunkból. Nagy részüknek
üzleti alapon kellene szervezõdnie, és el kel-
lene tudnia tartani önmagát. Egerben azon-
ban ezek a rendezvények sem tartoznak ab-
ba a kategóriába, hogy kimondottan miattuk
vagy értük jönnének ide látogatók, mindösz-
sze arról van szó, hogy ha már itt vannak,
akkor megnézik, részt vesznek a rendezvé-
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nyen. Tehát eddig nem tudtunk olyan vonz-
erõvel rendelkezõ programmal elõállni,
mint például a Szegedi Szabadtéri Játékok,
amely évrõl évre meghatározott számú kö-
zönséget vonz, vagy most már a gyulai Vár-
színház.

Mi, közgyûjteményi dolgozók, egészen
másképpen értelmezzük a kulturális turiz-
must. Mi a szorosabban vett kultúrát értjük
ez alatt, múzeumok, kiállítások, könyvtárak,
mûemléki épületek látogatását szeretnénk
ebben a kategóriában látni, és ezeket szor-
galmazzuk. Szívesen vennénk részt olyan
programok szervezésében, mint pl. Magyar-
ország mûemléki könyvtárai, egyházi kin-
csek Magyarországon vagy egy kisebb régi-
óban, magyarországi erõdítmények, várak
vagy románkori kolostorok, gótikus templo-
mok és hasonlók. Ezért, ha egy idegenforga-
lomban érdekelt szakember hallaná monda-
nivalómat, valószínûleg nem értene velem
egyet, de engedjék meg, hogy tapasztalatai-
mat a saját látásmódom szerint összegez-
zem, tehát közgyûjtemények vezetõjeként
megpróbáljam a mûemléki könyvtárat vagy
a múzeumot önmagában nézni, nem pedig
valamiféle gasztronómiai rendezvény vagy
showmûsor részeként, esetleg helyszíne-
ként. Nem elhallgatva természetesen azt
sem, hogy mi is teszünk és tennünk is kell
eddig nem alkalmazott erõfeszítéseket an-
nak érdekében, hogy növeljük a látogatók
számát. Kiállításokkal, rendkívüli tárlatve-
zetésekkel, könyvbemutatókkal, irodalmi
mûsorokkal próbáljuk felkelteni az érdeklõ-
dést könyvtárunk iránt, ügyelve persze arra,
hogy ne degradáljuk azt a színvonalat,
amely könyvtárunkat megilleti és ahhoz
méltó. Olyan ez, mint amikor egy templom-
ban rendeznek koncertet. Ott is gondosan
meg kell válogatni a darabokat, amelyek
nem sérthetik a hely szellemét. 

Néhány évvel ezelõtt figyeltünk fel arra a
jelenségre, hogy ha bármilyen programot
hirdetünk könyvtárunk barokk termében, le-
gyen az a freskó megtekintése, a szokásos-
nál részletesebb tárlatvezetés, egy-egy je-
lentõsebb dokumentumnak a bemutatása,
minden különösebb propaganda nélkül meg-
jelenik 100–150 érdeklõdõ. Úgy gondoljuk,
hogy ezzel a lehetõséggel mindenképpen él-

nünk kell, be kell hoznunk a helybelieket is
a könyvtárba, akik között azért mindig akad-
nak olyanok is, akik nem egriek. Egy-egy
ilyen program egészen különleges élményt
biztosít, különösen mostanában, amikor
mindenki szerényebb összegeket tud fordí-
tani a mûvelõdésre, a szórakozásra. Ezek az
alkalmaink ugyanis mindig ingyenesek.

A könyvtár vonzerejét mindenekelõtt
Kracker Tridenti Zsinatot ábrázoló freskója
jelenti, mely a mûvész magyarországi fõmû-
ve, és azzal a látszat architektúrával, melyet
Kracker veje, Joseph Zach festett, valóban
úgy kitágítja a teret, hogy az ember egy gó-
tikus katedrálisban érzi magát. Az érdeklõ-
dés szempontjából sokkal kisebb jelentõsé-
gû a freskó témája, az a koncepció, eszmei
háttér, melynek segítségével a tridenti zsina-
tot, mint témát kiválasztották. Ez már csak
az igazi ínyenceket hozza lázba. Lenyûgözõ
a berendezés is, Lotter Tamás copf stílusú
könyvállványai önmagukban is csodálato-
sak, de esetünkben maguk a könyvek is az
architektúra részét képezik, a kötetek színe
polconként változik, úgy, hogy az elõreugró
polcokon barna a kötés, a mélyen fekvõ pol-
cokon lévõ könyvek pedig fehérbe vannak
kötve. Ezt a harmonikus elrendezést még
semmi sem zavarta meg, ezért a látvány
olyan egységes, olyan kidolgozott, hogy va-
lóban ritkán van részünk ilyen esztétikai él-
ményben.
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Látogatóink jelentõs része (70%) diák, is-
kolai kirándulásoknak szinte elmaradhatat-
lan programja a könyvtár megtekintése, õket
számban a külföldi (elsõsorban német, újab-
ban lengyel) turisták követik. 

Könyvtárunk látogatói között tekintélyes
helyet foglalnak el a konferenciák résztve-
või. Eger egyre népszerûbb a konferenciatu-
rizmus szervezõi körében, az alkalmas szál-
lodák, konferenciatermek és a látnivalók, a
kikapcsolódási lehetõségek miatt, és magá-
ban a líceum épületében szinte hetente szer-
veznek nemzetközi és országos tudományos
konferenciákat. Az õ programjaiknak elma-
radhatatlan része a könyvtár megtekintése.
Ez egy igényesebb látogatói kört jelent.

Külön említésre méltó az a körülmény,
amirõl már más vonatkozásban szóltam,
hogy a város és a megye protokollvendégei
gyakorlatilag mind megfordulnak a líceum-
ban és a könyvtárban. A vendégkönyvben
lapozva a teljesség igénye nélkül felsorolok
néhány nevet az elmúlt évszázadokból: Ka-
zinczy Ferenc, Jókai Mór, Székely Bertalan,
Egressy Gábor, az újabbak közül a jelenlegi
svéd uralkodó pár, a Habsburg-család szinte
valamennyi tagja, Új-Zéland fõkormányzó-
ja, a thai trónörökösnõ.

A könyvek kisebb érdeklõdésre tartanak
számot, mint maga a terem a freskóval és
berendezésével. Helyi és belföldi látogató-
ink részérõl a legkeresettebbek Mikes Kele-
men törökországi levelei. A 207 egybekötött
levél, mely 1717 és 1737 között keletkezett,
Bartakovics Béla érsek jóvoltából került a
könyvtárba, aki 1867-ben vásárolta meg az
anyagi nehézségekkel küzdõ Toldy Ferenc-
tõl (Horváth István – Görög Demeter – Kul-
csár István – Toldy Ferenc). Ezt a kötetet 
keresik, érdeklõdnek iránta. Kellemes meg-
lepetéssel konstatálják a Mozart-kéziratot, a
Goethe által dedikált könyvet, vagy a Dante-
kódexet. A külföldiek elsõsorban azon mû-
veket keresik, melyek valamilyen formában
összefüggésbe hozhatók hazájukkal. Az új-
zélandi fõkormányzónõ például rendkívüli
módon megörült annak az atlasznak, amely
mindössze néhány évvel az után készült,
hogy Cook kapitány 1769-ben brit birtokká
nyilvánította és feltérképezte a szigetet. De
szintén kellemes meglepetést okozott szá-
mára a maori nyelvû újszövetségi Szentírás,
mely elõdjének jóvoltából került könyvtá-
runk birtokába.

Szinte frenetikus lelkesedést váltott ki ku-
vaiti vendégeink körében – akiket Fehérvári
Géza professzor kísért – Georg Braun és
Frans Hogenberg mûve, a Civitatis Orbis
Terrarum, mely 1572 és 1618 között Köln-
ben készült városábrázolásokat tartalmaz,
fõként európai városokét, de az arab világ
több jelentõs városa is fellelhetõ benne.
Ugyancsak megörültek Avicenna XVIII.
században kiadott mûvének, melyben
Markhot Ferenc akkori megyei fõorvos tu-
lajdonosi bejegyzése látható. Az õ esetük-
ben feltétlenül szót kell ejteni a Conrad
Peutingerrõl elnevezett térképgyûjtemény-
rõl, melynek eredetije a IV. században ké-
szült, a Római Birodalom úthálózatát tartal-
mazta, és többször lemásolták. XIII. századi
másolatának tulajdonosáról, az antwerpeni
Conrad Peutingerrõl kapta a nevét, aki 1465
és 1547 között élt. A bécsi udvari könyvtár-
ba került itinerarium (vagyis útikönyv)
1753-ban jelent meg nyomtatásban.

Összegezve a tapasztalatokat, sajnálattal
állapíthatjuk meg, hogy kifejezetten a mi
könyvtárunk kedvéért csak néhány szakem-
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ber érkezik hozzánk, aki munkája miatt ke-
res föl bennünket. Ennek ellenére a líceum
és benne a könyvtár a város egyik legkere-
settebb turisztikai látványossága, vonzerõ-
nek azonban csak több más látnivalóval
együtt tekinthetõ.

Látogatóink túlnyomó többségérõl el-
mondhatjuk, hogy a könyvtárban átlagosan
mindössze 15 percet töltenek, ebben benne
van a tárlatvezetés meghallgatása és a ké-
peslap vagy kiadvány megvásárlása is. Ro-
hanó világunk nem kedvez sem az elcsende-
sedésnek, sem a látottakon-hallottakon való
elgondolkozásnak, az emberek többnyire ar-
ra törekszenek, hogy minél rövidebb idõ
alatt minél több élményben részesülhesse-
nek, elmondhassák, esetleg fényképpel do-
kumentálják, hogy jártam itt is, ott is, de
utazásaik során jobban kedvelik a zajos,
mozgalmas lehetõségeket.

Nincsenek illúzióink, de – mint ahogy az
elõbb szó volt róla – örömmel tölt el ben-
nünket, hogy nagy az érdeklõdés a hely-
beliek részérõl, bármilyen programot 
szervezünk a könyvtárban (tárlatvezetés,
könyvbemutató, városismereti séták), több
tucat érdeklõdõ jelenik meg a rendezvé-
nyen. Ez azért jelzi, hogy a város polgárai
nagyra értékelik azt a kincset, amit a könyv-
tár jelent, és büszkék is rá. ■

* Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 
közgyûlésén, 2009 november 10-én, 
a Dunamelléki Református Egyházkerület
székházában elhangzott elõadás szerkesztett
változata.

Az egyházi könyvtárakban a magyar kultu-
rális vagyon jelentõs részét õrizzük és lehe-
tõségeinkhez mérten szolgáltatjuk. A doku-
mentumok számítógépes katalogizálásán túl
az analóg formában tárolt könyvek és kéz-
iratok egy részét digitalizálva tesszük elér-
hetõvé az interneten. Ez a törekvés az Egy-
házi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 15 éves
történetében 2002 óta változó intenzitással
jelen van. Áttekintve az EKE honlap
(www.eke.hu) kronológiai felsorolását azt
tapasztaljuk, hogy leginkább 2003 és 2005
között, negyedévente foglalkoztunk a témá-
val. Elnökségi ülésen, közgyûlésen elhang-
zott elõadásban, kormányzati szervekkel fo-
lyó egyeztetéseken és szakmai napokon is
tárgyaltuk. Ezek közül emelnék ki néhány
jelentõsebb állomást.2

2003-ban az EKE tagjai adatszolgáltatás-
sal járultak hozzá a nemzeti kulturális va-
gyon mennyiségi számbavételéhez. A kezdõ
lendületet többek számára az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium 24. óra – Kultu-
rális kincseink digitalizálása címû, 2003-
ban kiírt, de csak a következõ évben reali-
zálódott pályázata adta meg. A nyertes 
intézményekben megjelentek a nagy teljesít-
ményû szkennerek, a nagyobb képi fájlokat
is kezelõ számítógépek és a szükséges szoft-
verek, hogy – a pályázati kiírás szövegével
élve – a „pusztuló adathordozón lévõ javak”
mentése és közzététele megkezdõdhessen.
Ez a pályázat más szempontból is kedvezõ
hatással volt a gyûjteményekre: a következõ
években néhány intézmény erre szakosodott
cégekkel együttmûködve hasonmás kiadáso-
kat és CD-ROM-okat adott ki (pl. a Kalocsa
kincsei sorozat is így született).

2004 novemberében részt vettünk a 
MINERVA PLUS programnak az Országos
Széchényi Könyvtárban Digitalizálás lépés-
rõl lépésre címmel megrendezett mûhely-
konferenciáján.3

Kezdetben szerepelt az egyesület tervei-
ben egy önálló Egyházi Elektronikus
Könyvtár alapítása is. A 2005 januárjában
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Egyházi könyvtárak mint a digitalizálás
mûhelyei1
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