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ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

 

EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR 

 
 

A Konstantin tér déli szögletén nyílik a kis Migazzi tér, amelyet 

tekinthetnénk széles utcának is. A Budapesti főút és a Migazzi tér sarkán 

áll az Egyházmegyei könyvtár épülete.

Az Egyházmegyei Könyvtár a káptalani könyvtárnak, a püspöki 

papnevelő intézet és Peitler Antal József könyvtárának 1878-ban történt 

egyesítéséből keletkezett. A könyvtár létrehozásának szükségességéről 

Karcsú Antal Arzén írja Vác város története című munkájában: „ A 

papneveldei kérdés még korántsem mutatkozik elégségesnek, ítt tűnik fel az egyházmegyei könyvtárak 

szükségessége, a […]tanulni vágyó ifjak legjobb műveket minden költség nélkül megszerezhessék, 

tanulmányozhassák és belőlük lelkesedést s széleskörű tanulmányt meríthessenek.” A ma is fennálló díszes 

könyvtári épületet a három gyűjtemény befogadására 1878-ban Peitler Antal József püspök emeltette. A 

könyvtárnak alapításakor 40 ezer kötet volt az állománya. 1906-ban jelent meg nyomtatásban a „Szakjegyzéke a 

Váci Püspöki Magánkönyvtár füzetgyűjteményének”. A jegyzék az alábbi csoportosítást tartalmazza: Elmélkedések, 

szépművészet, hit-ágazattan, szentírás-magyarázat, irodalom, bölcsészet, földrajz, történelem, egyházjog, 

hitoktatás, közjog, szertartástan, orvostan, vegyes, gazdaságtan, lelkészkedés, népművelés, hitvita-tan, politika, 

névtár, társadalom, egyetem.  A jegyzékbe felvett füzetek témaköreiből, a felsorolt csoportosítási szempontokból 

látjuk, hogy a világi tárgyú dokumentumok is elég nagy helyet foglaltak el a könyvtár gyűjtőkörében. 

Jelenleg a könyvtár állománya több mint 150.000 kötetre tehető. 2010-ben a könyvtár Dr. Beer Miklós 

megyéspüspök anyagi támogatásának köszönhetően a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszerre váltott. A raktári 

rend folyamatos számozással (numerus currens), lehetőség szerint a dokumentumok méretének 

figyelembevételével történik. A teljes állomány körülbelül 70% -ban feldolgozott  (cédulakatalóguson, v. 

számítógépen). A könyvtár történeti hagyományaihoz híven főként az egyházmegyés papság tudományos 

könyvigényeit igyekszik kielégíteni. A könyvtár fő gyűjtőkörébe a teológia, filozófia, etika, történelemtudomány és 

segédtudományai, egyházművészet tartozik. A gyűjtemény gyarapításában a Váci Egyházmegye településeire és az 

egyházmegyés papságra vonatkozó dokumentumok kapnak prioritást, melyek Vaciensis néven helyismereti 

különgyűjteményt képeznek. 

A korábban zártan működő könyvtár 2002-es évtől nyilvános könyvtárként működik és fogadja a látogatókat. 

A könyvtár ma is a régi 1500m2 alapterületű épületben van. Kívülről mit sem sejtet, belülről lenyűgöző 

látvány. Nagy termeiben mennyezetig érő polcokon sorakoznak a könyvek. Általában hagyaték útján gyarapszik. 

Nagyon sok igen értékes, főleg papoktól származó magángyűjtemény olvadt be az állományba. 
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