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A zir ci apát sá got a tö rök kor után a szi lé zi ai
Heinrichau (ma Henryków) ala pí tot ta új ra. A kö zép -
ko ri épü let a hó dolt ság ide jén el pusz tult, ezért egy tel -
je sen új mo nos tort épí tet tek. A vis  sza te le pe dést elõ ször
a rend Pá pán vá sá rolt in gat la ná ból, majd 1726-tól a zir -
ci ide ig le nes rend ház ból irá nyí tot ták. 1733-ban köl tö -
zött át négy szer ze tes az új ba rokk épü let be, mely ak kor
még csak egy szin tes volt. Az apát ság temp lo mát 1752-

ben Padányi Bí ró Már ton veszp ré mi püs pök szen tel te
fel. A szá zad kö ze pén a szer ze te sek szá ma el ér te a ti -
zen ket tõt, ezért kon vent té szer vez ték Zir cet. 1792-ben
a 29 szer ze tes bõl 12 már ma gyar szár ma zá sú volt.
1802-ben a ma gyar hely tar tó ta nács fel füg gesz tet te 
a heinrichaui apát Zirc re vo nat ko zó jo ga it, s egy ma -
gyar szer ze test, Dréta An talt ne vez te ki kor mány zó
per jel nek. 1810-ben a po rosz kor mány fel osz lat ta 
a heinrichaui apát sá got, és ami kor meg halt a heinrichaui-
zirci apát, I. Fe renc Dréta An talt, aki ak kor már a pi lis-
pász tói apát sá got is el nyer te, ki ne vez te zir ci apát tá. Zirc 

a ma gyar or szá gi cisz ter ci ek köz -
pont ja lett. 1844 és 1857 kö zött
Villax Fer di nánd apát meg épít tet te
az apát ság má so dik eme le tét és az
egész mai nyu ga ti szár nyat. 

A könyv tár tör té ne te el vá laszt -
ha tat lan az apát sá gé tól. Ahogy
nõtt a szer ze te sek szá ma és sza po -
rod tak a fel ada tok, úgy fi gyel he tõ
meg a könyv ál lo mány ala ku lá sa.
Már a ba rokk apát ság is ren del ke -
zett kü lön könyv tár te rem mel: bú -
tor za ta 10 té ká ból állt, s kö rül be -
lül 2 500 – 3 000 kö tet el he lye zé sé re
szol gált. Villax Fer di nánd épít ke -
zé se i nek kö szön he tõ en 1857-ben
nyi tot ták meg a pa zar be ren de -
zé sû nagy ter met, ahol az ál lo -
mány egy ré sze ma is meg ta lál ha -
tó. Kez de tek ben a köny vek köz-
 vet len Heinrichauból ér kez tek. 
A leg ko ráb bi, be jegy zés sel el lá -
tott, 1710-bõl, még a pá pai ide ig -
le nes rend ház ból va ló. 1750-tõl,
az önál ló kon vent fel ál lí tá sá tól
kezd ve mód nyílt a köny vek önál -
ló be szer zé sé re is, amely nek leg -
gya ko ribb mód ja a vá sár lás volt,
mely re pél da a fel osz la tott gyõ ri
je zsu i ta rend ház könyv ál lo má -
nyá nak egy ré sze. A könyv tár ex
lib ri sét 1795-ben ké szít tet ték el.
Az 1815-ben szer kesz tett el sõ 
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ka ta ló gus 4 167 kö te tet tar tal maz. A kö zép is ko lai ok ta -
tás ban va ló rész vál la lás szük sé ges sé tet te a bib li o té ka
nagy ará nyú fej lesz té sét, amely nek so rán tan köny vek -
kel, il let ve az ok ta tást se gí tõ mû vek kel gya ra po dott az
ál lo mány. A vá sár lá sok so rán ügyel tek az ér ték men tés -
re is, így ke rült Zirc tu laj do ná ba 10 ér té kes kó dex.  

A Zir ci apát ság kin csei cí mû ki ál lí tás ezt a más fél év -
szá za dos kor sza kot mu tat ta be áp ri lis 1-tõl jú ni us 26-ig.
Ki mon dott ér de kes sé ge a már em lí tett kó de xek és 
a 18. szá zad ban Zir cen ke let ke zett kéz irat ok vol tak,
me lye ket elõ ször lát ha tott a kö zön ség, s me lye ket ma az
OSZK Kéz irat tá rá ban õriz nek. A kó de xek kö zül a leg -
je len tõ sebb a 15. szá zad má so dik fe lé ben ké szült la tin
nyel vû da rab, amely Johannes Herolt pré di ká ci ó it és

egy bestiáriumot tar tal maz. A kó de xet a 15. szá zad vé -
gén egy dél-ma gyar or szá gi ko los tor ban ma gyar és hor -
vát nyel vû glos  szák kal, az az meg jegy zé sek kel lát ták el.
20 ma gyar szót tar tal maz, s így nyelv em lék nek szá mít,
„Zir ci Glos  szák” el ne ve zés sel. Lát ha tó ak vol tak még 
a könyv tár leg ér té ke sebb õs nyom tat vá nyai és an tik vái,
va la mint ko ra be li mi se ru hák és kely hek, me lye ket az
apát ság köl csön zött a ki ál lí tás ren de zõ i nek.  

A tár la tot Dékány Ár pád Sixtus cisz ter ci apát nyi tot ta
meg, Dr. Sa jó And rea kö szön tõ sza vai után. A ki ál lí tást
mint egy 6 000 lá to ga tó te kin tet te meg.

Né meth Gá bor
nemeth.gabor.at.oszk.hu

Heinrichau és Zirc ba rokk apát sá ga. Fres kó a heinrichaui apát ság fo ga dó ter mé nek men  nye ze té rõl
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