
A zirci apátság kincsei 
(az újrakezdéstõl 1857-ig)
Apátság- és könyvtártörténeti kiállítás

A zirci apátság kincsei címmel különleges
tárlat nyílt az apátság épületében, amely
gondos alapossággal dolgozza fel az apátság
történetének három nagy korszakát. 

A zirci ciszterci apátság könyvtára ha-
zánk egyik legjelentõsebb, nagy múltra
visszatekintõ egyházi gyûjteménye, amely
az apátsági épület második emeletén talál-
ható. A története három nagy korszakra
osztható: az elsõ az apátság alapításától a tö-
rök invázióig, mely a kolostor és a település
elnéptelenedéséhez vezetett; a második az
újratelepítéstõl a rend 1950-es feloszlatásá-
ig; a harmadik már a napjainkig fennálló
mûemlékkönyvtári funkció az Országos
Széchényi Könyvtár keretei között.

A kiállítás a monostor és a könyvtára tör-
ténetét dolgozza fel az újraalapítástól a XIX.
század közepéig. A korszakhatárokat indo-
kolja, hogy a ma az apátsághoz tartozó kó-
dexek, õsnyomtatványok, legrégebbi mise-
ruhák és kelyhek nagy része ekkor került
Zircre, mert a középkori kincsek a
XVI–XVII. század folyamán szétszóródtak,
megsemmisültek. A XVIII. században, a tö-
rök kiûzése után a hódoltsági területek újjá-
építésében, a kulturális életbe történõ visz-
szakapcsolásában az egyházaknak nagy sze-
repük volt. A nagy múltú szerzetesrendeknél
a helyreállítást sokszor külföldi kolostorok,
apátságok segítették, Zirc esetében a szilé-
ziai Heinrichau jelentette ezt a bázist. Ez 

nem csak anyagi támogatást jelentett, mert
innét érkeztek a szerzetesek, az elsõ köny-
vek a Bakonyba, s természetesen a szertar-
tásrendet is az anyamonostor szokásainak
megfelelõen alakították ki. Jól mutatják ezt
azok a század során keletkezett kéziratos li-
turgikus munkák, amelyeket heinrichaui
mûvekrõl másoltak zirci szerzetesek. Az
1814-tõl önálló zirci apátság új feladatként a
középiskolai oktatásból vállalt részt, s ez a
szerzetesektõl teljesen más napirendet köve-
telt meg. Egyben szükségessé vált a biblio-
téka nagyarányú fejlesztése, amelynek során
tankönyvekkel, illetve az oktatást segítõ mû-
vekkel gyarapodott az állomány. A vásárlá-
sok során ügyeltek az értékmentésre is, így
került Zirc tulajdonába tíz kódex is.

Az állomány bõvülése megkövetelte, a
ciszterci rend jó gazdálkodása pedig lehetõ-
vé tette egy reprezentatív könyvtárterem
megépítését. A gyönyörû intarziás berende-
zésérõl híressé vált termet 1857-ben adták
át, ami meghatározza kiállításunk záró év-
számát. A kiállításon szereplõ kódexeket,
újkori kéziratokat eddig még nem láthatta a
közönség. 1950 után az Országos Széchényi
Könyvtárba kerültek, ahol ma is õrzik õket.
A kódexek közül a legjelentõsebb a XV. szá-
zad második felében készült latin nyelvû da-
rab, amely Johannes Herolt prédikációit és
egy bestiáriumot tartalmaz. A bestiárium va-
lós vagy kitalált állatok leírásai, ezekhez
vallási-erkölcsi értelmezéseket társít, ezért
gyakran használták prédikációkhoz. A kóde-
xet a XV. század végén egy dél-magyaror-
szági kolostorban magyar és horvát nyelvû
glosszákkal, azaz megjegyzésekkel látták el.
Húsz magyar szót tartalmaz, s így nyelvem-
léknek számít „Zirci Glosszák” elnevezés-
sel. Láthatóak lesznek még a könyvtár legér-
tékesebb õsnyomtatványai és antikvái is. 
A miseruhákat és a kelyheket pedig a cisz-
terci rend kölcsönözte a kiállítás rendezõik-
nek.
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