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NÉVVÁlToZTaTÁS

A zirci műemlékkönyvtár 1953-ban került az Or-
szá gos Széchényi Könyvtár gondozásába, miután a 
cisz terci rend működését betiltotta az akkori állam-
ha ta lom. Az OSZK az állományát revideálta, és a 
ren de zési munkálatok befejeztével 1955-ben nyi-
tot ta meg a nagyközönség előtt. Ekkor nevezték el 
Reguly Antalról, Zirc legismertebb szülöttéről, aki-
nek tiszteletére egy, a munkásságát bemutató állan dó 
kiállítást is létrehoztak. A Nemzeti Könyvtár ki he-
lye zett fiókjaként a könyvtár Zircen elsőként viselte a 
település leghíresebb szülöttjének a nevét, amely akkor 
még nagyközség volt. A névadásnál figyelembe vették 
az adott politikai helyzetet, így a könyvtár szerzetesi 
jellegét igyekeztek elfedni. A mai kutatások szerint 
Reguly Antal nem járt a könyvtárban, s megmaradt 
írásait is a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára 
őrzi. Az elkövetkező időkben Zircen több intézményt 
is elneveztek Reguly Antalról, így az általános iskolát, 
a szakképző iskolát, valamint a városi fenntartásban 
működő múzeumot és népművészeti alkotóházat.

A ciszterci rend 1993-ban visszakapta az apátság 
tu laj donjogát, a műemlékkönyvtárral együtt, ám az 
tovább ra is az OSZK fenntartásában maradt. 2013-ra 

a tu laj donos és a fenntartó OSZK együttműködésével 
le he tő ség nyílt arra, hogy az egykori ciszterci könyvtár 
a gyökereit, helyzetét jobban jellemző elnevezést kap - 
jon. Ennek értelmében az Országos Széchényi Könyv- 
tár Alapító Okiratának 2013-as módosításában már 
az Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műem lék
könyv tárként szerepel.

MEGÚJUlT KÖRNYEZET

A 2012-ben megkezdett „Zirc, a Bakony fővárosa  
Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a 
Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén” elnevezésű 
projekt zárása 2013. május 15-én megtörtént. Ennek 
keretében az apátság főhomlokzata, díszudvara tel je-
sen megújult, kialakításra került egy a ciszterci rend 
zirci és magyarországi történetét bemutató kiál lí tás, 
így összességében elmondható, hogy az érdek lő dők 
kulturált és nyugodt körülmények között ma ra dan -
dó élményekkel gyarapodhatnak. A láto ga tó köz  pon - 
  tot Orbán Viktor miniszterelnök adta át a nagy kö -
zön  ségnek, ugyanitt bejelentette, hogy a zir ci arbo-
ré tu mot – a kormány döntése értelmében – vissza-
kap ja az apátság. A turisztikai fejlesztések ked ve zően 
hathatnak a műemlékkönyvtár forgalmára, ami nek 
jobb kiszolgálása érdekében szorosabb együtt mű kö-
dés re törekszünk az apátsággal.

ElőaDÁSSoRoZaT

2013-ban is folytatódott a Barokk termi előadások 
című ismeretterjesztő sorozatunk. Az idei tematikát a 
középkori egyháztörténelem adta, benne kimondottan 
a Veszprémi Egyházmegyére fókuszálva. Így Koszta 
László a bencés, Valter Ilona a ciszterci, Vida Beáta 
a karthauzi szerzetesek középkori történetét mutatta 
be, kitérve a megyei szerepükre; C. Tóth Norbert és 
Fedeles Tamás pedig a világi papság rétegződését 
és történetét vette górcső alá, s illusztrálta egy-egy 
veszprémi példával a jelentős számú érdeklődőnek. 
A rendezvénysorozat megvalósítását a Tudományos 
Igazgatóságnak a Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert 
pályázata tette lehetővé.
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ZIRCEN TÖRTÉNT

A felújított zirci apátsági templom díszkivilágításban


