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A könyvtár a ciszterci rend gy�jteménye. III. Béla 
király 1182-ben adott letelepedési engedélyt és 
birtokot a Clairvaux-ból érkezett szerzeteseknek. 
A Bakony hegység központi medencéjében a 
középkorban épült monostoruknak – a feltéte-
lezések szerint – gazdag könyvtára volt, amely 
a török terjeszkedés és a végvári harcok során
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azonban a monostorral együtt elpusztult. Az
apátságot az 1700-as évek elején újra alapítot-
ták a sziléziai Heinrichau-ból érkezett szerzete-
sek, és a középkori köveket felhasználva egy új
egyemeletes barokk apátságot építettek. Ebben
helyet kapott egy könyvtárterem is, amelynek 
az állományát a Sziléziából hozott könyvek 

A Bakony f�városában csodálatos nyomdászattörténeti emlékeket �riz a Reguly Antal 
könyvtár, ahova a „A m�vészet plakátjai cím� kiállítás” eredeti nyomatai csábítottak 
minket. A kiállítás 2012. április 4-ét�l szeptember 2-áig volt látható. (Ezt honlapunkon 
még nyáron ajánlottuk.) Aki nem láthatta az id�szaki kiállítást, annak sem kell nagyon 
szomorkodnia, mert az állandó kiállításon lélegzetelállító �snyomtatványokat és 
pompás kötés� könyvmatuzsálemeket vehetnek szemügyre az ide látogató érdekl�d�k.
Németh Gábor könyvátvezet� f�ként a m�vészeti képzésben részt vev� diákok 
számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tart a szakszer� tárlatvezetésen túl.
Reményeink szerint, a kiállítás hamarosan az Országos M�szaki Múzeum
gy�jteményéb�l származó szed�szekrénnyel és kézisajtóval b�vül, ami az oktatás 
szemléletességét is növeli majd.
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A könyvtár 70 �snyomtatványt, közel 400 an-
tikvát tudhat magáénak, melyek közül több csak 
Zircen található meg Magyarországon. Az állo-
mány tematikailag rendkívül színes, a teológiá-
tól a történelmen át a fi zikáig számos tudomány-
ág képviselteti magát.

A könyvtár állományát, a háborúkat és nehéz-
ségeket leküzdve, századokon át folyamatosan 
b�vítették. Témák szerint tükrözi egy szerzetes
tanító rend igényeit. Teológia mellett történelem,
irodalom, természettudományok, de a segédtu-
dományok is képviselve vannak.

 A Reguly Antal M�emlékkönyvtár ritkaságai
közé tartozik a Thuróczy Krónika 1488. augsbur-
gi kiadása vagy az úgynevezett Schedel Krónika
1493-ból, Nürnbergben Koberger nyomdájában 
készült fametszetekkel gazdagon díszített német
nyelv� kötete.

 A magyar anyagból kiemelkedik Werb�czy 
István Hármas könyvének Heltai Gáspár által
1571-ben Kolozsvárott nyomtatott magyar nyelv� 
kiadása. 1656-ban, a Londonban kiadott 9 nyel-
v�, 7 kötetb�l álló biblia, a 18. századból a 64 kö-
tetes Zedler-féle Universal Lexikon német nyel-
ven, a 19. századból jelent�s a Flora Universalis 
47 kötete, mely az akkor ismert összes növényt 
kézi festés� ábrákkal mutatja be.

A magyar anyagot Pet�fi , Kossuth, Széchenyi
és több más magyar író m�vei képviselik. Nagy
érték� a könyvtár folyóiratanyaga is. Megtalál-
ható többek közt a Kossuth által szerkesztett Pesti
Hírlap hiánytalan sorozata.

A Reguly Antal M�emlékkönyvtár nemzetközi 
szinten jegyzett magyar kulturális érték. A könyv-
tár csak idegenvezetéssel látogatható.

Az intézmény manapság kett�s feladatot lát el:
 múzeumként a látogatók, szakszer� idegenve-

zetés segítségével, Magyarország egyik fontos 
kultúrtörténeti emlékét ismerhetik meg. 

szakkönyvtárként az értékes régi könyves állo-
mányával, külön olvasóteremmel várja a kuta-
tókat.

A M�emlékkönyvtár nemzetközi szinten
jegyzett magyar kulturális érték.

Nyitva tartás: március 15-ét�l november 14-éig:
keddt�l vasárnapig 9–12 és 13–17 óra között,
november 15-ét�l március 14-éig: keddt�l péntekig 
10–12 és 13–16 óra között.
8420 Zirc, Rákóczi tér 1., telefon: 06 88 593 800
Forrás: www.oszk.hu, www.zirc.hu

képezték. Az els�, 1815-ben készített kézira-
tos kötetkatalógusban 2135 m�vet soroltak fel
4157 kötetben.

Az állomány nagyarányú növekedésére a 19. szá-
zadban került sor, amikor a ciszterciek felvállal-
ták a tanítás feladatát is. Az apátok felismerve,
hogy m�ködésükhöz és tudományos munkás-
ságukhoz szükségük van széles kör� ismeretek-
re, nagy gondot fordítottak a könyvgy�jtemény 
fejlesztésére. Ekkor került a könyvtár állományá-
ba több tudományos érték� magángy�jtemény,
például Hoffmann József székesfehérvári orvos
és Fejér György történettudós hagyatéka.

A könyvtár állományát 1857-ben költöztették 
a pazar berendezés� nagyterembe. A 19. század
végére az állomány gyarapodása szükségessé 
tette egy újabb, de egyszer�bb bútorzatú terem
megnyitását. Ekkor a modern könyvtári szempon-
tok miatt az állomány régi rendjét megbontották,
és új raktározási rendet vezettek be. A könyvtár
nagyarányú és tervszer� fejlesztését hozzáért� 
könyvtárosok végezték. Nekik köszönhet�, hogy 
a század els� felében már mintegy 65 000 kötet 
könyv és folyóirat állt a szerzetesek és a környék-
beli értelmiség rendelkezésére.

A második világháborúban egy vadászrepül� 
ütközött a nagyterem tet�szerkezetének, ezzel
komoly károkat okozva a bútorzatában és az ál-
lományában. 1950-ben, többek között, a ciszter-
ci rend m�ködését is betiltották Magyarországon. 
Szerencsére az akkori m�vel�désügy irányítói föl-
ismerték a gy�jtemény kultúrtörténeti jelent�sé-
gét, m�emléki jellegét, ezért úgy döntöttek, hogy 
a könyvtárat eredeti helyén érintetlenül kell meg-
�rizni. 1953-ban a könyvtár felügyeletét az Or-
szágos Széchényi Könyvtár vette át, és nevezték 
el Zirc leghíresebb szülöttjér�l, Reguly Antalról. 
1989-t�l élnek újra ciszterci szerzetesek az apátság 
falai között, azonban a m�emlékkönyvtár gon-
dozását továbbra is a nemzeti könyvtár látja el.


