
B Í B O R M Á T É J Á N O S 

A zirci ciszterci apátság könyvtára a középkorban 

A ciszterciek m a g a s szintű középkori könyvkul túrá jának kezdete Hard ing 
Szent Istvánhoz (1060 körül-1134), Citeaux (lat. Cistercium) ha rmad ik apát-
jához köthető. Az ő angolszász származása magyarázza a korai ciszterci kéz-
iratok hasonlóságát az insularis kódexekhez. Nemcsak a könyvek külalakjá-
ra ügyelt, h anem filológiai kérdésekkel is foglalkozott. Igyekezett kideríteni 
például, hogy az ambrozián h imnuszok közül melyek valóban Szent Amb-
rus alkotásai. Megkísérel te helyreállítani a Vulgata szövegét is, ez ügyben hé-
ber, a rám és görög kéziratokat tanulmányozott , s rabbikkal is tanácskozott . 
A ciszterciek nyi tot tságát jellemzi, hogy a citeaux-i könyvtárban megtalálha-
tó volt a Korán latin fordítása is. Később - Clairvaux-i Szent Bernát (1090-
1153) purista elveinek előtérbe kerülésével - a kódexfestészet visszaszorult , 
de a t udományok művelése iránti igény megmaradt . 1 

A XII—XIII. s zázadban az olvasási és írási szokások megvál tozásához kap-
csolódó t u d o m á n y o s forradalom zajlott le Nyugat -Európában. A ciszterciek 
ennek nemcsak aktív részesei voltak, hanem sokat tettek eredményeinek el-
terjesztéséért is. Erősen központosított rend lévén az egyes apátságok folya-
matos kapcsola tban álltak (többnyire franciaországi) anyamonostorukkal , s 
részben onnan kap ták a másolandó könyvek mintapéldányai t is. Ennek kö-
szönhető nagy sze repük a gótikus írásformák elterjesztésében.2 Haza i példa 
minderre , hogy a pontigny-i ciszterciek XIII. századi jegyzékének nyolc tétele 
mellett az „in Ungar ia" bejegyzés olvasható. Min thogy Pontigny Egres anya-
apátsága volt, valószínű, hogy a Maros-parti monos torba küldték a kódexe-
ket.3 Ugyanez feltételezhető Zirccel és Clairvaux-val kapcsolatban is. Hazai 
könyvmásolásra utal az egyetlen név szerint ismert középkori magyarországi 
ciszterci scriptor, Konrád említése 1388-ból.4 Az oklevél szövege alapján nem 
egyértelmű, hogy ő az ercsi, vagy pilisi monos torhoz tartozott-e.5 A szakiro-
dalom ez utóbbi eshetőség mellett foglalt állást.6 A pilisi apátság könyvtárá-
nak verses felirata is f ennmarad t egy kódexben (München, Bayerische Staats-
bibliothek, elm. 19822, fol. 167), ahová 1505-ben jegyezték be.7 H ó m a n Bálint 
szerint Pilisen, Machovich Viktor szerint Egresen, mindenesetre egy hazai 
ciszterci apá t ságban készültek az Albericus XIII. századi vi lágkrónikájának 
magyarországi forrásául szolgáló följegyzések is.8 
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Ahhoz , hogy a középkor i zirci apá t ság könyvtárának helyét valószínűsíteni 
lehessen, először azt kell vizsgálni, hogy hozzávetőleg hány és milyen jelle-
gű könyve lehetett. Minthogy zirci könyvjegyzék, illetve possessorbejegyzés 
nem ismert a középkorból , közvetett forrásokhoz kell fordulni. 

Az 1526 előtt Magyarországon készített vagy használt könyvek közül körül-
belül 3000 kötet m a r a d t korunkra. Ezek nagy része nyomtatott, s csak kisebb 
h á n y a d u k kéziratos (BH 1-2964, 3405-3419).9 Körülbelül 400 kötet az újkor-
ban pusz tu l t el, vagy lappang (BH 2965-3404). Adatok vannak további több 
mint 3000, mára elveszett könyv egykori létéről is (ВНЕ 1-3025).10 Ezek kö-
zül néhány a bélháromkúti , a borsmonostori , az egresi és a pilisi, valamint egy 
meg n e m nevezett Győr-egyházmegyei (Borsmonstor/Pornó/Szentgotthárd) 
apátságé volt (ВНЕ 124-132, 330, 344, 478, 607,1352, 2040, 2043-2045, 2683). 

Magyarország késő középkori kódexál lománya - Mezey László becslése 
szerint - legalább 45 000 kötet lehetett. Ennek alig 1%-a maradt fenn. Legjobb 
esetben is csak 450-500 ma is meglévő kódexről állítható, hogy a középkori 
Magyarországon készül t vagy volt használatban. Ennek tuda tában nem meg-
lepő, hogy egyetlen olyan könyv vagy töredék sem ismert, amelyik a közép-
kori zirci apá tsághoz köthető, s alig van esély arra, hogy ilyen kézirat vagy 
nyomta tvány f ennmarad t . Mezey a királyi alapítású monostorok középkor 
végi könyvá l lományának átlagát száz kötetben határozta meg.11 

Felvetődik a kérdés, vajon a zirci apátságé eltérő-e, s ha igen, mennyiben, 
ettől a becsléstől. Ciszterci könyvjegyzék nem marad t fönn a középkori Ma-
gyarországról , de az ismert, hogy 1509-ben a bé lháromkút i apá t ságban 88 
könyvet őriztek.12 Ilyen jellegű ada t még, hogy 1567-ben, az utolsó apát halá-
lakor, a borsmonostor i apátság t emplomában 5 könyv volt található.1 3 A má-
sik n a g y monasz t ikus rendnek, a bencéseknek viszont több jegyzéke is fenn-
marad t . A pécsváradi apátság 1015-ös keltezésű lajstroma 35 kötetet említ, de 
nem a teljes á l lományról szól, h iszen két Regulán és két b ibl iakommentá-
ron kívül csak l i turgikus kódexeket említ. A Tihanyi Alapítólevél hátolda-
lán öt szerkönyv szerepel a XI. század második feléből. A bakonybél i mo-
nostor 1086-ra datál t összeírásában 83 kötetet említenek. A pannonha lmi fő-
apátság 1093 körül készül t összeírásában 80 könyv szerepel. A következő há-
rom századból kolostori jegyzék n e m marad t fenn. A XV. századból ismert 
egyetlen ilyen lajstrom szerint a kolozsmonostor i bencéseknek 1427-ben 48 
k ö n y v ü k volt. Za laváron 1553-ban 130 kötetet őriztek.14 A zalavári és a bâ-
tai apá t Tolnai Máté pannonha lmi főapát megbízásából 17 magyarországi 
bencés monos to rban vizitált 1508 tavaszán. Jelentésükben kilenc apátság 77 
könyvét említik, de ez természetesen nem a teljes állomány. A Szkalkán ta-
lált kötetek közül egy missale és egy breviár ium ciszterci volt.15 Ezt az ma-
gyarázza, hogy az egyik ottani szerzetes ciszterci volt. A pécsváradi apátság-
ban 1503 körül nyolc bencés mellett két ciszterci is élt. Feltételezhető, hogy ők 
is saját rendjük szerkönyvei t használták.1 6 Más iratok, levelek, végrendele-
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tek, könyvek ajándékozásáról , kölcsönzéséről, másolásáról, vásárlásáról tu-
dósítanak.1 7 Mindebből jelentős magyarországi könyvkul túrára lehet követ-
keztetni, annak ellenére, hogy a hazai ál lomány meg sem közelítette a nyu-
gat-európait , ahol egy-egy nagyobb monostorban több száz, sőt akár ezer 
kötet sorakozott a polcokon. (Heil igenkreuzban a XIV. század végén 313 kó-
dexet őriztek.18 Citeaux-ban 1480 körül mintegy 1200, Clairvaux-ban a XII. 
század végén 340, kétszáz évvel később - a liturgikus könyveket n e m szá-
mítva - 850, 1472-ben pedig már több, mint 1700 kötet volt. A németországi 
Lehninben 1450-ben körülbelül 1000, Himmerodban 1453-ban mintegy 2000 
kódexet használtak. Altzelle 1514-ben a l i turgikus könyveken felül 960 kötet-
tel rendelkezett . Ugyanekkor Grünha inban 650 könyv volt. Hei l sbronnban 
1540-ben említenek csaknem ugyanennyit . Az angliai Meaux 1396-ban 230, 
az ausztriai Zwettl 1451-ben körülbelül 500 könyvet birtokolt . Az első ciszter-
ci n y o m d á t 1492-ben helyezték üzembe a németországi Zinnában, ezt négy 
évvel később követte a francia La Charité.19) 

A rekonstrukcióhoz figyelembe kell venni az egyes korszakokat , a monos-
torok nagyságát és a rendben betöltött szerepét is. A zirci apá t ság királyi ala-
pítású volt, az egyik legfontosabb ciszterci monostor, Clairvaux (lat. Clara 
Vallis) filiájaként alapította 1182-ben III. Béla. A Bakony, illetve a Zirc elneve-
zés mellett éppen ezért Nova Clara Vallisként is említik. Két okból is jól fel-
szerelt, az átlagosnál gazdagabb apátságnak kellett tehát lennie. A zirci mo-
nostor erejét mutat ja , hogy 1232-ben Pozsega közelében, Gotón leányapát-
ságot hozott létre, márped ig a rendi előírások szerint csak olyan monos tor 
létesíthetett filiát, amelyikben legalább 60 szerzetes élt. Gazdagságára utal, 
hogy földbirtokai mellett jelentős vámbevételekkel rendelkezett , s a beregi 
egyezmény (1233) értelmében - akárcsak Pilis - 2000 sókocka elszállítására 
volt jogosult. (Ennél több só csak a szentgotthárdi és az egresi monos tornak 
járt.) A zirci apátok nemcsak számos perben bíráskodtak pápa i megbízásból, 
hanem sok egyéb ügyben is intézkedtek, sőt részt vettek Árpád-ház i Margi t 
szentté avatásának előkészítésében is. A zirci monostort eml í tő mintegy 170 
középkori oklevél közel fele ezekkel kapcsolatos, a többi nagyrészt az apát-
ság birtokairól és személyi ügyeiről szól.20 

A heil igenkreuzi cisztercieket már II. Béla meghívta Magyarországra , azon-
ban az első monostor t (Cikádor) csak fia, II. Géza alapította. Hosszabb szünet 
u tán nagy fel lendülés következett. III. Bélának mindkét felesége, Châti l lon 
Ágnes és Capet Margit, francia volt. Talán ennek is köszönhető, hogy a király 
az általa bőkezűen támogatott ciszterciek apátságait közvet lenül (Egres, Zirc, 
Szentgotthárd, Pilis) vagy közvetve (Pásztó) francia földről telepítette, s biz-
tosította nekik az őket Franciaországban megillető jogokat. Ez utóbbira a Zirc 
alapítását követő évben került sor, amikor hazánkban járt Péter citeaux-i és 
Ubicellus pairis-i apát, valamint Vilmos citeaux-i perjel és két citeaux-i szer-
zetes, Péter és Servius. Hamarosan sor került magánkegyúr i alapításokra is 
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(Borsmonostor, Keresztúr, Pornó), de az ura lkodói alapí tások is folytatódtak 
(Kerc, Toplica, Szepes, Pétervárad), sőt főpapok is alapítot tak monostorokat 
(Gotó, Bélháromkút) . Ennek a fejlődésnek a tatárjárás vetett véget. A hanyat-
lás fő oka azonban az volt, h o g y a XIII. század első h a r m a d á b a n megjelentek 
és nagyon gyorsan elterjedtek az időközben megváltozott szerzeteseszmény-
nek sokkal inkább megfelelő koldulórendek. A ciszterciek a XIV. századra el-
veszítették korábbi megha tá rozó szerepüket, s így Európa-szer te a ferencesek 
és a dominikánusok vették át tőlük a szerzetesi élet vezetését . A tatárok leg-
alább hat apá tságot (Kerc, Egres, Bélháromkút, Szepes, Pilis, Cikádor) feldúl-
tak, ezek helyreállítása megtör tén t . Ezután már csak h á r o m kisebb apátság 
létesült (Ercsi, Zágráb, Ábrahám) . A ciszterci apácák monostora i (Pozsony, 
Veszprémvölgy, Ivanics, Brassó) nem voltak jelentősek.21 

Sajnos nagyon kevés adat ismert a nem egészen két tucat magyarorszá-
gi ciszterci monostor lakóinak számáról. A külföldről jött és a hazai szerzete-
sek arányára a nevek alapján is csak óvatosan szabad következtetni. Az egyet-
len, a középkori Magyarországról fennmaradt vizitációs jelentés Siegfried von 
Waldstein reini apát 1357-ben tett útjáról készült. О Pilist szétzüllöttnek látta. 
Pásztón és Bélháromkúton az apáton kívül 2 szerzetes élt, Szepesen 12. Ercsin 
egyetlen szerzetest sem talált, s az apát sem volt otthon. Cikádoron, Gotón és 
Egresen az apá t mellett élő szerzetesek számát nem adja meg. Péterváradon a 
monostor vezetőjén kívül 12 szerzetest talált. Csak hallomásból értesült arról, 
hogy a toplicai apát 6, a kerci pedig 13 szerzetes életét Irányította. A vizitátor 
ekkor már nagyon sietett, h o g y időben Citeaux-ba érjen a nagykáptalan ülésé-
re, ezért Ábrahámot , Pornót és Zágrábot nem kereste föl, igaz, ezeket amúgy is 
jelentékteleneknek tartotta. Sajnos nem ment el Zircre sem, bár a pilisi apáttól 
arról értesült, hogy a bakonyi monostor vezetője nagyon rosszul kormányoz. 
Az ercsi apátot leváltotta, míg a cikádori próbaidőt kapott. Feltűnő, hogy Bors-
monostort és Szentgotthárdot meg sem említi, amiből Békefi arra következtet, 
hogy ott r endben mentek a dolgok.22 Az ismert létszámú monostorok közül 
tehát csak há romban élt ekkor az apáton kívül előírt legalább 12 szerzetes, de 
Kerc (1+13), Pétervárad (1+12) és Szepes (1+12) is éppen csak megfelelt a ren-
di szabályzatnak. A többi helyen ennél kevesebb szerzetes lakott (Bélháromkú-
ton és Pásztón 1+2, Egresen és Toplicán 1+6). A laikus testvérek (conversusok) 
számáról még ennyit sem tudni . A ciszterci apácák létszámáról ismert egyetlen 
adat szerint 1345-ben t izenketten éltek a veszprémvölgyi zárdában.2 3 

I. Mátyás és Beatrix k i rá lyné 1478-ban a ciszterci nagykápta lanhoz fordul t 
a hazai apá tságok megreformálása ügyében. (A házaspár azt remélte, hogy a 
szerzetesek e redményesen imádkoznak m a j d gyermekáldásért . ) A würzbur -
gi gyűlésen 1480. június l - j én a németországi apátok összesen hét magyaror-
szági monos tor betelepítését vállalták. Ez azonban csak átmeneti fellendülést 
hozott. A kül fö ld i u tánpót lás ellenére egyre kevesebb ciszterci élt hazánkban, 
s végül alig volt, aki a török elől elmeneküljön.2 4 
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Mindezekből nyilvánvaló, hogy - a többi magyarországi ciszterci apátság-
hoz hasonlóan - a zirci is abban az időszakban, a XIII. században élte fényko-
rát, amikor még csak viszonylag kevés könyve lehetett. A kódexek „tömegcik-
ké" válásakor és a könyvnyomtatás elterjedése idején alig néhány szerzetes lak-
hatta, akiknek csak kevés könyv beszerzésére, használatára volt szüksége és 
módja. Alátámasztja ezt az is, hogy valamennyi, a középkori Magyarország-
ról fennmaradt , a ciszterciekhez köthető könyv és töredék kéziratos, egyik sem 
nyomtatott. így tehát a fénykorban és a végső időszakban hasonló számú könyv 
lehetett az apátság tulajdonában. Sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy a pusztu-
láskor kevesebb kötet képezte a monostori könyvtárat, mint az első időszakban. 
A zirci apátság könyveinek száma még így is elérhette, sőt talán meg is haladta 
a Mezey által átlagosnak tartott száz kötetet, hiszen még a kicsi és jelentéktelen 
bélháromkúti monostor is 88 könyvvel rendelkezett. Viszont a zirci sem közelít-
hette meg a nyugat-európai apátságok több száz, sőt ezer kötetes könyvtárát. 

A zirci könyvtár ál lományának összetételéről szintén nem ismertek konkrét 
adatok. A Charta Caritatis rövid foglalata és több káptalani határozat azon-
ban előírta, hogy „Ne küldjenek apátot új helyre legalább 12 szerzetes nélkül 
és a következő könyvek nélkül: Zsoltáros könyv, Himnuszok könyve, Mise-
könyörgések könyve, Graduale, Regula és Misszále." Továbbá, hogy „A Mise-
könyvet, az Evangéliumos könyvet, a Szentleckék könyvét, a Misekönyörgé-
sek könyvét, a Graduálét, az Antifonáriumot, a Himnuszok könyvét, a Zsol-
tárok könyvét, az Olvasmányok könyvét, a Regulát, a Szentek ka lendár iumát 
mindenüt t egy és ugyanazon formában kell használni." Ezeket tehát már az 
alapításkor magukkal hozhatták, később pedig - szükség esetén - újabb má-
solatokat készíthettek róluk. Valószínűsíthető továbbá legalább egy teljes Bib-
liának, külön az Újszövetségnek, valamint Pál apostol leveleinek, az egyház-
atyáknak, ciszterci szerzők - elsősorban Clairvaux-i Bernát - írásainak és más 
lelki olvasmányoknak, különböző teológiai, illetve esetleg világi tudományok-
kal foglalkozó műveknek megléte is. 

Szabályozták azt is, hogy „A betűk egyszínűek legyenek, és n e m színesek", 
valamint, hogy „Minden scriptoriumban, ahol a szerzetesek szokás szerint 
másolással foglalkoznak, a hallgatást úgy tartsák be, amint az a keresztfo-
lyosón szokás" . Továbbá: „Megtiltjuk, hogy a mi egyházainkban a könyvek, 
aranyba, ezüs tbe köttessenek, vagy aranyozott , vagy ezüstözött kapcsaik le-
gyenek. A kódexet (selyemmel, vagy más értékes szövettel) borí tani nem sza-
bad." Előírták azt is, hogy „A polgári vagy kánonjog könyvei a közös arma-
r iumban egyál talán ne foglaljanak helyet". A refektóriumbeli „asztalra olva-
sás" rendjét is meghatározták. A ciszterciek n e m csak étkezések alatt olvastak 
fel, rendszeres volt ez alkonyatkor is (collatio), a templom melletti folyosón 
(claustrum collationis). Emellett természetesen volt egyéni olvasás is. Az ál-
lomány elsősorban másolással és ajándékozás, illetve hagyaték útján, ritkáb-
ban csere, o lykor vásárlás révén gyarapodhatot t .2 5 
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Feltételezhető, hogy Zircen megvoltak Jean de Limoges (Johannes Lemo-
vicensis) írásai is. Ő ugyanis 1208-tól 1218-ig zirci apá t volt, s - Klaniczay Ti-
bor szerint - itt írta Libellus de dictamine (Könyvecske a fogalmazás szabályairól) 
című művét ,2 6 amelyet Petrarca is ismert, és amelynek magyar fordítása is 
megjelent. Mezey Lászlónál olvasható, hogy szintén „ekkor szerzett egy na-
gyon szép h imnusz t Bernát ünnepére, melyet a ciszterci rend egészen a XVII. 
századig énekelt e n a p o n " . A Libellusról viszont az a véleménye, hogy ha-
zájába visszatérve írta szerzője.27 Tarnai Andor szerint ezt az is alátámaszt-
ja, hogy a Könyvecskében nincsenek magyar vonatkozások, ráadásul annak 
sincs nyoma, hogy a középkor i Magyarországon ismerték, használták vol-
na.28 Ezt azonban Horvá th Konstantin, Jean de Limoges írásainak kiadója, 
nem is állította. Sőt, ő hívta föl a figyelmet arra, hogy Johannes Lemovicensis 
legkésőbb 1245-ben átlépett a ferences rendbe, de műve i nagy részét Horváth 
szerint m é g ciszterciként írta.29 A helyzetet bonyolítja, hogy a párizsi egyete-
men is emlí tenek egy Limoges-i János nevű clairvaux-i magisztert.3 0 A továb-
bi kutatást megkönnyí thet i , hogy Horváth ismerteti Johannes Lemovicensis 
műveinek kéziratait és korábbi kiadásait.31 Valószínűleg ő csináltatta a Jean 
de Limoges alkotásait tar ta lmazó troyes-i kódexekről azokat a fényképeket is, 
amelyek Zircről az OSZK-ba kerültek.32 

A középkori Magyarország ciszterci könyvkul tú rá jának tárgyi emlékeit és a 
róla szóló történeti forrásokat áttekintve, a zirci á l lomány méretének és ösz-
szetételének vázolása u t án már feltehető az a kérdés, hogy vajon hol helyez-
hették el az apátság könyvei t . 

A középkori monos torból ma már csak két épen m a r a d t emlék látható. Imre 
király oltáralapítást megörökí tő emléktábláját, ezt a 30><72 cm-es mészkő la-
pot a jelenlegi apátsági t emplom északi falába, a szószék és a Szentháromság-
oltár közé belülről, másodlagosan falazták be. Kiegészített felirata: In nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti hoc altare fnndatum est per Aimerico rege Wngarino, 
azaz: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében ezt az oltárt Imre, Magyarország 
királya alapította. A g y ő r i út mentén álló pillérkötegre, a középkori t emplom 
eredeti helyén megőrzöt t oszlopára 1749-ben Szent Imre herceg barokk szob-
rát állították. Két évvel később feliratos pajzsokat tartó angyalszobrokat he-
lyeztek mellé.33 

A középkori apátságot Hümpfne r Tibor vezetésével tárták fel 1912-ben és 
1913-ban. Minden hozzáférhető maradványt kiástak, de alapfalakon, kőfarag-
ványokon és két s í rkövön kívül régészeti lelet gyakorlatilag nem került elő.34 

Ezt az magyarázza, h o g y a monostort 1538 és 1549 között kegyurai, a Podma-
niczkyak módszeresen kifosztották és elpusztították. A romokat az ú j apát-
ság építéséhez (1726-1750) használták fel.35 Az ásatás befejezése után a feltárt 
maradványok egy részét visszatemették, a keleti szárny azonban ma is meg-
tekinthető. A pusz tu lásnak indult romokat újra és újra rendbe rakták (1943, 
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1958, 1978/79, 1982, 2003), sőt az ötvenes évek végén - a Bakonyi Hetekre ké-
szülve - a faragványokat kis kőtárba gyűjtötték, a romker t mellé pedig a kö-
zépkori apátság alaprajzát és rekonstrukcióját ábrázoló táblákat helyeztek.36 

Három faragvány és két sírkő a Tihanyi M ú z e u m kőtárába került, a maradék 
(19 db.) 1987-ben még Zircen volt. A többi faragvány egy része elveszett, a ma-
radék pedig - az újabban (1952,1954,1972, 1995,1996, 2004, 2005) előkerültek-
kel együtt - a Veszprémi Lackó Dezső M ú z e u m kőraktáraiba, az ELTE Régé-
szeti Intézetébe és az 1989 óta újra m ű k ö d ő apátságba került.3 7 Az összes ma-
radvány megnyugta tó őrzése és méltó bemutatása még vára t magára. 

Mivel a ciszterciek a középkorban rendkívül szigorú szabályok szerint épít-
keztek, a feltárt kevés maradványból is rekonstruálható a monostor, s megkí-
sérelhető a könyvtá r helyének meghatározása is. Az áhított benedeki egysze-
rűséghez való visszatérés érdekében a r end tiltott m i n d e n „fényűzést": tor-
nyok építését, színes üvegablakok készítését, figurális oszlopfőket stb.38 

A Beata Maria Virgo (Áldott Szűz Mária) tiszteletére szentelt , háromhajós , 
keresztházas, bo rdás keresztboltozattal fedet t t emplomhoz délről csatlako-
zott a szerzetesek lakóhelye, amelynek helyiségeit a ke rengő kötötte össze. 
Az épület nyuga t i része volt a laikus testvérek (conversusok) otthona, ame-
lyet egy keskeny udvar választott el a körfolyosótól. A conversusház alatti 
pince (cellarium) alapjait megtalálták az ása tás során. A déli szárny maradvá-
nyai nagyon csekélyek, talán nem is épült ki teljesen. Analógiák alapján való-
színű, hogy itt volt a közös előtérből nyíló konyha (culina) és az éléstár. Pon-
tosan ismert v iszont a keleti t raktus alaprajza. Az épület délnyugat i sa rkán 
állt a szerzetesek étkezőterme (refectorium). A templomhoz közeledve két ki-
sebb helyiség u t á n következett a káptalanterem (capitulum), az apátság rep-
rezentatív helyisége. Az ezt követő sekrestyéből (sacristia) nyíló ajtó ped ig a 
templom kereszthajójába vezetett. A sekrestyéből benyí lószerűen leválasztott 
helyiség a könyvek egyik, e d d i g valószínűsített őrzőhelye. Az apátság kör-
nyékén végzett fö ldmunkák során előkerült számos fa lmaradvány bizonyítja, 
hogy a középkor i monos torhoz jó néhány melléképület is tartozott. 

A kiásott a lapfalak és faragványok, a hazai, illetve külföldi analógiák, vala-
mint történelmi adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zirci apátság közép-
kori temploma a XII. és a XIII. század forduló ján épült, s a rendházat is ha-
marosan befejezték. Átalakításokra és bővítésekre utaló maradványok is elő-
kerültek. Az épüle tek a ciszterciek jellegzetes stílusában készültek, román és 
gótikus elemeket egyaránt tartalmaztak.39 

Az eddigi feltételezések szerint a középkori monostor könyvtára a sekres-
tyéből nyíló helyiség volt. Még ezt kétségbe vonva is b izonyosra vehető, hogy 
a könyveket a sekrestye közelében tárolták. Szerencsére ez az apátság legé-
pebben m e g m a r a d t része. 

A könyvtár helyének azonosítására tett kísérlet során e lsősorban analógiák-
ra lehet hagyatkozni . A középkor i Magyarország ciszterci monostorai t sorra 
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véve kitűnik, hogy e szempontból csak a szentgotthárdi , a pilisi és a bélhá-
romkút i maradványoka t é rdemes vizsgálni.40 

A szentgot thárdi monostor t 1183-ban alapította III. Béla, de a szerzetesek 
csak egy évvel később érkeztek Trois-Fontaines-ből. Az apá t ság romjait fel-
tárták és helyreállították.41 

1184-ben egy bencés monos tor helyén hoz ták létre az Acey-ből telepített pi-
lisi apátságot. A monos tor t emplomában temették el a közelben meggyilkolt 
Ger t rudis királynét (1213). Szarkofágjának töredékei az ásatások során nap -
világra kerültek.4 2 

1232-ben - ugyanabban az évben, amikor Zirc leányapátságaként létrejött 
Gotó - alapította Kilit egri püspök a bélháromkút i monostor t , ahova Pilisből 
érkeztek az első szerzetesek. A bélapátfalvi az egyetlen, többé-kevésbé épség-
ben m e g m a r a d t hazai középkori ciszterci templom. 4 3 

A középkori ciszterci monostorokban azok nagyságától és típusától füg-
gően több helyen is tarthatták a könyveket. Nagy létszámú apátságokban kü-
lön bibliotékát építettek, vagy legalábbis önálló helyiséget használtak könyv-
tárnak. Ez vagy a sekrestye mellett, vagy fölötte volt található.44 A magyar -
országi monostorok egyike sincs olyan állapotban, hogy erre utaló n y o m o k 
maradhat tak volna, de valószínű, hogy a viszonylag kevés könyv miatt sehol 
sem alkalmazták ezt a megoldást . 

Hervay F. Levente szerint a középkori zirci apátság könyvtára a sekrestye 
benyílója lehetett. Ez a jól védett, csak a sekrestyéből megközelí thető helyi-
ség egyúttal a monostor egyéb értékeinek és iratainak őrzőhelye is volt (biblio-
theca, thesaurus, tabularium). Valószínűnek tartja azt is, hogy a naponta hasz-
nált köteteket hozzáférhetőbb helyen (sekrestye, a rmar ium) tartották.45 

Valter Ilona Szentgot thárdon megtalálta a szerzetesek falba süllyesztett 
könyvespolcát , amelyhez hasonló Bélapátfalván is f ennmarad t . Ez mind-
két helyen a kerengőben volt a kapcsolódó keresztház külső, nyugat i falá-
ba beépítve. A szertar tásokra igyekvő szerzetesek számára így kéznél vol-
tak a könyvek. Véleménye szerint egy kisebb monos tornak akár teljes állo-
mánya elférhetett itt, s nem csak a szertartásokon használatosak, mint a nagy 
apátságoknál . Valószínűnek tartja azt is, hogy Zircen sem volt szükség külön 
könyvtárhelyiségre. Amit a szerzetesek az a rmar iumban nem tudtak elhe-
lyezni, azt a sekrestyében tárolhatták.46 

Az a rmar ium esetleges meglétét Zircen - a romok jellegéből f akadóan -
sem bizonyítani , sem cáfolni nem lehet. A sekrestyéből nyíló helyiség egy-
kori léte - a helyén talált minimális maradványok miatt - bizonytalan. Zirc 
és Pilis igen nagy mér tékű hasonlósága alapján azonban mégis feltételezhető, 
Pilisen ugyanis e helyiség alapjait is megtalálták. 

Megemlí tendő, hogy Pilisen éppen az „a rmar ium-gyanús" falszöglet előt-
ti udvarrészen égett el legalább két tucat XII-XV. századi könyv, mint ezt az 
ott előkerült számos veret bizonyítja. A pusztulás 1526. szeptember 7-én tör-
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ténhetett. Ekkor a törökök feldúlták a monostor t és egy szerzetest megéget-
tek. Alátámaszt ja ezt az is, hogy amikor n e m sokkal később N o r m a n n János 
apát és egy György nevű szerzetes e lhagyta Pilist, csak egy miseruhát , né-
hány kelyhet és több oklevelet vittek magukkal , könyveket - Georgius fráter 
breviár iumától eltekintve - nem.47 

Volt azonban a könyvek elhelyezésének még egy módja : hiszen a könyv-
tár sokszor magában a templomban volt, mégpedig abban a kereszthajó-
ban, amelyiknek oldalfala a rendházhoz csatlakozott. A templomból ugyan i s 
gyakran vezetett egy fal mellé épített lépcső a rendház emeletén lévő dormi-
toriumba (scalae ad dormitor ium, illetve Schlafsaaltreppe vagy Matintreppe), 
ami az éjszakai és hajnali szertartásokra igyekvő szerzetesek számára nagyon 
célszerű volt.48 Ezt a megoldás t számos monostorban alkalmazták, így Zirc 
anyaapátságában, Clairvaux-ban is (1. kép). A falhoz csatlakozó lépcsőnek az 
indítása és a kereszthajót a rendháztól elválasztó fal közöt t egy nem túl mély, 
könyvek tárolására is a lkalmas tér jött létre. Azzal kapcsolatos információt , 
hogy Zircen ez a változat valósult volna meg, a kiszerkesztett a laprajz n e m 
tartalmaz (2. kép). A feltárt romokról készül t felméréssel (3. kép) összehason-
lítva azonban szembetűnő, hogy amarról lemaradt egy kiszögellés. Ezt pon-
tosan ott jelzi az ásatási alaprajz, ahonnan az emeletre vezető lépcsőt indíta-
ni szokták (4. kép). A lépcső alatt számos kötet - akár egy középkori apá t ság 
könyvtára - befogadására alkalmas polcnak elegendő he ly volt. 

Összességében tehát e lmondható, hogy a középkori zirci monostor mint-
egy százkötetes könyvtára minden bizonnyal az épüle t földszintjén volt. 
A naponta használ t könyveket a templom és a rendház csat lakozásánál lét-
rejött fa lsarokban esetleg kialakított a rmar iumban, illetve a sekrestyében he-
lyezhették el. Az ál lomány nagy részét p e d i g vagy a sekrestyéből nyíló helyi-
ségben, vagy - és ez a valószínűbb - a dormi to r iumhoz vezető lépcső alatti 
könyvtárban őrizték. 
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