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Azlrci ciszterci Apátság épületegyüttese egy európai uni-
ós forrásnak koszonhet en országos turisztikai vonzer t
jelent egyedi, tematikus bemutatóhellyé válik. A Zirci
Ciszterci Apátság e|oljárója, Dékány Sixtus azt mond-
ja: a legfontosabb cél, hogy a Ciszterci Apátság a21. szá-
zad embere számára is a ,,nyugalom szigete" legyen.

A kartográfusoknak és a gyakorlott természedáróknak elég
csupán egy pillantást vetnitik Magyarország domborzatl
térképére, és a girbegórbe szintvonalakból rógtón kiolvas-
hatják, hogy hazánk legmagasabban fekvó városa: Zirc.
Jóllehet ez a Bakonyba rejtett kis telepiilés alig három év-
tizeddel ezelótt emelkedett városi rangra, nevét a magyar
tórténelem Iapjaira már évszáuadokkal korábban beírta:
1182-ben itt alapította meg az ország egyik elso ciszterci
apátságét"Ill. Béla. A monostor egy franciaország-béli épii-
letegyiittes mintájára éprilt, onnan erkeztekaz elsó szerze-
tesek is. A templomot a rend szokásai szerint SzuzMária
tiszteletére szentelték. A kórnyék mezógazdaságból, foleg
makkoltató diszn tartásból, illetve kézmuiparból él nepe
hamar megszerette a halk szavués jámbor, mindig segító-
kész szerzeteseket, akik nemcsak az imádsághoz értettek,

hanem például a gyógynóvényekhez, a baromfit artáshoz, a

haltenyésztéshez, valamint a sajt és a sór készítéséhez is.

A birtokokkal b kez en ellátott apátság els aranykorát
a torokdrilás zárta le. A 16. század derekára a monostor
elnéptelenedett, majd az l600-as évek végén a szilézia1
Heinrichaumonostoránakkezérekertilt.Azelste1epe->
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sek, a Rákóczi szabadságharcot kóvet en is innen érkez-
tek meg a Bakony szívébe, s míg ók magát, az akkori
falut alapították iljjá, addíg a kiilhoni rendtestvérek az
apátságot t ltotték meg rijra élettel.

Ez a fajta kett sség a szerzetesek mai címeréb l is ki-
olvasható - avat be a bakonyi heraldika rejtelmeibe
Dékány Sixtus, a Zirci Ciszterci Apátság eI ljárqa. Az
egyik f motívum ugyanis a máltai kereszt, melynek
szárainahaláIszolatinbetiíihelyezkednekel(ezaszim-
bólum a sziléziaiciszterciek orciksége). A címerállat daru
pedig Zirc sqátja, aminek szimbolikáj ával a szerzetesek
tobb ok miatt is kónnyen azonosulni tudtak. Egyfel 1 a

madár sztirke tollgrinyájaszínében is hasonlít az egyko-
ri szerzetesi csuhára, másfel l a daru a hííség jelképe;

latin neve szo szerinti fordításban is ,yirrasztot" jelent.

Ez, a magyarság által mindig is nagy becsben tartott
madár csapatban jár és rszemet állít, amelyik a kozos-
ség tagjairavigyáz, veszély esetén pedig figyelmezteti a

tóbbieket. Ráadásul a zirci koronás madátr egy kóvet is
tart alábával, ami arra szolgáI, hogyha az ór éberségét

az áIom kllátszaná. akkor a kó a karmai kóztil kihull-
va, mégiscsak felébresztené a vtgyáz t Így jelképezt a
zirci cimer a szerzetesek állhatatosságát, a rendtestvérek
kitartását és kóvetkezetességét. A pásztorbotok pedig a
négy magy ar ciszterci básty ár a - Zir cr e, Pilisre, P ászto -

ra és Szentgotthárdra utalnak - sommázza az apát, amít

Ezek a benedeki regulák mind a mu napig a ciszterci
szerzetesek életének sarokkóvei. Ez a testvérek sorveze-
óje; olyan rendszer, ami nemcsak Krisztus keresésére, a
lelkigyakorlatokra, az irgalmasságra és a nyitottságra, a
szeretetre, illefve a kózosségre nézve tartalmaz iránymuta-
tásokat, hanem például az apátktildetésére és személyiség-
jegyeire vonatkozólag is.

Szerzetesnek lenni szolgálat - val!'a a legtóbb rend tagja és

ezamegállapításhatványozottanígazegyapátesetében.A

benedeki regulák szerint élni olyan feladat, ami mindenkit l
hatalmasaléaatotéselhivatottságotkiván,egyapátazonban

nemcsak egyháai, rendi vezetoj e a reá bizott testvéreknek,
de mentoruk is egyben. Nem els sorban a regulák szab-
ta szerzetesi életet felíigyeli, hanem iigyel a hétkóznapok
egyens rlyára: az elmélkedés,azutkeresés és a fel-felvet dó
kétségek kózepette igyekszik testvéreit erósíteni és bizony
komoly gazdaságí feladatai is vannak.

A ciszterciek kcivetkezetessége, aszketikus életmódja és

taftása, illefve Szent Bemát csodálatos egyénisége hatnar
nepszenivé tette arendet Európa-szerte 350 monostort né-
pesítettek be mindóssz e pár évtized alatt. Sikertik - Dékány
Sixtus szerint - annak is kószónhet , hogy egy olyan ku-
sza és értékrendjében meghasonlott korban léptek színre,
amikor mindennél nagyobb ,géry mutatkozott egy biztos
pontra, egy hiteles szellemi és lelki biaisra, egy nyitott és

befogadó kózósségre. Erre az igényr e reagáItak a cisáerek
akkor, és erre reagáInaktulajdonképpen most is.
Ma alig kéttucatnyi szerzetes alkotja a magyarországi
ciszterci kózcisséget; tóbb mint feltik a zirci apátság falain
beliil él. Igaz, a j nev ciszterci iskolákban a civil keresz-
tény testvérek iránymutatásai mellett, a krisztusi pedagogia

érdemes még tudni a címerrel alapelvei mentén fiatalok sziaai
kapcsolatban. x*nzet6;snek lenni a l álat - ismerkedhetnek meg napjaink-
Zirc képeslapokról visszakósz - u,*lli* * nc**á{&+&* *^o_i,l_neci* ban is a szeretet és a kózcisség
il , állandó jelképe a cisáerci vmlljm m *gtmbh ner"rd tngia, #r"i,""s erejével.

barokk stílusír templom is, amely A zkci apát ótesztendós volt és
1982-ben, az apátság alapításának 800 éves évfordulóján még Árpádnak hivták amikor már ministrált. Isten hínára
,,basilicaminor" rangotkapott apápátcl. hamar rátaláIt: sztilei imádságos szeretetben nevelték, ott-
A ciszterciek tulajdonképpen a bencések egyik korai re- honuk száz méterre sem volt a mosonmagyar vá/^ plébá-
former ágának tekinthetóek: a 12. széaadban a Mol sme-i niától.

bencésmonostorb lazÚjMonostorba(latinulCistercium- ,,Olyan lelkipásztorokkal talákoztarn ott, akikhez jó volt
ba,franciául Citeaux-ba) kivonuló Szent Róbert apátnak és k t dni, volt kisugárzásuk és a hívek is azttartottákróluk,
társainak a ,,novum monasterium" megalapításávaI azvolt hogyhiteles,jóemberek.Istenkozelségeolyanvoltszámom-
a cé!'uk, hogy Szent Benedek Reguláját minél nagyobb hií- ra, mint a kenyér, hozzátartozott a mindennapokhoz, így
séggel megé!ék. aztán iskolás koromban még nem gondolkodtam teológiai

12 A, i::,,|", rl'la,,.l:-:



&* sxt*rmém< q*Lf* k*a*t*s*ége,

m*psa*nu vé t*t * * r*r:d*t,

* *&n***_ m *s tmrtt*sm hmnxmr

páIyán- mondja a ciszterci eló|áró. - Aztánpannonhalmi
bencés diákként megismertem a Regulát, testvérbátyám is
szerzetesnek állt és azérettségi idejétól már én is egyre job-
ban éreztem a késztetést, hallottam meg a személyre szóló
hívó szót. Vég 1 Zámb Imre,

Öcsény atya, családunkjó banída
volt az, akinek ahatására a szer-
zetesi hivatás mellett dóntottem.

Öcsény atyát az akkori állami
rezsim ugyan megpróbálta elle-

sétaritvonalat, ami az alábbípontokat érinti majd: Bakonyi
Természettudományi Mítzeum, a mtíemlékkónyW ár, disz-
lépcsóház, apátsági templom, kózépkori kolostor romjai,
díszudvar, oktatási kabinet. Megrijul az Apátság fibhom-

lokzata és díszudvari mellékszár-

nyai; díszkivllágitást kapnak és

nóvényeket telepítenek k rejiik.
Az apátsági fejlesztésekkel pár-
huzamosan Zirc fotere is rij bur-
kolatot kap, lesznek utcab ltorok

hetetleníteni, mert tul sok embert vitt be a templomb a, ezért
egy hansági kis faluba helyezték át. Ó azonban Fehértón is
olyan lelkesedéssel és hittel fogott a munkához, mint Óvá-
ron, így aztánott is egyre tcibben hallgattík az igehirdetést.
Novícius voltam, próbaidós, amikor Öcsény atyamegtérta
Teremtóhóz. Amikor átIépte a remény lciszóbét, a szíileim
végig mellette álltak. Akkor d lt el végleg, hogy melyik utat
kell járnom, milyen szolgálatot kell vállalnom."

,,Apátként is, szerzetesként is írgy vélem, egy egyháanak,
egy rendnek az egylk legfontosabb krildetése, hogy a nyi-
tottságát és befogadóképességét megórízze - fuzitovább a
gondolatmenetet az apát. - >>Ardere et lucere! - Lángo| és
világíts!< Ezaz tmutatás is SzentBernát óróksége. Vagyis
fel kell ismerníink a társadalmi igényeket és a korszellem
változásait, és ehhez mérten készen kell állnunk az rijabb és
rijabbfeladatra.Úgy,hogykózbenazevangéliumrizeneteit,

a kózosség, a család és az isteni szeretet erejét a mai kor
emberének számárais érthet , megtapasztalhat formaban
kell kózvetítenlink."

,,Azt gondolom, hogy a konklávé bíborosai is ezt azinteg-
ritást és kózvetít(i szerepet tartottákszem el tt a Szentlélek
sugallatára akkor, amikor Ferenc pápát választották Isten
fóldi helytart jának. Teszem hozzá, Boldog II. János Pál
munkássága is, sok egyéb mellett, a vllágra nyitott szem-
lélete miatt volt kíilónósen figyelemre méltó és XVI. Bene-
dek néwál asztása is beszédes."
A Zírci Ciszterci Apátság szerzeteseinek kcizossége most
i{abb lépést tett, hogy a monostorbatéróklelki és szellemi
értelemben is felfrisstilve, feltólt dve folytathassák ritjukat.
Az épiiletegyiittes most javarészt európai uniós fonásból
országos turisztikai vonzerót jelentó egyedi, tematikus
bemutatóhellyé is válik. A család- és látogatóbarét fejlesz-
té sek, az inter aktív tárlatok mind a,,sz r akoztaV a tanitás''
elvét szolgá|ák. Összes enhétszéz millió forintból kialakíta-
nakegy,azujonnanlétrehozottlátogatkózpontbólkiinduló

és átépítik aKirálykutat is.

Az tletgazdákelképzelései és reményei szerint ezekafej-
lesztések nemcsak a vendégárást, hanem a kórnyékbéli
foglalkoztatást is fellendítik majd. Els sorban a szállásad k,
vendéglátók, illetve a bakonyikumok, vagyis a térségi élel-
miszerek el állítói számíthatnak forgalomnóvekedésre. A
helyi termékek ugyanis országszerte egyre kelend bbek a
bakonyi lekviirok, sajtok, turófeleségek, hriskészítmények
is méltán uámíthatnak a turisták érdeklódésére.
A portékák gy értási kulis szatitkairó l bízonrty al az apátsá-
gi kónyvtár számos kótete tudna mesélni, hiszen a 65 ezer
darabos állomanyban az egyedrilálló snyomtatványok és
antikvák mellett számos, a szerzetesek állat- és nóvényter-
mesztési ismereteit sszegzó írás lelheto fel.

A városka arborétuma is értékes és szép perceket tartogata
kirándulók uámára: a csaknem 2}hektáros tenileten tóbb
mint széu fa- és cserjefaj é1. A ligetet, ami egy klasszikus
angolkert, szintén a ciszterciek kezdték el telepíteni, irgy
600 éwel eze\ótt,egy halastó k rtil.
Jóllehet az Apátságban és a teleptilésen május második fe-
lét 1 minden adott lesz a uabadidó tartalmas eltóltésére, a
fejlesztések eredményét mégsem els sorban pénzigyi,be-
vételi oldaláról kózelítik meg a szerzetesek. Dékány Sixtus
aztmondja: a legfontosabb cél, hogy a Ciszterci Apátság a
2l. széaadembere számárais mintegy a,,nyugalom szige-
te" legyen. A látogató mind vizuáIísan,mind atmoszféráját
tekinfve egy olyan világba érkezzen, amely eltér ahétkOz-
napokban megszokottól, és amelyik a lelki, szellemi felt l-
t dés mellett a kulturált pihenést, az ismeretszerzést, vala-
mint a szabadidó min ségi eltoltését egyarántszolgálja.
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