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CISZTERCI HELYTÁLLÁS 

 

Cúthné Gyóni Eszter: „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…” A 

Ciszterci Rend Zirci Apátságának története a második világháború 

végétől Endrédy Vendel apát haláláig. Zirci Ciszterci Apátság, 

Budapest–Zirc, 2017. 353 old. 

 

 

Magyarország XX. századi történetével foglalkozni igazi kihívás. A korszak tragédiái, 

kataklizmái mindannyiunkat érintenek, és még köztünk élnek – sajnos egyre 

fogyatkozó számban – azok, akik személyesen is átélték a század eseményeit. A 

korszak kutatóinak tehát nemcsak a levéltári források állnak rendelkezésére, hanem 

az eseményeket átélt személyek emlékei is. Cúthné Gyóni Eszter kötete és eddigi 

munkássága azt bizonyítja, hogy kellő szakértelemmel, elköteleződéssel és kitartással 

összhangba hozható a személyes történelem és a köztörténet.   

A szerző közel másfél évtizede fáradhatatlanul kutatja a ciszterci rend 

magyarországi történetét. Érdeklődésének középpontjában a rend 1945 utáni 

története, illetve a mártírsorsú apát, Endrédy Vendel életútja áll. A témában több 

publikációja jelent meg, amelyek közül kiemelendő Endrédy Vendel vizsgálati 
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fogsága alatt írt feljegyzéseinek kiadása.5 2014-ben védte meg doktori disszertációját, 6 

amelynek átdolgozott változata a most bemutatásra kerülő kötet.  

Cúthné Gyóni Eszter lelkiismeretességét és a munkához való alázatos 

hozzáállását bizonyítja, hogy nem csupán az alcímben megjelölt két évszám (1945 és 

1981) között tárgyalja a zirci apátság történetét. Amellett, hogy a rend egyetemes, 

illetve magyarországi történetére is kitér egy-egy fejezet erejéig, Endrédy Vendel 

apáttá választásával (1939) indítja elbeszélését, és egészen a következő zirci apát, 

Kerekes Károly benedikálásáig (1987) tárgyalja az események menetét. A 

korszakolásnál szembesülhetett a szerző azzal a nem könnyű kérdéssel, hogy 

rendtörténetet írjon, vagy a rend kiemelkedő egyéniségének, Endrédy Vendel apátnak 

az életére fókuszáljon. Úgy gondolom, hogy a zirci apátság és a zirci apát iránti 

tisztelet egyaránt megnyilvánul abban a megoldásban, hogy Gyóni Eszter azonos 

hangsúllyal beszél Endrédy Vendelről és a rend többi tagjáról is. Az apát mellett több 

kiemelkedő ciszterci szerzetes életét ismerhetjük meg közelebbről, többek között a 

gazdasági szakemberét, Hagyó-Kovács Gyuláét, akit Teleki Pál földművelésügyi 

miniszternek kért fel; a kiemelkedő tudású jogászprofesszor Baranyay Jusztinét, akit 

Mindszenty József perében ítéltek hosszú börtönbüntetésre; a szétszóratás idején a 

rendi összetartást biztosító ’Sigmond Lórántét és az ifjúság körében végzett munka 

összefogójáét, Palos Bernardinét.  

Az olvasó számára egy munka színvonalát világosan megmutatja az a tény, 

hogy milyen forrásokra támaszkodik a szerző, milyen szakirodalmi bázist használ fel 

mondandója alátámasztására. Ezzel kapcsolatban elég azt a tényt megjegyeznünk, 

hogy jelen kötetben 1377 lábjegyzet található, ami egyértelműen jelzi, hogy 

                                                 
5 Egy fogoly apát feljegyzései. Endrédy Vendel zirci apát feljegyzései az ÁVH börtönében.  

Szerkesztette, a bevezetést írta, jegyzetekkel ellátta, valamint az életrajzokat és a mutatókat 

összeállította: Cúthné Gyóni Eszter. Budapest, METEM–ÁBTL, 2013. 
6 Cúthné Gyóni Eszter: A ciszterci rend története Magyarországon 1945 után. A Ciszterci Rend Zirci 

Apátsága 1945 és 1981 között. ELTE BTK, Bp. 2014. (Doktori disszertáció). 
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tudományos munkáról van szó. A szerző egyrészt reflektál a témában korábban 

megjelent művekre, másrészt önálló kutatásai révén számos kérdést új kontextusba 

helyez. Kutatómunkájával kapcsolatban csak egy adatra térnék ki, nevezetesen arra, 

hogy a szerző kilenc különböző levéltár anyagát vizsgálta át, és sokszor olyan 

kincsekre lelt, amelyek korábban nem voltak ismeretesek sem az olvasóközönség, sem 

a történészszakma számára, sőt talán a ciszterci rendtagok számára sem.  

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött anyagok 

közül ki kell emelnünk Horváth Konstantin naplóját, amelyet a zirci perjel 

gyermekkorától egészen 1969-ig vezetett, és amely 22 kötetben maradt fenn az utókor 

számára. A legritkább esetek közé tartozik, hogy személyes hangvételű írásokat, 

feljegyzéseket megőriznek egy olyan korban, amelyben bármi, bármikor a szerzővel 

szembeni bizonyítékká válhat, ennek tudatában kell értékelnünk ezt a különleges 

forrást. A napló bizonyára segítséget nyújtott Gyóni Eszternek abban, hogy tisztábban 

lásson az 1939-es apátválasztás kérdésében, illetve árnyaltabban tudja rekonstruálni 

az Endrédy Vendel letartóztatása utáni időszakot, az új („illegális”) rendi szervezet 

felállítását is. 

A kötet címét adó idézetet Baranyay Jusztin vetette papírra 1946 folyamán, 

mielőtt elfogadták az 1946. évi I. törvénycikket Magyarország államformájáról, 

amellyel megszűnt az ezeréves Magyar Királyság. Baranyay, idős szerzetesként, 

jogászprofesszorként és olyan értelmiségiként, akinek szocializációja és pályája 

kezdete az Osztrák–Magyar Monarchia idejére esett, elkötelezett királyságpárti, azaz 

legitimista nézeteket vallott, nemcsak a két világháború közötti időszakban, hanem 

utána is. Ezen eszmei nézetei alapján került szoros kapcsolatba Mindszenty József 

akkor zalaegerszegi apátplébánossal, aki később veszprémi püspök, majd esztergomi 

érsek és bíboros lett. Nem túlzás azt állítani, hogy ez a barátság okozta az idős 

jogászprofesszor tragikus sorsát. Baranyay a legitizmus szemszögéből fogalmazta 

meg, hogy „nem harcolunk, de nem is búcsúzunk”. A címválasztással feltehetőleg a 
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szerző azt kívánta sugallni, hogy ezt a gondolatot érthetjük az egész ciszterci rendre 

vonatkoztatva is. A Ciszterci Rend Zirci Apátságának tagjai ugyanis valóban nem 

harcoltak a kiépülőben lévő kommunista diktatúra ellen, de nem is búcsúztak, tehát 

nem adták fel önként azt a hivatást, amit hitük szerint Istentől kaptak, hanem 

megpróbálták megkeresni azokat az utakat és formákat, amelyek biztosíthatták 

identitásuk megőrzését és küldetésük teljesítését. A rend először – közvetlenül a 

világháborút követően – birtokairól volt kénytelen lemondani. Ezzel kapcsolatban a 

szerzőnek sikerült rekonstruálnia, hogy milyen birtokrészeket tudtak az államosítás 

után megőrizni. A birtokok elvesztése után nagyobb erővel és még több figyelemmel 

fordultak iskoláik és plébániáik felé, miközben folyamatosan készültek arra, hogy 

helyzetük nehezebb lesz. Az iskolák államosítása újabb sokként érte őket, ahogyan 

természetesen a többi felekezeti iskolát, valamint azok oktatóit és tanulóit is. Miután 

minden ingó és ingatlan vagyonuktól megfosztották a zircieket, személyükben és 

szerzetesi mivoltukban is teljesen ellehetetlenítették életüket azzal, hogy 1950-ben az 

állam megvonta működési engedélyüket, és ettől kezdve csak „illegálisan” tudtak 

működni. Az 1945 és 1950 közötti időszak folyamatos térvesztése ellenére a zirci 

szerzetesek hűségesek maradtak, és tartották magukat a címben megfogalmazott  

(„nem búcsúzunk”) stratégiához. Ennek legszebb példája, hogy 1950-ben, amikor 

Endrédy apátot letartóztatták, pillanatok alatt felállt az új rendi vezetés és szervezet.  

A szerző aprólékos munkával, minden egyes mozaikdarabot a helyére téve mutatta 

be, hogyan választották ki az új vezetőt, és hogyan kezdte meg működését a rend 

érdekében. 

A helytállást és a következetes, de egyszerre csendes és feltűnésmentes 

ellenállást ’Sigmond Lóránt vezetésével sikerült megőriznie és fenntartania a 

cisztercieknek. A kötetből megtudhatjuk, hogy a szétszóratást követő évtized egyrészt 

a pásztor nélkül maradt nyáj túlélésének szép példája, amiben kiemelkedő szerepe 

volt az önmagát provizorként (gondnokként) megjelölő ’Sigmondnak. Másrészt az is 
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kiderül, hogy a rendtagokat folyamatosan sújtó retorziók ekkor még nem tudták 

megtörni a szerzetesek összetartását és ellehetetleníteni hivatásuk gyakorlását, mert 

sikeresen alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez. Ebben a folyamatban 

fordulópontot hozott az 1961-es „Fekete Hollók” elnevezésű persorozat, amely során 

tizenegy szerzetest ítéltek hosszabb-rövidebb börtönbüntetésre, de sokkal többeket 

vontak be az eljárásba. Ez a procedúra, valamint néhányaknál a már nem első ízben 

elszenvedett börtönbüntetés testileg, lelkileg és szellemileg is sokakat felmorzsolt. 

’Sigmond László gyakorlatilag az életével fizetett a rend összetartásért és a rend fiatal 

tagjainak neveléséért, hiszen börtönbüntetése alatt hatalmasodott el rajta betegsége, 

aminek következtében szabadulása után nem sokkal meghalt. Palos Bernardin, Kádár 

László és Zemplén György ügynöki beszervezésének genezisét is egyértelműen az 

1961-es perek környékén kell keresnünk. Endrédy Vendelt ugyancsak mélyen 

megrázták a szerzetesfiaival történt tragédiák, és folyamatosan gyengült benne a hit, 

hogy a rend valaha is újrakezdheti működését. Szerencsésnek tartom, hogy a szerző 

nem ebben az emberileg reménytelennek tűnő helyzetben hagyta abba a rend 

történetének bemutatását, hanem – az apátutódlás kérdésének középpontba 

emelésével – elvezeti olvasóit egészen 1990-ig, amikor ismét megindulhatott a 

közösségi élet Zircen.  

A kötet különlegessége a gazdag képanyag, ami egyszerre teszi láthatóvá és 

átélhetővé azt a történetet, amely a szöveget olvasva bontakozik ki előttünk. A 

különféle levéltárakból és hagyatékokból származó fényképek nemcsak 

illusztrációként szolgálnak, hanem történeti forrásként is, elég csak összevetni egy-

egy szerzetes ifjúkori, öregkori és esetleg rabosítása során készült képeit.  

A szerző kutatómunkájának mélységét a mellékletben szereplő adatok, 

táblázatok és ábrák bizonyítják. Cúthné Gyóni Eszter összegyűjtötte az 1945 és 1990 

között internált, elítélt vagy más rendőrségi kényszerintézkedés alá vont ciszterci 

szerzetesek névsorát, részletesen feltárta a zirci apátság birtokviszonyait, valamint a 
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ciszterci iskolák államosítás előtti helyzetét. A kötetben és a témában való 

tájékozódást gazdag apparátus segíti, a részletes levéltári, illetve szakirodalmi jegyzék 

az érdeklődő olvasóknak és a korszak kutatóinak is iránymutatásul szolgál. 

 

  

 

 

 

 


