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Ciszterciek Magyarországon

Szent István és utódai, az Árpád-házi királyok felismerték a szerzetesek és monosto
raik fontosságát a kereszténységre tért magyar nép hitének meger6sítésében. A 12.
században már az ország minden részén állt egy vagy több bencés apátság. A század
közepéri két új szerzetesrend jelent meg hazánkban, a ciszterciek és a premontreiek.
A századok folyamán mind a három rend jelent6sen hozzájárult az ország vallási,
műveltségi és gazdasági növekedéséhez. ,
. A ciszterci rend magyarországi letelepítése az Arpád-házi királyok, II. Géza, III.

Béla és fiai; Imre, n. András, valamint unokája, N. Béla érdeme. Ők alapították a 18
középkori magyarországi ciszterci monostor közül a kilenc legjelent6sebbet: Cikádort
(1142,Bátaszék helyén), Egrest (1179,a Maros balpartján), Zircet (1182),Pilist és Szent
gotthárdot (1184),Pásztót (1191),Kercet (1202,az Olt partjan), Toplicát (1208,Topusko
Zágrábtól délre) és Péterváradot (1234/37). A rendi határozatok egy új apátság létesí
tését kiválasztott alkalmas helyhez, biztos jövedelemhez, birtokhoz és a szükséges
épületek felállításához kötötték. Ezeket a követelményeket a királyokon kívül csak
egy-két f6úr tudta nagy áldozat árán teljesíteni. így alapította Domonkos bán és fia
Bors ispán Borsmonostort (1197,ma Burgenlandban Klostermarienberg); Csák Miklós
ispán nemzetségének vérteskeresztúri monostorát bízta a ciszterciekre (1214). A sze
pesi apátságot Ompod fia Dénes tárnokmester és Kálmán herceg (1223,Savnik), Gotót
(1232, Honesta Vallis, ma Kutjevo Pozsegától északra) Csák Ugrin kalocsai érsek,
Bélháromkút apátságát (1232,Bélapátfalva) Kilit egri püspök alapította. A Ják nembeli
Csépán fia István, aki Szentgotthárdon maga is ciszterci lett, Pornó monostorának
kegyuraságát apátságára ruházta (1221),majd 1234-ben Pornót is szentgotthárdi cisz
terciek népesítették be. A tatárjárás után Ercsi monostorát Báncsa István esztergomi
érsek a toplicai ciszterciekre bízta, a zágrábi monostor alapítója pedig Péter zágrábi
f6esperes lett (1256/74), végül Abrahámot a mai Dombóvár helyén Mojs nádor emelte
(1270).

Az alapítók elhatározását, amint az alapítólevelekb61 kitűnik, az vezette, hogy a
szerzetesek buzgó imájukkal és istentiszteletükkel segítsék a királyt, az alapítót, azok
nak családját és népét az üdvözülésben. A mez6gazdaság, a kézműipar és a művészet

csak járuléka volt a f6célnak.
A hely megválasztásában a ciszterciek a csendes, lakott helyekt61 távol fekv6 völ

gyeket kedvelték. így kivánalmaiknak a zirci, a szentgotthárdi, a kerci, a toplicai és a
szepesi apátság helye igen megfelelt. Az els6 alapításra, Cikádorra az osztrák Heili
genkreuzból érkeztek ciszterciek, a további királyi alapításokat azonban közvetlenül,
vagy Pásztó és Kerc esetében közvetve Franciaországból hívott szerzetesek népesítet
ték be. Zircre és Toplicára a leghíresebb és legnagyobb ciszterci monostorból, Szent
Bernát egykori apátságából, Clairvaux-ból érkeztek. A világi és egyházi f6urak alapí
tásaikhoz hazai monostorokból, egy-két esetben az ország határaihoz közel fekv6
apátságokból kaptak szerzeteseket. Az apátságok véd6szentjének, miként a ciszterci
világban mindenütt, mindig a Boldogságos Szüzet választották.

III. Béla király francia származású feleségével, Chatillon Annával- 1172-ben érkezett
haza Bizáncból a magyar trónra. Francia kapcsolatainak tulajdonítható különleges
figyelme a ciszterciek iránt. Hat év alatt (1179-1184) négy nagy monostort alapított
részükre: Egrest, Zircet, Szentgotthárdot és Pilist, 1191-ben pedig Pásztót is nekik
adta. A magyar ciszterciek legnagyobb jótev6jüket tisztelik III. Béla királyban. Annál
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is inkább, mivel Zirc 180 éves teljes elnéptelenedés után a királyi alapítás jogán a 18.
század elején újraéledt és századunk els6 felében az újra kivirágzó ciszterci élet ma
gyar központjává vált. A tatárjárás során Kere, Egres, Szepes és Bélháromkút monos
torát feldúlták a mongol seregek, majd átkelve a Duna jegén a pilisi és acikádori
apátságot is szétrombolták. Rogerius mester Siralmas énekében mint szemtanú örökí
tette meg a tatárok kegyetlenkedéseit. 1241. április elején a Sajó melletti (Muhí) csatá
ban döntö csapást mértek a királyi seregre. Miután elfoglaltak Váradot, "Arad és
Csanád felé kezdtek vonulni. A kettó között elmellőztékUjfalut, amelynek Perg volt
a neve, ahol hetven falu lakossága gyűlt egybe, és elmel16zték a ciszterci rend egresi
monostorát, amelyben mint megerősített várban katonák és számos úrnő keresett
védelmet." Miután a környéket körös-körül elpusztították, szörnyű kegyetlenséggel
elfoglalták Perget, és az ott összegyűltnépet mind leölték. "Azután néhány nap múl
va az említett kolostort, azaz monostort, Egrest körülvették, ostromló szereket vetet
tek be, amelyeknek a bentlév6k nem tudtak ellenállni; ígéretükben bízva, hogy meg
kímélik életüket, megadták magukat. De velük is az történt mint másokkal, kivéve
néhány szerzetest, akiket elengedtek, és gonosz visszaélésre megtartott bizonyos szá
mú úrnőt és igen szép leányt... Ha leírnám egyenként a harcokat és a borzasztó ke
gyetlenkedéseket, amelyek történtek, megrettenne az olvasó szíve, és a szörnyűségek

tól csengene a fülük. Ha ezek a borzasztó hírek elterjednének a földkerekségen, a
világ fejedelmei másként gondolkodnának."

A rend központosított szervezetének köszönhető, hogya nagy katasztrófa után a
ciszterci apátságok működésemind helyreállt, jóllehet a rend virágkora Európa-szerte
leáldozóban volt. A szerzeteséletben a vezetőszerepet a domonkosok és a ferencesek
vették át.

Ami keveset tudunk középkori ciszterci monostorainkról, az csaknem kizárólag
három forráscsoportból ered. Ezek a középkori rendi monostorjegyzékek, a generális
káptalanok határozatai és az oklevelek. Sajnos a generális káptalanok határozatai sem
maradtak fenn hiánytalanul, az apátságok oklevelei pedig történelmünk viszontagsá
gai között legnagyobbrészt elpusztultak. Ugyanígy megsemmisültek kódexeik, litur
gikus könyveik is. Csupán Borsmonostor és az apácák veszprémvölgyi monostorának
levéltára maradt fenn, továbbá Toplica leveleskönyve. A többi apátságbóllegfeljebb
csak náhány oklevél vészelte át a rengeteg pusztítást. Források hiányában a monosto
rok sajátos belső életét alig ismerjük, mégis feltételezhetjük, hogy az a 12. és 13.
században Magyarországon is a rendi előírások és hagyományok szerint folyt. A
szerzetesek életét a zsolozsma, a kézi munka és a lekció, vagyis tanulás, olvasás,
elmélkedés töltötte ki. A laikus testvérek a földeken, a kertekben és a műhelyekben

dolgoztak. A lelkipásztori munkában a pappá szentelt szerzetesek sem vettek részt,
mivel azt a püspökök egyházmegyéjük papságának tartották fenn. A pápai regiszt
rumkönyvekból tudjuk, hogya királyi alapítású monostorok: Zirc, Pilis, Egres, Szent
gotthárd és Cikádor apátjai a 13. században gyakran kaptak pápai megbízást vitás
egyházi ügyek elrendezésére. A magyar apátok a 12. és 13. században rendszeresen
jártak Citeaux-ba a rendi generális káptalanra, a francia és osztrák apátok pedig több
ször végeztek hivatalos vizitációt magyar apátságokba.

A 14. század közepére a régi rendek monostoraiban a szerzetesek létszáma igen
megfogyatkozott, és ennek következtében a szerzetesélet is lehanyatlott. 1480-ban Má
tyás király kérésére és a generális káptalan felszólítására németországi apátok hét
magyarországi monostor felélesztésére küldtek teljes konventet és apátot. Atmeneti
fellendülés után, hazai utánpótlás híján, a török hódítás előestéjén ez a hét apátság is
a kihalás és a pusztulás küszöbéig jutott. 1526. szeptember 7-én a Budáig nyomuló
törökök a legtekintélyesebb apátságot, a pilisi monostort felégették, a szerzetesek el
menekültek. A következő 160 év alatt az apátság környéke annyira elpusztult, hogy
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Buda visszafoglalása, 1686 után már nem tudták kétségen kivül megállapítani, hogy
a romok a ciszterciek vagy a pálosok klastromához tartoztak-e valaha. A 16. század
közepére nem maradt egyetlen ciszterci szerzetes sem az országban, csupán Körmen
den húzódott meg még néhány évtizedig a veszprémvölgyi apácák maradéka. A tö
rök bódoltságot csak négy-öt ferences és pálos kolostor vészelte át, a többi szerzetes
rend mind kihalt.
, Bélapátfalván megmaradt a bélháromkúti apátsági templom, Kercen a szentély.

Asatások nyomán ismerjük a zirci, pilisi, szentgotthárdi, kerci, toplicai, vérteskeresz
túri, bélháromkúti és a pásztói apátság méreteit és alaprajzát. Legnagyobb volt a négy
királyi alapítású monostor, Zirc, Pilis, Kere és Toplica temploma. Ezeknek hossza
egyenl6képpen 56 métert tett ki, és így a hazai székesegyházak méreteit is meghalad
ták. A ciszterciek Franciaországból magukkal hozták kiforrott, nemes építészeti stílu
sukat és az kimutathatóan hatással volt számos magyarországi építkezésre.

A ciszterciek, amint a bencések és a premontreiek is, szerzetesi utánpótlás híján és
a kommenda rendszer következtében már a reformációt és a török hódítást megelőzé
évtizedekben elvesztették több monostorukat. Vérteskeresztúr valamikor a 14. század
ban a bencéseké lett, 1478-ban pedig Mátyás kérésére a pápa a székesfehérvári do
monkosoknak adta. Cikádornak 1421-t61 bencés apátja volt. Ercsi monostorát 1482
ben Mátyás közbenjárására Ágoston-rendi remeték kapták meg. A kerci apátságot
Mátyás 1474-ben pápai jóváhagyással a szebeni káptalannak adta. 1482 után a péter
váradi apátság a kalocsai érsek joghatósága alá került. Az egresi apátságot 1501 körül
a csanádi püspökséggel egyesítették. A zágrábi apátságba 1510-ban egy lebontásra
ítélt plébánia költözött. A török támadásoknak igen kitett toplicai apátság címét 1558
tól a zágrábi püspökök viselték. Nyolc apátság tehát nemcsak elnéptelenedett, hanem
egyházjogilag is elveszett a rend számára. További öt apátság birtokjogát a 17. szá
zadban az uralkodók jezsuita kollégiumok vagy más egyházi intézmények fenntartá
sára rendelték. A gy6ri jezsuiták 1638-ban a veszprémvölgyi apácák, a soproniak
1640-ben a pornói apátság, az egriek 1695-ben a szepesi apátság, a pozsegaiak 1698
ban a gotói apátság javait kapták meg és birtokolták 1773-ig, a rend feloszlatásáig. A
szepesi monostor birtokait azután 1776-ban, az akkor felállított szepesi püspökség
nyerte el. Bélháromkút javait 1679-t61 ~ egri káptalan, 1700-tól az egri szeminárium
élvezte. Két apátság, Borsmonostor és Abrahám javai szerz6dések alapján kerültek az
Eszterházyak kezére. Végül a 18 középkori apátság közül csupán négynek birtokjogát
tudta a ciszterci rend visszaszerezni. 1945-ig elképzelhetetlen volt Magyarországon
valamely apátság vagy prépostság visszaállítása birtok nélkül.

Az uralkodó 1660-ban Zirc címét és jogait a lilienfeldi apátra, 1702-ben Pásztóét és
1712-ben Pilisét a morvaországi Velehrad apátjára, végül Szentgotthárdét 1734-ben a
heiligenkreuzi apátra ruházta. Mind a négy esetben a király mint fókegyúr azzal a
feltétellel adta vissza a nevezett apátságokat a rendnek és az említett apátoknak, hogy
a monostorokat újra felépítik, teljes, 12 tagú konventet küldenek, és az alapítók szán
déka szerint felújítják a teljes istentiszteletet, vagyis a naponkénti szentmisét és zso
lozsmát. Mindezt egyedül a sziléziai Heinrichau tudta teljesíteni, amely Lilienfeldt61
átvette a zirci apátság jogait. 1750-re megépült a zirci templom és apátsági épület és
a konvent elérte a tizenkettes létszámot, perjelség rangjára emelkedett. A templom és
konventház Szentgotthárdon is megépült (1740-79), de a szerzetesek számát a heili
genkreuziak nem tudták hatnál magasabbra emelni, csak jóval a zirci apátsággal való
egyesítés után, 1931-ben érte el a létszám a tizenkett6t. Pásztón a velehradiak építettek
ugyan egy kisebb rezidenciát (1715-17), de templom építésére és négynél több szer
zetes átküldésére Pásztó igen csekély jövedelme miatt nem is gondolhattak. A pilisi
apátságnak helyszínét sem sikerült birtokba venniük, így építkezés és konvent felál
lítása szóba sem jöhetett, csupán az apátság Csákány nevú birtokán aCsallóközben
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és a Hont megyei Szántón lakott két-két szerzetes. Mindezekból az következett, hogy
egyedül Zirc lett teljes értelmében apátsággá és a rend magyarországi ujjászületésé
nek központjava.

A 17. század közepén a rend generális káptalanja az ausztriai Ulienfeld apátját
bízta meg a magyarországi monostorok visszaszerzésével. Az elsö eredmény még a
török hódoltság idején, 1659-ben született, amikor Héderváry János pozsonyi kano
nok, címzetes zirci apát, Kollweis Máté lilienfeldi apát javára önként lemondott a zirci
apátság <;iméról és javairól. Kollweis a következő évben kinevezte egy magyar szer
zetesét, Ujfalussy Mártont zirci apátnak, 1666-ban pedig a Thury családnak, amely 90
évvel korábban tetemes pénzösszeg f~jében zálogként kapta az apátságot, kifizetett
9000 forintot. Ugyanabban az évben Ujfalussy Pápán vett egy házat szállásul, mivel
Zirc akkor még teljesen lakatlan, elvadult hely volt. 1678-ban badacsonyi útján törö
kök oltották ki életét. Lilienfeld ezután szabadulni akart Zirc felélesztésének gondjai
tól, jóllehet id6közben az apátság birtokai felszabadultak a török iga alól. 1699 végén
a sziléziai Heinrichau apátja jelentős összeget fizetve átvette Ulienfeldt61 a zirci apát
ság jogait. 1700. dec. 17-én I. Lipót király I<alert Henrik heinrichaui apátot kinevezte
zirci apátnak. Ettól kezdve 1814-ig a heinrichaui apátok egyben Zirc apátjai is voltak.
Az ő érdemük hogy Zirc, amely 150 éven át teljesen lakatlan volt, monostorával
együtt ismét felépült és benépesült és ezzel megteremtették a későbbi magyar ciszterci
élet előfeltételeit.

Az elsö 13 zirci telepesházat 1704-ben a kurucok felégették. 1726-ban költözött há
rom szerzetes Pápáról Zircre ideiglenes házukba. Onnan irányították az új apátság
építkezését, amelynek egyemeletes épületébe 1733-ban költöztek be. 1732-t61 épült az
új apátsági templom, amelyet 1752. június 4-én Bíró Márton veszprémi püspök szen
telt fel. 1770-re elkészült a templom gazdag barokk berendezése is. A főoltár, a szó
szék és az orgonakarzat ma is megcsodált remek alkotások. A régi templom falait, bár
még a beomlott boltozat magasságáig álltak, lebontották, és köveit az új templom
építéséhez felhasználták. A régi faragott kövek vakolatlan felülete ma is jóllátható a
templom északi falán és nyugati homlokzatán. A barokk kor szerzetesei nem tudtak
megbarátkozni a ciszterciek egyszeruen nemes középkori stílusával, ezért több he
lyütt az épen maradt régi templomokat is barokk falakkal és díszekkel burkolták be.
A zirci apátsági templom főoltárának középpontjába a rend hagyományának megfe
lelöen a Boldogságos Szűz mennybevitelének képe került, F. Anton Maulbertsch ha
talmas festménye (754), amit Bécsben vásároltak.

A heinrichaui apátok gyakran ellátogattak Zírcre. Kiépítették a Fejér megyei elő

szállási uradalrnat. Az apátság birtokain a Bakonyban (Zirc, Olaszfalu, Berénd, Po
lány, Nagytevel, Bakonykoppány), de a Fejér megyei hatalmas, kezdetben teljesen
lakatlan birtokon is, folyamatosan telepítettek földművelőlakosságot,gazdasági épü
leteket, templomokat, plébániaházakat és iskolákat építettek. Ciszterciek látták el fal
vaik népeinek lelkigondozását, sót paphiány miatt a Zirc közelében fekvő Borzavár,
Porva, Esztergár, Bakonynána és Lókút lelkipásztori ellátását is vállalták. II. József
kolostorokat feloszlató rendeletei Zircet megkímélték, részben mert átmenetileg a zir
ciek Veszprémben tanítást vállaltak, másrészt mert a Heinrichautól való függőség

politikai bonyodalmakat vonhatott volna magával a porosz kormánnyal szemben.
1799-ben a zirci konvent létszáma 28-ra növekedett. A szerzetesi fegyelem példás

volt. Együtt imádkozták az egész napi zsolozsmát, együtt énekeltek a konventmisén.
Közben megnövekedett a magyarországi születésű rendtagok száma is, akik Hein
richauban végzett noviciátus és hittudományi képzés után jöttek Zircre. A német és
magyar anyanyelvű rendtagok között ellentétek támadtak. 1802-ben a helytartótanács
egyoldalúan felfüggesztette a heinrichaui apát joghatóságát Zirc felett, ésa következő

évben Dréta Antalt nevezte ki kormányzó perjelnek. 181O-ben a porosz kormány fel-
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oszlatta az apátságokat, így Heinrichaut is, 1814-ben pedig elhunyt Heinrichau utolsó
apátja.

Dréta Antal zirci kormányzó perjel 1812-ben elnyerte Pilis és Pásztó apáti címét,
1784-ben II. József ugyan eltörölte Velehradot, 1787-ben Pilist és Pásztó t is mint apát
ságot, de a pásztói ciszterciek már ezt megel6z6en 1779-ben Egerbe költöztek és a volt
jezsuita gimnáziumban tanítást vállaltak. 1802-ben I. Ferenc király jogilag visszaállí
totta a két apátságot, viszonzásul a rendtagoknak az egri gimnázium ellátását kellett
vállalniuk. Az egri konventet ekkor mindössze 6-8 szerzetespap és néhány növendék
alkotta. 1814-ben Dréta lett Zirc apátja is. Ett61kezdve a zirci apát mindhárom apátság
címét viseli napjainkig. Dréta, pásztói rendtársainak példáját követve, 1813-ban elvál
lalta a székesfehérvári és pécsi egykori jezsuita gimnáziumok fenntartását és ellátását.
EMI kezdve a magyar ciszterciek sajátos feladata az ifjúság tanítása és nevelése lett,
hasonlóképpen a bencéseké és premontreieké is.

A zirci apátság továbbra is a magyar ciszterciek központja maradt, de egyre több
rendtag költözött ezután a három, gimnáziummal egybekötött rendházba, hogy tanári
feladatokat teljesítsen. Napirendjüket nem a szerzetesi életrend, hanem az iskola ér
deke szabta meg. A heinrichaui jó szellem hamarosan Zircen is elhalványodott. A
rend központi intézményei a francia forradalom következtében csaknem felbomlottak,
a Habsburg-uralkodók pedig akadályozták a Szentszék beleszólását birodalmuk egy
házi ügyeibe. Ezek következtében a magyarországi ciszterciek csaknem száz évig el
szigetelten alakították életformájukat.

Dréta utódja, Villax Ferdinánd kiépítette a zirci apátság hatalmas nyugati szárnyát
az impozáns könyvtárral. Rezutsek Antal felállította a zirci hittudományi f6iskolát
(1866), és kormányzása utolsó évében (1878/79) történt, hogya nemzeti törekvések
hatására Ferenc József a szentgotthárdi apátságot elválasztotta Heiligenkreuztól, és a
zirci apátra ruházta, ugyanakkor kötelezte a bajai gimnázium átvételére és ellátására.
EMI kezdve a zirci apát négy apátság címét és négy gimnázium gondját viselte.
Supka Jeromos apát 1880-ban Zircre káptalanra hívta össze a felszentelt fogadalmas
rendtársakat, akiknek száma ekkorra az 1815. évi 33-ról 78-ra emelkedett. A káptalan
határozatai képezték a magyar ciszterciek első alkotmányát. Supka apát 1889-ben
Budapesten felállította a rend tanulmányi házát (ma VIII. ker., Makarenko u. 6.) a
hittudományi és tanári képzés el6mozdítására. Vajda Odön az el6szállási uradalom
felvirágoztatásával szerzett érdemeket, miel6tt apáttá választották. Nagylelkűen tá
mogatta a rendtörténeti művek írását és kiadását, és ezzel a szerzetesi szellemet erö
sítette. 1908-ban felépíttette a budapesti tanulmányi ház, a Bemardinum új épületét.
Békefi Remig megválasztása el6tt rendtörténeti műveivel szerzett érdemeket. Mint
apátnak (1911-1924) els6 tette volt a f6városban a XI.kerületben ciszterci gimnázium
alapítása. Kormányzási idejét az els6 világháború és annak következményei árnyékol
ták be. 1923-ban a Szentszék önálló szervezetet adott a magyar cisztercieknek, felállí
totta a Ciszterci Rend Zirci Kongregációját. Werner Adolf apát (1924-39) vezetése
alatt a Zirci Kongregáció anyagilag és lelkileg is igen meger6södött. Az el6szállási
uradalom Hagyó-Kovács Gyula ciszterci jószágkormányzó vezetése nyomán országos
tekintélyűmintagazdasággá fejl6dött, és lehet6vé tette a hatalmas budai (1928),a bajai
(1931), a pécsi (1935), és a székesfehérvári (1939) új, modem, kirünöen felszerelt gim
náziumok építését. A ciszterciek tanító és nevel6 munkája országszerte megbecsülést
és elismerést szerzett a rendnek.

Endrédy Vendel apát (1939-1950-1981) a második világháború szenvedésekkel
teli éveiben és az azt követ6 súlyos id6ben kormányozta a Zirci Kongregációt. Jelen
t6sen növekedett a rendtagok száma. Egyre szebbé. bens6ségesebbé vált az apátsági
templomban az istendicséret: a szentmise és a zsolozsma. A gimnáziumok ifjúsága is
egyre több lelki értéket és segítséget kapott. 1945-ben az állami földosztás folytán a
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rend elvesztette birtokait, 1948-ban államosították iskoláit, 195D-ben a zirci apátságot
és az összes rendházat. Ugyanakkor a kommunista pártállam teljesen betiltotta és
lehetetlenné tette a rend további múködését. Endrédy apátot letartóztatták és 14 évi
börtönre ítélték. 1956-ban szabadult. 1950-ben a szétszöratás idején 191 örökfogadal
mas pappá szentelt rendtagot számlált a Zirci Kongregáció, közülük 19 külföldön
tartózkodott. Ugyanakkor 35 növendék és 12 novícius végezte tanulmányait.

1946 és 1960 között mintegy 30 magyar rendtag az Egyesült Allamokba vándorolt
ki, ott 1956-ban Texasban Irvingben telepedtek le, a dallasi katolikus egyetemen taní-
tottak, 1964-ben új apátságot és középfokú iskolát emeltek.

Sigmond Loránd novíciusmester érdeme, hogy az elnyomás els6 évtizedében né
hány jelentkez6ben élesztette és ébren tartotta a szerzetesi hivatást, gondoskodott
kiképzésükr61. Jelenleg ők a legfiatalabbak, 59 év körüli felszentelt rendtagok. Meste
rük áldozatos szolgálatáért börtönbüntetést szenvedett (1961-63), majd nemsokára
elhunyt.

Az elnyomás 40 esztendeje alatt csaknem negyvenen szenvedtek hosszabb-rövi
debb szabadságvesztést, több mint százan távoztak a földi életb61. 1987-ben szentszé
ki kinevezés folytán Kerekes J. Károlyt a stamsi apátságban (Tirol) zirci apáttá avat
ták. 1989 szeptemberében a Zirci Kongregáció ismét államilag elismert íntézménnyé
lett, élén Kerekes apáttal. A felszentelt rendtagok száma jelenleg 58, akiknek fele
egyházmegyei beosztásban lelkipásztori munkát végez. A szerzetesi élet három fó
kusz körül kezd kristályosodni: Zircen, Nagyvenyimben (noviciátus) és a budai Szent
Imre plébánián. Az id6s rendtagok feladata, hogy hivatásokat ébresszenek és a cisz
terci lelkiséget, a rend értékeit áthagyományozzák a 40-50 évvel fiatalabb növendé
kekre.

A Zirci Kongregációhoz tartozik a dallasi (írvíngi) apátság is. 1945 illetve 1954 óta
a ciszterci n6vérek egy-egy csoportja minden kockázatot és üldözést vállalva kitartott
a közös imádságos és kontemplatív életben, közben különféle munkahelyeken keres
ve meg mindennapi kenyerüket.
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