
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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