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Ciszterci szerzetes. Ta
nulmányait az ElTE
könyvtár szakán végezte,
1956-ben küldöidre távo
zott, hogy pappá szentel
hessék. Rómában, Auszt
riában élt, majd Ameriká
ban telepedett le, s a dal
lasi ciszterci gimnázium
hittanáraként működött.

I Sigmond Lóránt
elmélkedéseibó1
'Sigmond László (1911-1964) 1930-ban lépett a cisztercita rendbe,
ahol a Lóránt nevet kapta. 1935-ben szentelték pappá. 1937 és 1944
között a rend budapesti Szent Imre Gimnáziumában tanított ma
gyar irodalmat, franciát és hittant, majd tábori lelkészi szolgálat és
rövid második budapesti tartózkodás után, 1946-ban novíciusmes
ternek, a zirci rendi növendékek spirituálisának és teológiai taná
rának nevezik ki. A legnehezebb feladatot azonban 1950-ben kapja,
amikor Endrédy Vendel apátot letartóztatták, a rendet a kommu
nista állam feloszlatta, és az apáti tanács javaslatára a Szentszék
'Sigmond Lórántot nevezte ki apáti helytartónak. Megtehette volna,
hogy csak a meglévő rendtagokról igyekszik gondoskodni. De az
egyre növekvő veszély ellenére tovább folytatta a novíciusok felvé
telét és nevelését még Vendel apát pere alatt, a legsötétebb sztálini
időkben is. Az ÁVH tíz évig figyeltette, de nem fogták le, valószí
nűleg azért, mert működését nem tartották elég fontosnak. Pedig
ez idő alatt több évfolyamot indított el a szerzetesi életre, és gon
doskodott teológiai képzésükről. 1961 tavaszán végül letartóztat
ták, első fokon tíz, második fokon hét év börtönre ítélték. A bör
tönben veserákkal megoperálták; 1963 tavaszán amnesztiával sza
badult. Ettől fogva a pannonhalmi szociális otthonban élt, egész
ségi állapota rövid javulás után válságosra fordult. Szelíd türelem
mel viselt rettenetes szenvedések után, 1964. július 8-án halt meg.
Brisits Frigyes, a Szent Imre Gimnázium volt igazgatója, aki már
mint budai tanárt ismerte, halálakor így kiáltott fel: "Az a gazdag
ságunk, hogy egy Szent a miénk!"

Életművének, lassan előkerülő leveleinek és elmélkedéseinek
feldolgozása csak most kezdődhetett el. Az utóbbiakból közlünk
itt néhány szemelvényt. 'Sigmond Lóránt tudatosan kerülte a
neobarokk pátoszt és az egyházi szónoklat szóvirágait. De írásai
ból hiányzik Szent Bemát érzelmeinek széles skálája, szenvedé
lyessége, nyelvi zenéje és színpompája is. Mégis véleményünk
szerint 'Sigmond Lóránt egyszeru prózájában - akárcsak Szent
Bemátéban - hitelesen fonódik egybe a költői és a Lélektől szár
mazó ihletettség. Olyan beszéd ez, hogy - bár lassú és többszöri
olvasást kíván - a gyermek is megérti, és az érett szent is tanul
hat belőle.
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