
BARNA GÁBOR

Kezdjük életének egyik
legmeghatározóbb ese
ményével, a szerzeies
rendek feloszlatásával!

Volt-e érezhetáelfljelea
feloszlatásnak, s sze
mély szerint hogyan
érintette?

S azok a rendtagok, akik
még egyetemisták vol
tak?
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Maróti Ervin Arnold Q.Cist. sziiletett 1921. május 14-én Nagykanizsán.
Beöltözött 1939. augusztus 29-én, fogadalmat tett 1940. augusztus 30-án,
pappá szentelték 1944. május l B-án. Munkáspapként élte le életét. Sorsa
tipikus szerzetesi sors a 20. század második felének Magyarországában. Jel
és követendő példa tudott lenni a világban.

Gergely Jenő könyvében, A katolikus egyház Magyarországon 1944
1971 között, annak 129. oldalán írja ezt: "A paritásos bizottságban
történt konkrét megállapodás alapján 460 szerzetes papot világi lel
készként alkalmaztak az egyházmegyékben. 100 szerzetes a pan
nonhalmi papi otthonba került, mintegy 700 apáca k ül önböző szo
ciális otthonok lakója lett. Több mint 2500 férfi és 9000 női szerzetes
egyénileg helyezkedett el, és ezek sorsát központilag csak részben
tudták nyomon kísérni." Hát én ebből a 2500-ból vagyok egy. Úgy
érzem, sorsom nem különbözik a többitől, remélem se rosszabb, se
jobb, mint a többi 2499-é, akiről nem tudunk.

Én a rendben a változások első szelét az iskolák államosításában
láttam 1948-ban. Az állam felszólította az államosított szerzetesi
iskolák szerzetes-tanárait, hogy maradjanak meg helyükön. A köz
ponti utasítás - Mindszenty hercegprímás úr parancsa alapján 
az volt, hogy a tanítást nem szabad elfogadni, ezt a felszól ítást
vissza kell utasítani.

A következő időkben a rendtársaknak legnagyobb része elhe
lyezkedett egyházmegyei szolgálatban. Akkor még rendi ruhában
jártunk, rendi szervezetben éltünk. Azokban a városokban, ahol
azelőtt tanítottunk, általában a plébániákon kaptunk helyet.

Maradhattunk az egyetemen. Folytathattuk tanulmányainkat. Én a
budai ciszterci gimnazista diákjaimmal tartottam a kapcsolatot.
Mentünk kirándulni, túrázni, a cserkész vonalat folytattuk, talán
egyházközségi cím alatt, nem lehetett illegális mozgalomnak mon
dani. A Mátrában voltunk téli táborban vagy két tucat gyerekkel a
karácsonyi szünetben. Mikor visszaértem, villámcsapásként ért a
távirat, hogy janu ár l-jével jelenjek meg a pécsi rendházunkban, és
Pécs-Bánya telepen leszek hitoktató .

469



Én úgy képzeltem, hogy biológiával fogok foglalkozni, megvolt
a disszertációs témám is, de ez így mind kútba esett. Lementem
Pécsre. Egész ismeretlen terület előtt álltam, mert mi a hitoktatás
ra nem készültünk fel. A teológiai képzés során volt katekétika,
mint tantárgy, egy vagy két féléven át tanultuk, elég régi köny
vekből, most meg belecsöppentem. Akkor még a hitoktatás köte
lező volt általános iskolákban is. Így kerültem Pécs-Bányatelepre.

Szerettem ott lenni. Nehéz volt, hittankönyv is alig volt. De a
gyerekekkel jól megértettük egymást, s a bányászokkal sem volt
semmi nehézségem. Igaz, azzal kezdtem, hogy sorra látogattam a
családokat. A tanítás délelőtt, délután ment, két menetben. A hit
tanóra mindig az utolsó óra volt, úgyhogy közben volt időm.

Kezdtem a vezetőkkel - a párttitkár gyereke is járt hittanra -,
azokat is látogattam. Semmi baj nem volt, sőt, inkább megtisztel
tetésnek érezték, hogy a tisztelendő úr elmegy hozzájuk. Egyetlen
egy hely volt, ahol megmondták, de nem gorombán, hogy ők

nem óhajtják, hogy beszélgessünk. Harag nélkül elváltunk. Ez így
ment másfél évig.

Jött a 49-50-es tanév. Májusban, a tanév vége felé kezdtek jönni
a hírek, hogy a rendházat államosítják, elveszik. Az indoklás sze
rint a rendház a gimnáziumi tanárok szolgálati lakása. Emlék
szem, egy bizottság is járt, mindent fölleltározott. Avval próbál
tunk védekezni, hogy a szoba berendezése a mienk, nem a szoba
leltári tartozéka. Arra számítottunk, hogy a rendházat el kell
hagyni, s valahol másutt adnak helyet. Nem tudom, honnan jött
az ötlet, de személyi okmányairnat kivittem Pécs-Bányatelepre és
a plébánosra bíztam, így megmaradtak. Egy este egyszer csak ko
pognak az ajtómon. A házfőnök, Kühl Szaniszló beszól: - Ar
nold, tessék felkelni, felöltözni, tessék jönni az irodába! Gyorsan
felöltöztern. Az irodában már ott voltak a rendtársak, s ha jól em
lékszem két civil és két rendőr. Névsorolvasást tartottak. Minden
ki kézbe kapta a belügyminiszter végzését sokszorosított papíron,
csak a név volt kézzel írva, hogy ilyen és olyan rendelet alapján
Kunszentrnártonba, az ottani kárrnelita rendházba, kény
szertartózkodási helyre visszük. Az igazgató próbált tiltakozni, de
persze fölösleges volt. Fél órát kapott mindenki, hogy néhány ru
hadarabot összeszedjen egy kézitáskába. Az igazgató még erőltet

te, engedjék a konyhába, hogy az útra valami ennivalót vihesse
nek, hát büntetésből a teherautóból, ami kint várakozott a kapu
aljban, a padokat kidobták, a platón kuporogva utaztunk. A cso
magjainkat átnézték, a könyveket, még az okmányokat is. Egy ré
gi menetrendkönyvet betettem, mert azt se tudtam, hogy Kun
szentmárton létezik-e, s ha létezik, hol van. Hát ezen fönna
kadtak.

Betereltek bennünket az autóba. A ponyvákat leszíjazták, két
rendőr ült középen ládán, puskával a kezében. Beszélni nem lehe
tett. Arra gondoltunk, hogy valahová a Szovjetunióba visznek
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Csak ciszterciek kerül
tek ideabban az időben?

Ezek szerint őrizték a
Kármelt.

Hogyan éltek itt, hiszen
akármeliiák: is itt voltak?

Az óraimákközöttmivel
töltötték az időt?

bennünket. Pécs határában megálltunk. Ott akkor épült egy nagy
ÁVÓ-s laktanya. Akkor már arra gondoltunk, ide visznek? Mellet
tünk autó fékezett. Abból női hangokat hallottunk. Valaki tiltako
zott: - Kérem, én nem vagyok apáca, én látogatóba jöttem a test
véremhez!

Közben amenetrendből kinéztem, hogy Kunszentmárton mer
re van. Megnyugtató volt, hogy egyáltalán van ilyen. Amikor haj
nalodott, akkor valahol Kecskemét és a lakitelki híd között jár
tunk, megengedték a rendőrök, hogy a hátsó ponyvát fölhajtsuk.
Így valami kis levegő is jutott be, a tájat is láthattuk.

A kármelita rendház kapujában összetalálkoztunk a bajai rend
társakkal, akiket egy járattal korábban hasonló módon hoztak ide.
Azután késő estére megjöttek a szentgotthárdi rendtársak is. Így
aztán egy új konventet alkottunk.

Nem, egy autó hozott négy-öt jezsuitát is, talán Szegedről, s a bajai
rendházból hoztak egy-két apácát is, mert ott kedves nővérek ve
zették a háztartást. A jezsuiták nem tagadták meg önmagukat, s
minden rendőri őrizet ellenére 4-5 napon belül eltűntek. Mi se tud
tuk hogyan és hová.

Hát nem állták körül fegyveresen. A ház előtt egy fegyveres rendőr

volt, aki szemmel tartotta, ki megy ki s be, s hogy közülünk ne
menjen ki senki. Időnként volt névsorolvasás, éjszaka, hogy meg
vagyunk-e.

Június lQ-én éppen Margit napkor hoztak ide. Megható volt, hogy
a falu népe mennyire gondoskodott rólunk. A kiskapun belül nem
jöhettek, a rendőrök nem engedték, de hoztak ennivalót. Nagyon
jól emlékszem, egyszer egy nagy bográcsban hoztak húslevest. Az
egyik néni figyelmeztetett, ne féljenek, hogy az ilyen fekete, mert
gyöngytyúkból készült. A szobákban földön aludtunk. Akkori fia
talok, öten-hatan kitelepedtünk az emeleti teraszra, egy Kármel-hí
vő kereskedőtől kaptunk kölcsön egy ponyvát, s ha eső volt, lehúz
tuk a ponyvát. Egyébként a szabad ég alatt aludtunk. Barátságo
sabb volt, mint a zsúfolt szobában. Ágoston [ulián is ott aludt kö
zöttünk, egy-két kedves verse szól ezekről a csillagos éjszakákról.

Az életünket próbáltuk a rendi szabályok szerint berendezni. A
zsolozsmát közösen, hangosan, időnként énekelve végeztük. Még
egy konventmisét is tartottunk, aminek gregorián énekeit együtt
énekeltük. Itt nem volt semmi gondunk, nem kellett órára sietni,
órára készülni, tehát Szent Benedek regulája szerint betartottuk,
hogy operi Dei nihil praeponatur!

Nagy gondot jelentett a főzés ennyi embernek. A két-három szakács
testvér nem tudta ellátni a konyhát. Úgyhogy délelőtt becsületesen
besegítettünk az előkészítésbe, a délutáni mosogatás is közmunka
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Meddigtartottaszigorú
őrizet?

volt. Kis könyvtár is volt, de többet beszélgettünk. Akármelita
atyákkal is volt mit beszélgetnünk.

A zártság talán egy hónap múlva már engedett. Eltűnt a rendház
elől a rendőr. A községben is kialakultak ismeretségek, s civil ruhá
ba öltözve ki lehetett menni a Kármel területéről. A végleges felol
dás augusztus végén lehetett, amikor az állam és az egyház közti
tárgyalások befejeződtek. Egyoldalúan megszületett a megegyezés
a szerzetesrendek feloszlatásáról. Akkor kaptuk meg az engedélyt
arra, hogy mindenki mehet, amerre lát, csak a régi működési he
lyére nem mehet vissza. Az állam felajánlotta, hogy akik egyházi
szolgálatban nem helyezkedhettek el, azokat kívánságuk szerint el
helyezi. Hát ez nem mindenkinek sikerült.

Néhányan voltak, akik vállaltak tanítást. Az évek múltával ki
derült, hogy ez nem járható út. Nagyon meg kellett hunyászkód
niuk, úgyhogy otthagyták a tanítást. Másutt idővel fölöslegessé
váltak, elbocsátották őket az iskolából. Talán három rendtárs volt,
aki nyugdíjaztatásig megmaradt az állami szolgálatban - mind
matematikusok. Biológusok, történészek nem sokáig taníthattak.
Többen tudományos pályára léptek, a Széchényi Könyvtárban,
vagy más irodalmi, történelmi kutatóhelyen dolgoztak, s voltunk
szép számmal, akik fizikai munkát végeztünk. Én mint biológus
próbáltam múzeumban elhelyezkedni, de hát nem volt üresedés
- így kötöttem ki az ipar mellett.

Egy olvasmányélményem alapján arra gondoltam, ha én a fizi
kai munkát vállalom, azt senki sem fogja elirigyelni tőlem. Ezen
a vonalon indultam el. Csak hát jobban sikerült, mint ahogy gon
doltam. Akkor működött Kunszentmártonban egy olajsajtoló, a
Horváth-malomban. Egy ismerős vállalta, hogy ha meglesz a pa
pírom, akkor oda besegít. Meg is jött a Munkaügyi Minisztérium
ból az engedély, hogy átképzős esztergályosnak vegyenek föl.
Igen ám, de mire a papír megjött, ez szeptember derekán lehetett,
addigra az olajsajtoló megszűnt, átszervezték. Jogutódja az Álla
mi Gazdaság, annak a gépműhelye lett.

Akkor az olajsajtolóból a jóakaratú ismerős egy nagyon szép
ajánló levelet írt, amelyben én már nem átképzős esztergályos,
hanem ilyen-olyan jó esztergályos szakmunkás lettem. Így csöp
pentem bele és meg kellett játszanom a jó esztergályost. Kompli
káltabb daraboknál szaladtam haza, néztem a szakkönyveket,
hogy itt mit is kell csinálni. De nagyobb felsülésern nem volt. Kö
szönhető ez részben a jó Szűcs Lajos bácsinak, akinek az egykori
műhelyében dolgoztunk. Ha valami nehézségem volt, ő nem le
szidott, hanem jött segíteni. A munkatársak is helyesek voltak. Ki
csit nem tudtak velem mit kezdeni, mert a műhely szomszédos
volt a Kármellel. És amikor reggel jöttem, a rendház kápolnájá
ban miséztem: az egyik kapun ki, a másikon be, s a kerítés túlol
dalán már esztergályos voltam.
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Meddig lakott a kárme
lita rendházban?

Egy ember volt, aki ártani akart nekem, de az is csak használt.
Az Állami Gazdaság élére új igazgató jött. Útépítő munkás volt,
kátrányfőző. úgy emlegették. Az hamarosan tudomást szerzett ró
lam és föl akart mondani. A műhely vezetője kiállt mellettem. Ak
kor nem lett semmi a felmondásból. de mégis az igazgató lett a
győztes. Két-három hónap után mégiscsak megkaptam a felmon
dást kétheti határidővel, s a felmondási idő tartamára kirendeltek
a Papszáz-majorbeli gépműhelybe cséplőgépet javítani. Reggelen
ként biciklire pattantunk. kimentünk. Emlékszem, hideg idők vol
tak. A kovácstűzhelybe begyújtottunk, melegedtünk, javítottuk a
cséplőgépet. Rizscséplés után elég rossz munka volt, mert az apró
kristályos tüske csípte az embert. Büntető jellege volt.

Egyik nap hazajövünk. nagy sürgés-forgás volt. Újabb utasítás
jött, hogy ez a kicsi műhely megszűnik, a gépeket beszállítják
Szolnokra az Állami Gazdaság megyei gépjavító műhelyébe és az
itteni munkások ott dolgoznak tovább. Vagy ott laknak munkás
szálláson, vagy minden nap utaznak. Nekem a zsebemben volt a
felmondó levél, rám ez nem vonatkozott. Így tett velem jót, aki
ártani akart.

Talán 1950 szeptember közepéig. Akkor szólt Brokárd atya, figyel
meztették őket a hatóságok, hogy nem lakhatok ott tovább. A Kár
mel is megszűnt, de mint II. számú plébánia hivatal működött to
vább.

A felmondás egy kicsit rosszul esett. Akkor még voltak egyéni
gazdák. Úgy gondoltam, jobb lesz, ha egyéni gazdánál dolgozem.
Napszámosban hiány volt, s talán két szezont parasztizáltam 
így mondták. Tulajdonképpen nem volt rossz. Szerettem kint a
szabadban. Érdekes ismeretségeket kötöttem. Emlékszem, egyszer
Kiss Elek bácsival kukoricát húzattunk. Én vezettem a lovat, ő

meg tartotta az ekekapát. Beszélgettünk. Mondja: - Hát atya ké
rem, itt nőttem fel a tanyán. Az iskolában a tanító úr pálcával
emésztette velünk a kis katekizmust meg a Bibliát. A plébános úr
mindig csak a hittanvizsgára jött ki, attól féltünk, mint az eleven
tűztől! Érdekes volt belelátni annak a kornak a vallásos nevelésé
be. Lovat vezetve, kapálgatva sokmindenről el lehetett beszélget
ni.

Hasznos is volt ez a munka, mert akkor kenyérjegy volt, majd
amikor megszűnt a kenyérjegy, akkor se kenyér, se jegy nem volt
sokszor. Az aratásért a fejadagot megkapta az ember. Két nyáron
arattam. Nem kaszáltam, hanem - ahogy itt mondják - kettőző,

marokszedő voltam. Hát bizony nehéz munka volt. Emlékszem,
már besötétedett, vacsoráztunk, én azt hittem, már lefekszünk, óh
dehogy! Akkor elkezdtük a bőgőzést: jó két méter széles fagereb
lyével végigmentünk az aznap learatott területen háromszor: egy
szer hosszában, egyszer keresztben, meg még egyszer hosszában,
nehogy egy szál kalász is ott maradjon. Aztán hajnalban négykor
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A magángazdaságok
megszűnése, a téesz
szervezések után ho
gyan alakult a sorsa?

keltünk. Könnyebbség volt, hogy aratás után volt egy-két hét szü
net, akkor kezdtük a hordást, majd amíg a cséplőgép megérke
zett, megint volt egy kis szünet.

Ez 1951-1952-ben volt. Ezután kaptam egy üzenetet. hogy
megalakult Kunszentmártonban a Vasipari Vállalat. Beálltam, s
egészen 1963-ig dolgoztam ott a legkülönbözőbb beosztásban. Ve
gyesipari Vállalat lett a neve, nagyon vegyes volt a munka. Ha
kellett, esztergályoztam, de volt ott kovácsmunka is, abba is bele
kóstoltam, volt bádogos lemezmunka, azt is szívesen csináltam.
Minden szakmában volt öreg mester, akiktől lehetett sokat tanul
ni, ha az ember akart.

Érdekes élettapasztalatot is szereztem. Jött egy esztergályos
Csepelről, hogy "majd én megmutatom"! Annak nem magyaráz
tak el semmit az öregek. Mondták, nézze, mílyen marhaságot csi
nál, majd a végén kiderül! Ki is derült. De nekem, aki kérdeztem
őket, s a tudásukat értékeltem. nagyon sok szakmai fogást elárul
tak. Sokat tudtam tanulni tőlük.

Így keveredtem bele a villanymotor tekercselésbe, s lettem vil
lanyszerelője a cégnek.

Bár esztergályosnak indultam, ott a matematikának vettem
hasznát. Hiszen a csavarmenet vágásánál aránypárokról van szó,
A régebbi esztergapadoknál nem lakatszekrény volt, hanem váltó
kerekek, és mindig a meglévő fogszámú kerekekkel kellett egy
adott menetet elérni. A munkatársaim java része ezt csak úgy
ösztönszerűlegpróbálgatta, .én meg értettem a matematikai alap
ját. Bár házi villanyszerelő lettem, ez nem jelentett szakmunkás
papírt. Ezért amikor az újságban olvastam, hogy a moziüzemi
vállalat mozigépkezelői tanfolyamot szervez, jelentkeztem. A vizs
gát szép eredménnyel letettem, papírt kaptam róla. Teljes állásban
nem vállaltam a mozigépészséget, de kellett egy ún. fregoli gé
pész. Egyszer az egyiknek, máskor a másiknak járt a heti pihenő

nap. Akkor kellett vetíteni, meg a szabadságokon.
Időközben adódott egy másik szakmásítási lehetőség is. Az ak

kori járási tanács mezőgazdasági osztályára jött egy mérnök Pest
ről, s hegesztő tanfolyamot szervezett a mezőgazdaságban dolgo
zók részére. A tanfolyamhoz hozzátartoztak matematikai, fizikai
ismeretek. Egyszer a törtekből engem hívott ki, és a valódi, meg
az áltörtekből szépen feleltem. Összeismerkedtünk. Elmondta,
hogy Egerben, a ciszterci gimnáziumban volt portás. Nagy szere
tettel gondol vissza a rendtagokra, Kerekes Károlyt emlegette fő

leg. Az atyák lehetővé tették, hogy nálunk tanulhasson. Mint ma
gántanuló, ott végezte el a gimnáziumot.

No, ahogy felfedezett a mérnök, egyre többször kért meg, hogy
tartsam meg helyette az órát. A végén aztán az egész tanfolyam a
nyakamba szakadt. Tán két hónapon keresztül én tartottam az
órákat nemcsak matematikából, hanem a hegesztés kémiáját és
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Egyetemen szerzettkép
zettsége, tudása kárba
veszett?

elektromosságát is. Úgy kellett előadnom. mintha én már szakál
las hegesztő lennék. Ezek után természetes, hogy én is levizsgáz
tam. Ez a szakmunkás papíron is megvan: ív- és lánghegesztő

szakmunkás vagyok. De ezen a területen nem dolgoztam.
Szentesen 1963-ban szervezték az ipari szakközépiskolát. Ellá

togattam a kiszemelt igazgatóhoz, megmondtam ki vagyok, mi
vagyok. 6 rettenetesen örült, mert jól jött volna nekik egy bioló
gia-földrajz szakos tanár, aki emellett tud szaktárgyakat is oktatni.
Az ő utasítása nyomán elmentem Szegedre a megyei tanács okta
tási osztályára. Ott minden jól ment, addig a kérdésig, hogy az
egyházzal milyen differenciája volt? Mondtam, hogy semmi. Elő

ször államosították az iskolákat, majd megszüntették a rendet.
Tisztes kenyérkereset után kellett néznem. De az egyházat nem
hagytam el, nem léptem ki. Mondták, majd küldeni fogják az ér
tesítést. A mai napig sem jött meg.

Akkor átmentem az alakuló szentesi Kontakta gyárba. Eleinte
egyszerű munkák voltak. Egyelőre nem ártottam bele magam ab
ba, amit nem bíztak rám. Itt az egyik kitörésem az volt, hogy a
csoportvezetőm nem boldogult egy bakelitsajtoló géppel. Egyszer
kérdezte, automatikával foglalkoztam-e? Nem foglalkoztam, de
nézzük meg! Mondtam, a gépnek biztosan van kapcsolási rajza.
Volt, de nem igazodtak el rajta. Előhozták. A szövege német volt.
Nekem ez is jól jött, egy óra múlva én voltam a császár. Ültem a
ládán és csak dirigáltam, hogy 35-ös, meg a 72-es pont kivilágít,
nem világít.

A gyárban egyedül én tudtam németül. A nyugatnémet Drefs cég
gel kooperációba kezdtünk. Eljött tárgyalni a gazdasági igazgató
meg két mérnök. Én lettem a tolmács. Amikor elkészült a szerző

dés, magyarulleírták. Nekem kellett lefordítani. De kiderült, hogy
a gépírónő a német szöveggel nem boldogult, így a végén én is
gépeltem le. Az akkori vezérigazgató megjegyezte, hogy igazán
szebben lehetett volna gépelni. Erre én nagyon udvariasan azt
mondtam neki, hogy vezérigazgató elvtárs, én villanyszerelő va
gyok, szép tőlem, hogy lefordítottam a szerződést, elég szép, hogy
le is gépeltem!

Később Franciaországból vettünk gépeket. Oda négyen men
tünk ki a gyárból. Jött egy hidraulikus, egy lakatos, egy szer
számkészítő munkatárs, Pestről egy mérnök, meg én, mint
elektromos ember, meg hogy tolmács is leszek. Azt még nem tud
ták, hogy franciául is tudok. Ez csak a zürichi repülőtéren derült ki.

Biztos ezzel is összefüggésben van, hogy elmondhatom, meg
becsültek. Kétszer a munkaéveim közben, és mikor nyugdíjba
mentem, még harmadszor is élmunkás kitüntetést kaptam. Jutal
mat is többször adtak, úgyhogy erre nem panaszkodhatom. Én
úgy érzem, hogy a megbecsülés nemcsak az én személyemnek
szólt, hanem annak is, hogy tudják, pap vagyok.
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Ez hogy derült ki a
gyárban?

Csak feltűnt, hogy ez tud németül. Miért ért annyi mindenhez?
Kiderült, hogy tanár, szerzetes-tanár, pap. Arról ritkán volt szó,
hogy én pap vagyok, és a műhelyben nem lehetett hittanórát tarta
ni. Volt egy-két munkatársam, aki nem nekem célozva, de beszélt
a papok ellen, vagy volt trágár beszéd is - ez szépen elmúlt. Az,
hogy én nem úgy viselkedtem, nem úgy beszéltem, az egész légkört
átalakította. Egyszer az egyik munkatársam, akit már régen ismer
tem, megkérdezte: - Ervin bácsi, igaz, hogy maga pap volt? - Így
nem igaz, hogy voltam, mert én most is pap vagyok. Condviselész
szemnek tartom, hogy többszáz olyan ember közé kerültem, akik
papot csak hírből vagy rossz hírből ismertek.

A kunszentmártoni Kármelben negyven éven át reggel fél hat
kor kezdtem a szentmisét, Huszonhat évig utána naponta vonatra
szálltam és mint nyugdíjas is tovább dolgoztam Szentesen. A bio
lógiához sem lettem teljesen hűtlen: a Szeritesi Spartacus SE. ter
mészetjáróival most is járjuk az országot, hol gyalog, hol kerék
párral.

Amikor rendünk újraéledt. 1989 őszén Károly apát úr a fővá

rosba hívott. Azóta a Szent Imre plébánián igyekszem hasznossá
tenni magamat, a templomi szolgálaton kívül fiatalok, nagycsalá
dosok közt kirándulásokon. táborokban, ameddig egészségem és
a Jóisten engedi.
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