
 

Egy elfelejtett pap, Gigler Károly (1897–1965)  
emlékére 
 
2015 áprilisában volt Gigler Károly kanonok atya halálának 50. évforduló-
ja. Sorsa tipikusan példázza a jellemes, a kommunizmus idején a hitükért 
kiállni képes papok szomorú sorsát.1 

Gigler Károly szegény földműves családból származott, Esztergomban 
szentelték pappá 1920. június 3-án. Életútjának fontosabb állomásai: Bu-
dapesten hitoktató (1920–1934), az esztergomi papnevelő intézet tanára és 
lelki igazgatója (1934–1938), Esztergomban érseki titkár (1939), prímási 
irodaigazgató és az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója (1940–1944), 
esztergomi kanonok (1944–1950), érseki helynök (1950). Koholt vádakkal 
1950. július 6-án letartóztatták, Kistarcsán volt börtönben (1950–1953), 
majd barsi főesperes (1954-től), Dunaszentpálon helyettes plébános (1958-
tól). Katolikus hitoktatással foglalkozott, számos népszerű imakönyvet és 
modern szellemű népiskolai hittankönyvet írt és szerkesztett. 

Gigler Károly kiváló tanár volt. 1934. február 22-én a budapesti Wer-
bőczy István reálgimnázium tanári testülete rendkívüli értekezletet tartott 
Gigler Károly búcsúztatásáról, melyről jegyzőkönyv is készült, ebből idé-
zünk: 

 
„Ismert szerény lelkülete bizonyára tiltakozik az ellen, hogy itt most ma-
gasztos szavakkal dicsőítsük, de azért röviden és annál nyomatékosabban 
kell kifejeznünk távozása alkalmából érzett fájdalmunkat. 
Gigler Károly dr iskolánknak elsőrendű fenntartó oszlopa, erőssége volt, 
Tizenkét éve már, hogy a legfontosabb munkának, a lélek formálásának 
katholikus és magyar szellemben, iskolánknak az Istentől felkent, hivatott 
munkása. A legmagasztosabb tannak a mestere és ezt nem szóval, hanem 
példájával, kitartó, angyali türelmével, jóságos szeretetével, nagyszerű tu-
dásával végezte. Ebben a munkában egész ember volt, maradéknélküli. 
Lelkét vitte bele. Szerette az ifjúságot, szívesen foglalkozott vele, mert tud-
ta, hogy a nemzet pusztító idők után az ifjúság lelkét kell újjáteremteni és a 
hitnek, hazának megőrizni. Hivatásszeretet, kollégák szeretete, ifjúságsze-
retet áradt ki minden működéséből. Nagy erkölcsi tőkéje, erős tartó oszlo-
pa volt iskolánknak […] 
A tanítás fárasztó munkája mellett tollal is szolgálta a nevelés szent ügyét, 
mint a Hittantanárok lapjának szerkesztője. Kezét az ifjúság és hivatása 
ütőerén tartotta és e téren is előbbre vitte közös munkánknak, az ifjúság-
nak őszinte, vallásos és magyar szellemben való nevelését.”2 

 
Gigler Károly tevékenyen részt vett a keleti keresztény és a nyugati katoli-
kus egyház unióját célzó kezdeményezésekben. Az üggyel 1936-ban már a 
Vatikán is aktívan foglalkozott. 

 

                                                   
1  E sorok szerzője Gigler Károly unokaöccse. A cikk szerkesztésében közreműködött Rácz 

Katalin, a Rab Mária Híradó munkatársa. 
2  Jegyzőkönyvi kivonat (Állami Werbőczy István Reálgimnázium, Budapest) 150/1934. sz. 

– Esztergomi Prímási Levéltár, 0625. sz. 
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1936. január 27-én „Aranyszájú Szent János ünnepén az esztergomi sze-
minárium rendezett nívós »Keleti Akadémiát«, amelyen a bíboros herceg-
prímás, a székesfőkáptalan tagjai, a szeminárium elöljárósága a rektor ve-
zetésével, és a városi papság is megjelent. Az egész nap az uniós 
gondolatnak volt szentelve. A pápa szándéka szerint (sic XI. Pius) a keleti 
nap programja nem csak a keletiekkel való theológiai kapcsolat kiépítése, 
hanem egyenesen imahadjáratra is felhívja a theológusokat az unió érde-
kében. Ennek megfelelően dr Gigler Károly spirituális elmélkedési pontjai 
is az unióval foglalkoztak. Krisztus az út az igazság és az élet. Aki a római 
Anyaszentegyháztól elszakad, az elszakad Krisztustól is, elszakad az üdvös-
séghez vezető helyes úttól, el az egyedüli igazságtól, abban megdermed a 
lüktető, piros, a diadalmas élet.”3 

 
Az akkor még ritkaságnak számító fényképezést is magas művészi szinten 
űzte, az Esztergom és Vidéke c. lap 1941. augusztus 13-i számában ezt ol-
vassuk: 
 

„Megnyílt az amatőr-fényképkiállítás. A vármegyei népművelési bizottság 
Nagyboldogasszony ünnepi hetében amatőr-fényképkiállítást rendezett a 
Szent Imre utcai iskola tantermében. Minden szép iránt érdeklődő, lelkes 
közönség gyűlt össze a város intelligens köreiből vasárnap délelőtt 11 óra-
kor a kiállítás ünnepélyes megnyitójára. Megjelent a megnyitáson dr. Re-
viczky Elemér alispán, Frey Vilmos főispán, Etter Jenő polgármester is. 
[…] Az alispán ezután megköszönte az amatőr-fényképezők munkáját és 
annak a reményének adott kifejezést, hogy a megkezdett úton tovább ha-
ladva. az esztergomi amatőr-fényképezés értékes művészeti ággá fog kifej-
lődni […] 
Végül kihirdette a foto kiállítás bíráló bizottságának határozatát […] a bi-
zottság második díját dr Gigler Károly Partrészlet című képe nyerte.” 

 
Az egyházi hierarchiában magas pozíciót töltött be, ahol a világi szerveze-
tek működését segítette. 1944 és 1948 között az esztergomi érsekség Actio 
Catholica igazgatója. Tagja volt a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsé-
gének (KALÁSZ), illetve a Karitász Esztergom megyei népjóléti bizottságá-
nak elnöki tisztségét is betöltötte. 
 

„A prímás eleinte nehézkesnek tartotta Gigler Károlyt, de később a bizal-
masa és tanácsadója lett. Tőle függtek az esztergomi egyházmegye caritász 
ügyei. Mint AC igazgató az esztergomi egyházmegye területén működő 
egyesületek életét kísérte figyelemmel és irányította. Ilyen volt a Kalász és 
a KALOTT és egyéb hitbuzgalmi és vallásos egyesületek.”4 

 
1947-ben is nyíltan vállalta a véleményét. Az év decemberében a bencés 
gimnáziumban a keresztény nevelésről tartott előadásán élesen szembeállí-
totta egymással a materialista és az idealista nevelési szemléletet: „A mate-
rialista vagy bottal, vagy cukorral tud nevelni, tehát nem nevelhet.” Ebben 
az évben a kommunista hatóságok is felfigyeltek a működésére. A Mind-
szenty-ügy nyomozása kapcsán Cseley Rezső volt miniszteri tanácsos ki-

                                                   
3  FÖLDES JÓZSEF: Krónika. In: Keleti Egyház, 1936. 3. sz. 
4  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: ÁBTL.) 3.1.9. – V-092. 9. p. 
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hallgatásakor érdeklődtek utána: „Gigler Károly is nagyon tiszteletre méltó, 
de újabban nagyon félénk. Pedig igazán értékes jellem, nagyon jó lenne 
püspöknek. Imponáló, képzett és lelki ember, szereti a munkát.” 1948-ban 
a már fojtogató politikai közegben dönteni kellett nehéz helyzetekben, 
amire jól rávilágít az augusztus 20-i körmenet esete: 
 

„Augusztus 17-én, amikor a főkapitányság hivatalosan írásban közölte, 
hogy a belügyminiszter utasítása alapján mégis engedélyezik a körmenet 
megtartását az 1946-os útvonalon, Gigler Károly kanonok, az A.C. részéről 
felhívta Esztergomot és utasítást kért. Zakar [Mindszenty titkára] a her-
cegprímás utasítására közölte, hogy most már nem tartják meg a körmene-
tet, mert a prímás nem alkuszik.” 5 

 
Az 1948. szeptember 13-i Mindszenty-vallomás szerint augusztus 23. és 27. 
között a főpapok – beleértve Gigler Károlyt is – Mindszenty bíboros veze-
tésével az esztergomi szemináriumban lelkigyakorlatot végeztek.6 A nyír-
egyházi Mária-nap körül is felmerültek bizonyos aggályok: 
 

„Gigler Károly az Actio Catholica jelenlegi vezetője elmondta, hogy a most 
a legnagyobb fejtörést az okozza neki, hogyan kerüljék meg a prímás kí-
vánságát, mellyel meg akarja rendeztetni a nyíregyházi Mária-napot a cell-
dömölki – ismeretes – betiltás ellenére is. Gigler erről a kérdésről már ta-
nácskozást folytatott a prímással. Igyekezett bizonyítani Mindszentynek, 
hogy nem lehet és nincs értelme a jelen körülmények között ezt az egyházi 
ünnepélyt megrendezni. A prímás ennek ellenére még mindig szeretné 
megtartani és szemrehányásokat tesz „tehetetlenségük és bátortalanságuk” 
miatt. Az egész ügyben a legnehezebb helyzete Gigler prelátusnak van. 
Giglerről ezzel kapcsolatban őt jól ismerő személy a következőket mondta 
el. Gigler fiatal pap kora óta főpásztori, sőt prímási környezetben nőtt fel. 
Természetesebb számára a bíborosi palota, mint Mihalovics számára volt, 
s szó sincs róla, hogy olyan riadt hódolattal és engedelmességgel legyen, 
mint Mihalovics. Kényes kérdésekben egyénként Gigler mindig hangsú-
lyozza megbízatásának ideiglenes jellegét és egy kényelmesebb nyugod-
tabb bürokratikusabb ügyintézési módot vezetett be. Gigler viselkedése 
részben félelemből adódik, tart attól, hogy ha a tervezett egyházi ünnepély 
során valami incidens fog történni és ezért őt teszik majd a hatóságok ré-
széről felelőssé.”7 

 
Továbbra is kitartóan hirdeti a hitet a templom falain kívül is, ezúttal egy 
belvárosi olvasókörben, mint azt az 1948. november 14-i jelentés mutatja. 
Ebből megtudjuk, hogy november 26-ától az esztergomi belvárosi olvasó-
körben vallásos kultúrelőadások indulnak. A december 10-i előadást Gigler 
Károly tartja A szentmisék felépítése címmel. Mindszenty letartóztatását 
követően lefogták Zakar Andrást, Mindszenty személyes titkárát is. Az 
1948. november 25-i jelentésben szerepel: 
 

                                                   
5  ÁBTL. 3.1.8. – Sz-222/13. 
6  Uo. 
7  ÁBTL 3.1.8. – SZ-222/15. 
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„Dr. Gigler Károly kanonok az A.C. budapesti igazgatója elmondta, hogy 
örül, hogy a prímás legalább a Szent László Társulat évkönyvében a képek 
megjelenését engedélyezte. Reméli, hogy ezen az alapon megjelenhet az 
évkönyv. Az A.C. várja az évkönyv megjelenését és támogatja erkölcsileg. 
Gigler megemlítette, hogy a prímás Esztergomban, a palotában minden 
nap elvégzi rendesen a napi teendőjét és Zakar helyett már van másik tit-
kára. Az egyházkormányzat tovább folyik rendesen és tervszerűen. Dolgo-
zik az esztergomi iroda és várja a titkár letartoztatásának következményeit. 
Gigler elmondta, hogy nem hisz abban, hogy Zakart kínozzák, mert az 
A.C.-ből letartoztatott Lénárt tisztelendőt sem bántották. Vidéken annál 
több a visszaélés és a bántalmazás. Levelet kapott vidékről, hogy a helybeli 
rendőrkapitány öklével arcul ütötte az öreg falusi plébánost és káplánját is 
összeverte. Mindkettőjüket ki utasították a községből. Fellebbeztek a bel-
ügyminiszterhez, mert az eljárást jogtalannak tartották és megszégyenítő-
nek a tettlegességet. A kiutasítás azonban azonnal végrehajtatott. Gigler 
szerint ez terrornak minősíthető. Halász”8 

 
Mindszenty lefogása után Drahos Jánosra, majd Gigler Károlyra szállt az 
egyházmegye kormányzása. Később azonban ő is a letartóztatás sorsára 
jutott. Parádi Gyula nyugalmazott, Bakács téri plébános visszaemlékezése: 

 
„Mindszenty prímás előrelátóan gondoskodott arról, hogy ha őt lecsukják, 
akkor a Dr. Drahos János, az ő tényleges vikáriusa, minden felhatalmazást 
megkapott az egyházmegye kormányzására, de ugyanakkor egy Giegler 
Károly nevezetű, szintén, aki megjárta Kistarcsát, annak is már minden 
megbízatást adott. De amikor a Drahos meghalt a Péterffy Sándor utcában, 
még akkor este letartóztatták a Gieglert, hogy ne gyakorolhassa a főpászto-
ri hatalmát és hát elvitték Kistarcsára.”9 
 

Egy 1950. június 22-én kelt ügynöki jelentés szerint „már egy hete, hogy 
Giegler [sic!] letartóztatása óta a hivatali ügyeket nem intézi senki”.10 Az 
1950. július 7-i államvédelmi jelentés szerint 
 

„a kormány nem akarhatja őszintén az egyházzal való megegyezést, mert 
akkor nem gördítene olyan akadályokat az egyházkormányzás útjába, hogy 
Gigler kanonok után Meszlényi püspököt is letartoztatta. Nyilvánvaló, […] 
hogy ezzel a kormány nyomást akar gyakorolni oly irányban, hogy a mai 
rendszernek megfelelő embert tegyenek a főegyházmegye vezető állásába.” 

 
Egy sorstárs, Brusznyai József nyugdíjas esperes-plébános önéletrajzában 
így beszélt a letartóztatásokról: 

 
„1950. augusztus 6-án, éjfél után két órakor került sor, amikor »négy bel-
ügyi úriember« udvariasan fölkeltette és egy lefüggönyözött autóba tessé-
kelte, amellyel egyenesen az Andrássy út 60-ba szállították, mégpedig siet-
ve, mert „aznap éjjel még két fuvarjuk volt […] Brusznyai Józsefet a 
Mindszenty mellett a végsőkig kiálló, és a békepapi tevékenységet határo-

                                                   
8  ÁBTL 3.1.8. – SZ-222/16. 
9  Ki volt Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök? In: Szent Korona Rádió, 2009. 

október 30. Online: http://www.szentkoronaradio.com – 2014. december. 
10  ÁBTL. – 3.1.9. – V-71165/27. 
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zottan megtiltó dr. Pétery József megyéspüspök ellen tervezett koncepciós 
eljárás során tartóztatták le. Három hónapig volt az Andrássy út 60. ma-
gánzárkájában. A kihallgatások között azzal »szórakoztatták«, hogy a cel-
lában elhelyezett hangszórón közvetítették számára a váci püspöki palota 
irodáinak lehallgatott beszélgetéseit. A politikai helyzet változása miatt a 
Pétery püspök elleni eljárás tervét végül elvetették; Brusznyai atyát azon-
ban Kistarcsára internálták. Több mint két évet töltött »az ÁVO üdülőhe-
lyén«, ahol kezdetben ötvenheted magával aludt egy húszszemélyes zárká-
ban.”11 
 

1950. október 29-én a nyílt utcán tartóztatták le Gigler barátját, Endrédy 
Vendel zirci apátot (1895–1981) is. Endrédyben a győri bencés gimnázi-
umban töltött évek alatt érlelődött meg hivatása a papi és a tanári pálya 
iránt. 1917-ben lépett a ciszterek közé. A budapesti Szent Imre Gimnázi-
umban töltött matematika-fizika szakos tanári évek után választották meg 
1939. március 18-án a rend apátjának. Személyéhez fűződik a rend megújí-
tása, lelki, szellemi, gazdasági felvirágoztatása. A háború alatt sok üldözöt-
tet menekített, és nyújtott védelmet a hozzáfordulóknak a zirci monostor 
pincéiben. Az ezt követő években az ő helytállása adott erőt nemcsak a 
ciszter rend tagjainak, de a többi szerzetesrendnek is. 1950-es lefogását 
nyolc hónap embertelen kínvallatás követte. 14 évi börtönre ítélték. Hat 
évet töltött magánzárkában, megfagyott kézzel-lábbal, kihullott fogakkal, 
de töretlen hittel és lélekkel. Az 1956-os forradalom idején szabadult. Utol-
sóként, mert még a nyilvántartásban sem szerepelt. A forradalom után 
visszakerült a börtönbe, de megrendült egészségi állapota miatt hamarosan 
Pannonhalmára, az idős szerzetesek szociális otthonába internálták. Itt élt 
haláláig. A zirci apátsági templomban nyugszik, Szent Bernát oltára alatt. 
Börtönéveiről így vallott: 
 

„Nem adnám oda a hatévi börtönélet szenvedéseit semmi földi kincsért. 
Valami óriási értéktöbbletet kaptam. Nem tudok haragudni senkire bántó-
im, kínzóim közül. Szeretek értük imádkozni úgy szívből, igazán.”12 

 
1952. október 21-én környezeti tanulmány készült Gigler Károlyról Kistar-
csán: 

 
„Mindenkor az egyház politikája mellett foglal állást és a Vatikán meggyő-
ződéses és fanatikus híve. A felső papság érdekeit anyagi és egyéb vonatko-
zásban is szívén viseli és ezért síkra száll. Mindezt igen óvatos, ravasz, kön-
törfalazással, aki »politikai kérdésekkel szemben passzív«. A 
népdemokráciával semmilyen körülmények között nem volna hajlandó 
együtt működni, annak rutinos ellensége. Rangjára, mint kanonok büszke 
és az alsópapsággal, bármilyen beállítottságúak is nem szívesen tárgyal.”13 
 

                                                   
11  Magyar Bertalan: A hit pajzsa: dr. Brusznyai József. In: A Váci Egyházmegye honlapja, 

2013. február 25. Online: http://www.vaciegyhazmegye.hu / Híreink – 2015. június. 
12  Harminc éve halt meg Endrédy Vendel zirci apát. In: A Zirci Ciszterci Apátság honlapja: 

http://www.ocist.hu/ – 2015. június. 
13  ÁBTL. – 3.1.9. – V-092. 42. p. 
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Tarjáni Imre 1952. december 23-án kelt tanúkihallgatási jegyzőkönyvéből 
megtudható, hogy az év júliusában ismerkedett meg Gigler Károllyal, és a 
10. sz. szobában voltak együtt. Tanúvallomása szerint Gigler Károly az 
egyik leginkább ellenséges hangadó, a szoba lakóit ellenséges agitáción 
keresztül befolyásolja. Rendszeresen tett szovjet- és népi demokrácia-
ellenes kijelentéseket.14 További visszaemlékezések az internáló táborból: 
 

„Gigler kanonok az internáló tábor papi szobájában működő teológiai főis-
kolán morálist tanított. Kiegyensúlyozott lelkisége, meleg derűje, állandó-
an bátorításul szolgált a vele együtt raboskodó paptestvéreknek […] Gigler 
kanonok nagyon szimpatikus, komoly papi egyéniség volt. Neves hittanta-
nárként emlegették, könyvei jelentek meg, spirituálisa volt az internáló tá-
bor papi szobájának, időnként elmélkedési pontokat adott. Kiszabadulása 
után büntetésül egy kis vidéki faluba tették.”15 (P.Fricsy Ádám SJ) 
 
„Dr. Gigler Károly esztergomi kanonok mindig derűt sugárzott, és mindig 
bátorító mosolyt láttunk az arcán. A fürdőben rémülten láttam: csak csont 
és bőr.”16 (Vida István dunakömlődi plébános) 

 
Gigler 1953. augusztus 8-án, Kisasszony napján amnesztiával szabadult. 
Ekkor készült egy olyan kimutatás azokról, akiknek az MDP Politikai Bi-
zottsága által kiküldött bizottság határozata alapján az internálását meg 
kellett szüntetni. Gigler volt ezen a listán az első. Az itt leírtak szerint az 
internálás oka: demokrácia- és népellenes tevékenység, demokráciaellenes 
kijelentések a Bencés-gimnáziumban tartott előadásokon, szoros kapcso-
latban áll Mindszenty bíborossal. Szabadulásakor nyilatkozatot tett, misze-
rint az internálótáborban lévő személyekkel kapcsolatos minden hírt vagy 
adatot „államtitoknak” tekint, melynek megsértésért 10 évig terjedő bör-
tönbüntetést kaphat.17 
 
Az 1956-os forradalmat követően, 1957. augusztus 29-én készült az Eszter-
gom város római katolikus papjait feltáró jelentés, amelyben ezt olvassuk: 
 

„Dr. Gigler Károly (Esztergom, Berényi u 2. sz.) – Az ellenforradalom alatt 
állandóan az utcán tartózkodott. A népek közé vegyülve ellenséges 
agitációt fejtett ki. Állandóan a vallás és a lelkiismereti szabadságról 
beszélt. Elmondása szerint az ellenforradalom alatt szerzett értesüléseit 
Meszlényi kanonok részére hordta, aki azt az írói munkájához használja 
fel.”18 

 
1958-ban a hatalom eltávolíttatta Esztergomból, mert kitudódott, hogy 
Mindszenty bíboros – felkészülve újabb akadályoztatására – 1956-ban 
folytatólagosan vikáriusának nevezte ki Mátrai Gyulát, utána következően 
Meszlényi Antalt, majd Gigler Károlyt. Endrey Mihály lemondatása az 

                                                   
14  ÁBTL. – 3.1.9. V-092. 45–46. p. 
15  HETÉNYI VARGA KÁROLY: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I. 

Abaliget, 1992. 
16  Uo. 
17  ÁBTL. – 3.1.9. V-092. 47. p. 
18  ÁBTL. 0-11538. 
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Esztergomi Főszékeskáptalan idős tagjait is megrendítette. Az eljárás ellen 
tiltakozásul Mátray Gyula, Gigler Károly és Meszlényi Gyula protonotarius 
kanonokok távoztak pozíciójukból. Giglert ekkor rövid próbaidőre plébá-
nos-helyettesként Dunaszentpálra küldték, ebből 5 év lett. 1965. április 10-
én hunyt el a győri kórházban, életének 68., papságának 45. évében, az 
esztergomi bazilika altemplomában Szabó Imre püspök gyászmiséje kere-
tében temették el. 

1990-ben Paskai László bíboros, esztergomi érsek – családjának több-
szöri kérését teljesítve – rehabilitáltatta. 2009. október 6-án Székely János 
esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a Szent István-
ról Nevezett Esztergomi Ősrégi Szeminárium 1952. február 1. előtti elöljá-
róira emlékező program keretében az esztergomi bazilikában. Mindszenty 
József hercegprímás és Meszlényi Zoltán vértanú püspök közvetlen mun-
ka- és sorstársa volt Erdős Mátyás spirituális, Brückner József rektor, pasz-
torális és pedagógiatanár, Sima János prefektus, Vajda József vicerektor és 
filozófiatanár, Budai János egyházjogász és történész, Városi István morá-
lis és szónoklattan-tanár, a patrisztikai irodalom fordítója, költő és irodal-
már, Gigler Károly és Gianits József kateketika-tanár, valamint Bartl Lő-
rinc biblikus tanár. 

(Zentai István) 
 
 
 


