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részt lásd 2001. 9. szá
munkban

Édesapja halála

Lóránd élettörténetében legalább két olyan esemény volt, amelyek
hatására identitása alapvetően megváltozott. A két eseményre idő

ben egymáshoz közel, mindössze egyéves különbséggel került sor.
Az első az iskolák államosítása utáni titkos vallásos csoportok meg
szervezéséhez, a másik egy évvel későbbi istenélményéhez kapcso
lódik. A továbbiakban élete fordulatokban gazdag volt, de mindvé
gig a vallásossága megtartásáról szólt. Novíciusként, egyetemista
ként, munkaszolgálatos katonaként vagy a börtönben töltött évei
alatt vallásos identitása megtartásáért egyensúlyozott.

Lóránd életének első meghatározó pontja édesapja halála volt.
Kisfiúként. nyolc évesen élte át édesapja elvesztését. Ez a trauma
minden korábbi emléket felülírt, élettörténetének egyik időbeli

megapontja lett.
Édesapámat nagyon nagyra becsülték a vármegye jt5tisztvise18i, az alispán, a

főispán. Hozzájuk jártunk vendégségbe. A vármegye elitjével, a poiltika elitjével
azonos szinien voltunk, például részt vettünk vadászataikon.

A három gyermekét özvegyen nevelő édesanya minden tőle

telhetőt megtett fiai taníttatásáért. A korábbi barátok, rokonok
összeköttetéseire számíthatott, s jóvoltukból gyerekei bentlakásos
iskolákban folytathatták tanulmányaikat. Lóránd társadalmilag to
vábbra is kivételezett helyzetben maradt, úrifiú volt, ugyanakkor
a szegény diákok életét élte. Mások által levetett ruhákat hordott,
és ingyenes internátusi ellátásban részesült.

Azok voltak életemnek a legnehezebb évei: 194G-41. Édesanyám akkor sze
gény volt, özvegyi nyugdíjból kellett hármunkat nevelnie. Muszáj volt az összes
kedvezményt elfogadnia. El is fogadta. Egyrészt a pofonokra emlékszem, a diá
koktól. Megint a kivételezettségi státusz miatt, mert úriiiú. Az igazgatónak a
kultuszminisztériumbál telefonáltak gyakran, hogy mi van a K. A. gyerekeive/.
C.') Az igazgató éreztette a tanárokkal, hogy a K. A. gyerekek nem akárkik. Emi
att a tanárok egy kicsit utáltak bennünket, a diákok még jobban.

Hamarosan megtalálta helyét kortársai között.
Sikerült az osztálytársaim rokonszenvét kivívni a második évre. Láttam, hogy

ha én mindenkinek segítek, meri azért jó eszem volt, jó tanuló voltam, tényleg
sok mindenben többet tudtam, mini a többiek. tviindenkin segítettem, ha jött cso
mag édesanyámtól, azt megosztoiiam, mindenkiuel barátkoztam. Internátusbeli
társaim a második év végére elfogadtak.

Életének korai szakaszáról mesélve Lóránd a vallásról alig tett
említést. A témával kapcsolatos kérdésekre adott válaszaiból de-
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A ciszterci
gimnáziumban

Az államosítás évei

Az első válaszút

rült csak ki, hogy a kereszténynek nevelt gyermekek hétköznapi
életét élte. Vasárnaponként templomba járt, részt vett az iskolai
hittanórákon. A vallás kötelező formákat jelentett számára - sem
többet, sem kevesebbet. Mindez 1944-ig így volt, amikor a front
közeledése miatt édesanyja a lakásukhoz közel eső ciszterci gim
náziumba íratta.

Egyik legjelentősebb emléke a gimnáziumról a ciszterci tanárok
következetes, egységes szelleme, a mindenkire érvényes nagyon
toleráns magatartása. Osztályfőnökét igazságos embemek ismerte,
és szerette is ezért.

Lóránd új iskolájában fokozatosan megváltozott. Részt vett a
közösségi eseményekben, a cserkészmozgalomban csoportvezető

lett. Ekkoriban - a ciszterek teremtette légkörben - kezdett
megváltozni a valláshoz való viszonya. Megszerette a misék litur
giáját, s a hittanórákra úgy emlékezett vissza, hogy itt "pezsgett"
a levegő. Elkezdett lelki olvasmányokat olvasni. A cserkészet is
egy lépcsőfokot jelentett életében.

A cserkészet kapcsán a táborokra gondolok. Mindennap volt reggeli mise, es
ti ima. Ezt rendszeresítették. Szerettem. Kezdtem jobban felmelegedni és hozzá
idomulni. Egy kicsit belém nőtt, kezdtem anyanyelvnek tekinteni a vallásos ma
gatartási formákat.

Gimnáziumi élményei leginkább a vallásgyakorlással, a kőzös

ségi élettel hozhatók összefüggésbe. Itt minden adva volt emberi
fejlődéséhez, belső gazdagodásához. Barátok, izgalmas szellem
i közeg, jó tanárok, kortárscsoportjában vezető szerep.

1948-ban, az államosítás évében Lóránd tizenhét éves volt, egy
évvel állt az érettségi előtt. A budapesti ciszter gimnáziumban sa
játos módon zajlott az államosítás. A hatalom óvatosan bánt a
gimnáziummal: a tanári kart ugyan maradéktalanul lecserélték,
ám helyükre vallásukat gyakorló és szakmailag felkészült nevelő

ket küldtek. Ezek a tanárok a diákokkal még egy éven keresztül
misére jártak. Lóránd szerint iskolája belső élete lényegében nem
változott meg. A fokozódó egyházellenesség idején nőtt a tanárok és
a diákok közötti szolidaritás. Mindszenty bíboros bebörtönzésekor
például együtt alakították ki a lehetséges magatartást.

Nagyon nagtJ volt a félelem bennünk. Nem gondoltunk arra, hogy bármiféle
demonstrációt szeroezzűnk. Szüleink, tanáraink óvtak, hogy ne csináljunk sem
mit. Nem is csináltunk. Ez volt az első nagy élmény, amikor a diákság rájött,
hogy itt nem babra megy a játék. Megtudtuk, hogy nem csakarról van szó, hogy
itt egy szociális igazságosság felé közeledünk. Arról van szó, hogy akik szociális
igazságot hirdetnek, azok ugyanakkor az egyháznak a legkeményebb ellenségei.

Vajon hogyan reagálhatott volna egy tizennyolc éves cserkész
vezető az egyházfő bebörtönzésének hírére? Például:

1) Átiratkozik az újonnan alakított diákszervezetbe - ahogyan
kortársai többsége tette. A továbbiakban ott vállal vezető szerepet,
mert társaságban érzi jól magát.

219



Kisközösség
szervezése

A második válaszút

Belépése a ciszterci
rendbe

2) Semmit sem csinál, mert tanárai, édesanyja időben figyel
meztetik, s nem szervez semmiféle demonstrációt. Hallgat a fel
nőttekre s passzív marad - a többség példáját követi. Figyeimét
érettségijére, személyes pályafutására fordítja, látva, hogy a
vallásüldözéssel nem tud szembefordulni. Visszavonul magán
szférájába.

3) Környezete magatartását nem tekinti mérvadónak, keresi
azok társaságát, akik nyíltabban szembeszállnak a kezdődő dikta
túrával.

Lóránd egyik alternatívát sem választotta, reakciója más volt.
Szerveztem minden osztályban egy 3-5 tagú gyerekekből álló csoportot. Fela

datuk az volt, hogy az osztályt befolyásolják, igyekezzenek másokat rávenni val
lásos kötelezettségeik betartására, a vallásos élet mélyebb átélésére. Könyveket ol
vassanak, Szentírást forgassanak. Nem tömegmozgalmat akartunk, azt nem Iehe
tett csinálni, hanem kis sejteket építeni. Utólag tudom, hogy Bulányiék is ezt
csinálták programszerűen, gondolom ők profi módon.

Visszatekintve látható, hogy a közösség szervezésének ez a
módja sorsdöntő jelentőséget kapott további élete szempontjából.
Egy évvel később újabb döntő élményben volt része.

Erről nehéz beszélni, nem azért, mert titok, hanem mert szavakban nehéz el
mondani. Villámcsapásszerűen ért, ami máig is hat bennem. Mindig gondolkoz
tam, hogy mit jelenthet, hogy megnyz1ik az ég. Nem nuilik: meg. Hanem egyszer
re teljesen Világossá válik, hogy mi Istenben vagyunk. LJ itt van közel, szeret
bennünket, boldogságra teremtett bennünket.

Vajon szükségszerű volt-e, hogy Lóránd életét istenélménye
látványosan befolyásolja? Hogyan viselkedhetett volna másképp
egy Lóránd korú fiatal? Például:

1) A transzcendens élményének nincs közvetlen, konkrét lépé
sekben kimutatható hatása. A vallásellenes politikai légkörben
legjobb elrejteni a mélyebb elköteleződést. A pályaválasztást nem
befolyásolja az élmény, bízik a társadalmi karrier és a belső vallá
sos élet együttes fenntarthatóságában.

2) Az élmény hatására kerüli az ideologikus pályákat, mint
amilyen a tanári és egyéb humán szakok, esetleg lemond a to
vábbtanulásról, elfogadva az ezzel járó alacsonyabb társadalmi
helyzetet.

Lóránd útja más lett. 1949-ben, egy évvel a rendek feloszlatása
előtt jelentkezett a ciszterci szerzetesközösségbe novíciusnak. Ere
detileg orvos akart lenni, fel is vették az egyetemre, mégis a szer
zetesség mellett döntött.

A nyüzsgő élethez szokott szerzetesjelölt egy számára ismeret
len világba csöppent.

Nem éreztem Jól magam, nem miniha csalódtam volna, de amikor odamen
tem, hirtelen egyfajta jeges áramlatot éreztem. Nagyon szerettem a titurgiát,
Azon a iaoaszon, nyáron én már néztem a liturgikus könyveket, készültem előre

a misékre. Mert gyönyörű, azóta is szereiem, élvezem a liturgiát. De valahogy
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azt éreztem, hogy nem a helyemen vagyok. Hogy az egésznek a
légköre valahogy nem ebben a világban, nem ebben a történelmi
szituációban van. Mintha visszacsöppentem volna néhány évszá
zaddal. Egyetlen probléma a hitbuzgalom volt, nem a társadalom.

Mivel Lóránd nyíltan, a hatalommal konfrontálódva felvállalta
ideológiai elköteleződését, ezért az állam vallásellenes intézkedé
sei közvetlenül érintették. Egy évvel később, amikor 1950-ben fel
oszlatták a rendeket, elöljárói átküldték többedmagával a Köz
ponti Szemináriumba. Ebben az egyházi intézményben sem moz
gott otthonosabban, mint a szerzetesrendben. Egy év múlva ki is
lépett a szemináriumból, de civil teológusként visszajárt tanulni.
Csalódása mellett lépését a szerzetesekkel kapcsolatos esetleges
diszkrimináció is motiválta.

Ebben egy kicsit az is benne volt, hogy féltünk, hogy a szerzeieseket kitiltják
onnan, hogy az állam azt mondja, hogy a volt szerzetesekből nekünk nem kell.
Tessék őket hazaküldeni. Azt gondoltuk, hogyha civil hallgatók leszünk, akkor
még elmegy... De nem jött be. A rendelet úgy szólt, hogy a második év végén,
függetlenül attól, hogy valaki civil hallgatá-e vagy sem, tessék hazamenni. A
harmadévesektől felfelé maradhattak. Ezzel párhuzamosan megkaptam a katonai
behívómat. Munkaszolgálatos lettem. 70bb mint két évet töltöttem el ott.

Munkaszolgálat 1953-ban történt mindez, amikor az egyház elkötelezettjeiről

mint a klerikális reakció tagjairól írtak az újságok, a rendszer pe
dig a feloszlatott szerzetesrendek tagjait legfőbb ellenségei közé
sorolta. Két év munkaszolgálat után egyetemre jelentkezett mate
matika-fizika szakra. Három évet tanulhatott, amikor kitört az
'56-os forradalom. A forradalomban először nemzetőr lett, majd
röpcédulákat szerkesztett és osztogatott. Ezért 1957-ben letartóz
tatták, s két év felfüggesztett büntetést kapott. Az egyetemet nem
folytathatta, segédmunkát vállalt.

Lóránd nehézségei ellenére elégedetten beszélt életéről. Ez fel
tehetően abból fakadt, hogy életútja során megőrizte önmagát.
Rendjének illegális tagja maradt, s a segédmunkája mellett újból
járt a Hittudományi Akadémiára.

Nagyon fájt, hogy nem tudtam befejezni az egyetemet. Bosszúból olyan mun
kát választottam, ami félnapos volt. Délelőttre beiratkoztam a Hittudományi
Akadémiára, hiszen ott már két évet elvégeztem. Akkor már nem akarták, vagy
pedig nem vették észre, hogy onnan is mint volt szerzetest egyszer már kirúg
tak. Rendesek voltak az elöljárók - nem szóltak senkinek semmit -, így foly
tathattam.

Továbbra sem hagyta abba a vallásos fiatalok összefogását, s
folyamatosan vezetett egy-egy csoportot. A tiltott közösségek vilá
gában karriert futott be, az egyik kerületben ezeknek a csoportok
nak központi embere lett.

Letartóztatása Az adott kor viszonyai között ezzel a magatartással nem ma-
radhatott sokáig szabad ember. 1961-ben, a hírhedtté vált papi
koncepciós perek idején az ÁVO újból letartóztatta.
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Amikor elfogtak és beültem az autóba, akkor éreztem, hogy kőkeménnyé vál
tam. Ez egy különleges érzés volt. Tudtam, hogy sok emberért vagyok felelős.

Nagyon sok lehetett a bűnlistámon, gondoltam, hogy ezt mind tudják. Azt gon
dolták rólam, hogy hétszáz embert szerueztem be a rendszer megdöntésére. Azt
a koncepciót alakították ki, hogy mi passzívellenforradalmárok voltunk, és meg
akartuk várni, míg az amerikaiak jönnek, s akkor elJál/unk a magunk politikai
koncepciójáva/. Feltételezték, hoglj én erre szerveztem az embereket. Ennek az a
története, hogy a besúgónak úgy jó, ha minél többet mond. Ebből jött ki, hogy
én annyi embert akarok kormányra segíteni. Később rájöttek, hogy az ügyem eh
hez képest egy kis vacak ügy. Rájöttek, hogy szó sem volt politikáról, hogy ami
kor összejöttünk, akkor imádkoztunk.

Az ítélet után elvittek a gljűjtőbe. Ott töltöttem három és fél étet, ami
megint egy nagy emberi élményem volt. Összekerültem volt kommunistákkal.
Tanár voltam benn. Én ugyan nem végeztem el a tanári szakot, de majdnem.
Akkor olyan szabály volt érvényben, hogy azok a rabok, akik nem végezték el az
általános iskolát, azoknak a börtönben el kel/ett végezniük. Ezt mindenki boldo
gan tette, akkor is, ha már egyetemi végzettsége volt. Kijöhetett a zárkából és ta
lálkozhatott a barátaival. Én érettségizetteket is tanítottam matematikára. Na
gyon jó dolgom volt, mert bizonvos értelemben szabadon járhattam.

A harmadik válaszút Börtönben töltött éveiről sajátos módon csak pozitív élménye-
ket mesélt. Ennek több oka lehet. Például, hogy vallásos ember
módjára inkább a jó élményeiről számolt be elhallgatva nehézsé
geit, vagy talán az idő elfeledtette vele küzdelmeit. Mindkét felté
telezés lehet igaz is és nem is. Az viszont tény, hogy Lóránd élete
a börtönélmények hatására újabb fordulatot vett. Amikor 1964
ben amnesztiával kiszabadult, harmincnégy éves volt. Kérte a
ciszterektől szerzetesi fogadalma alóli felmentését, s 1965-ben
megnősült. Ennek ellenére sem adta fel közösségi életét, feleségé
vel együtt folytatta korábbi tevékenységét.

Lóránd esetében a társadalom hatását nem a vallásos identitás,
hanem a vallásos életforma alakulásában érhetjük tetten. Amikor
a Központi Szemináriumból kilépett és civil teológus lett, vagy
amikor felmentését kérte szerzetesi fogadalma alól, akkor csak
életformája változott meg, vallásossága nem.

***
Társadalmi átalakulások és az életutak metszetei 1964-ig, Tamás és Lóránd
identitásának/élettörténetének stabilizálódásáig

Tamás életútját
részletesen lásd 2001. 9.

számunkban.

A két életutat a társadalom és az egyéni élethelyzet együttesen
alakította. Összevetésük - az eltérések és a hasonlóságok kieme
lése - érzékelhetővé teszi a társadalmi környezet rejtett hatását az
egyéni identitásra.
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A társadalmi dimenzió: a II. világháború időszaka - Egyéni dimenzió: a gyermekkor évei

- Tamás: A háború Tamás életében a legkegyetlenebb emlékeket
hagyta: édesapja elvesztése, testvérének kínzatása, a falusi lakosság
terrorizálása, az oroszokhoz kötődő háborús traumák. Ezekben az
években Tamás vallásos életét a hagyományos vallásos formák be
tartása jellemezte.
- Lóránd: A háborús évek elején ő is elveszítette édesapját, édes
anyja beíratta internátusba. A frontról és az oroszokról nem volt
közvetlen élménye. Lóránd vallásos életét is a formák kötelező be
tartása jellemezte ebben az időszakában.

1948-49. Társadalmi dimenzió: politikaifordulat Magyarországon, az egyházi is
kolák államosítása - Egyéni dimenzió: serdülőkoruk vége

- Tamás: Tanítóképzőbe járva közvetlenül érintette az ideológiai
fordulat, iskolája kommunista vezetésű lett. A megváltozott körül
ményekhez nem tudott alkalmazkodni, az alkalmazkodó kortársa
itól elidegenedett. Fokozatosan elszigetelődött környezetétől, s a
rendszerrel szembehelyezkedők közé sodródott. Politikai döntés
eredményeképpen kizárták az iskolájából.
- Lóránd: 1948-ban még nem érintette közvetlenül az ideológiai
fordulat. Vallásos környezetben maradt. Tamáshoz képest volt ideje
és lehetősége cselekvési stratégiát kidolgozni, amiben szülei, taná
rai is segítségére voltak. Ö is ellenállt a hatalomnak, de ezekben az
években nyíltan nem konfrontálódott. Titkos vallásos csoportokat
szervezett.

1950-1956. Társadalmi dimenzió: az ötvenes évek és az '56-os forradalom/szabad
ságharc éve - Egyéni dimenzió: a pályaválasztás és a fiatal felnőttkor évei

- Tamás: Politikailag megbélyegzett lett, de ezek után is ragasz
kodott a tanítói diploma megszerzéséhez. Pályaválasztásában
családi tradíciót követett. A pálya iránti elköteleződés, a rend
szerrel való szembenállás és a vallásos magatartás nyílt felválla
lása a politikai diktatúrában összeegyeztethetetlen volt. Tamás
- engedve az általa legfontosabbnak tartott belső szükséglet
nek - a tanári pálya mellett döntött. Ez volt az alapja későbbi

döntéseinek is.
- Lóránd: 1950-ben belépett a szerzetesrendbe, s ezzel a hatalom
szemében nyíltan kompromittálódott. A megszületett döntések
mögött a legfontosabb Lóránd további életútjában is - Tamáshoz
hasonlóan - a belső szükségletek őrzése volt. Életútjának további
fordulatai jobbára a vallásüldözés következményei voltak.
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Mindkét életútban a pályaválasztás idejére eldőlt az identitás
iránya, s láthattuk a nyilvánvaló tartalmi különbségeket. A politi
kai diktatúrára különbözőképpen reagáltak, s homlokegyenest
más élethelyzetbe kerültek.

1957-1964. A társadalmi viszonyok dimenziójában: a forradalommal szembeni meg
torlás, a falvakban a termelőszövetkezetek megszervezése, s ezzel a falu arculatának
radikális átalakítása, a nők munkába állítása, s ezzel a család szerepének átalakítá
sa, a Kádár rendszer megerősödése stb. - Egyéni dimenzió: családalapítás ideje,
munkásévek

- Tamás: A megtorlás évei alatt ismét ütközött a törvénnyel. Ez volt
azonban a hatalommal szembeni utolsó ellenállása. Ezek után meg
győződésévelellentétes ideológiai munkakört vállalt, s túlteljesítet
te a rendszerhez való alkalmazkodást.
- Lóránd: A megtorlás idején eltanácsolták az egyetemről, segéd
munkásnak állt be. A társadalom hivatalos szervezetétőlelszige
telődött, s élete nagy része ettől kezdve az államilag tiltott vallá
sos csoportok miliőjében zajlott. A maga választotta életnek a
játékszabályai különböztek a társadalom egészében elterjedt nor
máktól.

Tamás és Lóránd olyan korban váltak felnőtté, amikor a vallásos
ságot és a társadalmi érvényesülést nem lehetett egyszerre felval
lalni. Dönteniük kellett vagy az egyik, vagy a másik életforma mel
lett. Tamás élete arról tanúskodik, hogy amilyen mértékben ragasz
kodott szakmai karrierjéhez, olyan mértékben kellett feladnia val
lásosságát. Ezzel ellentétben Lóránd életútjából azt láthattuk, hogy
minél inkább részt vállalt a vallásos világnézet és kultúra fenntar
tásában, annál többször került összeütközésbe a hatalommal. Ta
más identitása többször megváltozott, mire beilleszkedett a hivata
los ideológiát képviselők közé, s önazonosságát nem tudta megtar
tani. Lóránd ellenben csak egyszer változott meg jelentősebben,

ezek után mindvégig megőriztevallásosságát. Ennek a magatartás
nak is volt ára: a diktatúra időszakában fokozatosan elszigetelődött

a társadalom többségétől.
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