GARAMI ELEK

1887. április 25-én született Purbachban (ma: Feketeváros, Ausztria) Garami (Graf,
1906-ig) Elek György házfőnök, igazgató, tanár.
A kismartoni fiúiskola első osztályát az 1899/1900-as tanévben végezte, majd egy évig
a győri reáliskolában tanult, innen a következő évben beiratkozott a győri bencés gimnáziumba.
Itt 6 osztályt végzett, a többit magántanulóként, közben 1906-ban beöltözött bencés
novíciusnak. Pannonhalmán teológiát hallgatott, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen
német és latin nyelvből tanári diplomát és doktori oklevelet szerzett. Győrben, 1913. június 29én szentelték pappá és ez év augusztusában kinevezték az esztergomi bencés gimnázium
tanárává. Három évvel később áthelyezték a soproni Szent Benedek-rendi Szent Asztrik
Gimnáziumba, ahol németet és latint tanított, az 1920 évektől igazgatóhelyettes volt. 1942-ben
igazgatója

és

rendfőnöke

lett

az

intézménynek,

szervezte

a

diák-közétkeztetést

(diáksorkosztolás). 1944. március 19-én, a tragikus órákban is tenni próbált. A Magyar Front
fontos iratainak elrejtésére a soproni bencések, dr. Pálos Ferenc tanár és dr. Garami Elek, a
városban közkedvelt „Lexi bácsi” vállalkoztak. A budapesti nyilas hatalomátvétel hírére a Szent
György utca 7. sz. alatti Káptalan-ház udvari kriptájában rejtették el a városházáról illegálisan
átszállított anyagot. A bizalmas személyi nyilvántartások, főispáni dokumentációk, a nyilasok
elől Garami Elek közreműködésével a bencések rendházába kerültek. Dr. Garami Elek OSB a
Vallás és Közoktatási Miniszter rendeletére 1948. augusztus 7-én nyugdíjba került, továbbra is
maradt Sopronban, mint házfőnök és a Fő téri Nagyboldogasszony templom lelkésze. A bencés
gimnáziumot bezárták. 1950. július 11-én elhurcolták, szabadulása után, októbertől bánfalvi
rokonainál élt, 1959-ben Sopronbánfalván lett lelkész. 1963-ban nagy ünnepséget szerveztek

neki a régi tanítványok, barátok. Aranymiséje alkalmából Feketevárosban László István
burgenlandi megyéspüspök köszöntötte.
Dr. Garami Elek György 1970. május 11-én hunyt el Sopronban, a Szent Mihály temető
őrzi hamvait.
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