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A nagykanizsai tanár

Egy piarista tanár
emléke
Dr. Juhász Miklós (1917-1981)

Véget ért a második világháború iszonyata, újrakezdődhetetta ta
nítás a nagykanizsai piarista gimnáziumban. A tanügyi változások
miatt szervezetileg különvált a gimnázium és az általános iskola,
de mindkét intézményben változatlanul szerzetesek, a kegyesren
di atyák tanítottak. 1946 őszén a gimnázium hetedik osztályába
léptem. Ugyanakkor új tanár érkezett iskolánkba, dr. Juhász Mik
lós, aki szervezetileg az általános iskola tanári testületébe tarto
zott, de óraadó tanárként a gimnáziumban is tanított. A nyomta
tott évkönyvbőlmásolom ki a rá vonatkozó adatokat: "Képesítése
(szaktárgyai): hittan. Szolgálati éveinek száma: 4. Heti óraszáma:
az általános iskolában 12, a gimnáziumban 6. Nem osztályfőnök.

Egyéb szolgálati beosztása: hitszónok, a fiúk Mária Kongregációjá
nak vezetője,konviktusi prefektus, cserkésztiszt." Mai eszemmel a
több dioptriás szemüveg mögött kissé merev, halszemmel néző,

telt arcú, mindössze harmincéves tanárt fiatal embernek mondom,
akkor komoly, érett, tevékeny, idősebb férfinak láttam. Az év
könyv szerint már abban a tanévben, amikor Kanizsára érkezett, a
májusi szülöí értekezleten előadást tartott Tanulóink nyári fog
lakoztatása címen. Az ifjúsági egyesületekben találkoztam vele: a
fiúk Mária Kongregációjában, ahol ő prézes, én pedig elóbb tag,
majd prefektus voltam, valamint az iskola 74. számú Törekvés
cserkészcsapatában (majd a cserkészet országos feloszlatása után a
regöscsapatban) működtünk együtt. A városi színházban nagysi
keru ballada-estet rendeztünk... Az érettségi után, az utolsó nyá
ron fél-legállsan a Balaton mellett, a Szentmihálydomb tövében tá
boroztunk. ..

Juhász Miklóssal akkor kerültem szorosabb kapcsolatba, ami
kor a gimnázium nyolcadik osztályában heti két órában hittan
tanárunk lett. Az órára könyveket, folyóiratokat hozott be, a tan
anyagon kívüli feladatokkal bízott meg. 6 adta kezembe a Diári
um, a Vigilia számait, tőle hallottam Várkonyi Nándor, Hamvas
Béla nevét, akkor olvastam először Weöres Sándor verseit, a
Hamvas Béla szerkesztette és az Egyetemi Nyomda kiadásában
megjelenő füzetsorozat darabjait, Jung, Valéry, André Gide, Rilke
tanulmányait s magától Hamvas Bélától A száz könyvet. Ha arra
kellene válaszolnom, mi tett azzá, ami vagyok, mit tartok ma
művészi és morális értéknek, azt mondhatnám, hogy egész ízlé-
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Budapesti évek

Rendszeres
összejövetelek

sem, esztétikai és erkölcsi igényem gyökerei ide, ezekbe az évek
be, ezekhez a forrásokhoz nyúlnak vissza.

1948 őszén fölvettek a pesti egyetem bölcsészeti karára, ma
gyar és történelem szakra. Az év nyarán az egyházi iskolákat ál
lamosították, kanizsai tanáraink közül többen a pesti rendházba
költöztek. A pesti egyetemeken tanuló osztálytársaimmal, volt
tanáraimmal továbbra is megőriztem a kapcsolatot. Sőt volt egy
rövid idő - mivel népi kollégiumba nem vettek föl, állami kol
légiumba nem kívántam menni -, amikor néhány kanizsai isko
latársammal együtt a pesti rendházban laktunk: tanáraink adtak
szállást. A volt iskolai és az új, egyetemi baráti kapcsolatokból
csakhamar rendszeresen találkozó csoportok alakultak, s a mi
csoportunk magja, vezetője Juhász Miklós lett. Most már nem ta
nár úrnak, hanem atyának szólítottuk. Találkoztunk szobájában a
rendházban, részt vettünk közös lelkigyakorlatokon, kirándul
tunk a budai hegyekbe, a Dobogókőre, Szentendrére, Nagyma
rosra. Tudtunk arról, hogy más piarista atyák is foglalkoznak
egyetemista fiatalokkal, hallottuk Bulányi György, Lénárd Ödön,
Török Jenő nevét, egy-egy lelkigyakorlaton, előadáson velük is
találkoztunk.

Ha valamihez, akkor a legjobb értelemben vett önképzökör
höz, önképzéshez, személyiségformáláshoz volt hasonlítható ez
a találkozási forma, és semmiképpen sem a konspiráción alapu
ló, valamiféle földalatti, titkos sejtekből épülő politikai mozga
lomhoz. Filozófiai, teológiai tárgyú előadásokat hallgattunk (és
néha magunk is tartottunk), a pápai enciklikákat elemeztük, szo
ciológiai kérdésekről vitatkoztunk, imádkoztunk, a megújuló li
turgiáról hallottunk, a spirituális élet kérdéseire kerestünk (és
kaptunk) választ. Emlékezem, az egyik alkalommal Rónay
György a modem világ kevéssé ismert szentjeiről, Páli Szent
Vincéről, Szalézi Szent Ferencről tartott előadást. (Előadását 
tanulmányként - később a Vigiliában olvashattam.) A másik al
kalommal már gyakorolhattuk is az "irgalmas szeretet" erényét:
a budapesti kitelepítések idején egyik társunk családjának segí
tettünk a bútorok menekítésében, széthordásában, a lakás kiürí
tésében és az alföldi tanyára vihető batyu összecsomagolásában.
A liturgia megújítása sem volt távol tőlünk, s erró1 egy derűsebb

emlékem is van. Az egyik alkalommal a piarista kispapok kápol
nájában, a rendház legfelső emeletén vettünk részt szentmisén.
A zene, a gregorián mise dallama végig az én egyszál furulyá
mon szólalt meg. Arról, hogy "Bokor mozgalom", nem hallot
tam akkor. Mi Juhász Miklóssal találkoztunk rendszeresen. Lelki
vezetőnk volt, s nem holmi politikai összekötő.

Ebből az időből egyetlen tárgyi emlékem maradt, egy szent
kép. Előlapján újszerű, színes rajz: kis tál, fölötte kerek ostya és
szögletesen formált betűkből a fölirat: I H S Panis vitae. Hátlap
ján Juhász Miklós kezevonásával az írás: "Tibornak születésnap-

28



jára sok szeretettel: 1951. jún. 30. Atya." És keresztnevek; ezek
legtöbbikéhez emlékezetem a vezetéknevet is megőrizte: "Jóska,
Ági, Rita, Laci, Feró, Csöpi, Béla, Erika, Pali, Totyi, Marian, Mis
ka, Mari, Cilu." Az előlapon találok még egy ceruzával, saját be
tűimmel írt utalást: IKor 3,22. Feloldom most a rövidítést, és
idemásolom a hivatkozott szöveget. Mintha csak az előbbi név
sorolvasás folytatódna: "Pál, Apolló, Kéfás, a világ, az élet, a ha
lál, a jelenvalók, az eljövendők: minden a tiétek. Ti azonban
Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené."

A világ hamarosan megmutatta valódi arcát. A miénk lett. S
az élet és a halál súlyos kérdésével is szembe kellett néznünk.

A hatalom árnyékában Hogy az a közösségí élet, amelyet élünk, hogy azok az embe-
ri kapcsolatok, amelyek összekötnek bennünket, nem veszélyte
lenek, s hogya hatalom figyeltet bennünket, sejtettük. Egy hét
végi pilisi kirándulásra emlékezem. Két napra mentünk, sátrakat
is vittünk. Sötétedett már, az erdő fái alatt letelepedtünk a jelké
pes, tűz nélküli tábortűz köré. Miklós atya szavait hallgattuk,
amikor egyik társunk hangosan nevetni kezdett. Távolról száraz
ágak roppanása hallatszott. Mintha valaki járna ott, követne ben
nünket. Korábban soha nem láttam az atya arcán azt az ideges,
nyugtalan vonást, ami akkor átcikázott rajta. "Ne idétlenkedjél!"
- robbant ki belőle a visszafojtott indulat.

***

1952. augusztusi
levele

1952 nyarán befejeztem egyetemi tanulmányaimat, és kineveztek a
dombóvári állami gimnáziumba tanárnak. Augusztus végén el
utaztam Dombóvárra, tájékozódtam az iskolában és a városban,
albérletet kerestem, részt vettem a tantestület alakuló ülésén. Azt a
levelet, amelyet Juhász Miklós augusztusban nekem írt, még
Nagykanizsára, az Eötvös tér 25-be címezte. Már nem voltam ott
hon. Anyám áthúzta a kanizsai címet, és föléje írta: Dombóvár,
Gyár utca 4. sz., és feladót is írt a borítékra.

A levél előzményéről a következőket kell elmondanom. Még
Pesten, néhány szépírással kísérletező egyetemi társammal
együtt saját munkáinkból antológiát szerkesztettem. Versek és el
beszélések voltak a kis füzetben. Annyi példányban készült,
ahány papírlap belefért a kölcsön kapott, öreg Remington író
gépbe. Az antológia egyik példányát nagy merészen elküldtem
Rónay Györgynek, és véleményét, bírálatát kértem.

Juhász Miklós géppel írt levele így szólt:

Tiborkám!
Cilu volt az a nagyon okos ember, akit elküldtem Rónayhoz.

Szerencsésen elintézte az ügyet: hétfőre kapott ígéretet írásbeli
válaszra. A Te lapod már a találkozás utáni délután érkezett, így
nem nyomott semmit sem a latban a tárgyalás alkalmával. Ma
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Letartóztatása
és elltélése

este a portáról meg is kaptam a bírálatot. Mellékelve küldöm.
Úgy látom, komolyan, szépítgetés nélkül bírál, de ez kell.
Egyébként én nem hivatalosan vettem tudomásul a bírálatot.
Majd közöld Te az érintettekkel, ha jónak látod. Talán nem fog
elkedvetlenítőleg hatni.

Mi a zűr Dombóváron? Az ígért bővebb beszámolót várom.
Ma estére szerencsésen befejeztük a Igy-ot [lelkigyakorlatot]. Jó
volt egy kis pihenés, kikapcsolódás. Bárcsak egy hétig tartott
volna. Holnap elég nagy munkába kezdek, én tartok a kispa
puáknak [kispapoknak]. Több is összejön, majdnem tíz napig ki
sem jövök belőle. Szeptember első vasárnapján (7-én) készülünk
Pomázra a jó néppel. Évi program, dumálgatások stb. Nincs
kedved [ti. feljönni]? Jobban mondva lehetőséged?

Múltkori együttlétünknek nagyon örülve sok szeretettel kö
szöntelek:

Bp. 1952. aug. 25.
A.

***
Szeptember elején megírtam a bővebb beszámolót, és tanítani
kezdtem a gimnázium négy osztályában irodalmat és történelmet.
Eltelt néhány nap, és a posta egy furcsa küldeményt kézbesített. A
borítékból egy másik, összehajtott boríték hullott ki: annak a levél
nek a borítékja, amelyet Juhász Miklósnak írtam. De a levelem hi
ányzott belőle. Az én borítékomra egy ismeretlen kéz ezt írta: "A
címzett ismeretlen helyre távozott."

Gyanúm és félelmem akkor igazolódott, amikor az egyik hét
végén hazautaztam szüleimhez, Kanizsára. Ott tudtam meg,
hogy szeptember közepén dr. Juhász Miklóst és Bulányi Györ
gyöt, valamint további két piarista paptársát, Török Jenőt és Lé
nárd Ödönt letartóztatták. Juhász Miklós szobáját lepecsételték.
Egy viharkabát, amelyet utolsó közös kirándulásunkra egy bará
tomtól kaptam kölcsön, és a viharkabát zsebében egy latin nyel
vű missale végérvényesen az atya szobájában maradt a fogason.

Hetényi Varga Károly kutatásai, valamint többkötetes könyve,
a Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában nyomán
tudom, hogy lelki vezetőinket 1952 decemberében államellenes
összeesküvés vádjával bíróság elé állították. A vád a népi de
mokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés volt. A Markó
utcai fogházban a koncepciós perek forgatókönyve szerint meg
rendezett tárgyaláson az első rendű vádlott, Bulányi György
életfogytiglani, a másod rendű vádlott, dr. Juhász Miklós 12 évi
börtönbüntetést kapott. Ugyanebben a perben további öt vádlot
tat ítéltek el. Külön perben ítélték el Török Jenőt, aki ugyancsak
12 évet kapott. Leghosszabb időt, 18 és fél évet Lénárd Odönnek
kellett börtönben elszenvednie.
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Kiszabadulása után
irt levele

***
1956 októberében, a forradalom idején megnyíltak a börtönök ka
pui, és Juhász Miklós kiszabadult. Ekkor már Pécsett éltem, gim
náziumban tanítottam, családot alapítottam. Az esztendő végén
Juhász Miklóstól levelet kaptam, feladója akkor a piaristák Mik
száth Kálmán téri rendházában tartózkodott. A levél - hálát adok
érte - annyi év után is megmaradt, a félíves, megsárgult papírról
másolom ide a géppel írt sorokat. írója négy évet töltött akkor már
a börtönben. A levél mellett egy fotóeljárással sokszorosított képet
találok. A képen a négy égtáj felé mutató sugarak és tizenkét csil
lag látható, és ez a kör alakú felirat olvasható: Gloria in excelsis Deo.
A levél szövege:

Kedves Tiborkám!
Ne várj tőlem hosszú írást. Szóban persze minden könnyeb

ben menne. De nem szeretném, ha úgy telnék el a Karácsony,
hogy ne jelentkeznék Nálad, illetve Nálatok. Feró említette talál
kozását Veled. Másoktól is csak hallottam egyet-mást Felőled. A
régi szeretettel köszöntelek szent Karácsony alkalmából, és ké
rem a Kisded Jézus áldását Számodra és a Tieid számára. 
Magamról is szeretnék pár szót írni, de így hirtelenjében azt sem
tudom, hogy mit. Az elmúlt négy esztendő egyáltalában nem
volt hiábavaló idő. Egyáltalában nem tudok úgy tekinteni reá,
hogy ellopták az életemből. Sőt, őszintén mondhatom, sajnál
nám, ha kiesett volna az életemből. Sok dolog van, amit csak ott
lehetett megtanulni. Olyan volt, mint egy óriásira méretezett lel
kigyakorlat, vagy méginkább olyan, mint a tisztítótűz. Már az
elején is ilyennek fogtam fel, és így jól ment a dolog. Természe
tesen az is nagyon megkönnyítette az egészet, hogy sokan nagy
szeretettel emlékeztek meg közben rólam a megfelelő fórumok
előtt. Valahogy megéreztem ezt, és nagyon nagy erőt adott. Em
lékeimből is sokat éltem, no meg a jövőre vonatkozó tervezgeté
sekből, álmodozásokból. Ha nem is mindig tudtam egész terv
szerűen olvasni, valami olvasási élményem is csak akadt. No,
meg sok értékes emberrel ismerkedtem meg. Szóval: hála érette
a Gondviselésnek. De már talán elég volt beló1e. Bízom benne,
hogy leszolgáltam életemnek ezt a szakaszát, kezdődhetik vala
mi új. Elvileg Pesten vagyok a régi helyemen, gyakorlatilag bi
zonytalan időre szabadságon. Erre szükségem is van. Próbálok
tájékozódni, mi is történt az elmúlt négyesztendő alatt. Embe
rekkel is, szellemi életben is. - Boldogan hallom, hogy házassá
god jól sikerült. A Kicsihez gratulálok. Babát is nagy szeretettel
köszöntöm. Ha Pesten jársz, talán sikerül megtalálnod. Nagyon
örülnék egy kis beszélgetésnek. Addig is, Isten áldjon, s adjon
boldog, sikerekben gazdag Újesztendőt. Lelkiekben is, az iroda-
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lom terén is. Az idők folyamán csak megnövekedett szeretettel
ölellek:

Budapest, 1956. dec. 20.
Atya

Újra börtönbe kerül 1957 elején Pestre utaztam, és a Mikszáth Kálmán téri rendházban
fölkerestem Juhász Miklóst. Hosszan beszélgettünk. Én is beszá
moltam az elmúlt évek történéseiről. Ekkor a forradalmat már le
verték, szervezkedett az új hatalom. Az atyának baljós előérzete

volt, attól tartott, hogy ismét begyújtik. Nem sokkal később arról
kaptam hírt, hogy jelentkeznie kellett a rendőrségen, és folytatnia
kellett börtönbüntetése letöltését.

Személyesen nem találkoztunk többé.
Később azt hallottam, hogy kiszabadult a börtönből, és Vácra

költözött, ahol idős édesanyja élt.
Aztán már csak elhunytáról értesültem az Új Ember halálozá

si rovatából.

***
Egyházi közösségek

és a hatalom retorziói
Néhány éve H. K. kanizsai iskolatársamtól sokszorosított levelet
kaptam, amelyben arra kérte a címzetteket, hogy vessék papírra
emlékeiket arról a munkáról, "amelyet ma a »Bokor« név jelöl".
Az 1952 előtt indult egyházi közösségek életét szeretnék megírni,
az emlékeket összegyűjteni. "Ilyen levelet küldünk mindenkinek,
akinek a nevére emlékszünk és címét ismerjük. Azt reméljük, hogy
az emlékezések alapján rekonstruálni tudjuk a kezdeti évek közös
ségeit, s hogy ki mit adott-kapott az ott végzett munka révén" 
fogalmazott 1995-ben a körlevél.

Akkor nyakig ültem különféle munkákban. Halogattam az
írást, aztán végleg el is maradt.

Bulányi György a Vigiliában közölte börtönemlékeit 1992-ben,
és különféle folyóiratban számos interjút adott azokról az évek
ró1, amelyekre itt emlékeztem. Lénárd Ödön memoár-könyve Erő

az erőtlenségben címmel 1995-ben jelent meg. Török Jenő 1956
után Bécsbe ment, ott könyvkiadót múködtetett.

Szerzetestársai közül dr. Juhász Miklós a leghamarabb távo
zott el. Tudtommal neve, személye, munkássága eddig nem ka
pott megvilágítást, fényt, méltatást. Történelmi tanulságként is,
nevének ébrentartására is idéztem föl alakját a magam és mind
azok nevében, akik hálával, tisztelettel és szeretettel gondolnak
rá, és őrzik még emlékét. Nem sokan lehetünk már...
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