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Búcsú Juhász Miklóstól 
 
Testvéreim,  

ti, akik szeretitek Miklóst, aki mindörökké testvérünk lett Jézusban!  

 

Élt 64 évet és ebből 40 évet kart karba téve éltem vele. 1936-ban ismertem meg őt, mint 18 

éves fiút, akivel együtt öltöttük fel a váci piarista templomban a piaristák ruháját. Egy év 

múltán Pestre kerülvén szobatársat választhattunk, s mind a 12 fogadalmas kispap számára 

nyilvánvaló volt, hogy egymást választjuk. S azóta, ha az utolsó hat évet nem számítom, 

egybefonódott az életünk.  

 

Pár évig tanított Sátoraljaújhelyen és Nagykanizsán hittant rendünk gimnáziumaiban. 

Államosítás után Veszprémben a dogmatika főiskolai tanára lett, majd rendünk kispapjainak 

lett spirituálisa. Ő kezdte a Kalazantiumban a kispapokat keresztnevükön, sőt hazulról hozott 

becenevükön szólítani. Kispapjai évődtek naponként adott punktáin: Spirituális atyának ki 

sem kellene nyitnia a száját, elég, ha felemel két táblát: Szeretet, apostolkodás! Úgyis erről 

szól minden elmélkedése. Ezeket a táblákat emelgette a hozzá bőven tóduló pesti 

egyetemistáknak, érettségizetteknek is oly időben, amikor ez nagyon kockázatos volt. Nem is 

tehette sokáig, 52-ben egy éjszakán megbilincselték és 14 évi börtönre ítélték bátorságáért, 

amelyet Krisztustól kapott. 

 

Zokszó nélkül ülte az éveket. 61-re kikerült a börtönből s azóta mind a mai napig 

segédmunkás állományban kereshette csak meg mindennapi kenyerét. Nem rettentette meg őt 

a Krisztusért vállalt hosszú szenvedés. Hamarosan újra maga köré gyűjti Vácott a piarista 

templomban a gyerekeket, lakásán pedig azoknak a szüleit, hogy tartsa tovább a két táblát: 

szeretet és apostolkodás. 

 

A halál - úgy látszik - kiragadta a kezéből e táblákat. De hiszem, hogy az élők földjén 

visszakapja, s ez a két tábla örökké dicsőíteni fogja őt, mert életét sohase rendelte fölé a 

Krisztustól kapott feladatnak, hanem a feladatot rendelte az élete fölé. 

 

Megharcoltad, Miklós a harcot. Hiszem, hogy találkoztál már Jézussal, irgalmas barátoddal, 

aki megbocsátotta Neked emberi gyöngeségeidet, s hűséges és kockáztató életedért 

megjutalmazott az élet koronájával, és bevezetett Téged a Szentháromság örömébe. 

Imádkozzál értünk, hogy mi is megláthassuk ezt az örömöt s újra belédkarolhassunk, mint 

idelent annyi évtizeden át! Amen.  
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