
A Jubileumok éve
Ezen kis elektronikus könyvecskét 
kedves bátyám emlékére, Marton Henrik, 
O.Cist., atyának szeretném ajánlani, aki
80 évig volt velünk, és 2006 január hó 
30.-án vonult örök nyugodalmára.
Az ezüst kehelyt, aranyozott betétjével, 
az ő tiszteletére és emlékére készítette 
Ozsváry Csaba, Magyarország egyik 
leghíresebb ötvösművésze. Henrik atya 
volt taníványi, a ‘72, ‘80, ‘88 és ’96-ban
érettségiző osztályok, valamint az én 
jelenlegi csoportom, a 2012-es osztály 
fedezte a költségeket. Sőt, még az én 
jezsuita osztálytársaim 1960-ból is 
beléptek. A kehely talpazatán ez áll: “To 
Fr. Bernard Marton O. Cist., in memory 
of his brother, Fr. Henry Marton, O.Cist. 
2007”
Hálás vagyok mindazoknak akik ezen 
utamat lehetővé tették.



A nyár 2007-ben

Július 1 és 31 között, kis hozzáadással, 
egy kis forgószélszerű utazás a múlt 
útjain:
10 nap autózás
5 ország meglátogatása
3600 km lefutása



Magyarország, Ausztria, 
Bajorország, Svájc és Franciaország
– majd vissza



A háttér

Hogy
be tudjuk
helyezni
a többi,
szomszédos
országok
Közé,
íme:



Duplán: menekülés & papszentelés

Emlékezés, a múlt idézése: 1956 november 20
Papszentelés és Első Mise 40 évvel ezelőtt:
1967 július 26 és 30



És egy pár mellékút
Egy maratoni futás 
Füssenben, 
Bajorországban, 
július 22.-én, majd
hazafelé egy
schaffhauseni kiugró 
Svácjba, hogy 
megnézzünk egy 
híres óramúzeumot.



És egy csomó“akkor” és “most”

Amit 1956-ban otthagytam
Amit 1967 nyarán találtunk



Indulás 2007 július 19

Minden előkészítve a 
9:00 órai indulásra
Házunk, Zerge utca
6 alatt, aztán a 
Templom tér, ahol a 
régi trafó állt--onnan
indultam útnak 
egyedül 1956-ban.



Július 19, kábé 10:00
Ugyanúgy mint ‘56-
ban:
Először a Kálvária
mellett haladtam 
majd
lementem misére a  
Szent Lipót 
templomba.       



19 reggelén
Mint akkor, most is 
találkoztam egy 
házaspárral akik 
még emlékeztek az 
’56-os eseményekre.
Lefényképeztettem 
magam velük,
majd elindultunk az 
állomásra.



Visszapergetve

Úgyanúgy, mint akkor, most is jött egy vonat.
Persze nem ilyen nagyszerű!.

Budafok-Belváros



Székesfehérvárra

Megnéztük a szombathelyi vonat menetrendjét

A szépen felújított állomás



Szombathely, aztán Nárai
’56-ban  gyalog mentünk Szombathelyről--

most autóval mentünk a legközelebbi átkelőhöz

Náraiban húzták ki a szöget cipőm talpából ‘56-ban



A következő állomás Güssing, aztán 
Stegersbachba megyünk éjszakázni.



Radanovitsék két lánya:

Janka és Mitzi1956-ban
Bernát atya és Mitzi 2007-ben



20.-án korán reggel indulunk Vorauba



Schielleiten

Szállásunk néhány napra ‘56-ban; 
kellemes hely, nagyszerű ellátás és koszt



Graz, majd Wilhering az útirány
Stift Wilhering

Graz felé az út

Wilhering
Gimnáziuma



Salzburgba megyünk ebédre
A Burg a Salzer felett

Ennek a valaminek a neve “Octopus” jóllehet csak hét ülése van!



A francia rendőrség üldöz?
Ahogy hajtunk a az 
autobahnon, 
egyszerre csak jön 
mögöttünk egy
Citroën, pontosan 
olyan mint amit a
francia rendőrök 
használtak a ‘30-as 
években.



Első kitérő: Füssen

Marco Diehl, a győztes

Egy másik, valamivel lassúbb illető a célban

Our route



Nem kell hozzá kommentár!



41 fokos hőségből 8 fokra, majd eső, 
48 óra lepergése alatt

Pillanatokkal a start előtt

A befejezők medálionjával



Már nincs messze a cél – több 
mint 5 óra!

A 33-as kilométerkőnél és aztán a célban



A bizonyíték, hogy 
sikerült—nem túl 
közel a nyerteshez, 
de befejezve.

Még most is hallom a 
bemondót amint 
bezengi, hogy a 
következő futó a  
„Tállász Ránning
Klúp” tagja.



Micsoda gyzönyörű hely! 
Neuschwannstein

Lipót király kastélya mellett 
haladt el a maratoni út.

Megkerültük, visszatértünk, a 
másik oldalról közelítettük.

Először esett, de hamarosan 
kitisztult az idő.

Nem is csoda, hogy Walt 
Disney nagyon sok filmjének 
háttereként használta e 
gyönyörű kastélyt.



Ugyanazon délután vissza 
Stamsba, de csak egy éjszakára

Egy sziluette--és az őr a tetőn!



Először is a régi barátok látogatása:
A templom mögötti 
temetőben vannak most

Első misém prédikátora

Mindig meglátogatom a temetőben nyugvó barátaimat.



Az első svájci határállomás: Buchs



2007 július 23
Maienfeld érintésével Lausanne és Genf a cél

A B37-es barakkban laktunk’56-ban



Július 23-ról 24-re virradó éjjel
Egy napos utazás 
mögöttünk, Annemasse
a megálló—
Franciaországban. A 
legolcsóbb szállásunk: 
37€ hármunknak.

Másnap Onex, Collège
de Genève, M. Niclet
irodája

Utána Montreux és 
Chamby



10, Chemin de Cressy



Onex, Switzerland
A régi, szép ház 
már nincs –
helyében 
bérházak és olcsó 
lakosztályok –
csalódás 
számomra



Látogatás a régi iskolában: maga 
Jean Calvin alapította 1559-ben

Svájc, vagy talán egész Európa legrégibb iskolája



Beiratkozó dokumentumom az V.a
osztályba és M. Ryser, osztályfőnök



Nézzünk csak körbe…
Egy régi osztályterem

A fizika loborunk volt itt ebben az épületben



M. Nicolet irodája:

14, Cours de Rive
Iskola után át 
szoktam jönni,
aztán vagy 
ebédelni, vagy 
vásárolni 
mentünk a 
közelbe.



Lausanne – ebéd a katonákkal

P
a

Fizető parkoló

Egyszerű, de ízes étel



Montreux & Chamby

Beköltöztünk szállodánkba: a Wilhelm
Panzió
Irány Chamby



Kilátás a szállodánkból



Chamby és környéke

Az öreg állomás és a Posta



Akkor és most

Mme Béa Monney, a főnöknő, 
asszisztensével

Éppen akadt nálam néhány régi brossúra

1957

2007



Még egy „akkor” és „most”



MOB, a Montreux-i vonat

Mintha rendelésre jött volna: a Montreux-Oberland-Bernois, a MOB

Sokszor indultunk innen’57-ben: akárhová lehetett menni



Kilátás a városra

Hol is vagyunk? Azt hiszem Chamby sur Montreux a hely.



Keressünk vacsorát

Egy öreg busz

Az éttermünk

Egy híres énekes szobra-csak nem tudom ki



Pompás vacsora: fondue és 
roston sült - entrecôte

Jobb vacsorát el sem tudtunk volna képzelni! Tökéletes!



Vissza Stams felé Schaffhausen
városkáján keresztül

Nagyszerű órakiállítás: Feri, az ‘öreg’ órás, nagyon élvezte.



Július 25.-én este megérkezünk

Kedves, mesebeli kis állomásocska
Két megelégedett utazó az öreg fa alatt 
pihen az esti séta után.



Hálaadó Szentmise 26.-án

1967-ben szüleim 
ültek ott az első 
padban.
Most a rokonok és 
dallasi ismerőseim 
foglalták el a 
helyet.



Mise után a sekrestyébe megyünk
Megnéztük a kincstárba való felszerelést és a barokk templomot.



Mise után a sekrestyében

Megtaláltuk Henrik atya bejegyzését: 1967 
július 26.
Két jóbarát: Fr. Michael & Fr. Bernard



Ebédre Evelyn Sandy szervez egy 
kirándulást a hegyekbe.

Kicsit hosszú, mintegy 
17 kilométeres volt az út. Rengeteg idő volt beszélgetésre,

itt Caroline Sandy a társ.



Várjuk az indulást, majd megérkezünk

Helyes két kis
lovacska

Café Restaurant Stefan

Kész a kocsi, mehet a ló.

Ferivel várjuk a felszolgálst.



A menü

Ne is próbáld kideríteni
mi lehet!



De viszont mégis – próbáljuk csak
Füstölt hal és rák

Káposzta krém leves
Disznósült 

Tagliatelle tésztával 
és salátával

Yoghurt-mousse
eperrel.

Bairbach, July 26, 2007



Az éjjelt 27.-én Stamsban töltöttük.
Befejeztük az 
ünneplést, már 
csak egy éjjelünk 
maradt Stamsban
Még egy pillantás 
az Alpokra, aztán 
irány haza.



Vissza Stegersbachba Innsbruckon
keresztül, ahol Fr. Henry lakott.

A címe Amraser Straße
50 volt.
A rokokó ház a 
belvárosban.



A két papír fecni amit a bokámra 
csavartam fáslival.



Innsbruck

A híres Goldenes Dachl
A császári kétfejű sas



Vissza Stegersbachba
Hosszú autóplyák
után, rengeteg 
alagúttal 
(mindegyik €8.50)
Ismét 
Stegersbachban
vagyunk.



Éremkiállítás
amit Füssenben nyertem



Még egy hálaadó Szentmise 28.-án
Egy szentbeszéd 
németül,

Ludwig jön 
áldozni.



Látogatás a temetőben
Elköszönünk a már elhalálozott családtagoktól:

Leopold és Johanna, Janka lányukkal



Utolsó este Stegersbachban
A Stadt családdal Csak a két lánnyal



Vége a gyönyörű útnak. 
A kis GPS masinát 
követve szépen 
hazaérkeztünk, 
kifáradva ugyan, de tele 
nagyszerű élményekkel, 
hálát adva a jó 
Istennek, hogy 
megengedte e szép 
utat.

Otthon vagyunk július 
20.-án, délután 
kettőkor.



Meg szeretném köszönni mindazoknak
akik ezt az utat lehetővé tették számomra:

a Dallasban lakó francia családoknak,
a dallasi ciszterci iskolában tanulók szüleinek, 

különösen a 2012-ben érettségizőknek.
Valamint unokahúgomnak Erzsinek ésFeri férjének 

hogy velem jöttek és elkísértek,
a kedves osztrákoknak akik először fogadtak be

és utána vendégül láttak a nyáron
--a Stadt család, Maria és Ludwi--

a wilheringi és stamsi apátnak és közösségüknek,
továbbá saját előljárómnak, 

Farkasfalvy Dénes O.Cist., apátúrnak,
hogy megengedte utazásomat.
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