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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei

 
 

H ú s v é t  a n g y a l a  
 
 A karácsonyi csillagok felülről, 

az égből szikrázták le meleg fényüket; 
a hímes Húsvét-hajnalpír a földről, 
a sziklasírból lobbant szent tüzet. 
 
Karácsony angyalai azt dalolták: 
,,Dicsőség Istennek a békesség nekünk”, 
a Húsvét angyalai azt kiáltják: 
,,A halál meghalt, Jézus él, s már egy velünk!” 
 
Az Írás szerint Húsvét úgy kezdődött, 
hogy angyal mozdította el a sír kövét; 
megrendült erre a föld és ég s az őrök: 
Győzött a fény! Örökre meghalt a sötét! 

Vésd jól szívedbe Húsvét angyalának 
örök tanítást rejtő gesztusát: 
Mozdítsd el testvéred szív-ajtajának 
,,kövét”, a bűnt, hogy lássa Krisztusát! 
 
Légy Húsvét angyala a csüggedők közt,  
és hengeríts el szívükről minden követ; 
sebüket Krisztus olajával öntözd, 
és gyújts lelkükben égig érő szent tüzet! 
 
Mert Jézus Krisztus feltámadt valóban, 
ezért zeng allelujákat ma víg dalunk; 
Lobbanjon szent tűz minden lankadóban, 
angyalként hirdesd: Mind feltámadunk! 

  
És látjuk majd, amit szem még nem látott, 
s emberszívbe még föl nem hatott, 
mit Isten, aki mindörökre áldott,  
Húsvét titkában ma nekünk adott! 

Kerekes Károly
••••••••• 

 

Nyolc osztályos gimnázium 
 

Diákszövetségünk újraindulása óta, már 10 éve, mindig visszatérő kívánsága a ciszterci öregdiákoknak: legyen 
ismét nyolc osztályos az iskolánk! Tudjuk, hogy kezdetben nem voltak még meg a feltételek, majd hosszú idő telt 
el, amikor nem ez volt a legfontosabb kérdés. A Gárdonyi Géza Ciszteci Gimnázium már a harmadik ,,ciszterci” 
tanévre készül, és nem lenne jó tovább halogatni ennek a kérdésnek ,,újragondolását”. Mi tapasztalatból tudjuk és 
ismerjük a nyolc osztályos gimnázium előnyeit, és mint apák, majd mint nagyapák össze is tudjuk hasonlítani a két 
képzési formát. 

 
Az utóbbi években a nyolc osztályos oktatás már több ciszterci gimnáziumban is elindult, így már ,,ciszterci” ta-

pasztalatok is összegyűltek. Ezekből szeretnénk egy-kettőt közölni: 
 

Nyolc osztályos oktatás indulása a budai Szent Imre Gimnáziumban 
 

Részletek Szentgyögyi Kristóf OCist, a gimnázium tanárának előadásából 
 
Gimnáziumnak jól bevált profilja volt a nyolc osztályos 

képzési forma, s azok az atyáink, akik annak idején kül-
földre kényszerültek menekülni és Észak-Amerikában 
találtak új otthonra, magukkal vitték ezt a formát. Ennek 
lényege a nyolc osztályos képzés és az osztályfőnöki in-
tézmény. Így lett a magyar ciszterci gimnázium Észak-
Amerika egyik legnívósabb, legelismertebb iskolájává.  

 
Régóta foglalkoztatott bennünket az egész tantestülettel 

együtt az a kérdés, hogy a jól bevált formát újra megin-
díthassuk, mert ez annak idején nagy neveket adott a ma-

gyar kultúrának, a társadalomnak és az Egyháznak. Tud-
juk, hogy 1945 után ezt a képzési formát kiirtották a ma-
gyar oktatási rendszerből és ezzel olyan eret vágtak a ma-
gyar kultúra fejlődésén, ami azóta is behozhatatlan hátrá-
nyokat jelent. 

A négy osztályos gimnáziumban 14 éves gyerekek kerül-
nek hozzánk és olyanok, amilyennek addig nevelték őket. 
Valamit tudunk rajtuk alakítani, kicsit formálhatunk, csi-
szolhatunk rajtuk, de alapvető nevelésről már nem lehet szó. 
Ha viszont valaki 10 évesként kerül hozzánk, azt tudjuk ne-
velni, formálni. 
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Amikor induláskor a tanmeneteket írva elméletben azt 
próbáltuk kiagyalni, hogy mit és hogyan tanítsunk, renge-
teg volt a szorongás és a félelem. Úgy éreztük nem va-
gyunk felkészültek, nem ismerjük azt a korosztályt, 
amely majd a kezünk alá kerül. Egyre inkább erősödött 
bennünk az érzés, hogy mi, akiket a hagyományos közép-
iskolai oktatásra képeztek ki, alkalmatlanok vagyunk ar-
ra, hogy ezeket a kisebb gyerekeket nevelni és oktatni 
tudjuk. 

A félelem lassan elmúlt és nagy várakozással néztünk 
az új tanév elé. Megerősített minket a tudat, hogy ezekkel 
a gyerekekkel már találkoztunk a felvételi alkalmával és 
szeptemberben ismerősként fognak újra jönni. Már a fel-
vételin megdöbbentő eredmény született. Kiderült, hogy a 
10 éves felvételizők sokkal felkészültebbek voltak, pl. 
magyar irodalomból sokkal többet tudtak arról, amiből 
vizsgát tettek. De nemcsak a logikus gondolkodásról tet-
tek bizonyságot, hanem a helyesírásról is. Pl.: azt a he-
lyesírási tesztet, amit a 14 évesek írtak tettem a 10 évesek 
elé is. A feladott 100 kérdésből 10 pontot lehetett elérni. 
Amíg a legkiválóbb 14 éves 7 pontot ért el, addig a 10 
évesek sorra hibátlanul oldották meg a feladatokat.  

Ekkor tettem fel magamnak a kérdést: mi történik az ál-
talános iskolák felső tagozatában? Valami ott nem műkö-
dik, ha ilyen az eredmény. Van tehát létjogosultsága a 
nyolc osztályos iskolának.  

Az 1997/98. tanévben iskolánkban először két V. osz-
tályt (az osztályokat I-től XII-ig számozva), tehát a régi 
gimnáziumnak megfelelően első gimnáziumi osztályt és 
egy VI. osztályt, azaz második gimnáziumi osztályt indí-
tottunk. Amikor idén megkaptam ezeket a gyerekeket, 
magyar nyelv és irodalmat tanítottam. Ekkor még inkább 
erősödött az érzés, ami már a felvételikor megfogalmazó-
dott bennem. 

Mindhárom osztálynak lelkes, elszánt osztályfőnöke van, 
akik már az első naptól kezdve bensőséges kapcsolatban 
vannak a gyerekekkel és ami nem kevésbé fontos, a szülők 
is bizalommal vannak a tanárok iránt. A mi iskolánkban azt 
tartottuk első értéknek a színvonalas oktatás mellett, hogy 
családias legyen az iskola hangulata. Az az iskola tud igazán 
családias lenni, ahol maga a család is vállalja ezt a családias-
ságot. Programunkban szerepel, hogy már az első év folya-
mán az osztályfőnökök végiglátogatják tanítványaik család-
ját, hogy párosítsák nevelésről vallott nézeteiket. Megnyug-
vás volt hallani, hogy a szülők pontosan azt várják az iskolá-
tól, amit mi is elképzeltünk.  

Igazán letisztult, mély tapasztalatokkal persze még nem 
tudok szolgálni, hiszen ennyi idő kevés arra, hogy olyan 
megcáfolhatatlan igazság kristályosodjék ki, ami mások 
számára is használható. 

Iskolánk legfontosabb célja, a gyerekek nevelése. Ke-
resztény, magyar érzületű embereket, kultúrlényeket sze-
retnénk adni a társadalomnak. Erre diákjaink ígéretes 
táptalaj lehetnek. A 11−12 éves gyerek még rajongó tí-
pus. Nevelésében mindennél fontosabbnak számít a tekin-
tély. A 14−15 éves gyerek számára a tekintély már nem 
jelent semmit. Kamasz korban a nevelés legnagyobb ku-
darca, hogy nem fogadnak el bizonyos normákat, mert 
nem is látnak ilyet! 

A 11−12 éves gyerek nem beszél vissza, mosolyogva 
megteszi mindazt, amit kérnek tőle. Mi magunk is meg-
döbbenünk sokszor, mert ehhez nem voltunk hozzászok-
va. Itt nem kell fenyegetőzni intővel, vagy szülői behí-
vással és ami a legfontosabb, a tanár nem érzi tehetetlen-
nek magát.  

Ha a gyerekek elfogadják azokat az eszményeket és ér-
tékeket, melyeket az iskola és a Rend eszményként állít 
eléjük, könnyebb lesz majd a kamaszkori nagy "lázadó 
korszakot" is végigküzdeni, és az küzdhet velük, aki már 
egyszer tekintélyként állt előttük. A nevelésnek ez a mód-
ja könnyebb, de sokkal felelősségteljesebb. Csak akkor 
tudunk nyolc éven át igazán tekintély maradni számukra, 
ha hitelesek vagyunk. Ez a mi nevelésünkben az igazi 
kihívás. 

Amikor a '45-ös oktatási fordulatban szétzúzták az is-
kolákat, akkor éppen azt akadályozták meg, hogy a tanár 
egyéniséggé váljon, hogy hiteles személy legyen. 

A 8 osztályos gimnázium oktatásáról a Németh László 
Gimnázium − ahol egymás mellett működik a négy és 
nyolc osztályos oktatás − igazgatónőjével volt alkalmam 
beszélni. Minden azonos körülmény ellenére azt állítja, 
hogy minőségileg magasabb és színvonalasabb munkát 
lehet végezni a nyolc osztályban, mint a négy osztályban. 
Még nem tudom, mi igazán ennek a titka. 

Ma azt kell látnom, ha a gyerekek nyitottságát meg tud-
juk ragadni és a nagy lehetőséget nem játszuk el, akkor 
valami különleges ismeretanyaggal fogják elhagyni a 
gimnáziumot. Nagy a felelősségünk, nagy a kihívás, de 
nagyok a lehetőségek is, és bízom abban, hogy a Szent 
Imre Gimnázium újra a régi fényben tündöklik majd. 

 
 (A Budai Fehér/Fekete ´98. Karácsonyi számában megjelent 
írás alapján) 

••••••••• 

Dr. Nagy Mózes OCist: Életem rövid története 
 
Mózes atyát, az új egri rendfőnököt megkértük, hogy az öregdiákok számára mondjon egy pár szót életéről. Köszön-
jük, hogy sok elfoglaltsága közepette gyorsan eleget tett kérésünknek. Csak megismételni tudjuk: szeretnénk, ha az 
öregdiákokat is segítõtársainak tekintené nehéz munkájában. 
 

1998. szeptember 14-én érkeztem hivatalosan Egerbe, s 
ez volt a kétéves magyarországi tartózkodásom második 
,,megállója” Székesfehérvár után. Itt már nem kellett 
gyakran elmondanom, miért jöttem haza Amerikából, bár 
itt is hallottam ilyen megjegyzéseket: ,,Maga hazajött 
Amerikából, mi meg oda szeretnénk menni.” A tény az, 
hogy negyvenhat esztendőt töltöttem Nyugaton (Olaszor-
szágban, Kanadában, Franciaországban, az USA-ban), s 

negyvenhat esztendő után úgy döntöttem, hogy 
,,hazajövök” Magyarországra. Azt, hogy miért jöttem 
haza, megmondanám,… de mégse, mert röviden nem 
lehet elmondani. S különben is az egész hihetetlennek 
hangzanék, már csak azért is, mert nem is Magyarorszá-
gon születtem, sőt! − mielőtt kiszöktem 1950-ben, csak 
nyolc évet éltem Magyarországon. 
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A bukovinai Hadikfalván születtem: egy tizenhárom 
gyerekes családban én voltam az ötödik. Két lány és két 
fiú előzött meg; ma már ,,csak” nyolcan élünk, s én va-
gyok a legidősebb. Édesanyámat, aki megértette humo-
romat, azzal vigaszteltem, hogy ,,ugyan sokan voltunk, s 
mind átlag tehetségek, de mind egészségesen fölnőttünk.” 
Mindig meg voltam győződve, hogy mindkét bátyám 
tehetségesebb volt mint én, de az ambíció és az állhata-
tosság valamiképpen kikerülte őket: az iskolában ugyan 
kitűntek, de nem folytatták. Később az öcsémet már föl 
sem vették az ,,iskolába”, mert mire ő felnőtt, már 
,,kulák” gyereket csináltak belőle. Ő ugyan nem lett szer-
zetes, de a mi családunkban elkötelezett keresztények 
voltunk. 

1950. szeptember 5-én hagytam el Magyarországot. 
Akkor még nagyon ,,érdekes” volt szökni: egyeseknek 
sikerült, másoknak nem. Nekem − hála legyen Istennek −  
sikerült, s néhány hónapos ausztriai tartózkodás után, 
Rómában kötöttem ki. Róma csodálatos volt: November 
végén Tirolban már ,,tél” volt; Róma pedig ragyogó nap-
sütéssel fogadott. Ennek ellenére, a római évek − 1953 
januárjáig maradtam ott − nagyon nehezek voltak. Az 
első megpróbáltatás a nyelvi nehézség volt. Tanultam 
volna olaszul, de az elején még szótáram sem volt. S az a 
világ, amit magam mögött hagytam, örökre elveszettnek 

látszott. S miután Rómában maradni kevés esélyem volt, 
hová mehettem volna? A válasz Amerika volt. Ott sike-
rült a Ciszterci Rendnek egy talpalatnyi földet szerezni, s 
így kerültem először Wisconsin államba, majd 1958-ban 
Texasba, ahol meghívtak egyetemen tanítani. 

Közben felkészültem a tanári pályára. Itthon történelem 
és magyar szakra gondoltam; külföldön francia tanár lett 
belőlem. Nem volt a legkönnyebb siker, hiszen az angol 
mellett még tanulnom kellett a franciát is. De ha arra 
gondolok, hogy negyvenhat esztendőt töltöttem külföld-
ön, azt kell mondanom, hogy bőven volt időm mindkét 
nyelvet becsületesen elsajátítani. Gyakorlatilag egész 
életemet a szótárak ,,világában” töltöttem. De ez sem 
igaz, mert sem a papi, sem a szerzetesi életem soha nem 
adtam föl. A kezdet kezdetén, főleg az ötvenes években 
végigprédikáltam az USA magyar lakta nagy városait 
(Chicago, Milwaukee, Detroit, Pittsburgh, Cleveland, 
Lorain, etc.); később ugyanazt tettem a Dallas vidéki vá-
rosokban. Emellett még irodalmi és kutatómunkára is 
találtam egy kis időt. 1971-ben alapítottam egy nemzet-
közi irodalmi folyóiratot, ami még mindig járja a világ-
körúti útját. 46 esztendő hosszú idő’ Sok szépet és jót 
láttam és tapasztaltam. Érdemes volt! Hanem mindazt, 
amit láttam és tapasztaltam, hogyan lehetne befektetni a 
mai nemzedék életébe?… 

 
••••••••• 

A 213. sz. KOHÁRY ISTVÁN cserkészcsapat hírei 
 
A csapat parancsnokának Csák Györgyöt a gimnázium matematika−ábrázoló geometria szakos tanárát kérte fel Diák-
szövetségünk elnöksége − mint a csapat fenntartója − dr. Kovács Endre elnök javaslatára. Csák tanár úr csapatparancs-
nok-helyettesként irányította hosszú idő óta a cserkészmunkát a Gárdonyi gimnáziumban.  
 

A cserkészcsapat életéről kaptunk híreket Csák György csapatparancsnok úrtól:  
Fogadalmat tettek cserkészjelöltjeink a tanév során: 
Szeptember 9-én Soós Tamás és Enyedi Ferenc; október 7-én Kemény Katalin, Molnár Tamás, Pádár Gergely, Vitális 
Gábor és Vozik István; október 23-án Mészáros Krisztián és Dombovári Balázs; december 9-én Kovács Timea, Prokaj 
Ágnes és Ortner Györgyi. A fogadalomtételeknél jelen volt dr. Kovács Endre OCist püspök atya, ill. dr. Gonda Imre 
teológiai tanár, egykori ciszterci diák. 
Versenyeken több alkalommal vett részt csapatunk: 
− Szeptember 19−20-án a budapesti szervezésű Tájoló ’98 éjszakai tájékozódási versenyen Mátrafüred−Bene vár térsé-
gében értünk el kiváló eredményeket. Ifjúsági kategóriában 26 csapat közül II.: Csák Péter és Enyedi Ferenc; III.: 
Pádár Gergely és Vitális Gábor; IV.: Tóth Bence és Varga Kornél.− Veterán kategóriában (mankóval): I.: Csák György, 
Molnár Tamás és Prokai Krisztina. 
− Október 10-én  ,,dr. Lénárt János” természetjáró országos versenyen a Berva-hegy térségében értünk el szép eredmé-
nyeket: Ifjúsági kategóriában I: Kovács Timea, Pádár Gergely és Vitális Gábor; továbbá  volt II., IV., és V. helyezé-
sünk is. − Felnőtt kategóriában: IV.: Csák Péter és Enyedi Ferenc. 

−November 6−7-én a Vértesben, Csákberény térségében rendezte a székesfehérvári IV. kerület az őszi tájékozódási ver-
senyt, melyen két I., egy II. és egy III. helyezést értünk el. Résztvevők: Csák Péter, Enyedi Ferenc; Pádár Gergely, 
Vitális Gábor; Csák György, Vozik István; Dombovári Balázs, Tóth Bence és Varga Kornél. 

Egyéb események: 
− Október 10-én a Művelődési Házban rendezett ciszterci ünnepségen −  Cîteaux 900 éves − cserkészeink is ott voltak 
az 1933-ból származó zászlónkkal. 
− Október 17-én a csapatot Csák György pkh. képviselte az országos közgyűlésen budai a Szent Imre Gimnáziumban. 
− Október 23-án a reggeli 8 órai misén − melyet dr. Nagy Mózes OCist házfőnök atya mutatott be − emlékeztünk meg az öt 
éve meghalt dr. Szita Árpád OCist atyáról. Lelkes támogatója volt a cserkészeinknek. Bükkszentkereszten 1992-ben mint plé-
bános helyt adott a nyári táborunknak. − E napon a városi ünnepségen csapatunk is elhelyezte az emlékezés koszorúját.  
− Október 31-én részt vettünk a Petőfi Emlékhelyek 14. Országos találkozóján, ill. az azt követő koszorúzáson. Meghí-
vást kaptunk Erdélybe, az 1999. július 30−augusztus 2 között Fehéregyháza-Segesvárott Petőfi halálának 150. évfordu-
lójára rendezendő 15. találkozóra is. 
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Gyula bácsi    −    Rássy Tanár Úr 
 

Beszélgetés a Tanár úr keresztlányával 
 
Kedves-emlékű számtan-fizika tanárunktól sokat hallot-

tunk keresztlányáról. Tavaly jó sorsom úgy hozta, hogy 
Száva Jóska kocsiján Vácra menve útitársunk volt a ked-
ves ,,rokunlánka”− Kintzly Béláné Frűhm Herta − Tunti. 
Mindketten nagy örömmel emlékeztünk az egri időkre, 
nagy szeretettel Rássy tanár úrra. Az út alatt kérésemre 
szívesen vállalta az interjúalany szerepét, hogy emlékeit a 
ciszterci öregdiákokkal megossza. 

 

− Kedves Herta, mesélne a Tanár úrról? 
− Szívesen! Rássy Paulin − az én Gyula bácsim − és 

anyai nagyapám unokatestvérek voltak, fiatal koruktól 
barátok is. Nagyapám katonatisztként pécsi várospa-
rancsnok volt az első világháború előtt, s Gyula bácsi − 
úgy tudom − a pécsi cisztercieknél fiatal tanár. A frontra 
is együtt mentek ki Nem tudom, hogyan lett katonapap. 
(Az osztályunkban ,Feldkurat” koráról szólt néha a tanár 
úr.) 

Nagyapámnak, aki 1921-ben, Egerben halt meg, halá-
los ágyán fogadta meg Gyula bácsi, hogy családunkat 
sohasem hagyja el. Végig megtartotta fogadalmát. Az 
ekkor 17 évesen apa nélkül maradt édesanyámat, a II. 
világháború után pedig szintén kislányként, apa nélkül 
maradt húgomat és engem a legnagyobb szeretettel, gon-
doskodással ,,nevelt”, segített. 

Nagymamámnak a Bartakovics utca 32-ben volt háza 
Egerben. Amikor édesapámat tényleges katonatisztként 
az oroszok elvitték, házunkat államosították, nála leltünk 
otthonra. Édesapám elvesztését súlyosan megsínylettem. 
Ebben a lelkiállapotban nem akartam visszamenni az is-
kolába. Gyula bácsi, Varga Bennó ekkor magán úton ta-
nítottak, készítettek fel az érettségire. Így lettem − rejtett 
módon −  ciszterci diák. 

Férjem, édesapám, nagyapám, de még dédapám is ka-
tonatisztek voltak. A ,,tandíjat” szenvedésben mindegyi-
kük megfizette. De ,,Istenért, a Hazáért” a következő ge-
neráció újra csak ezt a hívatást választotta. 

A háború utáni nyomorúság súlyosan megpróbált ben-
nünket is. Nagymamám nyugdíját elvették. Gyula bácsi a 
rendházból ebéd után mindennap kijött hozzánk, s egy 
darabka húst, néhány szem kockacukrot, egy-egy kis sü-
teményt hozott. Nagymama kérdésére: ,,Honnan hozta 
Gyula?” − ,,A konyhában maradt”− mondta. 

Egy napon nálunk nagyon rosszul lett. A Mizeriek kór-
házába került. Hallai Imre főorvos súlyos leromlást, éhe-
zés miatti legyengülést konstatált. Naponta látogattuk őt. 
Bizony csont-bőr sovány volt. Lassan erősödött föl.  

Nagymamám, akinek sikerült ezt-azt eladnia, kifőzést 
nyitott, volt 6−7 kosztosunk, a mi életünk is elindult va-
lahogy. 

Gyula bácsi − úgy emlékszem − a kórház után végleg 
hozzánk jött. Volt egy kis külön szobája és kis nyugdíja 
is. Ő már a rend feloszlatása előtt nyugdíjas lett. Mindig 
igyekezett segíteni, pedig mozgása már rossz volt. Egy 

kép maradt meg bennem: az ételhordót a konyha ablakon 
át kellett kiadnia. Ő áll, egy helyben topog, nem tud meg-
indulni. Nagymama emiatt feszült, ideges… 

Gyula bácsi esketett minket 1949. december 17-én a 
ciszterci templomban. Péter fiunkat is ő keresztelte Ré-
vész Amadé segédletével. Ez a nagy hideg miatt lakásun-
kon folyt le. A keresztelés közben kicsit össze is zsörtö-
lődtek: Te Gyula, − mondta Amadé − ez a kikeresztelke-
dés szövege, nem a keresztelésé, − Ugyan, ne mondjad, 
Amadé.. A három szoba közül egyben Gyula bácsi, egy-
ben nagymama, egyben mi hárman laktunk. 

1951 végén betelepítették hozzánk Asztalossiékat és 
Ötvöséket. Gyula bácsi − ekkor már betegen − a nagy-
mama szobájába szorult. Mi Miskolcra költöztünk. Gyula 
bácsit betegágyában többször látogattuk. Édesanyám 
Pestről járt le. Ringelhann Béci sokszor volt ott. Öreg 
tanárának a kezét fogta, beszélgettek. 

Halálakor édesanyám és nagymamám voltak mellette. 
Holmijában megkeresték a reverendáját Molyrágottan 
találták meg. A Hatvani temető ravatalozójában csókol-
tam meg utoljára. Arnóti (Malatidesz) Mihály temette. 
Nagyon sokan kísértük a ciszterciek sírboltjáig. 

 

− Hogyan élt a tanár úr, beszéljen róla. 
− Pápán született. Egyetlen gyermek volt. Édesapja, 

amikor kisfiának foga nem fűlt a tanuláshoz, nem eről-
tette, sőt, kemény ember lévén, suszterinasnak adta. Nem 
sokáig forgatta a dikicset, csirizestálat (az osztályban mi 
is tudtunk az epizódról), egy évi suszterkodás után foly-
tatta a tanulást. 

Nagyon szeretett édesanyja Pápán, szeretetotthonban, 
nagyon idősen halt meg a második világháború harcai 
idején. Csak a posta megindulás után, a zirci apátság út-
ján tudta ezt meg. Sírját sem tudták megmutatni. 

 
 

− Rássy tanár úr az órán emlegette nekünk kis kereszt-
lányát − amikor a számfogalmat magyarázta −, aki így 
kezdte a számolást: egy, kettő…sok.  
− Kis koromban kerültem Egerbe. Édesapámat katona-

ként gyakran helyezgették Budapest, Esztergom, Mis-
kolc…, s ez az iskolaváltások miatt nekünk nem lett vol-
na jó. Így a húgommal végig egri diáklányok, Angol-
kisasszony növendékek lettünk. Nem voltam ,,matek-
zseni”, ezért Gyula bácsival naponta számtanoztunk. Így 
nem csoda, ha az iskolában hamarosan ,,brillíroztam”. 
Mater Erdős, aki ma is él, ötödikes gimnazista koromban 
egy jeles dolgozat javításakor szólított fel. ,,Megérdemled 
a jelest évvégén?” Szerényen kettesre értékeltem maga-
mat. De hát a dolgozat megírása előtt 8−10 példát is 
megoldottunk, s igazán butának kellett volna lennem, ha 
ez nem lett volna elég. ,,Akinek ilyen segítsége van, mint 
Rássy, aki nem csak ismeri a matematikát, hanem el is 
tudja magyarázni… Egyes leszel, nem csalódtam ben-
ned!” − mondotta Mater Erdős.  
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Rássy tanár úr ,,Feldkurat” korában 1917-ben   (jobb oldalon) 
 
− Mondjon még emléket abból az időből, amikor tanár 

úr a Bartakovics utcába járt. 
 

− Szinte minden délután megjött. Reverendáját levetette, 
s nagymamám kertjében kertészkedett. Tavasszal fát met-
szett, virágot ültetett, Péró úrral gyümölcsfát is ültettek. 
Ősszel a levágott venyigét együtt csomóba kötöztük, és 
nagy precizitással rakta fel a fáskamrába. Ez volt a kony-
hai gyújtós. Sokszor vágott tüzifát. Vacsorára mindig 
visszament a rendházba. Más délutánokon kártyázni ment 
Besznyákékhoz, vagy Simkovitsék-hoz. Szívesen ült be 
beszélgetésre Pressler patikushoz, Sugár bácsi drogériá-
jába, vagy Lusztig optikushoz. Valamelyiküket a háború 
után meglátogatta örvendezve, hogy visszakerült. Azzal 
fogadta: ,,Rássy tanár úr többet ne látogasson ide. Maga 
keresztény, s mi meggyűlöltük a keresztényeket. Össze-
törve jött meg aznap. Ő igazán nem volt antiszemita. 
 

− Az oroszok ,,bejövetelét” hogyan élte meg? 
− Egy kedves történetet mesélt el ebből az időből. Nagy-
mamához is bekvártélyoztak katonákat. Két fiatal katonát 
egy elit alakulatból. Rettenetesen bántotta őket, hogy az 
idős Gyula bácsi vágja a fát. Készségesen segítettek neki. 
Megdöbbentek, amikor megtudták, hogy pap. Egyikük 
mindjárt megmutatta skapuláréját, amelyet hívő édesany-
ja vart a ruhájába. Vityuska (Viktor) aztán egyik reggel − 
nem is tudtunk róla − korán elment a ciszterciek templo-
mába, ahol Gyula bácsi misézett. Persze járatlan volt a 
templomi illemben, s mikor Gyula bácsi az oltárnál kifor-
dulva ,,Dominus vobiscum”-mal köszöntötte a híveket, 
Vityuska a padból felpattanva harsány ,,Szerrrbusz Gyula 
bácsi!”-val viszonozta. Mikor Gyula bácsi elmesélte, 
hozzátette: annyira megrökönyödtem, hogy széttárt kéz-
zel állva maradtam. Vityuska nagy örömmel integetett 
neki. Ők is nagyon szerették. 

 

− Engedje meg kedves Herta, hogy nagymamája és a 
Tanár úr személyére vonatkozóan kérdezzem. 

− Köszönöm a nyíltságát, szívemből mondom, nekem 
is jobban esett volna, ha valamilyen − emberek között 
természetes − gyöngédebb kapcsolatot, plátói szerelmet 
éreztem volna köztük. De még csak meghittségnek ne-
vezhetőt sem láttam. Igaz, hogy délutánra, amikorra Gyu-
la bácsit vártuk, nagymamám mindig készült. A vendég-
váró szobába a ,,görpikolón” betolta a teát, sonka, pirítós 
kenyér volt rajta, körözött és mindig családi sör. Ekkor 
beszélgettek.  

Emlékszem nagymama olykor pörölt Gyula bácsival: − 
,,Rosszul metszette meg a Pándi meggyfát, csak öt szemet 
hozott!” − ,,Mondtam magának Gyula, hogy rövidebbre 
vágja a tűzifát!”… De tiszták maradtak mindentől, ami 
nem comme il faut lett volna. Gyula bácsi szándéka min-
dig a család segítése volt. Szép kapcsolatuk jelképe ben-
nem máig az a kis zsúrkocsi, a görpikoló… 

 

− Személyes emlékeiből mit mondana még el? 
− Nagyon szerettem volna Gyula bácsit meglátogatnia 

rendházi szobájában. A klauzúra idején ez persze lehetet-
len volt. Nem tudtam felfogni ennek az okát. Varga 
Bennó úgy magyarázta nekem, hogy csak nadrágos em-
ber léphet be. Jó − mondtam −, akkor egy kisfiútól kérek 
majd nadrágot. Sohasem láthattam hát keresztapám szo-
báját. De bemehettem a gimnázium fizikai szertárába, 
kipróbálhattam a műszereket. − A karosszékem máig 
Gyula bácsi rendházi széke, egy tonet-karosszék. 

 

Nagymamámnak kosztos diákjai voltak, rendszerint 
ciszterci diákok. 14 éves lehettem, amikor egy jól fizető 
diák, Mlinkó Pista jött volna hozzánk. Úgy emlékszem 
egy fél disznó is a fizetségben volt, s ez a háborús idők-
ben nem volt kis szó. Hegyi Kapisztrán igazgató úr azon-
ban szólt Gyula bácsinak hogy ahol már 14 éves kamasz 
lány van, oda nem illő diákot fogadni. Ez nagymamának 
bizony rosszul jött. Én pedig Gyula bácsi és a nagyma-
mám tudta nélkül bementem a rendházba, ahol a portás a 
fogadószobába irányított, ahova kérésemre lehívta az 
igazgató urat. Én feldúlva mondtam neki: ,,Igazgató úr 
mit képzel rólam, milyen lány vagyok én!? Szegény 
nagymamámnak micsoda gondot okozott ezzel!” Mint 
később megtudtam, Varga Bennó és Falubíró Győző jót 
mulattak ezen, de az igazgató úr nem vette kedélyesen, 
nem nevetett. Végül is Mlinkó Pista helyett két kislány 
jött hozzánk, akiket az Angolkisasszonyok ajánlottak. Én 
is jobban jártam. Volt két barátnőm. 

 

Köszönjük Tuntinak az emlékezést. Vele együtt emléke-
zünk mi is Rássy tanár úrra, aki papi, szerzetestanári éle-
tét ilyen meleg emberi módon egyeztette össze családsze-
retetével. Teljes földi élete után az Igazi Hazában is le-
gyen teljesség részese! 
 

(Az interjút Oláh Gyula készítette, a szöveget Mohi 
György szerkesztette). 
 

 
 

Az 1998. október 10-i −900 éves a ciszterci élet − emlékülésen elhangzott eladások szövege már megjelent 
az Új Hevesi Napló ’98 decemberi és ’99 januári, febuári. és márciusi számaiban  
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In memoriam Ferenczy Csaba OCist 
 

A Dallasi Miasszonyunk Ciszterci apátság udvarán 1999. 
február 19-én reggel a szokott időben hiába várta őt Pasz-
kál atya, hogy az apátság kocsijával elvigye a Szent Mi-
hály–hegyi Isteni Szeretet Nővérei iskolájának szokásos 
heti, de mindig különleges élményekkel is szolgáló 
szentmiséjére. Merthogy az ő homíliái, evangélium ma-
gyarázatai általában a hét jeles eseményei közé tartoztak 
a résztvevők számára. De miért nem jön már? 

Paszkál atya mit sem sejtve fölmegy Csaba atya szo-
bájába, és ágyában holtan találja a magyar művészettör-
ténetből oly jól ismert Ferenczy művészcsaládnak ezt az 
Istentől oly sok szép tehetséggel megáldott sziporkázó 
szellemű örökösét. 

Budapesten született 1920. május 17-én. 1937-ben lett 
a Zirci Apátság novíciusa. A budapesti egyetemen szer-
zett magyar-francia nyelvből és irodalomból tanári okle-
velet, majd bölcsészdoktori fokozatot. 1944−48 között 
egy évig az egri, három évig a budai ciszterci gimnázi-
umban tanított. Volt tanítványai ma is legendákat mesél-
nek óráiról, iskolán kívüli szerepléseiről és regénybe illő 
vállalkozásairól, megnyilatkozásairól. 1948-ban az egy-
házi iskolák államosítása után tucatnyi kalandot ép bőrrel 
megúszva először Rómába, majd a tengeren túl Ameri-
kába ment, végül Dallasban kötött ki. Itt nagy része volt 
az emigrált magyar ciszterciek Dallasi letelepedésének jó 
előkészítésében és a Dallasi Katolikus Egyetem elindítá-
sában is, amelynek egyik első professzora volt. De nem 
csupán a zenetudományok professzoraként, hanem egy 
ideig előadó zongoraművészként is működött, sőt 
1963−66 között a Fortworth-i Szinfónikusok első kar-
mestere volt. Egy gépkocsi karambol átélése után azon-
ban előadó művészként már nem lépett fel, tudományos 

és művészeti érdeklődését ismételten csodával határos 
módon átvészelt balesetei után is megtartotta − haláláig. 

Hadd mondjak el életéből egy kalandos, vagy inkább 
legendás esetet, még egyetemista korunkból. Kettesben 
indultunk egyetemre, óráinkra a Bernardinumból, a 
Horánszky utcai rendi főiskolánkból 1944 kora tavaszán. 
A belső klauzúra ajtó és az utcai külső ajtó közötti porta-
ablak előterében egy a második világháború vége felé 
bizony nem ritka látvány fogadott. Egy ijesztően leron-
gyolódott idősebb férfi állt előttünk, igencsak vészes 
folytonossági hiányokkal cifrázott nadrágban. 
,,Tisztelendő urak − szólal meg elképedésünket látva − 
így vagyok, szál egyedül.” Erre Csaba mint a villám, a 
toprongyos felebarátunkat is meglepve a külső ajtóhoz 
robban, rálöki a reteszt, és a reverenda alól a cipőjén ke-
resztül lelöki nadrágját: ,,Tessék, vegye fel gyorsan!” A 
meglepett ember engedelmeskedik, és ugyanolyan gyor-
san magára rántja nagy ,,kincsét”, Csaba máris nyitja a 
külső kaput, és udvariasan kitessékeli maga előtt az 
,,álruhás Krisztust”; mert hiszen ki lehetett az más. Csak 
sejtem, hogy ilyesmit élhetett meg Csaba. Érdekes, hogy 
erről az esetről nem beszéltünk többet. 

Egerben, Budapesten, de Dallasban, Irvingben, 
Fortworthban és San Diegoban, de másutt is sok hasonló 
esetet, Szent Ferenc Fiorettijébe kívánkozó történetet 
tudnának elmesélni tanítványai és munkatársai. − A 
mindnyájunkat végtelen szeretetből teremtő mennyei 
Atya ölelje Testvérünket, Ferenczy Csaba Atyát irgalmas 
szívére. Nyugodjék békében! 

Dallasi temetése napján: 1999. február 23-án 
Kerekes Károly

 

••••••••• 
Mikó tanár úr halálára 

 
Közvetlen háború után 1946-ban fejezte be tanulmá-

nyait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Böl-
csészeti karán latin-görög szakon. Még 1946 őszén − 
Endrédy Vendel zirci apát úr ajánlatára Egerbe került a 
Ciszterci Rend egri Szent Bernát gimnáziumába. Vele 
együtt négyen lettünk világi tanárok. Könnyen illeszke-
dett be a ciszterci szellembe és a tanári közösségbe, hi-
szen bencés diák volt. Mi már évekig ott dolgozó világiak 
voltunk. Megszerettük fiatal kartársunkat, mint ahogy 
valamennyien a szerzetes tanárok is. 

Két év múlva bekövetkezett az iskola államosítása. A 
szerzetes tanárok nem fogadták el az állami státust. Az 
iskolát Gárdonyiról nevezték el, feltöltve helybeli és 
máshonnan odahelyezett ,,megbízhatónak vélt” tanerők-
kel. Így sem volt jó. Egy év múlva tanárostul, diákostul 

átdobtak bennünket a Dobó Gimnázium kopott falai közé 
a tantestületek és diákság fúziójával.  

Mi négyen, volt ,,világiak”, óvatos igyekezettel tovább 
folytattuk a ciszterci szellemiséget, amit megkönnyített az 
összeverődött értékes kollégákból álló tantestület 97%-a. 

1956 után megkezdődött a tantestület szétrobbantása. − 
Akinek módjában állt önként hagyta ott Egert. Mikó Sa-
nyival Budapesten is tartottuk a kapcsolatot mindvégig. 
Tudtuk, hogy beteg. − Szeretett volt tanítványunk prof. 
dr. Besznyák István csak meghosszabbítani tudta életét. 

1998-ban még szép köszöntőt jelentetett meg 85 éves 
születésnapom alkalmával. A szent Karácsonyt már nem 
élhette meg. 
Most gyászoljuk Isteni Nyugodalmában.       Rédey Rezső 

 
 

Egy kis helyesbítés 
Dr. Bán Ervin diáktársunk közölte, hogy Kerekes Sándor tanár úrról szóló 1998. Veni Sancte-i számunkban megjelent 
,,Még egy világi tanárunkról” cikkébe hiba csúszott: Kerekes tanár úr nem a Foglárban, hanem a Jegyzőinternátusban 
nevelősködött. 
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Elbúcsúztunk Száva Józseftől 
 
 

 
 
 
Dr. Száva József aranydiplomás vegyészmérnök, a ké-

miai tudományok kandidátusa, a Ciszterci Diák-szövetség 
Egri Osztályának ügyvezető elnöke 1998. december 18-
án 73 éves korában hunyt el Egerben.  

 

1925. szeptember 3-án született Jászladányon. Szülei 
népiskolai tanítok voltak. Középiskoláit 1935-től a Szent 
Bernát gimnáziumban végezte, 1943-ban érettségizett. A 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
1947-ben szerezte meg a vegyészmérnöki oklevelét. 
1953-ban nősült. Felesége, Klárika haláláig hűséges társa, 
segítője volt. Munkahelyei 1975-ig: Miskolc, Peremarton, 
Debrecen Budapest. Ekkor már komolyan kezdtek jelent-
kezni szívpanaszai. Mindennapi munkája mellett tudo-
mányos tevékenységet is folytatott. 1962-ben lett a kémi-
ai tudományok kandidátusa és műszaki doktor.  

A Ciszteci Diákszövetség 1989-es újjáalakulásától az 
Egri Osztály ügyvezető elnöke, 1997-től a MCDSZ főtit-
kára. Parancsnoka volt az újjáalakult 213. sz. Koháry Ist-
ván cserkészcsapatnak és a ciszterci gimnázium minden 
megmozdulását is figyelemmel kísérte. Ismerte az iskola 
minden gondját-baját  

Egerből közel egy éve költözött Budapestre, de mindig 
talált módot a hazautazásra. Utoljára decemberben láto-
gatott Egerbe, hogy szeretett gimnáziuma hagyományos 
karácsonyi koncertjén részt vegyen. 

Itt pihent meg végleg a Fájdalmas Szűz (Hatvani) teme-
tőben, az itt nyugvó ciszterciek közelében.  

1998. december 30-án temettük nagy részvét mellett. A 
rokonság, ismerősök és az öregdiák társai mellett a teme-
tésen részt vettek a Ciszterci gimnázium vezetése és taná-
rai. A 213. Koháry István csapat cserkészei elhozták a 
csapatzászlót is.  

Az engesztelő szentmisét dr. Kovács Endre OCist se-
gédpüspök, Diákszövetségünk elnöke és Csontos Barna 
apát-kanonok mutatták be a temető kápolnájában. A ko-
porsónál a Ciszterci Diákszövetség és a diáktársak nevé-
ben osztálytársa dr. Csank István cserkészegyen-ruhában 
búcsúzott tőle: 
 

Fájó szívvel, de Isten szent akaratát elfogadva jöttünk 
össze. Búcsúzik a megtört szívű hitvestársa, Klárika, aki-
vel oly hosszú időn keresztül éltek együtt szeretetben.  

Búcsúzik a kiterjedt rokonság, a hozzátartozók.  
Búcsúznak a jó barátok, lakótársak, jó ismerősök. 
Búcsúzik egyetlen életben levő tanárunk Rédey Rezső 

tanár úr, és a Ciszterci Rend egri Szent Bernát gimnáziu-
mának egykori diákjai. 

Búcsúznak az 1943-ban érettségizettek, boldog emlékű 
dr. Ágoston Julián osztályfőnök úr tanítványai, a Te osz-
tálytársaid: Bacskay Ottó, Balla Albert, Daróczi Lajos, Er-
dős László, Gallai László, Haraszti Alajos, Herendi János, 
Homoródy Ottó, Inczédy György, Janka Ferenc, Kaló Gé-
za, Komoróczy László, Kapuvári György, Madarász And-
rás, Mátrai Imre, Mekcsei Antal, Molnár József, Nagy La-
jos, Nagy Sándor, Oltai Gyula, Puky Pál, Vámos László 
és jómagam. 

Búcsúzik Eger város cserkésztársadalma, akikért nem 
szűntél meg soha munkálkodni, és különösképpen búcsú-
zik a ciszterci gimnázium 213. sz. Koháry István cser-
készcsapata, melynek éveken keresztül voltál parancsno-
ka. 

Búcsúzik a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének or-
szágos szervezete, vezetősége és tagjai, mely szövet-
ségnek főtitkára voltál.  

Búcsúzik a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya, 
amelynek te voltál az ügyvezető elnöke. 

Búcsúzik az Egri Öregdiákok Baráti Társasága, mely-
nek alapító tagja voltál. 

Jóskám, kérünk, imádkozz velünk együtt a magyar jö-
vőért, a jövőt jelentő mai magyar ifjúságért. Isten adjon 
nekik lánglelkű pedagógusokat, akik ciszterci szellemben 
nevelik őket, tanítsák a krisztusi hit igazságára, hogy le-
gyen a felnövekedő nemzedék emberebb ember és hazá-
ját szerető magyarabb magyar. 

Most pedig utolsó istenhozzádként: a Jó Pásztor ve-
gyen vállára, készítsen neked lakást Atyja otthonában. 
Lelkednek az örök világosság fényeskedjék, tested pedig 
nyugodjék békében, Jézus, Mária szent nevében! 

Laudetur Jesus Christus! 
− . − 

A Budapesten élő egri ciszterci öregdiákok 1999. janu-
ár 16-án jöttek össze megemlékező és engesztelő szent-
misére diáktestvérükért, amelyet dr. Kerekes Károly 
OCist ny. zirci apát mutatott be a Bartók Béla úti Szent 
Imre kápolnában.  
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Érettségi találkozót terveznek 1999-ben 
 

60 éve – 1939-ben– végzettek június 19-án Egerben,– szervezők: dr. Székely Tamás (Bp);  
55 éve – 1944-ben– végzettek június 18-án Egerben, – szervezők: dr. Tóth Ferenc (Eger) és Oláh Gyula (Bp.); 

50 éve – 1949-ben– végzettek június 5-6-án Egerben, – szervező: Bőjthe László (Bp.); 
58 éve – 1941-ben – végzettek május 8-án Budapesten, − szervező: dr. László Ferenc (Bp.) 

57 éve – 1942-ben – végzettek május 9-án Budapesten, − szervezők: Nagy Ivánné és  Wolszky László (Bp.) 
 52 éve – 1947-ben – végzettek július 27-28-án Egerben, – szervezők: dr. Egress Jenő és Szelényi György (Eger) 

••••••••• 
hírek...hírek...hírek... 

 

•  TÓTH KAMILL diáktársunkat bízta meg az ügyvezető elnöki teendők ellátásával a következő tisztújító 
közgyűlésig Diákszövetségünk elnöksége dr. Kovács Endre elnökünk javaslatára a február 1-jén tartott ülésen. Tóth 
Kamill 1942-ben kezdte középiskolai tanulmányait a Szent Bernát gimnáziumban, 1950-ben érettségizett. Főleg a gaz-
dasági feladatok intézésében segítette Száva József elhunyt ü.v. elnök munkáját. Szeretettel gratulálunk és Isten segítsé-
gét kérjük munkájához! 
 

•  TABLÓINKAT az érettségi találkozókig bekeretezteti a Diákszövetség, és várhatóan kifüggesztik az isko-
lánkban. Kérjük az érintett − 1934-ben, 1936-ban, 1937-ben, 1938-ban, 1939-ben, 1940-ben, 1942-ben, 1943-ban, 
1947-ben, 1948-ban érettségizett osztályokat, hogy a kért hozzájárulást fizessék be a Diákszövetség számlájára.  

 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták ado-
mányukkal: dr. Száva Józsefné Budapest – 1000 ATS; Gődl Károly (1951) Koblenz, Németország – 5000 Ft; Faluhelyi 
(Fischer) János (1934) Wiesbaden, Németország, 100 DEM; Puky Pál (1943) Peterborough, Kanada − 5000 Ft és 10 $. 
Ezenkívül az újságunk húsvéti számának teljes költségét is dr. Száva Józsefné fedezte. 
 

•  DR. PATAKI VIDOR : MAGYAR TÖRTÉNELEM című könyvét kapta meg sok diáktársunk 
egy budai ciszterci öregdiák − Pataky Barnabás − ajándékaként. A könyv Pataki tanár úrnak a budai Szent Imre gimná-
ziumban 1946−48-ban tartott történelem óráin elhangzott előadásai alapján készült. Mindnyájan köszönjük kedves diák-
társunknak a könyv előállításával kapcsolatos fáradozását, és nemes gesztusát. Kérésünkre megírta a könyv keletkezé-
sének történetét, melyet a következő számunkban közlünk.  
 

•  CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT-ról jelent meg könyv, amelyet Jean Leclercq bencés szerzetes írt, 
és dr. Timár Ágnes OCist a Ciszterci Nővérek kismarosi Boldogasszony Háza Monostor apátnője fordított. Az negy-
venéves kutatása alapján készült könyvvel − mint a szerző írja − ,…,az a szándékom, hogy elgondolkoztasson és elmél-
kedésre késztessen az érdeklődés különböző szintjein, ahol Clairvaux-i Szent Bernát ma is folytatja a figyelem felhí-
vást”. A könyv a Szent István Társulatnál jelent meg.(151 o.  750 Ft) 

__________________ 
 

H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  
 

Szödényi Demjén István OCist életének 87, 
Dr. Ferenczy Csaba György OCist életének 79. évében hunyt el. Mindketten a szétszoratás után a Dallas-i monostor 
alapító atyái voltak Demjén atya (Smid István) a gimnázium IV−VI. osztályát végezte a Szent Bernát gimnáziumban 
Csaba atya 1945/46 tanévben tanított gimnáziumunkban. Kerekes Károly atya rá emlékező írását lapunk e számában 
olvashatjuk. 

Elhunyt diáktársaink: 
 

 Kapuvári György (1943) − Budapest 
Dr. Kovács Béla (1949) − Bloomfield Hills, USA 
Dr. Molnár István (1939) − Budapest 
Nagy Jenő (1939) − Eger 
Pál Dezső (1944) − Budapest  

Péntek László (1941) − Budapest  
Rubint Zoltán (1939) − Kál-Eger 
Száva József (1943) −Budapest-Eger 
Dr. Takács József (1936) − Budapest 

 

Requiescant in pace! 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33. Tel.:(36) 429 642  
ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A.Tel.:(1) 386 2295 – címére. 

___________________________ 
 

Az Egri FEHÉR/FEKETE ’99. húsvéti számát Oláh Gyula állította össze  


