
Fasori Hírmondó

Aki figyelt, emlékszik rá: a kopott falú, 
omladozó homlokzatú, belső struktúrájá-
ban is megújulásra szoruló Fasor újjászü-
letésének gondolata már évekkel ezelőtt 
megfogalmazódott, de az elhatározást csak 
másfél-két évvel ezelőtt követték tettek. 
Az első perctől kezdve világos volt, hogy 
csak isteni vezetéssel, nagy bölcsességgel, 
szigorúan őrzött függetlenséggel, elfogu-
latlan határozottsággal és széles körű ösz-
szefogással lehet teljesen megújulni. Most 
már azt is tudjuk: mindehhez elegendő idő 
is szükséges – évről évre, fokozatosan kell 
haladnunk a kitűzött cél felé. 

A Fasor immáron esélyt ad arra, hogy 
– külön-külön és közösen – a miénk legyen: 

a tanároké, akik az eljövendő világot ké-
szítjük elő, a diákoké, akik itt készülnek 
a felnőtt életre, és a szülőké, akik éber fi-
gyelemmel kísérik, hogy mi is történik a 
gimnázium falai között. Kezdettől fogva 
azt szeretnénk, hogy iskolánkban az egész 
országban modellértékű együttműködés 
jöjjön létre e három csoport között. Hogy 
mindenki lássa: itt a tetteket a szó nem he-
lyettesíti, hanem előkészíti.

Ennek szellemében elsőként a minket 
körülvevő világgal törődünk, mivel innen 
indul ki és itt teljesedhet ki a szellemi-lelki 
működés: az oktatás, a tanulás és mindaz, 
ami az iskola egészét alkotja. Elmondhat-
juk: iskolánk felépülőben van – homlok-

zata ép, belső kialakítása egyre világosab-
ban tükrözi pedagógiai elképzeléseinket, 
amelyeket elfogad és magáévá tesz a tanu-
lóifjúság. A tanári kar is kezdi megtalálni 
a helyét ebben a „gépezetben”, a szülők 
pedig érzékeny műszerként jelzik, ha va-
lahol állítanunk kell még a „beállításokon”. 
Hiszen az ő érdekeik a legerősebbek: gyer-
mekük jövőbeli boldogulása a tét.

S hogyan illeszkednek bele ebbe a rend-
szerbe a terveink? Az oktatás továbbra is 
a legfontosabb dolgunk. Vezetőségünk egy 
hazánkban még viszonylag új modell, a 
„bachelorképzés” irányába szeretné terelni 
az iskolát, melynek főbb ismérvei a hiteles-
ség, a gyakorlatiasság, a kulturáltság és a 
hasznos minőség – vagyis olyan ismeretek 
nyújtása, amelyekre valóban szükség van 
a felnőtt életben. Mi komolyan szeretnénk 
venni diákjainkat. Ehhez az kell – hallják 
tőlünk mostanában –, hogy ők is vegyék 
komolyan magukat. Bátorítjuk őket, hogy 
a meglévő diák-, önképző- és sportkörök 
mellé hozzanak létre újabbakat, amelyek-
ből mint mozaikdarabokból áll majd össze 
az iskola intézményi része. 

Új tervek is éltetnek minket. Ősszel 
érettségi utáni szakirányú képzéseket indí-
tunk a gimnázium épületében, s reménye-
ink szerint megújul az iskolakert is: gyö-
nyörű park hívogat majd kikapcsolódásra, 
sétára, és számos újdonság várja a mozgás 
szerelmeseit. Ennek a kertnek az éke egy 
új emlékmű lesz, amely a protestantizmus 
örökségének állít méltó emléket.

Osztályfőnökök, szaktárgyi felelősök, di-
ákköri vezetők külön-külön felelősei ennek 
a megújulásnak – ki-ki a maga területének 
a gazdája. Mert „a gazda szeme hizlalja a 
jószágot”…

Dr. Ódor László igazgató

A gazdák felelőssége

A  B u d A p e s t - f A s o r i  e v A n g é l i k u s  g i m n á z i u m  l A p j A  ◆  2 0 0 7/ 1 .  s z á m
t i m o r  d o m i n i  p r i n c i p i u m  s c i e n t i æ  ◆  e r Ő s  v á r  A  m i  i s t e n ü n k !
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A z ÚrnAk félelme Az ismeret kezdete, A Bölcsességet és intést csAk A Bolondok vet ik meg. (péld 1,7)

mindennemű haszonszerzés 
mások kárára
A lopás más valaki javainak jogtalan meg-
szerzése. Ebbe pedig beleértendő röviden 
mindennemű haszonszerzés felebarátunk 
kárára, bármiféle viszonylatban. Nagyon 
általános, elterjedt bűn ez, de alig figyel-
nek rá, és alig törődnek vele. Mert – aho-
gyan most mondtam – nemcsak azt nevez-
zük lopásnak, ha valaki szekrényt vagy 
zsebet fosztogat, hanem elterjedt ez a bűn 
a piacon, minden boltban, mészárszékben, 
borozóban és sörözőben, műhelyben és rö-
viden mindenütt, ahol dolgozunk, pénzt 
kapunk és adunk áruért vagy munkáért.

Hűtlenség és hanyag munka
Magyarázzuk ezt az egyszerű népnek kis-
sé kézzelfoghatóbban, hogy lássuk, milyen 
tisztességesek vagyunk. Ha például egy 
szolga vagy szolgáló a ház körül nem szol-
gál hűségesen, és kárt tesz, vagy elnézi, pe-
dig elháríthatná, vagy gondatlanul kezeli 
és elhanyagolja gazdája javait tunyaságból, 
lustaságból vagy rosszakaratból, gazdája és 
gazdaasszonya bosszúságára és szomorúsá-
gára, és ezt szándékosan teszi – mert nem 
arról beszélek, ami véletlenül és akaratla-
nul történik –, akkor egy év alatt harminc-
negyven aranyat, sőt többet is eltulajdo-
níthatsz, amit ha más valaki titokban vesz 
el vagy emel el, kötelet kapna a nyakára, 
de így még ellenkezhetsz és lármázhatsz: 
senki sem mer tolvajnak nevezni.

Hasonlót mondok a mesteremberekről, 
munkásokról, napszámosokról is, akik ön-
kényeskednek; azt sem tudják, hogyan 
szedjék rá az embereket, de azért hanya-
gul és gondatlanul dolgoznak. Sokkal rosz-
szabbak ezek a besurranó tolvajoknál, 
mert azok ellen zárral és retesszel lehet 
védekezni, vagy ha elcsípik, úgy megtán-

coltatják őket, hogy elmegy a kedvük tőle. 
Ezek ellen azonban senki sem tud védekez-
ni, görbén sem nézhetünk rájuk, lopással 
sem vádolhatjuk őket, úgyhogy tízszerte 
szívesebben veszítenénk el azt a zsebünk-
ből. Hiszen ezek szomszédaim, jóbarátaim, 
saját házam népe, akiktől jót várok: ezek 
csalnak meg leghamarább.

isten egyik tolvajjal bünteti 
a másikat
Bizony naponként azt látjuk, és azt tapasz-
taljuk, hogy lopott és hamisan szerzett ja-
vakon nincsen áldás. Hányan vannak, akik 
éjjel-nappal kuporgatnak és harácsolnak, 
de nem lesznek egy fillérrel sem gazdagab-
bak! Mert Isten mesterien ért ahhoz, hogy 
mivel mindenki rabolja és lopja egymást, 
egyik tolvajjal bünteti a másikat. 

Az igehirdető felelőssége
Mi eleget intettünk, óvtunk és figyelmez-
tettünk: aki nem figyel rá, és nem hiszi, azt 
útjára bocsátjuk, majd meglátja magától is. 
De a fiataloknak szívébe kell ezt vésnünk, 
hogy óvakodjanak, és ne kövessék a felnőt-
tek zabolátlan tömegét, hanem figyeljenek 
Isten parancsolatára, hogy ne érje őket Is-
ten haragja és büntetése. 

Legyen ez elég arról, hogy mi a lopás, 
vagyis hogy ne szűkítsük meg értelmét, 
hanem terjesszük ki mindarra, amiben fe-
lebarátunkkal dolgunk van. Röviden össze 
is foglaljuk: Isten először is tiltja ebben a 
parancsolatban azt, hogy felebarátunkat 
megkárosítsuk, és igazságtalanságot kö-
vessünk el rajta – ennek különféle módja 
is beleértendő: hogy javait és tulajdonát el 
ne vegyük, ne károsítsuk, és adjuk vissza 
neki, tiltja továbbá azt, hogy ilyesmit jóvá-
hagyjunk és megengedjünk, sőt inkább el 

kell hárítanunk és meg kell előznünk; vi-
szont parancsolja, hogy javait gyarapítsuk, 
javítsuk, ha pedig szűkölködik, segítsünk, 
adjunk és kölcsönözzünk barátnak, ellen-
ségnek egyaránt.

Bőséges lehetőség jó cselekedetekre
Aki tehát jó cselekedeteket keres és kí-
ván, talál itt többet, mint eleget: olyant, 
amilyet Isten szíve szerint kedvel és sze-
ret, sőt gazdag áldásával ajándékoz meg 
és áraszt el, hogy bőségesen megtérüljön 
az, amit felebarátunk javára és kedvéért 
teszünk. Gazdag Urad van, aki biztosan 
megelégít téged, és nem engedi, hogy szű-
kölködjél, vagy hiányt szenvedj bármiben, 
így aztán boldog lelkiismerettel élvezed 
annak százszorosát, amit hűtlenséggel és 
jogtalanul harácsolhatnál össze. Akinek 
pedig nem kell az áldás, annak része harag 
és nyomorúság.

most induló Lelkesítő rovatunkkal iskolánk fent idézett jelmondatának értelmezéséhez és gyakorlati megéléséhez szeretnénk 
segítséget nyújtani. A beköszöntő gondolataihoz kapcsolódva – mely a gazdák felelősségére mutat rá – most Luther Márton 
Nagy kátéjából, a hetedik parancsolathoz írott magyarázatból közlünk részleteket. ne lopj! – mondja a parancsolat. ez ellen biztos 
nem vétkezünk – vélhetjük magabiztosan. pedig elég csak arra gondolnunk: hányszor lopjuk a napot, és mennyiszer élünk vissza 
istentől kapott időnkkel, sőt mások idejével is…

Intelem a gazdákhoz
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A legendás hírű biológus, ökológus 1913-
ban született Nagybocskón. Szülei egysze-
rű falusi tanítók voltak. Nem volt boldog 
gyermekkora: édesapja után hamar elvesz-
tette édesanyját is, és kántor nagyapja 
sem sokáig tudta unokáját nevelni. A Ró-
zsák terén található protestáns árvaházba 
került, de talán ez volt a szerencséje. Itt 
ugyanis hamar felismerték tehetségét, s 
abban is segítették őt, hogy tanulmányait 
a fasori gimnáziumban folytathassa. Egy 
interjúban ekképp vallott erről: „Hadd fo-
galmazzam meg, mi minden kell szerintem 
ahhoz, hogy az ember gyökeret verhessen 
egy tájban, egy kultúrában és egy hazában. 
Az első egy szerető család. A második egy 
olyan kisközösség, amelyben az ember sze-
retetteljes szigorban nevelkedhet. A har-
madik pedig a kiváló iskola, amelyben az 
egész életre szóló tudás alapjait rakják le 
az elhivatott tanárok. (…) Az én életemben 
ez a család a Szabadfi család túrkevei ott-
hona volt. A szeretetteljes szigorral nevelő 
közösség pedig a régi Szegényház téren, a 
mai Rózsák terén álló budapesti protestáns 
árvaház volt, ahová 1923-ban kerültem, 
miután édesanyámat 1920-ban elvitte a 
világháború végén kitört spanyolnáthajár-
vány. A protestáns árvaházban katonásan 

kemény, de következetes, mindig kiszá-
mítható nevelésben részesültünk. A tudást 
kisugárzó iskola pedig az én életemben a 
fasori evangélikus gimnázium volt, ahová 
az árvaházból harmadmagammal jártunk. 
Remek tanáraim voltak ott, akikre apa hí-
ján szinte apámként tekinthettem. Remport 
Elek, az Alsóságról elszármazott, paraszti 
sorból felemelkedett osztályfőnököm vagy 
Bogsch Sándor, az Iglóról elszármazott cip-
szer biológiatanárom. Bogsch Sándor fedez-
te fel bennem a növénytani jártasságot is, 
s ezért megajándékozott a szertárosi rang-
gal. A biológia-szertárba beszabadulva tel-
jesedett ki bennem a növény- és állattani 
érdeklődés, s ott fedeztem fel a tanáraimon 
kívüli világban az első nagy példaképemet, 
szellemi kalauzomat, Herman Ottót is.”

Érettségi után már viszonylag egyenes 
volt az útja. A Pázmány Péter Tudomány-
egyetemet elvégezve 1935-ben doktorátust 
szerzett, majd 1937-ben az Állatrendszer-
tani és Állatföldrajzi Tanszéken kezdte 
meg tevékenységét. Előbb fizetés nélküli 
gyakornok, aztán tanársegéd, később ad-
junktus, végül tanszékvezető egyetemi 
tanár lett. 1935-ben írt doktori disszertá-
ciója, A Sashegy pókfaunája az első magyar 
zoocönológiai munka. 

A hatvanas évektől érdeklődése a tró-
pusi esőerdők élővilága felé fordult. A 
feldarabolódott őskontinens, a Gondwana 
maradványait, illetve az Andok és Ama-
zónia, valamint Új-Guinea és Új-Kaledó-
nia esőerdőinek – nagyrészt máig isme-
retlen – talajfaunáit vizsgálta. 1963–1993 
között 92 tengerentúli expedícióban vett 
részt. Kutatásai során felismerte a bio-
diverzitás jelenségét. Nem szívesen rio-
gatott természeti katasztrófákkal, még-
is pontosan tudta, hová vezet az ember 
pusztító tevékenysége, hogy milyen ve-
szélyek leselkednek ránk. Éppen ezért 
élete utolsó évtizedeit ennek a kérdés-
körnek szentelte, minden lehetséges 
fórumot megragadott – könyveket írt, 
rádiós és televíziós sorozatokat szerkesz-
tett és vezetett – azért, hogy felhívja a 
politikusok és a döntéshozók, de az egy-
szerű emberek figyelmét is felelősségük 
súlyára. 2002-ben bekövetkezett haláláig 
számtalan alkalommal emelt szót a „meg-
sebzett bolygó”-ért.

Munkásságáért 1963-ban Kossuth-, 1993-
ban Széchenyi-díjat kapott. 1965-ben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező, 1973-
tól rendes tagja lett. 2001-ben Corvin-
lánccal tüntették ki.

közismert tény: a fasor számtalan nagyszerű tudóst adott hazánknak és a nagyvilág-
nak. közülük kettő, Balogh János corvin-lánccal kitüntetett akadémikus és Harsányi 
János nobel-díjas akadémikus emlékét ezentúl egy-egy mellszobor is őrzi az iskola 
bejáratánál, illetve a díszterem előtt. összeállításunkban ezúttal Balogh jános 
pályaképét idézzük fel.

Árvaházból 
az akadémiára
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Az őszi szünetben a tanári kar kicsiny csapa-
ta háromnapos tanulmányi kirándulást tett 
Kárpátalján. A korai indulást követően az 
első napon az ungvári várat látogattuk meg, 
délután pedig a festői szépségű és egyre jobb 
állapotban lévő munkácsi várat, amelyhez 
történelmünk több jeles emléke is köthető. 
Munkácsi vendéglátónk szíves kíséretében 
másnap megtekintettük a város egyéb neve-
zetességeit, többek között a Rákóczi-házat 
és a városházát. Megtudhattuk azt is, hogy 
a Feszty-körképen megfestett helyszínt a 
város környéki táj ihlette. Utunkat a Verec-
kei-hágó felé véve először Szolyván álltunk 
meg, ahol 1944 ősze és 1945 tavasza között 
egy internálótábor működött. Innen küldték 
tovább a Szovjetunió belsejébe a kárpátaljai 
magyar férfiakat, valamint a világháborús 
magyar hadifoglyokat. A tábor egykori he-

lyén a sztálinizmus magyar áldozatainak is 
emlékművet emeltek. Tovább utazva Polena 
híres szénsavas forrásával oltottunk szom-
junkat, majd a rendkívül rossz állapotú uta-
kon haladva érkeztünk meg az akkor már 
vastag hótakaróval borított Vereckei-hágó-
hoz. Tiszteletünket leróva esti szállásunkra, 
Beregszászra utaztunk, ahol a magyar nyel-
vű tanárképző főiskola látott bennünket 
vendégül. Másnapra az idő rosszra fordult, 
így fájó szívvel lemondtunk Huszt várrom-
jának megtekintéséről, de helyette megláto-
gattuk a nagyszőlősi katolikus templomot. 
A határon való hosszadalmas várakozás után 
hazafelé útba ejtettük az Árpád-kori ere-
detű csarodai református templomot. Késő 
este kimerülten, ám élményektől gazdagon 
érkeztünk meg gimnáziumunkhoz.

Csorba György

Kárpátaljai múltidézés 

Gimnáziumunk cserkészcsapata idén lesz 
18 éves. Büszkék vagyunk arra, hogy meg-
szakítás nélkül, folyamatosan működünk 
– egyedüli ifjúsági szervezetként az isko-
lában. Jelenleg 35 fős a csapatunk, amelyet 
jelenlegi és egykori fasori diákok, illetve 
néhány külsős tag alkot.

Nyári nagytáborunkat – mely minden 
évben az egyik legnagyobb szabású rendez-
vényünk – Makkoshotykán, a Zemplénben 
tartottuk 2006 augusztusában. A termé-
szetvédelmi környezet és a kellemes időjá-
rás is hozzájárult ahhoz, hogy élményekben 
gazdag napokat tölthettünk el együtt. 

Táborunk nomád jellegű – ez azt jelenti, 
hogy a résztvevőknek mindent maguknak 
kell összeállítaniuk. Őrsi sátraink német tí-
pusú, úgynevezett kótasátrak, melyeknek a 
közepén tüzet lehet rakni, így nemcsak me-
legedni, hanem főzni is lehet bennük, ép-

pen ezért az összeszerelésük is több időbe 
telik. (A cserkészek maguk építik a többi 
szükséges tábori építményt is, pl. a fürdőt, 
a konyhát, a latrinát, az étkezőt.) Idén a 
táborlakók mindemellett különféle kirán-
dulásokon is részt vehettek az egészen rö-
vid túráktól kezdve a többnapos portyázá-
sig. A nagyobb cserkészek pedig közel 90 
km megtételével, a Rover-próbával bizonyít-
hatták rátermettségüket. A programok kö-
zött számos izgalmas játék (számháború, 
méta, egyéb csapatjátékok), tábortűz, éjsza-
kai őrség és kiképzés (a cserkésztudomá-
nyok oktatása) szerepelt.

A csapat másik nagy, évközi alkalma a 
téli tábor szokott lenni. Ezt a hagyomá-
nyainkhoz híven minden évben a Pilisben, 
a Pomáz feletti Janda Vilmos kulcsosházban 
tartjuk. Ez egy teljesen nomád épület, így a 
résztvevőknek maguknak kell gondoskod-

niuk a fűtésről, a főzéshez és az iváshoz 
szükséges forrásvízről és a világításról. A 
négy nap alatt a Remete-barlang megmá-
szása, nyomkövető kirándulás, esténként 
pedig sok játék és a napi témákat körüljáró 
előadás várta a csapattagokat. Idén bábes-
tet is tartottunk, ahol a Fehérlófia mondáját 
kellett az őrsöknek feldolgozniuk.

A tavaszi táborunkat Erdélybe tervezzük. 
Nagyhéten Székelyudvarhely környékét és 
Kalotaszeg egyes falvait fogjuk bejárni. Ha 
valakit érdekelnek a további programok, 
esetleg csatlakozni szeretne hozzánk, for-
duljon Hazay Balázs csapatparancsnokhoz e-
mailben (hazayb@gmail.com), vagy keresse 
fel Tamáska János rajvezetőt pénteken dél-
után a cserkészszobában (a biológiaterem 
utáni folyosón).

Buday Gergely 
csapatparancsnok-helyettes

Cserkészélet a Fasor falain belül és kívül

Az ordass-klub kirándulásán

csapatépítő játékok Balatonszárszón
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Pénteken kora délután, nyárias napsütés-
ben vártunk a Kassára tartó buszra a Hősök 
terén számos más szövetségi taggal együtt. 
Hála fővárosunk forgalmának, a buszok 
egy órát késtek, de csakhamar elindultunk 
a szlovák határ felé. Útközben Hatvannál 
és Gyöngyösnél újabb útitársakkal gya-
rapodtunk. A határon ismét várakozásra 
kényszerültünk, így az eredeti időponthoz 
képest bő kétórás késéssel érkeztünk meg. 
Emiatt le sem pakoltuk a csomagjainkat, 
hanem egyenesen a színházba mentünk, 
ahol a fejedelem életéről nézhettünk meg 
egy előadást. Fáradtan bár, de lelkesen tér-
tünk vissza a szállásra, hogy feldolgozzuk a 
látottakat, s elfogyasszuk a vacsorát.

Másnap a reggeli alatt futótűzként ter-
jedt a hír, hogy feltörték a buszainkat – még 
szerencse, hogy a csomagjainkat nem hagy-
tuk kinn éjszakára! Némi közjáték után 
– melynek főszereplői a barátságos szlovák 
„közegek”, a buszsofőrök és a helyi Rákóczi 
Szövetség tagjai voltak – újra a Thália Szín-
házba mentünk. Ezúttal már a miénk volt 
a szó: az ifjúsági szervezetek kaptak lehe-
tőséget a bemutatkozásra. A délelőtt során 
sok mindent megtudtunk a helyi magyarok 
sorsáról, életéről. A program zárásaként 
megesküdtünk, hogy a magyarságot szeret-

ni, óvni és szolgálni fogjuk, ahogy erőnk-
ből telik – most is és a jövőben is.

Ebéd után városnézésre került sor. Veze-
tőnk, Balassa Zoltán helytörténész rendkí-
vül érdekes dolgokat mesélt, Kassa minden 
zegéről-zugáról tudott mondani valamit. 
Láthattuk Rákóczi sírját és megannyi kas-
sai műemléket. Ezt követően újra a szállás 
felé vettük az irányt, ahol este táncház, 
a Mansfeld című film megtekintése és még 
sok más izgalmas program várt minket. 

Vasárnap reggel borús időre ébredtünk. 
Miután összepakoltunk, a közeli parkban 
hallgattuk meg egy beszédet, amely az ün-
nepi menetet előzte meg. Ahogy a résztve-
vők elindultak, az égbolt kezdett kiderülni, 
az eső is elállt – nagyszerű érzés volt, több 
ezren lehettünk. A fejedelem sírjánál Sólyom 
László köztársasági elnök mondott beszédet. 
Sajnálatos módon a meghívott szlovákiai ve-
zetők közül sokan nem jöttek el. Az ég újra 
beborult, majd az emberek többsége betért 
a templomba, hogy részt vegyen az ünnepi 
misén. Mi ekkor már a hazaútra készülőd-
tünk. A pár órás buszút énekléssel telt.

Varga Gergő és Szász Ádám, 
a Rákóczi Szövetség helyi diákvezetői 

és Kliment Zsuzsanna, a szövetség 
tanári vezetője

A téli szünet első napján a gimnázium csilla-
gászati-űrtani szakköre egész napos tanul-
mányi kirándulást szervezett a szlovákiai 
Ógyallára (mai neve: Hurbanovo) és Révko-
máromba (ma: Komarno). A kis csapat az is-
kola kisbuszával és két személygépkocsival 
indult útnak. Ógyallán a résztvevők Hámor 
Endre igazgatóhelyettesnek és Zombori Ottó 
tanárnak, a szakkör vezetőjének az idegen-
vezetésével megismerkedhettek a magyar 
csillagászat egyik legfontosabb személyisé-
ge, Konkoly-Thege Miklós által alapított csil-
lagvizsgáló munkájával. Az intézeten belül 
Csernyi László kalauzolta a csoportot, ame-
lyet külön köszöntött a Szlovák Központi 
Csillagvizsgáló igazgatója, Pintér Péter nap-
fizikus is. A következő úti cél Komarno volt, 
ahol a néhány éve átadott Európa-udvar 
megtekintése szerepelt a programban. Az 
élménydús kirándulás a dunamocsi csárdá-
ban elköltött ízletes vacsorával ért véget. 

Zombori Ottó 

Útra keltek 
a csillagászok

Rendhagyó 
történelemóra
A Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt 
Növendékeinek Egyesülete 2006. július 3-tól 
8-ig dr. Gyapay Gábor vezetésével kirándulást 
szervezett Dél-Csehország várainak és tör-
ténelmi helyeinek, valamint Ausztria Duna-
menti szép tájainak és a melki apátságnak a 
megtekintésére.

Megható volt Brnóban (Brünnben) látni 
Spielberg várát, amelyben magyar honvéd-
tisztek raboskodtak a szabadságharc le-
verése után, vagy az austerlizti csatateret 
és emlékművet, ahol 1805-ben Napóleon 
kisebb seregével megverte az egyesített 
osztrák és orosz csapatokat.

Dr. Jeszenszky Jenő

Rákóczi nyomdokain Kassán
A rákóczi szövetség 2006. október 27–29. között ünnepséget rendezett kassán annak 
apropójából, hogy száz esztendeje hozták haza II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem 
hamvait törökországból. ezen a nagyszabású rendezvényen iskolánk küldöttsége is 
részt vett. Az alábbiakban az ő beszámolójukat tesszük közzé.

keringőző végzősök
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Január 22-én ünnepeljük a magyar kul-
túra napját, arra emlékezve, hogy Kölcsey 
Ferenc ekkor fejezte be nemzeti imánkat, 
a Himnuszt. Iskolánkban ennek apropójá-
ból figyelemfelkeltő jelleggel elhelyeztünk 
egy, a történelmi Magyarország irodalmi 
térképét ábrázoló plakátot, amelyet két 
diákunk, Nagy Viktória és Sági Viktória ké-
szített. Ezen végighaladva büszkén vallhat-
juk: kincsestár ez a haza az irodalom és más 
művészetek szempontjából is.

Nehéz szívvel voltunk kénytelenek meg-
emlékezni a közelmúlt szomorú vesztesé-
geiről is, hiszen ezen az őszön Sütő András 
erdélyi írótól, decemberben a nagy mese-
írótól, Lázár Ervintől és januárban a költői 
szerepvállalás bátor képviselőjétől, Nagy 
Gáspártól búcsúztunk.

Sütő Andrást 2006. október 7-én temet-
ték el a marosvásárhelyi Vártemplom teme-
tőjében, a Bolyaiak mellé. Halálával felmér-
hetetlen veszteség érte a magyar nyelvet 
beszélők közösségét. A Kossuth-díjas író, 
elbeszélő, esszéista az egyetemes magyar 
irodalom egyik legnagyobb alakja. Néhány 
műve – mint az Anyám könnyű álmot ígér, 
a Csillag a máglyán, az Advent a Hargitán, a 
Balkáni gerle – felejthetetlen emlékeket éb-
reszt bennünk.

Lázár Ervin Kossuth-díjas, kiváló me-
seíró 2006. december 22-én hunyt el. Írá-

saiban költészeti magaslatokra emelkedik a 
gyermekkor, az alsó-rácegrespusztai szülő-
föld élményvilága. Hangjátékainak és me-
seköteteinek érzékenysége, történeteinek 
különös alakjai népszerűvé tették széles 
e hazában. Legismertebb művei A hétfejű 
tündér, Berzsián és Dideki, A Négyszögletű 
Kerek Erdő, Bab Berci kalandjai, Csillagma-
jor. Elbeszélései többféle összeállításban 
is megjelentek (Hét szeretőm), régebbi és 
újabb írásai a Kisangyal című kötetben lát-
tak napvilágot. „Én nem bánnám, ha néha-
néha meglátogatna a Szomorúság. Mondjuk, 
havonta egyszer. Vagy inkább félévenként. 
Elüldögélhetne itt. Még be is sötétítenék a 
kedvéért. Összehúznám magam. És sajogna, 
sajogna a szívem. De hogy mindennap eljön! 
Na nem, azt már mégsem!… Reménykedem 
mindig, hogy nem hozzám jön. Annyian 
laknak errefelé…” – írta A Négyszögletű 
Kerek Erdőben. (A népszerű szerzőben is-
kolánk egykori diákja, Lázár Zsigmond az 
édesapját gyászolja. Fájdalmában mi is osz-
tozunk.)

Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő halá-
lával olyan alkotót veszítettünk el, aki 
egész életét a magyarság sorskérdéseinek 
szentelte, akinek munkásságát a felelős 
emberi létezés igénye formálta. Példamu-
tatóan vállalta az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eszmei örökségét. Legismer-

tebb kötetei: Koronatűz, Földi pörök, Múlik 
a Jövőnk, Szabadrabok (Egybegyűjtött versek 
1968–1998), Közelebb az életemhez. „…és a 
csillagos estben ott susog immár harminc 
/ évgyűrűjével a drága júdásfa: ezüstnyár 
rezeg / susog a homály követeinek útján 
s kitünteti őket / lehulló ezüst-tallérok-
kal érdemeik szerint illőn…” – írta A Fiú 
naplójából című versében. Másutt pedig így 
elmélkedett: „Hol tanítják a gyávaságot? / 
Hol és milyen iskolákban? / Hogy a félelem-
higany naponta / kúszik föl a kisdiákban… 
A gyávaságot ha számon kérik? / A hitet 
is naponta cserélik? / Az iskola sunyít és 
hallgat: / némán féli a birodalmat!” (Hol ta-
nítják?)

Mindhármójuk alkotótevékenységére és 
egész életére emlékezve idézzük az aláb-
bi sorokat: „Ha igyekezetemnek és álmat-
lan éjszakáim írott gyötrelmeinek csak oly 
zsenge nyoma, emléke marad bár, mint friss 
havon a fölszálló madáré: ez talán ment-
ség arra, hogy kis ideig én is itt voltam, 
itt éltem e földön veletek, sorstársaimmal 
együtt egy térkép mögé kényszerült Nagy-
fejedelemségben, amelyet oly sokszor jár-
tunk be közösen az emberi igazság, méltá-
nyosság, a félelem és megaláztatás nélküli 
élet vágyának, az emlékezés örök jogának 
álomfogatán.” (Sütő András)

Kliment Zsuzsanna

„Itt éltem e földön veletek…”
irodalmi életünk közelmúltbeli veszteségei

Az iskolai élet színesítését és az önképzést 
célul kitűző Ordass-klub az 1956-os forra-
dalomról való megemlékezés óta eltelt idő-
szakban sem tétlenkedett. A rendszeres 
üléseken kívül is voltak izgalmas program-
jaink. November 18–19-én Nagybörzsöny-
be kirándultunk. December 6-án Csorba 
György, a klub egyik tanári tagja török-
országi élményeiről tartott fényképes be-
számolót. A téli szünet előtti utolsó héten 
szaloncukorküldő szolgálatot szerveztünk. 
Ennek keretében az órák közötti szünetben 
az iskola tagjai közül bárki elküldhette ka-

rácsonyi jókívánságait egy szaloncukor kí-
séretében a címzettekhez. (Szeretnénk, ha 
ez a kezdeményezés a jövőben hagyomány-
nyá válna.) Január 17-én pedig Hámor End-
re igazgatóhelyettes, a klub tagja és úti-
társai meséltek nyári mongóliai útjukról. 
Január végén zárult pólótervpályázatunk; 
a beérkezett munkák értékelése jelenleg is 
zajlik. 

A legközelebbi nyilvános programunk 
március 7-én lesz, amikor Zombori Ottó csil-
lagász Az ember tragédiája és az asztronó-
mia kapcsolatáról tart előadást. Jövőbeni 

terveink között szerepel, hogy híressé lett 
egykori fasori diákokat hívunk meg egy be-
szélgetésre, illetve klubtagjaink mutatják 
be névadónk, Ordass Lajos evangélikus püs-
pök életét és munkásságát. A gimnázium 
hivatalos honlapján nemsokára külön olda-
lon is szeretnénk hírt adni magunkról. 

Az elmúlt időszakban több új taggal is 
bővült klubunk. Továbbra is szeretettel vá-
runk mindenkit, aki szívesen csatlakozna 
egy jókedvű, érdeklődő, nyitott és a közös-
ségért tettre kész társasághoz!

Gy. T.

Képek az Ordass-klub életéből



november
• 7. Asztali beszélgetések: Kiüresedés 

és szakralitás a filmek tükrében
 Vendég: Réz András, Réz-Nagy Zoltán
• 18–19. Az Ordass-klub kirándulása 

Nagybörzsönybe
• 22. Nyílt nap
• 23. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Roskatag épület – az államHÁZtar-
tás, az infláció, a gazdasági 
növekedés és az állami pénzpolitika 
ellentmondásai az idei és a jövő évi 
költségvetési hiánycélok tükrében

 Vendég: dr. Járai Zsigmond, 
dr. Schlett András

• 24. Adventi vásár

december
• 1. Szalagavató bál
• 6. Ordass-klub: Csorba György 

előadása Törökországról 
• 7. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Reformdiktatúra – sztrájkdemokrá-
cia. Válság a közszférában szakszer-
vezeti szemmel

 Vendég: dr. Kis Papp László, 
Schneider Istvánné, Varga László

• 8–10. Tanári csendesnap 
Balatonszárszón

• 12. Asztali beszélgetések. Vendég: 
Babos Gyula és az ÉgIgérő gospelkó-
rus

• 13. Előadás Ady Endréről
 Vendég: Udvaros Béla

• 21. Karácsonyi istentisztelet, 
tanári karácsony

• 22. A csillagászati-űrtani szakkör 
kirándulása Ógyallára

január
• 5. Vízkereszti istentisztelet
• 9. Asztali beszélgetések. 

Téma: A szakralitás
 Vendég: Gáncs Péter, Jelenits István
• 17. Kazinczy-verseny
• 17. Ordass-klub: Hámor Endre 

előadása Mongóliáról
• 25. A Fasori Nemzetközi Kör vendége 

José Augusto Lindgren Alvés, 
Brazília nagykövete

február
• 6. Asztali beszélgetések: 

Mindenkinek van egy üzenet 
 Vendég: Parti Nagy Lajos, 

Szabó András
• 7. Félévkezdő szülői értekezletek
• 8. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Piruett a szakadék peremén – 
a Gyurcsány-jelenség és a magyar 
közélet

 Vendég: Debreczeni József, 
Kéri László, Stumpf István

• 9. Fasori Nemzetközi Kör: 
A külpolitika és a belső magyar világ. 
Dr. Ódor László előadása

• 12. Balogh János és Harsányi János 
szobrának avatója
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Az elmúlt hónapok programjaiA Fasori 
Nemzetközi Kör 
tervezett programjai

 
február 1�., csütörtök 
Vendégünk Jeszenszky Géza egyetemi 
tanár, volt külügyminiszter és volt 
washingtoni nagykövet
Téma: A külpolitika irányítása és az ame-
rikai–magyar viszony aktuális kérdései
 
március 2., péntek 
Vendégünk Görög Ibolya, a Miniszterelnö-
ki Hivatal volt protokollfőnöke 
Téma: Mi a protokoll?
 
Az előadásokat 15 órától tartjuk 
a könyvtárban. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

szárszói egyeztetés

Brazília házhoz jött
A Fasori Nemzetközi Kör meghívására 2007. 
január 25-én José Augusto Lindgren Alvés, 
Brazília nagykövete tett látogatást isko-
lánkban. A közel egyórás angol nyelvű 
előadáson sok érdekességet hallhattunk 
Brazília történelméről, földrajzáról és gaz-
daságáról, illetve a brazil–magyar viszony-
ról, valamint bepillantást nyerhettünk egy 
nagykövet hétköznapjaiba is. A nagy sike-
rű alkalom végén az is elhangzott, hogy re-
ménység szerint a követség és iskolánk kö-
zött hosszú távú együttműködés jön létre.

A mi ’56-unk
Az 1956-os eseményekre emlékezve november elejétől egy kis kiállítás látható is-
kolánk földszintjén. Az első tárló igyekszik képet adni az ötvenes évek politikától 
átitatott hétköznapjairól néhány fénykép, pénzérmék, egy munkakönyv, karikatúrák 
és aktuális viccek, újságcikkek segítségével. A másik két tárló a forradalom sajtójából 
nyújt válogatást. Kiemelkedően értékes darabja a kiállításunknak az a napló, amelyet 
a forradalom időszakában vezetett egy 16 éves fiú, továbbá a melbourne-i olimpia 
emlékére kiadott érem is. A bemutatott tárgyakat az Ordass-klub felhívása nyomán 
iskolánk diákjai és tanárai ajánlották fel személyes emléktárgyaik közül. Szeretnénk 
ezért külön köszönetet mondani Molnár Bence (7. b), Zay Dóra (12. c) és Tüzes Marcell 
(6. b) tanulóknak, valamint Varga Tamásné, Dobos Krisztina tanárnőknek és Miklós 
Ákos tanár úrnak.

Sztrókay Edit 
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fasori Hírmondó – a Budapest-fasori evangélikus gimnázium lapja ◆ szerkesztő: győri tamás ◆ szerkesztőbizottság: dr. ódor lászló (igazgató), kliment 
zsuzsanna (tanár), kuklis éva (tanár), korpos orsolya (diák), deák péter (diák) ◆ felelős kiadó: dr. ódor lászló ◆ elérhetőség: 1071 Budapest, városligeti 
fasor 17–21., telefon: +�6-1 �22-��06, fax: +�6-1 ��2-298�, http://www.fasori.hu/, e-mail: hirmondo@fasori.hu ◆ megjelenik 1�00 példányban. ◆ 
lapterv: győri tamás, tipográfia: nagy Bence, olvasószerkesztő: győri virág, http://www.tipogral.hu/ ◆ nyomás: pharma press, Budapest

Munkánkat támogathatja az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlaszámára történő befizetéssel.
Számlaszám: OTP 11707024-20255109. IBAN: HU75117070242025510900000000.
Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át az Evangélikus Gimnázium Alapítvány javára! Adószám: 19007263-1-42.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa az Evangélikus Gimnázium Ala-
pítványt, melynek adószáma 19007263-1-42, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyházat, 
melynek technikai száma 0035. Felajánlását előre is köszönjük!

A Fasori Hírmondó olvasóinak szíves figyelmébe ajánljuk iskolánk folyamatosan 

megújuló elektronikus portálját és hírlevelét. A http://www.fasori.hu/ címen tájé-

kozódhatnak a gimnázium életének eseményeiről és aktuális programjainkról is.

Decemberben egy adventi koszorút állítot-
tunk fel az igazgatói iroda előtti aulában. A 
gyertyákat reggel gyújtottuk meg, és egész 
délelőtt égtek, jelezve: hamarosan itt a ka-
rácsony. Ahogy hétről hétre egyre nőtt a 
gyertyák fénye, úgy tudhattuk, hogy egyre 
közeledik a világ világosságának, Jézusnak 
a születése. A gyönyörű koszorút iskolánk 
ajándékba kapta készítőjétől. Felajánlását 
ezúton is hálásan köszönjük!

2007. augusztus 20–25-ig Nagyvelegen 
szervezünk tábort az idei 5., 6. és 7. 
évfolyamnak. Jelentkezni lehet az osz-
tályfőnököknél, a hitoktatóknál vagy 
Győri Tamás iskolalelkésznél.

Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány 
kuratóriumának beszámolója
2006. évi alapítványi befizetések és pénzeszközök
Megnevezés 2006. január 1. – december 31.

Szülői befizetések 2006-ban 7 679 097 Ft

1%-os felajánlások 3 528 342 Ft

Lekötött betét 7 000 000 Ft

Folyószámla-egyenleg 2006. december 31-én 5 708 228 Ft

Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány 2005 novemberében megújult kuratóriuma 
együttműködési szerződést kötött a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziummal ar-
ról, hogy az alapítvány segítséget nyújt az intézmény oktatáson kívüli egyéb tevé-
kenységeinek finanszírozásához. Az elmúlt évben ennek megfelelően támogattuk:
◆  az 5–8. osztályban a második nyelv oktatását (3 millió forint),
◆  a különféle iskolai fejlesztéseket (2 millió forint),
◆  a Fasori Hírmondót (900 000 forint),
◆  különféle pályázatokat (2 340 000 forint),
◆  a magyar néptánc oktatását (250 000 forint).

A tanárok és a diákok által benyújtott pályázatokon 2 340 000 forintot osztottunk 
szét. Mindebből a következő, az iskola életét színesítő és az oktatás minőségét növe-
lő tevékenységekhez, célokhoz járultunk hozzá: a matematika- és fizikaszertár fej-
lesztése, énekkari kották beszerzése, iskolai gitár vásárlása, mobil fazekaskemence 
vásárlása, CD-lejátszók és oktató CD-k, illetve hanglemezek beszerzése, képek kere-
tezése, 1956-os pályázat, Szókratész-program, Álmodjunk iskolát! program, Költészet 
éjszakája, a 8. a osztály kirándulása, a nyelvi és magyar munkaközösségek program-
jai, hittan- és csillagásztábor, kántorképzés.

Az alapítvány 7 millió forinttal támogatta az iskola nyári felújítását (folyosó, 
lépcsőház festése, könyvtár kialakítása), melyre egy rendkívüli befizetésből volt 
lehetőségünk.

Köszönetet mondunk azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az Evangé-
likus Gimnázium Alapítvány javára ajánlották fel. 2006-ban ez az összeg 3 528 342 
forint volt.

Bővülő kapcsolatok
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a Fasor 
fontos kötelessége, hiszen használható nyelv-
tudásra csak úgy lehet szert tenni, egy ország 
kultúráját csak úgy lehet igazán megismerni, 
ha rövidebb-hosszabb időszakot eltöltünk az 
adott nyelvi környezetben. Ezen a téren is-
kolánknak két akadállyal kell megküzdenie. 
Egyrészt az időtényezővel (a kapcsolatok ki-
építése rendkívül időigényes feladat), más-
részt az anyagi feltételek előteremtésének 
nehézségeivel (a testvériskolába való kijutás 
útiköltségeit nekünk kell fedeznünk, illetve 
gondoskodnunk kell a hozzánk érkező csere-
diákok családoknál való elszállásolásáról). 
Mindezek ellenére a meglévő nürnbergi és 
svédországi kapcsolatainkon kívül hamarosan 
újak is beindulnak: Svájccal (Solothurn, Ap-
penzell), valamint a szlovákiai Eperjessel.


