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Váltófutás

Fasori Örökdiák
A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE
TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ •  AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK
2012. SZEPTEMBER  5. SZÁM

2010-ben, Egyesületünk legutóbbi tisztújításán, azt a célt fogalmaz-
tuk meg, hogy ebben a ciklusban végrehajtjuk az öregdiákok gene-
rációinak nagy stafétaváltását. Ezért választottunk a fôbb tisztségekbe
két-két, az iskola bezárása elôtt és az újraindulás után érettségizett
tagot.

Általános esetben az ilyen váltás nem kellene, hogy ennyire lát-
ványos legyen, hiszen mindez fokozatosan szokott végbemenni,
anélkül, hogy az egymást váltók között ilyen jelentôs korkülönbsé-
gek mutatkozzanak. Mostani váltásunk azonban magán viseli a múlt
terheit, és a váltótagoknak éppen akkora egymás között mutatkozó
távolságot kell áthidalniuk, amekkorát az iskola kényszerû bezárá-
sának évei ütöttek sorainkban. Most ezért az idôsebbeknek az el-
várhatónál tovább kellett kitartaniuk, a fiatalabbaknak pedig
hamarabb kellett felnôniük a feladathoz.

A váltófutók törekvése, hogy a váltóbotot biztonsággal eljuttas-
sák a célállomásig. Számunkra a váltóbot a Fasort jellemzô, 1823
óta kristályosodó értékrend, az egykori diákokat összekötô „fasori
szellem” s a cél pedig, hogy ennek hatása élô valóság maradjon ma
is és holnap is, hogy ne törjön meg az iskolát újraindító öregdiákok
lendülete. Hogy ez így legyen, arra jelenleg jó esély mutatkozik,
amint azt híven tükrözik azok a sikerek, melyeket már az újraindult
iskola ifjú öregdiákjai értek el (érdemes errôl akár csak jelen kiad-
ványunk cikkeit olvasva tájékozódni!).

A váltóbot átadása csak akkor lehet hatékony és biztonságos a
verseny folyamán, ha egy ideig együtt futnak az egymást váltó tagok.
Ez történt az elmúlt két évben. A váltások törés nélküli végrehajtá-
sához ugyanis a váltótagok nagy összehangoltsága szükséges. A vál-
tóbotot idejében kell elengedni és idejében megragadni: ebben
rejlik a leglényegesebb titok. Az eredeti célkitûzések szerint ettôl az
évtôl az idôsebb diákok teljesen háttérbe vonulnak, így immár raj-
tunk a sor, teljesen az ifjabbaké a pálya, így kérjük is minden újra-
indulás után érettségizett diáktársunk támogatását, munkában való
részvételét. Persze ettôl még futásunk csapatverseny marad, így to-
vábbra is számítunk az idôsebbek támogató szurkolására!

Azt pedig csak reméljük, hogy a jövôben nem kell majd ilyen nagyot
futni! Sem az iskolát újraindító öregdiákoknak — akik immár több
mint húsz éve vannak versenyben a pályán —, sem az új generációt
képviselô öregdiákoknak — akiknek hiányzó apáik helyét is be kel-
lett hirtelen tölteni a versenyben.

Gyôri Tamás József 
az „Öregdiákok” ügyvezetô elnöke

XXIII. Fasor Nap
Az ez évi Fasor Nap 2012 szept. 29-én, szombaton lesz. 

9.30-kor egy rövid áhítattal kezdünk a templomban, utána
10 órakor az iskola utca felôli zárt kertjében leleplezzük 
Vermes Miklós mellszobrát. Rövid megemlékezést tart az

Igazgató, az Öregdiákok elnöke, a külföldön élô és a szobor
felállítását javasló és anyagilag is jelentôsen támogatók 
nevében Haim Loran, valamint Csepel polgármestere, 

majd püspöki áldás következik.  
10.40-kor a díszteremben lesz az évi közgyûlés, valamint

Peskó Zoltán laudációja (prof. Párkai István) és a nevét felvevô
énekkar köszöntése, hangversenye.

Minden érdeklôdôt nagy szeretettel várunk!



AVolt Növendékek Egyesületének elnöke 2007 óta a most 80
éves Dr. Liptay György, aranydiplomás vegyészmérnök.
1932. február 12-én született Budapesten. Édesapja pedagógus

volt, és „társadalmi munkában” kántorkodott hosszú idôn keresz-
tül. Ez adta a lehetôséget, hogy tandíjmentesként 1942 és 1950 kö-
zött az iskola tanulója legyen.

Osztályfônöke, dr. Vermes Miklós hatására érdeklôdése a kémia
felé irányult. Az iskola szertárában végzett kísérletezés eredménye-
ként a budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának hall-
gatója volt 1950-tôl 1954-ig.

A diploma megszerzése után az Általános Kémia Tanszéken lett
tanársegéd, miután már hallgató korában demonstrátor volt. 1994-
ben lett c. egyetemi tanár.

Széleskörû oktatási munkája során vezetett számítási-laborató-
riumi gyakorlatot, elôadásokat tartott, jegyzetet írt, szakmérnökö-
ket oktatott, diploma és doktori témákat vezetett.

Tudományos munkát is végzett. Termikus analízissel foglalkozott,
ill. foglalkozik ma is. A szakma hazailag és külföldön is elismert ku-
tatója. Több mint 250 publikációja jelent meg (döntô többsége ide-
gen nyelven), munkáira 1700 hivatkozás történt. 5 könyv és számos
kiadvány szerkesztôje volt. 15 hazai, ill. nemzetközi konferencia
szervezésében vett részt.

1998-ban az Európai Termoanalitikai Szimpózium elnöke volt.
A szakma nemzetközi szervezete, az ICTAC elismerô díját 2008-
ban Brazíliában neki ítélték.

1963-ban doktorált a BME-n, 1971-ben kandidátusi, majd
1994-ben tudományok doktora címet szerzett. Két nemzetközi és
egy magyar tudományos folyóirat szerkesztôbizottsági tagja. 

A Magyar Kémikusok Egyesületében volt szakosztályi titkár,

elnök, jelenleg harmadik ciklusban
az Egyesület alelnöke. Munkássá-
gáért METESZ, Than Károly és Pa-
ulik testvérek díját kapta.

Liptay György mindig büszke
volt fasori múltjára, és sok helyen elmondta, hogy emberi és szak-
mai életében nagyon sokat köszönhet az alma maternek. A gimná-
zium kiváló tanárai tanították meg a szakma szeretetére, a minden
iránt való érdeklôdésre, a humanista szellemre, a mûvészetek, a
zene és a sport szeretetére, a haza szeretetére és egymás megbe-
csülésére.

1984-tôl részt vett az iskola visszaszerzésében. Elôször a veze-
tôség tagja volt, majd alelnöke, jelenleg második ciklusban az egye-
sület elnöke. Korábban az iskolai tanács állandó megbízottja volt,
most második periódusban a tanács választott tagja. 

Aktívan segítette a gimnázium munkáját. Javaslatára vezették be
a régi diákok osztályfônöki órák keretében történô látogatását. A Fi-
zika Évében, 2005-ben kamara-kiállítást szervezett a 4 híres fizika-
tanár tiszteletére (Rácz László, Mikola Sándor, Renner János, Vermes
Miklós). Közremûködött két híres diáktársunk (Harsányi János, Ba-
logh János) mellszobrának felállításában. 2012-ben jelentôs szerepet
vállalt Vermes Miklós szobrának elkészítésében.
Jelenleg azon fáradozik, hogy az új generáció vegye át a régi, hasz-
nálható hagyományokat, értékeket, és a kiöregedô tagok után a fi-
atalok vigyék tovább a híres fasori szellemet, értékeket.
80. születésnapjára jó egészséget, és további aktív munkálkodást kí-
vánunk!

Dr. Jeszenszky Zoltán
professzor emeritus, fôtitkár
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Egyesületünk elnöke,

Liptay György 80 éves
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Kliment Zsuzsanna tanárnô 
nyugdíjba ment
Az idei tanév is elkezdôdött a Fasori Evangélikus Gimnáziumban,
ahogy a többi: izgalmakkal, várakozással, lelkesítô és lehangoló vál-
tozásokkal. Ez utóbbiak közül a legszomorúbb, hogy Kliment Zsu-
zsanna tanárnô nem kezdi velünk ezt a tanévet, mert nyugdíjba
vonul.

1991 óta tanított magyar- történelem szakos tanárként isko-
lánkban. Tanári munkásságát mindenkor az igényesség, a kitartás és
az ôszinte szakmai elhivatottság jellemezte. Lelkiismeretes munká-
jával és a keresztény értékek határozott képviseletével több mint
húsz éven keresztül hûségesen szolgálta az evangélikus oktatás
ügyét. Színvonalas munkájával, áldozatos segítôkészségével és sok-
oldalú személyiségével iskolánk meghatározó tanáregyéniségévé
vált, aki hitelesen tudott képviselni és közvetíteni egy olyan érték-
rendet, amely mindannyiunk számára meghatározó: a tudás, a hit
és az erkölcsi helytállás értékeit.

A gimnáziumunkban töltött 21 év alatt sokféle, többirányú te-
vékenységet folytatott. Osztályfônökként nagy hangsúlyt fektetett
diákjai nevelésére, fáradságot és idôt nem kímélve tanításon kívüli
programokat szervezett: táborokba, kirándulásokra, színházba, mú-
zeumba, megemlékezésekre vitte diákjait, hogy látókörük szélesí-
tésével mûveltséget és maradandó közösségi élményeket nyújtson
számukra.

Amikor iskolánk kibôvült a négy alsó évfolyammal, ô is tevéke-
nyen részt vállalt a 8 osztályos képzés tantervének kidolgozásában
és a fasori tankönyvek létrehozásában.
A tanítás mellett 16 éven keresztül iskolánk könyvtárosa is volt, ki-
alakította, fejlesztette és gondozta a tanári könyvtárat, sokat segítve
ezáltal mindnyájunk munkáját.

Minden évben felkészítette diák-
jait a Kazinczy Szép Magyar Beszédért
versenyre, ahol rendre „dobogós” he-
lyezést értek el a tanulói.

Iskolánk magyar munkaközösségé-
nek vezetôjeként szervezte és segítette
kollégái munkáját; éveken keresztül
vezetôtanárként irányította az ELTE ta-
nárképzô fôiskola, majd a Károli Gás-
pár Református Egyetem hallgatóit.
Rendszeresen vállalt érettségi elnöki
teendôket is közép és emelt szinten
egyaránt.

Kliment Zsuzsanna tanárnô ma-
gyar- és történelemóráin kívül is sokat
tett iskolánkban a magyarságtudat
megerôsítéséért és nemzeti hagyomá-
nyaink ápolásáért. Számos iskolai ün-
nepélyt szervezett, magas színvonalú
trianoni megemlékezéseit sokáig nem
fogjuk elfelejteni. A Rákóczi Szövetség

munkájába bekapcsolódva éveken
keresztül felvidéki magyarokkal
együtt ünnepelhette iskolánk diák-
csoportja március 15-ét.

Szívügyének tekintette népi kul-
túránk megismertetését és megszerettetését, a hagyományos érték-
és érzésvilág kincseinek közvetítését. Megalakította a „Fasor Nép-
táncegyüttest”, amely 1995-tôl 2002-ig mûködött, és számos itthoni
és külföldi fellépéssel öregbítette iskolánk hírnevét. Ehhez kapcso-
lódva megalapította a Hagyományôrzô Egyesületet, kidolgozta a ha-
gyományôrzô osztály munkatervét, így 1996-ban elindulhatott egy
olyan osztály, amely a néprajzi ismeretek elsajátítása mellett
kézmûvességgel, néptánccal és népdalénekléssel is foglalkozott.

Igényes tanári munkája részeként folyamatosan továbbfejlesz-
tette szakmai tudását, lépést tartva az új oktatási-nevelési cél-
kitûzésekkel és módszerekkel. Évekig szerkesztette az Evangélikus
Iskola c. pedagógiai folyóiratot.

Kliment Zsuzsanna tanárnô tanári pályája intézményünk újrain-
dítása óta összefonódott a gimnáziummal. Odaadó szakmai és pe-
dagógiai munkájával, hiteles személyiségével példát nyújtott
diákjainak és kollégáinak egyaránt. A szellemi nyitottság és az em-
beri tisztaság erkölcsi parancsát közvetítve a keresztény életszemlé-
let maradandó értékeit képviselte számunkra.

A jól megérdemelt pihenés éveire sok örömöt, jó egészséget,
Isten áldását kérjük. 

Kuklis Éva
tanár
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Amikor Luther megindította a reformációt, két magasztos elvet
hirdetett. Egyfelôl hirdette a lelkiismereti szabadságot és a sza-
bad kutatás elvét; másfelôl követelte, hogy Isten igéjét a nép

anyanyelvén hirdessék. A szabad kutatás elve felvirágoztatta a tu-
dományt; Isten igéjének a nép nyelvén való hirdetése virágzásnak
indította a nemzeti irodalmat.

A reformáció elôtti korból egyetlen magyar nyelvû nyomtatvá-
nyunk sincs. A reformáció elôtt Magyarországon csak egy könyv-
nyomdánk volt Budán. Ebbôl csak két latin nyelvû nyomtatvány
maradt ránk az 1473. évbôl. A mohácsi vész után az a nyomda is
megszûnt.

Alig indul meg azonban a reformáció, nálunk is megindul a ma-
gyar nemzeti irodalom. Az elsô magyar nyelvû nyomtatvány már
1527-ben Krakkóban jelenik meg egy grammatikai mûben, melyet
Luther és Melanchton tanítványa, Erdôsi Szilveszter János írt. Ugyan-
csak ô írta s adta ki az elsô magyar nyelvtant 1539-ben, s 1541-ben
az Újtestamentumot is lefordította.

Az elsô magyarországi nyomtatványnak a megjelenésétôl, 1527-
tôl kezdve 1541-ig, tehát 14 év alatt, jóval több mû jelent meg ma-
gyar nyelven, mint amennyi azelôtt Árpád korától kezdve a
reformációig, tehát 600 éven át maradt ránk.

E rövid idôszakban magyar nyelven, evangélikus íróktól a kö-
vetkezô mûvek jelentek meg: Komjáthy Benedek: Szent Pál levelei
1533-ban Krakkóban. — Pesti Gábor: Újtestamentuma 1536-ban
Bécsben. — Megjelent még két evangélikus énekeskönyv. — Egy ma-
gyar Aesopus. — Egy verses Krónika. Tehát mi evangélikusok büszkén
vallhatjuk, hogy az elsô nyomtatásban megjelent magyar könyveket
Luther követôi, az evangélikusok írták.

A reformáció újjáalkotó erejét semmi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy - habár hazánk a XVI. században a politikai belharcok,
török hódítások és rombolások színtere volt, - egyházi, iskolai és iro-
dalmi téren nem kevesebb, mint 28 nyomda mûködött, melyek ki-
zárólag evangélikusok és reformátusok birtokában voltak. A magyar
nyomdák között úttörô volt az evangélikus gróf Nádasdy Tamás költ-
ségén Újszigeten felállított nyomda. Az állandó nyomdák mellett
feltûntek a vándornyomdák is. Egyik-másik protestáns pap igehir-
detô hivatása mellett író, betûszedô, nyomtató és könyvárus is volt
egy személyben. E korban létrejön a magyar elbeszélô és lírai köl-
tészet is. E korszak két legnagyobb lírikusa Balassa Bálint, az evan-
gélikusok neveltje és tanítványa, Rimai János pedig az evangélikus
egyház híve.

Az üldözések alatt, amikor a magyar protestantizmus gyengült,
visszafejlôdött a magyar nemzeti irodalom is, és az iskolában a ma-

gyar nyelv helyére újból a latin nyelv lépett.
De az elnyomatás idején is fôtényezô maradt a magyar protes-

tantizmus és az evangélikus egyház a nemzeti mûvelôdésben. Az
evangélikus Bárány György sürgette a szatmári béke évében, 1711-
ben, hogy be kell vinni a magyar nyelvet a tanításba. Az evangéli-
kus Bél Mátyás pozsonyi líceumi igazgató és lelkész írta az elsô
német nyelven megjelent magyar nyelvtant; ô adta ki elsônek tör-
ténelmünk forrásmûveit (Notitia Hvngariae novae historico geog-
raphica) s bevezette a földrajz tanítását a líceumba.

A híres Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész állította fel
az elsô gazdasági iskolát. — 1780-ban indítja meg az evangélikus
Ráth Mátyás lelkész Pozsonyban az elsô magyar lapot. — A görög-
római klasszikai iránynak halhatatlan mûvelôje az evangélikus Ber-
zsenyi Dániel volt. — Mikszáth Kálmán, Pekár Gyula, Székács József
irodalmunk kiválóságai evangélikusok. — 1848-ban a magyar sza-
badságharc vezércsillagai, Petôfi Sándor, Kossuth Lajos és Görgey
Artúr evangélikusok voltak. Mindebbôl látható, hogy Luther követôi,
az evangélikusok a magyar irodalom és mûvelôdés terén mindig ve-
zetô szerepet játszottak.

"Az evangélikus gimnáziumok közül különösen Besztercebá-
nyának, Pozsonynak és Sopronnak volt nagy hatása az oktatás to-
vábbfejlesztésére” (Majba J. Vilmos hivatkozott tanulmánya után).

Az 1823-ban Pest második középiskolájaként életre hívott Bu-
dapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Fôgimnáziumban — miként
dr. Böhm Károly a legkiválóbb magyar idealista filozófus, a gimná-
zium igazgatója, majd kolozsvári egyetemi tanár és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja írja — a gimnáziumi oktatás fôfeladata: „az
értelmi erônek oly mérvû kifejlesztése, hogy a tanuló önálló ítélésre
szert tegyen, mely ôt elsô sorban az egyetemi tanulmányokra, az-
után pedig bármely tudományos foglalkozásra s munkásságra ké-
pesíti.” A gimnáziumi oktatás során „kifejlenek az ifjú lélekben rejlô
erkölcsi csírák, feléled az önállóan felismert és megítélt ideálok iránti
lelkesedés s képzôdik ezen a biztosan lerakott alapon az élet reális
viszonyai közt az önálló egyéniség, az erkölcsi jellem.”

Röviden: „a gymn. oktatás fôcélja nem befejezett rendszeres is-
meret nyújtása, egy tantárgyban sem; a gymnasiumi oktatás fôcélja,
…. a tudományos lelkület megteremtése.” 

Ez a szellem és ez a lelkület tette lehetôvé, hogy a Budapesti
Evangélikus Gimnázium a magyar protestáns iskolák hagyományai-
nak megfelelôen eredményesen nevelt és oktatott. Dr. Szigethy Lajos
a gimnázium egyik nagyhírû régi tanára megfogalmazása szerint a jó
iskola legfôbb feltétele a jó tanár. Emellett természetesen szükség
van a megfelelô összetételû diákságra és a tanítás, az oktatás magas

A magyarországi evangélikus egyház 
szerepe az egyetemes

és a magyar kultúrában
Különös tekintettel a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumra
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színvonalú módszereire. Ha ezeket a tényezôket megvizsgáljuk,
akkor megállapítható, hogy a gimnázium tanárai közül igen sokan
egyetemi tanárok lettek, és nemcsak hogy szép számban akadtak
közöttük akadémikusok, hanem többen a Magyar Tudományos Aka-
démián és a tudományos életben vezetô szerepet játszottak.

A gimnázium tanárai közül 18-an lettek a Magyar Tudományos
Akadémia levelezô, illetve rendes tagjai:

Böhm Károly filozófus, Császár Elemér irodalomtörténész, Dor-
ner József botanikus, Fest Sándor filológus, Fröhlich Róbert klasszika-
filológus, az MTA fôkönyvtárosa, Greguss Gyula fizikus, Gyôry Vilmos
szépíró és mûfordító, Heinrich Gusztáv germán filológus, az MTA
fôtitkára, Kerecsényi Dezsô irodalomtörténész, Lehr Albert nyelvész,
Melich János nyelvész, Mikola Sándor fizikus, Pecz Vilmos klasszika
filológus, Petz Gedeon germán filológus, Szénássy Sándor klasszika
filológus, Taubner Károly matematikus, Tolnai Vilmos nyelvész és iro-
dalomtörténész, valamint Vajda Péter szépírás, pedagógia, termé-
szettudomány.

A volt tanárok közül Renner János és Vermes Miklós az elsô Kos-
suth-díjasok között, Heckenast Gusztáv késôbb szerepelt.

Széchenyi-díjjal Sárkány Sándort tüntették ki.
Frenyó Vilmos, Kilczer Gyula, Lipták Pál, Móczár László, Renner

János és Sárkány Sándor tudományok doktora fokozatot szerzett.
Bártfai József, Bánhegyi József és Fekete Zoltán tudományok kan-

didátusa fokozatot szerzett.
A gimnázium magas követelményrendszere és annak tudata,

hogy ebben az iskolában minden értéke szerint méretik, kialakította
azt a becsületes diákszellemet is, mely a jó tanárok mellett nélkü-
lözhetetlen az eredményes oktatásban.

A gimnázium tanítványai közül 22-en lettek a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezô, illetve rendes tagjai:

Balogh János zoológia, állatrendszertan, ökológia, Bókay János
gyermekgyógyászat, Császár Elemér fizika, Cselôtei László kertészet,
öntözés, Falk Miksa bölcsészet, Frölich Izidor fizika, Frölich Pál fi-
zika, Gyôy Tibor orvostörténet, Haar Alfréd matematika, Horn Artúr
alkalmazott állatgenetika, Kandó Kálmán vasút-villamosítás, Kovács
István atomfizika, Lukács György filozófia, esztétika, Moravcsik Gyula
görög filozófia, bizantinológia, Petri Gábor sebészet, kísérletes se-
bészet, Pulszky Károly mûtörténetírás, Riedl Frigyes irodalomtörté-
net írás, Szidarovszky János filológia, Telegdi Roth Károly földtan,
Tomcsányi Pál mezôgazdaság, Wellmann Imre történet és Zimmer-
mann Ágoston zoológia.

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjai a diákok közül:
Harsányi János játékelmélet, Nobel-díjas, Sebeôk Tamás nyelvé-

szet, szemiotika és Wigner Jenô atomfizika, Nobel-díjas.
A Magyar Tudományos Akadémia külsô tagjai a diákok közül:

Ambrus Gyula hematológia, onkológia, Hottovy Tibor urbanisztika,
informatika, Ladik János kvantumkémia, elméleti biofizika, Morav-
csik Gyula (ifj.) etika és Stein Aurél Ázsia kutató. 

Kossuth-díjas diákok: Balogh János, Bitskey Tibor, Facsinay László,
Faludy György, Farkasdy Zoltán, Kovács István, Lukács György, Márk
Tivadar, Moravcsik Gyula, Párkai István, Pigler Andor, Szegô Miklós,
Sztankay István a Nemzet Színésze, Tátrai Vilmos, Vankó Richárd és
Zimmermann Ágoston.

Állami-díjas diákok: Cselôtei László, Horn Artúr, Jánossy György,
Kovács István, Krempels Tibor és Petri Gábor.

Széchenyi-díjas diákok: Balogh János, Bródy András, Csaba
László, Kucsman Árpád, Pigler Andor és Tomcsányi Pál.

A gimnázium tanítványai közül néhányat, akik neve eddigi fel-
sorolásunk egyik elôzô kategóriájában nem szerepelt, kezdettôl
fogva mint kiváló mûvészeket, költôket, írókat, tanárokat és tudó-
sokat (tudományok doktorai, illetve kandidátusai) említünk meg.

Az idôsebb (a 19. században született) korosztályból:
Bexheft Ármin orvos, Fényes Adolf és Glatz Oszkár festômûvész,

Ignotus Hugó újságíró, Jugovics Lajos geológus, Hazay Olivér filozó-
fus, tanár, Karlovzsky Bertalan festômûvész, Kálmán Imre zene-
szerzô, Kéler Napoleon építész, Körmendi Frimm Jenô szobrász,
Krepuska Géza fülorvos, Lampl Hugó vízépítô mérnök, Pecz Samu
építész, a gimnázium és a templom tervezôje, Podmaniczky Frigyes
író, politikus városrendezô, városépítô, Pulszky Károly mûtörténe-
tíró, Szontagh Tamás geológus, Vidor Emil építész, Zsigmondy Árpád
bányamérnök és Zsigmondy Béla kútfúró, hídépítô, gépészmérnök.

A kiváló tanítványok további névsorát Mikola Sándor hivatkozott
tanulmányában találjuk!

A fiatalabb (a 20. században született) korosztályból:
Almásy Gedeon kémiai technológiai folyamatok és készülékek,

Balikó Zoltán lelkész, Balázs Béla sztellárasztronómia, Balogh Péter
belgyógyász orvos, Bánhegyi György tanár, Blahó Miklós hidrodina-
mikus, Bognár János funkcionálanalízis, Bohus Gábor biológus,
Boytha György jogász, de Chatel Andor reumatológus, Csipkay Sán-
dor tanár, Czoboly Ernô fémek törése, fáradása, Doleschall Sándor
kôolaj és földgázlelôhelyek kitermelése, Doráti Antal karnagy, Er-
délyszky Zsigmond meteorológus, Frenkl Róbert élettan, korélettan,
Fröhlich Lóránt orvos, Gadó Pál kristálytan, kristályfizika, Geleji Fri-
gyes mûszáltechnológia, Gerey Gyula félvezetô és kvantummecha-
nikai eszközök, Götze Árpád orr-, fül- és gégészet, Grynaeus Tamás
néprajz, folklór, Gyapay Gábor történész, tanár, a gimnázium újra-
indítója, Magyar Örökség díjas, Gyôrbíró Károly analitikai kémia,
Hafenscher Károly lelkész, Haitsch Gyula jogász, Hargitai László ta-
lajkémia, Harmati Béla püspök, Harsányi László igazságügyi orvos,
Henszelmann Frigyes szilikáttechnológia, Honos János építész, Irányi
Béla orvos, Magyar Örökség díjas, Jánossy István (ifj.) tanár, lelkész,
Jeszenszky Zoltán mezôgazdaság gépesítése, de Jonge János kémiai
technológia, Kautzky József színmûvész, Kepes György festô, fotog-
ráfus, mûvészeti író, Kéry Lajos orthopédia, Keserû Bálint irodalom-
történet, Király László erdészet, Komár József idegbetegségek,
Kremmer Tibor biokémia, Kôszegfalvi Tibor városépítés, település-
tudomány, Králik Dezsô analízis, Kurutz Károly hegesztôgépek, au-
tomatikus vezérlés és szabályozás, Lenkei Péter létesítmények
elmélete és vizsgálata, vasbeton hidak, mûszaki mechanika, Liffa
Zoltán orvos, Linczényi József építész, Liptay György analitikai kémia,
Lipták László mûszaki mechanika, Lukács József automatikai és te-
lemechanikai mûszerek, berendezések, Martin György néprajz, ze-
nekutatás, Márton József szerves kémia, Móritz Péter fizikai kémia,
Muncz Frigyes lelkész, Nagy Béla Antal építôipari technológia, Neu-
mann János matematikus, Fermi-díjas, Neumark Tamás általános és
kísérleti patológia, Novák Ervin mikrobiológia, Pallai Iván vegyipari
rendszertechnológia, Pásztor György gyógyszerész, jégkorongozó,
Peskó György orgonamûvész, Peskó Zoltán (ifj.) karmester, Pred-
meszky Tibor orvos, közegészségtan, Radnai Béla kórbonctan, Ráto-
nyi Róbert színmûvész, Sándor János tanár, Scholtz László lelkész,
Schütz Ödön altáji és kaukázusi nyelvész, Simon Endre filozófus, Solt
Kornél logika, Stohl Gábor állattan, Sváb János biológia, Szádeczky-
Kardoss Gyula geodézia, Szenthe János geometria és topológia,
Szépfalusi István lelkész, Taksony György a tüzelôanyag komplex
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energetikai és technológiai felhasználása, Tamás Ferenc szilikáttechnológia, Tarnóczi Tivadar fizika, Vajda Ferenc fizika, tanár, Vajda György
szívbetegségek, Vitális György földtan és Zimmenmann Frigyes orvos.

Ez a lista természetesen nem teljes, de Gimnáziumunk ma is büszke azokra a tanáraira és diákjaira, akik szellemiségük, szorgalmuk, hi-
vatástudatuk és hazafias lelkületük által vezérelve mindent megtettek kimagasló eredményeik eléréséért!

Az 1952. évben megszüntetett, de az 1989/90-es tanévben — 37 évi kényszerszünet után — újjáéledt Gimnázium az ôsi protestáns is-
kolák haladó hagyományaira és szellemiségére támaszkodva, a jövôben is arra törekszik, hogy minden elvárásnak eleget téve, kiválóan
képzett új nemzedéket adjon mind a magyar haza, mind az evangélikus egyház számára!

Össszeállította:
Dr. Vitális György, volt fasori diák és tanár

IRODALOM
Böhm Károly (1882): A budapesti ág, hitv. ev. fôgymnasium tanári testületének véleménye a gymnasiumi oktatás rendezése iránt. 

A Budapesti Ág, Hitv. Evang. Fôgymnasium Értesítôje, 1881/82. Budapest, 3-38.
Gyapay Gábor (1989): A Budapesti Evangélikus Gimnázium története. Tankönyvkiadó, Budapest, 1-156.
Hargitai László (1983): Ünnepi beszéd az 1948-ban érettségizettek 35 éves találkozóján. In: Fasori érettségink 35. évfordulójára 1948-1983.

Készült a fasori öregdiákok számára, belsô használatra. Budapest, Kézirat, 1-11.
Loisch János (1937): Dr. Böhm Károly 1846-1911. A Budapesti Evangélikus Gimnázium Értesítôje az 1936/37. iskolai évrôl az intézet fenn-

állásának 114. évében. Budapest, 3-13.
Majba J. Vilmos (1937): Az evangélikus egyház hatása a magyar nemzeti irodalomra. Dr. Luther Márton kis kátéja magyarázatokkal, 

XIX. kiadás, Budapest.
Mikola Sándor (1935): I. Iskolánk multja. A Budapesti Evangélikus Gimnázium Értesítôje az 1934/35. iskolai évrôl, az intézet fennállásának

112. évében. Budapest, 25-31.
Szigethy Lajos (1923): I. Jubiláló Fôgimnáziumunk. A Budapesti Ág, Hitv. Evang. Fôgimnázium Értesítôje az 1922/1923. iskolai évrôl, 

Budapest, 3-11.
Vitális György (2000): Fasori tanárok és diákok tudományos fokozatai, Kossuth-, Állami- és Széchenyi-díjasok. Fasori Öregdiák, 

VI. február hó 16-19.

Rákospalotán született 1925. január 3-án. Ott végezte a négy
elemi iskolát, majd a „Fasori” Evangélikus Gimnáziumban
érettségizett 1943-ban olyan osztálytársakkal mint Gáncs

Aladár, Gyapay Gábor, Irányi Béla, Tóth-Szöllôs Mihály.
1943-tól a Kertészeti és Szôlészeti Fôiskolán, majd jogutód-

ján a Magyar Agrártudományi Egyetemen tanult és szerzett okle-
velet 1947-ben. 1948-tól különbözô beosztásokban termelési,
termelésszervezési, vállalati és irányítási gyakorlatot szerzett.

Kandidátusi értekezését 1955-ben, akadémiai disszertációját
1965-ben védte meg. 1970-ben a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelezô, 1976-ban pedig rendes tagjává választották. Az
MTA Mezôgazdasági Vízgazdálkodási Bizottságnak tagja, majd
több ciklusban elnöke volt.

1954-ben a Kertészeti Tanszék megszervezésével és vezeté-
sével bízták meg. 1960-1962 között a Gödöllôi Agrártudományi
Egyetemen a Mezôgazdaság Tudományi Kar dékánja volt, 1978-
1981-ig az egyetem rektori tisztségét töltötte be.

1975-ben országgyûlési képviselôvé választották, 1977-ben
az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságának elnöke lett. Az
1980-as és az 1985-ös országgyûlési választások mindkét tisztsé-
gét megújították.

Oktató-, tudományos- és tu-
dományszervezô munkáját 1964-
ben Akadémiai Díjjal, 1988-ban
Állami Díjjal, 1995-ben pedig a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjével ismerték el.

A Fasor 1989-es újraindulásában nagy jelentôsséggel bíró,
1984. október 5-én megalakuló Fasori Öregdiákok Baráti Körének
társelnöke, 1985-tôl elnöke, valamint 1989-1992-ig a Fasori Gim-
názium Volt Növendékei Egyesületének elnöke lett.

A Fasor újjáélesztésére irányuló parlamenti tevékenysége
révén elévülhetetlen érdemeket szerzett Petri Gábor és Szentá-
gothai János akadémikus professzorokkal együtt.

2012. február 29-én hunyt el Budapesten.

Nyugodjon békében! A Fasor az emlékét megôrzi!

Összeállította: 
Szabó Zsolt

In memoriam 
Dr. Cselôtei László (1925-2012)
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Dr. Irányi Béla 1943-ban érettségizett. Magyar Örökség-
díjas orvos iskolatársunk a genfi Fasor Verein jegyzôje,
majd titkára, a Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt

Növendékeinek Egyesülete tiszteletbeli külföldi társelnöke, majd
tiszteletbeli elnöke. Változatos életútját 80. születésnapja alkal-
mából dr. Gyapay Gábor (1943) a Fasori Öregdiák címû kiadvá-
nyunk 2005. évi számában foglalta össze. Ennek alapján, azt
néhány adattal kiegészítve emlékezünk Dr. Irányi Bélára.

„Kitüntetéssel érettségizett és az országos tanulmányi verse-
nyen is gyôzelmet aratott a földrajz tantárgyban, dicsôséget sze-
rezve nemcsak önmagának, hanem gyarapítva az iskola fokoza-
tosan nagyra növô babérkoszorúját is.

Mindkét szülôje tanár volt, és ugyanakkor mindketten a kép-
zômûvészetek aktív mûvelôi is voltak. Az emberi életnek minden
szép és a szellemi teljesítményt megtestesítô dolga iránt érdeklôd-
tek, azokat óvták, tanítványaikba azok tiszteletét beoltották. Ter-
mészetes, hogy ez a családi környezet a növekvô Béla gyerek
számára az egyetlen igaz és elképzelhetô életformát jelentette, amit
átélt, megismert és ami annyira belegyökerezett lelkébe, hogy
egész életútját meghatározta.

Az érettségije évében hazánk már elkeseredett harcokban állt,
így Béla úgy döntött, hogy önként jelentkezik a haza védelmére.
Szovjet hadifogságba került, ahonnan megszökött, de valami „jó-
akarója” feljelentette. A szovjet hadsereg elfogta és hadbíróság elé
állította. Az ítélet 10 év szigorított munkatáborra szólt.

A tíz évet letöltötte-túlélte, ám hazajövetele után a kitörô ma-
gyar forradalom arra késztette, hogy a szovjet hatalom ellen ismét
fegyvert ragadjon. A forradalom  leverése után nem volt tanácsos
itthon maradni. Svájcba emigrált. Kint orvosi diplomát szerzett,
majd fáradhatatlanul végezte Grindelwaldban a baleseti sebészi
hivatását. Béla doktor neve rövidesen közismert lett, úgyannyira,
hogy postai címzésének is elég volt azt írni: Béla doktor, Grindel-
wald.

Nehéz és gyötrelmes életútját a mérhetetlen sok szenvedés
azonban nem törte meg, ellenkezôleg jellemének nemes vonásai
még sokkal élesebben kirajzolódtak! Rendkívül megható és meg-
rázó az emlékirata néhány mondata: 
»Hazatértünk után sokan érdeklôdtek afelôl, hogy mi bántott le-
ginkább, mit volt legnehezebb elviselni: az éhezést, a testi bán-
talmakat, a nehéz munkát, a honvágyat, a kilátástalan helyzetet,
vagy a bizonytalanságot. Nekem a megalázás, emberi méltósá-
gom semmibe vétele fájt a leginkább. Önállóságomat, szabadsá-

gomat, nevemet elvesztve egyén helyett szám lettem egy amorf
tömegben. Megvetett fasiszta rabszolga. De az átélt események
bizonyságot adtak nekem arról, hogy Isten nem hagyott el, meg-
ôrzött a veszélyben és hazasegített. Többször megtapasztaltam,
ha valamilyen bajból magam akartam kikászálódni, nem sikerült,
ha Isten vezetésére bíztam magam sikerült. Eleinte néhányszor
próbáltam megszökni. Mindhiába. Többször lôttek rám közelrôl
is. Nem találtak el. Sokáig, évekig tartott, míg megemésztettem ezt
az elnyomó követ. Megtanultam, a miérttel nem szabad foglal-
kozni, a rám mért megpróbáltatást el kell fogadni, vele élni. Idô-
sebb, tapasztaltabb társaimmal beszélgetve lassanként rájöttem
arra, hogy az elviselt szenvedés, a sikeresen megállt próba, a meg-
alázás legyôzött érzése engem megváltoztatott, megacélozott, lel-
kileg elônyömre vált. Más lett a világnézetem, más szemmel
nézek embertársaimra, más az értékrendsze- rem, másképp íté-
lem meg a problémákat, az anyagiakat és fôként saját magamat.
Nem én vagyok a legfontosabb. Nem az életpályán elért rang,
cím a fontos, hanem a belsô érték, az emberi magatartás.«

A Gimnázium újraindítása körüli munkálatokban dr. Irányi
Béla is tevékenyen részt vett. 1988. februárjában újabb erôkkel
bôvült az iskoláért küzdôk tábora! Dr. Bogsch Árpád (1937) a
Szellemi Tulajdon Világszervezetének alapító vezérigazgatója
Genfben bejelentette, hogy a svájci törvények szerint Fasor Ve-
rein néven egyesületet hoznak létre. Az egyesület jegyzôje dr. Irá-
nyi Béla orvos lett. Az egyesület célja: „volt iskolánk jelentô-
ségének ismertetése, a velünk rokonszenvezô közvélemény meg-
mozdítása, további erkölcsi, szellemi és anyagi támogatás biztosí-
tása”.

Dr. Irányi Béla szervezô munkája az egyesület egyik legfonto-
sabb összetartó ereje volt. Fel sem sorolható azon pénzösszegek
sokasága, amelyeket a diákjaink ösztöndíjára, étkezési költségeire,
a tanárok jutalmazására, a fiúinternátusra az Ô közremûködése
révén juttatott el a genfi Fasor Verein.

Megható pillanatok voltak, amikor ezeket az összegeket sze-
mélyes jelenlétével adta át az érdekelteknek.

Dr. Irányi Béla élete és munkássága mindnyájunk számára pél-
dául és mintául szolgál!

Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. (Példabeszédek 1,7)

Összeállította: 
Szabó Zsolt

In memoriam 
dr. Irányi Béla 
(1925 – 2012)
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Életének 86. évében hosszú betegség után elhunyt Simon Ró-
bert ny. fôiskolai docens, fasori öregdiák, az Öregdiákok
Egyesületének korábbi alelnöke, a fasori evangélikus gyüle-

kezet tiszteletbeli presbitere.
1946-ban érettségizett a Fasori Evangélikus Gimnáziumban,

majd behívták katonának. 1957-ben szerelt le, azt követôen az
Idegen Nyelvek Fôiskoláját végezte el, késôbb 1968-ban az ELTE
angol szakán szerzett diplomát. Ezt a nyelvet tanította évtizedeken
át, a Külügyminisztériumban és a Külkereskedelmi Fôiskolán 74
éves koráig.

Nagy öröm volt számára a Gimnáziumunk újraindulása, éve-
ken keresztül tagja volt az Igazgató Tanácsnak, a gyülekezet kép-

viseletében. Nyelvtudásával és hazafias érzelmeivel sokat segített
mind a gyülekezeti életben, mind az iskola életében. Nemzeti
ünnepeken, évfordulókon jelentôs beszédeket mondott. Régi osz-
tálytársaival itthon és határainkon túl tartotta a kapcsolatot, ba-
rátságot.

Feleségével 58 évet élhettek együtt, gyermekeit és unokáit
igyekezett hitre és nemzeti érzésekre tanítani.

2012. június 22-én búcsúztunk tôle a fasori református temp-
lom urnatemetôjében.

Emlékezete legyen áldott közöttünk, neve legyen felírva az
Élet Könyvébe Mennyei Atyánknál!

Szirmai Zoltán, ny. fasori lelkész

Ikematsu-Papp Gabriella négy évig volt fa-
sori diák, 2000-ben érettségizett gimná-
ziumunkban. Osztályfônöke Koren Pálné

volt. Jelenleg férjével Japánban él. Errôl és a
középiskolai évekrôl mesél nekünk a távol-
ságra tekintettel emailben készült interjúban. 

MILYEN INDÍTTATÁSBÓL FELVÉTELIZTÉL A FASO-
RIBA? MIT TUDTÁL KORÁBBAN ERRÔL A GIMNÁZI-
UMRÓL? A VÁRTAKHOZ KÉPEST MENNYIBEN VOLT

MÁS, AMIT FASORI DIÁKKÉNT MEGTAPASZTALTÁL?
Nálam a Fasoron kívül még a mûvészeti
irány merült föl, de tizenhárom évesen azt
gondoltam, a mûvészet ihlet kérdése, nem
akarok megrendelésre alkotni (azóta cizel-
lálódott a hozzáállásom). Erôs vonzást je-
lentett az is, hogy akkor már a család há-
romötöde fasori volt. Tíz éve elhunyt Apám,
Papp János, vagy ahogy a diákok nevezték,
„Papp Joe”, történelem-spanyol szakos
tanár és osztályfônök a kezdetektôl fogva
részt vett az iskola újrafelvirágoztatásában.
Nelli húgom és Kristóf bátyám pedig akkor
már több éve oda jártak. Elmondásaik alap-
ján érdekes világnak tûnt a Városligetnek ez
a csücske. És tényleg az volt! Zsongó szel-
lemi mûhely, sok játékkal és lehetôséggel.
Teret kaptunk tanulni, saját fejjel gondol-
kodni, megmérettetni. Tíz év távlatából már
meg tudom nevezni azt a közösségalkotó
erôt, amit kezdettôl fogva éreztem és azóta
is tapasztalok, aminek köszönhetôen a fa-
sori diákok könnyen megtalálják a közös
hangot. Ez a „fasori szellem”. Ez tizennégy

éve elég üresen csengett volna a számból,
de mostanra elôjöttek a színei, élesebbé vál-
tak a kontúrjai. Ebben a fogalomban szá-
momra benne van az elôdök példája, a mi
egykori útkeresésünk, élményeink és a mos-
taniak lelkesedése és növekedése.  Ugyan-
úgy vagyok „fasori diák”, mint magyar —
mindkettôre büszke.

KIK AZOK A TANÁROK, AKIK A LEGNAGYOBB HA-
TÁSSAL VOLTAK AZ ÉLETEDRE? MIK VOLTAK AZOK

AZ ÉLMÉNYEK, AMELYEKRE A LEGSZÍVESEBBEN EM-
LÉKSZEL VISSZA?
Apámtól tanultam meg, hogy a „Fasori Diák
mindig kíváncsi”, és hogy a lexikális isme-
retek is fontosak, de még fontosabb, hogy
tudd, mikor melyik könyvet vedd le a polc-
ról. Ebben erôsített meg osztályfônökünk,
Koren tanárnô is. Mellette megtanultuk ösz-
szefüggéseiben látni a dolgokat és kiállni
magunkért,egymásért. Nagy élmény volt
minden osztálykirándulás és tábor. Különö-
sen a nyári biciklitúra az Ôrségben, illetve
Svédország és Olaszország, ahova vegyes
évfolyamokból verbuvált csapattal utaztunk.
Érdekeltek az érzelmi intelligenciát is meg-
érintô dolgok: ilyen volt a drámacsoport és
mivel volt érzékem a rajzhoz, kerámiához,
ezeknek a mûhelyeknek is tagja voltam (ott-
hon ôrzöm az akkor készített tanárportré-
kat). A Nováky tanárnô vezette FaFok
kórusba is ellátogattam néha, mert énekelni
jó! És csak hogy pár emlékképet felvillant-
sak: megmaradt Miklóssy tanár úr humora,

Szita Zsuzsa tanárnô következetessége,
Varga Tamásné Gabi néni ösztönzô ereje és
közvetlensége. A katolikus hittanórákon Ko-
vács Jenô Ágoston atyánál, majd késôbb
Gyimóthyné Ádám Éva tanárnônél mindig
lehetett kérdezni, keseregni, véleményt üt-
köztetni, ami egy kamasz számára nagyon
fontos. Vitális tanár úr stand-up comedy jel-
legû óráin pedig szórakozva tanultunk és
döbbenetes, hogy még most is fel tudok
idézni az akkor tanultakból. Az évfolyamból
többedmagammal vettem részt az Országos
Földtani Pályázaton, ahol „taroltak” a Faso-
riak. A jutalom egy földtani tábor volt. Ez
majdnem elvitt a geológia irányába, de aztán
gyôzött a japán nyelv, amit Paizs Gáborné
Éva néni tanított nekünk nagy-nagy szere-
tettel. Az ô hatására erôsödött meg Japán
iránti érdeklôdésem, amiért — mostani élet-
emet tekintve — külön hálás vagyok Neki. 
A tudás átadása mellett az emberszeretet
az, ami jóvá teszi a tanárt — a Fasorban ilyen
szempontból is volt kitôl tanulnom. Hely-
szûke miatt nem sorolnám (és ismételném)
a neveket.

MARADT-E BÁRMILYEN KAPCSOLATOD A FASORRAL?
A baráti szálak most is élnek. Rendre össze-
futok volt fasoriakkal a nagyvilágban, pél-
dául itt a Távol-Keleten is.  

MIT TANÁCSOLNÁL A MOSTANI DIÁKOKNAK, HO-
GYAN HASZNÁLJÁK KI A LEGJOBBAN A FASORBAN

TÖLTÖTT ÉVEKET?

Emlékezés Simon Róbertre (1926-2012)

Üdvözlet Japánból
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Beszélgessetek sokat, gyûjtsetek értékes élet-
tapasztalatokat! Éljetek a lehetôséggel és ka-
matoztassátok a bennetek rejlô tehetséget! 

HOGYAN ÉS MIKOR KEZDÔDÖTT A VONZÓDÁSOD

A JAPÁN NYELVHEZ?
Amikor megtudtam, hogy indul a Fasorban
japán csoport, azonnal éreztem, hogy ott a
helyem. Vonzott a rejtelmes ismeretlen. Na-
gyon tetszett, ahogy a Tanárnô megtiszte-
lôen a nevünk után teszi a „san”-t és sokkal
inkább rokonnak éreztem a japánokat, mint
bármely nyugati népet. Egy (lelkileg nem is
olyan) távoli világ tárult föl elôttem, ahol
érték a figyelmesség, a mûvészi szépség, a
színek, szavak harmóniája, a kabóca zenéje.
A „kanjik” (kínai írásjelek) pedig a rajzolás
szeretete kapcsán illettek a képbe. Akkor
még nem tudtam, hogy egyszer itt fogok élni.

A FASOR UTÁN HOGYAN ALAKULT AZ ÉLETED?
A Károli Gáspár Református Egyetem Japán
szakán folyattam a tanulmányaimat. De
rögtön halasztottam is, Linzben töltöttem
egy tanévet a bátyámmal, aki ösztöndíjat
nyert oda. Itt rengeteget profitáltam: világ-
látást, emberi kapcsolatokat. Másodéves ko-
romtól dolgozni kezdtem egy magyarországi
japán gyárban tolmácsként. Késôbbi mun-
káim is mind kapcsolatban álltak a japán
nyelvvel, tehát mondhatom, hogy rátértem
erre az útra. Két éve szintén egy tolmács
munka kapcsán találkoztam Hiroshival, aki-
vel májusban ünnepeltük az elsô házassági
évfordulónkat.

HA ÖT SZÓVAL KELLENE JELLEMEZNED A JAPÁNO-
KAT, AKKOR EZEK MIK LENNÉNEK ÉS MIÉRT?.
Amit most mondani fogok, azt nemcsak „bé-
keidôben”, hanem a legnagyobb katasztrófa
idején is tapasztaltam. Fukushima prefektú-
rát, ahol élünk, a földrengés, a szökôár, és
az atomkatasztrófa is sújtotta. Ennek ellenére
a japánok figyelmesek, elôzékenyek, nem
tülekednek. Ügyelnek egymásra és a cso-
porton belüli harmónia megôrzésére.  Fej-
lett a szépérzékük — lelki gyógyír volt az idei
tavaszi cseresznyevirágzás, a nyári kabóca-
zene (most is zúg a koncert, miközben írok).
Tudnak az évszaknak megfelelô szépségek-
ben gyönyörködni. Szorgalmasak — elké-
pesztô gyorsasággal halad az ország talpra-
állítása. Érdeklôdôek: szívesen kérdeznek,
tanulnak más kultúrák képviselôitôl. (Gulyást
fôzünk, túrógombócot gyúrunk, csángó tán-
cot járunk). Összetartóak — a csapatmunka
bajnokai, tudnak együtt dolgozni, amivel
döbbenetes teljesítményt produkálnak.

HOGY ÉRZED MAGAD JAPÁNBAN? HOGYAN TEL-
NEK A NAPJAID?
Elhatároztam, hogy mindenre hagyok idôt,
nem sietem el a beilleszkedést. Bár nem
volt ismeretlen ez a világ, idô volt, mire va-
lamennyire hozzászoktam a kulturális sajá-
tosságokhoz. Azt még messze nem merném
állítani, hogy ismerem ôket (érnek megle-
petések bôven), de igyekszem részt venni a
mindennapokban, mert ezek a tapasztala-
tok gazdagítanak igazán. Más dolog utazó-
ként jönni és más egy japán férfi magyar
feleségeként köztük élni. Egy éve élünk itt,
de nyári hazalátogatásunkkor éreztem el-
ôször igazán, hogy ide is hazajövök.  Az em-
beri kapcsolatok miatt. A márciusi kataszt-
rófa átélése lélekben is második ottho-
nommá tette Japánt.  Akikkel együtt takarí-
tok romokat, együtt sírok a menedékhelyen,
azokkal láthatatlan szálakon összekötôdünk.
Így lett két otthonom. Virág-lét a búzame-
zôben: közéjük tartozom, mégis szembe-
tûnôen különbözöm. Integrálódva önmagam-
má válni. Nehéz dolog, de egyben szép is.
A súlyát azt hiszem, csak évek után lehet
érezni. Hiroshi, a férjem tudja ezt. Jó hu-
morérzekkel megáldott, igazi társam a
jóban meg a bajban is, jó együtt értelmezni
vele a világot és belsô történéseinket.  

HOGY TERVEZITEK, VÉGLEG KINT MARADTOK VAGY

NÉHÁNY ÉV UTÁN ESETLEG HAZAKÖLTÖZTÖK? MI-
LYEN SZAKMAI CÉLOKAT TÛZTÉL KI MAGAD ELÉ, S
EZEK MENNYIBEN BEFOLYÁSOLJÁK AZT, HOGY HOL

ÉLJETEK?
Gyerekek születésével változhatnak a ter-
vek. Semmi nincs kôbe vésve, de ott sze-
retnénk élni, ahol otthon érezzük magun-
kat, ahol a legjobb a családunknak. Hiroshi
egy évet dolgozott Magyarországon, szereti
a családomat, a barátaimat, szóval a haza-
költözés is lehet a jövô zenéje. Egyelôre itt
van dolgunk, szükség van ránk a térség új-
jáépítésében és a nyelvtudás mélyítésére is
itt van lehetôség.  Ezek szakmai és általános
célok is. Emellett a bennem lévô érzések-
nek, élményeknek szeretnék kaput nyitni,
mûvészi kifejezésformákat és ihletet várva.

MILYEN GYAKRAN TUDSZ HAZALÁTOGATNI? HO-
GYAN TARTOD A KAPCSOLATOD A CSALÁDTAGOK-
KAL, BARÁTOKKAL?
Évente legalább egy hazautat tervezünk,
hogy élô maradjon a kapcsolat az otthoni-
akkal. Még az internet korában is küldöz-
getünk egymásnak képeslapokat, kézzel
írott leveleket, de leginkább neten folytat-
juk a megkezdett félmondatokat.

A BLOGBEJEGYZÉSEIDBÔL KITÛNIK, HOGY NAGYON

FONTOSAK SZÁMODRA A MAGYAR HAGYOMÁNYOK,
A MAGYAR KULTÚRA ÉS A KERESZTÉNY VALLÁS IS.
EZEK GYAKORLÁSÁRA MENNYIBEN VAN MÓDOD JA-
PÁNBAN? VÁLTOZOTT-E BENNED BÁRMI A JAPÁN

KULTÚRA HATÁSÁRA EZEKEN A TERÜLETEKEN?
Büszke vagyok a magyar kultúrára, és örü-
lök , amikor meghívnak, hogy meséljek kin-
cseinkrôl. Bár igazából ez egy folyamatos
kultúrköveti pozíció, mert sokszor egy für-
dôben, vagy egy asztalnál is rajtam keresz-
tül kapnak képet Magyarországról.
(Városunkban én vagyok az egyetlen ma-
gyar). Ez egyrészt saját ismereteim rendsze-
rezésére késztet, másfelôl újra fölfedezem
kicsiny népünk gazdagságát. Ami a hitet il-
leti, tetszik Japán ôsi hitvilága, a shinto, mert
az ôsök tiszteletére és a természettel való
harmóniára épül. Nem tartják vallásnak, ez
a japán lélek része. Jó volna a szeretô és
megbocsátó Isten képmásaként nekem is
ilyen természetesen jelen lenni! Mivel a ja-
pánok eléggé hadilábon állnak a megbo-
csátással, a keresztények személyes és
szeretô Istene nekik újdonság. A nyitottság
és az ôszinte párbeszéd elôre visz. Életem
elsô shinto esküvôjén jártam a hétvégén.
Meghatódva, csodálattal szemléltem a szer-
tartást és az ifjú párt. Biztos voltam abban,
hogy Isten ôket éppúgy megáldja, az ô hitük
szerint. A katolikus mise szertartása mini-
mális eltérésekkel a világon mindenütt
ugyanaz, így a közeli kis fatemplom közös-
ségének életébe könnyû bekapcsolódni. De
a nagy honvágy is az ünnepekkor tud rám-
törni, például húsvétkor a jellegzetes készü-
lôdés, a gyertyás feltámadási körmenet —
amilyen csak odahaza van — hiánya facsar
egyet a szívemen. Persze tudom, hogy va-
lójában nem a sonka, hanem a szeretteim
hiányoznak. Néha jó volna, ha együtt le-
hetnénk mind, de ez is a felnôtté válás,
hogy a saját utunkat járjuk. Az is elég, ha így
vagy úgy megmutathatom nekik Japánt, a
mi világunkat. 

Aki szeretné, ha Ikematsu-Papp Gabriella
neki is többet mutatna meg Japánból, az ke-
resse fel honlapját, a www.napkeletikincs-
eim.blogspot.com -ot, ahol — hasonlóan az
interjú során adott válaszaihoz — melegség-
gel, költôiséggel és bölcsességgel íródott be-
jegyzések révén megismerheti volt fasori
diáktársunk mindennapjait. 

Dr. Gelányi Anikó (1999)
volt fasori diák
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Dr. Homicskó Árpád Olivér 1993 és
1997 között, természettudományi
tagozatos diákként végezte tanulmá-

nyait a Budapesti-Fasori Evangélikus Gimná-
ziumban. Jelenleg a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rának egyetemi docense, egyúttal számos
magas tisztséget tölt be: Nemzetközi és Tu-
dományos dékánhelyettes, emellett tagja a
Kari Tanácsnak és az Egyetem Szenátusának. 

MIÉRT JELENTKEZTÉL A FASORBA? VOLT VALAMI-
LYEN CSALÁDI INDÍTTATÁSOD ERRE, VAGY MAGAD

DÖNTÖTTÉL ÚGY, HOGY A SOK KÖZÉPISKOLA

KÖZÜL EZT VÁLASZTOD?
Családi ösztönzés volt. Komáromban szü-
lettem, és ott kezdtem el az általános isko-
lát. A rendszerváltás idején a bátyámnak
kerestek a szüleim rangos gimnáziumot, és
ekkor kaptunk egy tájékoztatást arról, hogy
a Fasor újra fog indulni. Tudtuk, hogy a
Fasor egy komoly múlttal rendelkezô kö-
zépiskola volt a háború elôtt, így a bátyám
beadta ide a jelentkezését. Ô két évvel föl-
öttem járt, ekkor én még nem gondolkod-
tam a középiskolán. Onnantól kezdve
azonban, hogy ô a Fasorba kezdett járni, és
pozitív benyomásai voltak, egyértelmûvé
vált, hogy nekem is ide kell jönnöm. S ez
nálunk családi hagyománnyá is vált, mivel
a bátyámon és rajtam kívül, a húgom is itt
végezte a középiskolát, vagyis mind a hár-
man itt érettségiztünk.

S MENNYIBEN SZÁMÍTOTT, HOGY NE CSAK JÓ GIM-
NÁZIUM LEGYEN, DE KERESZTÉNY/KERESZTYÉN

SZELLEMISÉGÛ OKTATÁS IS FOLYJON OTT?
Mindenképpen befolyással volt a dönté-
sünkre a gimnázium egyházi, protestáns jel-
lege, sôt meghatározó volt. Amikor indult a
Fasor és gimnáziumi tanulmányainkat kezd-
tük, akkor nem nagyon volt még protestáns
szellemiségû iskola, ezért ebben a Fasor
mindenképpen úttörô volt.

KI VOLT OLYAN MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉG A TA-
NÁRI KARBAN, AKIT NÉV SZERINT IS KIEMELNÉL?
Kôszeghy Miklós történelem tanár, valamint

Gyapay Márta magyar irodalom- és nyelv-
tantanár. 

MILYEN VOLT AZ OKTATÁS AKKOR? MESÉLJ ERRÔL

KÉRLEK, NÉHÁNY MONDATBAN A MOSTANI DIÁ-
KOKNAK!
Késôbbi pályafutásom szempontjából meg-
határozó oktatóként Kôszeghy Miklós tanár
urat kell kimelnem. Az ô óráin az ember
nagyjából ráérzett arra, hogy milyen egye-
temistaként tanulni, hiszen talán nem is tu-
datosan, de természetesen valamennyire
áthozta az egyetemi oktatói szellemiséget a
középiskolai oktatásba. A középiskolai szin-
tet meghaladóan oktatta a történelmet. A
természettudományos tantárgyak terén saj-
nos gimnáziumi éveim alatt nem értek
olyan erôs impulzusok, amiket ki tudnék
emelni, ezért is fordultam el ettôl a vonaltól.

ÚGY EMLÉKSZEM, HOGY TÉGED AKKOR A TÖRTÉ-
NELEM ÉS A RÉGÉSZET ÉRDEKELT, SÔT MÉG PUBLI-
KÁLTÁL IS EBBEN A TÉMÁBAN. HOGY LETTÉL ÍGY

JOGÁSZ?
Gyakorlatilag családi hagyományok révén.
Édesapám, nagybátyáim orvosok, de a
nagyszüleim jogászok. Ez a két példa volt el-
ôttem, ebben a két közegben szocializálód-
tam, nevelkedtem. A régészet iránti érdek-
lôdésem kezdeti gimnáziumi éveimben volt
meg, nyaranként ásatáson dolgoztam Ko-
márom városban, Szôny területén (Brigetio).
Gimnázium harmadik és negyedik évében
indultam az Országos Középiskolai Tanul-
mányi versenyen (OKTV) történelembôl,
majd részt vettem jogi elôkészítô tanfolya-
mokon, ahol tovább erôsödött az elképze-
lésem, hogy a jogi pályát válasszam. 

MI LETT A TÖRTÉNELEMMEL KAPCSOLATOS TER-
VEIDDEL, MENNYIBEN ÉLTED KI AZOKAT? MILYEN

SZINTEN MARADT MEG A TÖRTÉNELMI ÉRDEKLÔ-
DÉSED?
A gimnázium óta csak az érdeklôdés szint-
jén maradt meg, szívesen olvasok törté-
nelmi témájú könyveket, ha idôm engedi.
A legújabb kori történelmi események
azonban kifejezetten érdekelnek, ezeknek

egy része azonban már inkább politikai jel-
legû. Egy évet tanultam is az ELTE jogi kará-
nak Politológia szakán, ezt nagyon hasz-
nosnak tartom, de abbahagytam, hiszen a
tanulmányaim során kiderült, hogy politikus
úgy is lehetek majd, ha nincs politológiai
végzettségem. 

MILYEN KÖTÔDÉSED VAN MÉG A FASORHOZ?
VAN-E BÁRKIVEL ÉLÔ KAPCSOLATOD?
Most voltam iskolalátogatáson. A díszte-
remben tartottam elôadást a Károli Egye-
temrôl. Sajnálattal vettem észre, hogy a mai
Fasori diákok már nem annyira érdeklôdnek
a jogi képzés iránt, de sokan kérdezték,
hogy miért nincs természettudományi ka-
runk. Ez tudomásom szerint egyelôre még
nincs tervbe véve, de nem kizárt, hogy indul
a jövôben. Szeretném természetesen, ha
minél több volt Fasori diák választaná a Ká-
roli Egyetem valamelyik képzését. 

ELKEZDTED A KÁROLIT. EKKOR MÁR TUDTAD,
HOGY A MUNKAJOG ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍ-
TÁSI - SZOCIÁLIS JOG A TE VILÁGOD?
Amikor elkezdtem a jogi kart még nem kör-
vonalazódott bennem, hogy a jognak me-
lyik területével szeretnék behatóbban is
foglalkozni. A kezdeti években aktívan részt
vettem Tudományos Diákkörök szervezésé-
ben, és vezetésében, ami nagy inspiráció
volt számomra késôbbi oktatói pályafutá-
som tekintetében is. Harmadévben, Prof.
Dr. Hajdú József órái nagyon megfogtak,
mind munkajogból, mind pedig társada-
lombiztosítási-szociális jogból. Negyedév-
ben erôsödött meg a kapcsolatom a Tan-
székkel, amelynek TDK titkára lettem. A
végzésemet követôen pedig lehetôséget
kaptam, hogy a Tanszék keretében oktas-
sak, kezdetben társadalombiztosítási-szoci-
ális jogot, késôbb már munkajogot is.

RÖGTÖN ITT MARADTÁL A DIPLOMA UTÁN?
A jogi gyakorlatomat Tatabányán a fô-
ügyészségen töltöttem, és vártak is a végzést
követôen, de mivel mindig is kacérkodtam a
tudományos élettel, ezért végül úgy döntöt-

Jogi pályán
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tem — doktoráló bátyám hatására is —, hogy
az egyetemen maradok oktatni, így a vég-
zést követôen maradtam. Az oktatás mellett
pedig a gyakorlati tapasztalatszerzés céljából
különbözô Ügyvédi Irodákban dolgoztam a
jogi szakvizsgám megszerzéséig.

MIT TANÁCSOLNÁL AZOKNAK, AKIK MOST KÖZÉP-
ISKOLÁSOK ÉS AZON GONDOLKOZNAK, HOGY VA-
LAMELYIK JOGI EGYETEMRE ADJÁK BE A JELENT-
KEZÉSÜKET?
A jogi egyetem az egyik legjobb döntés még
akkor is, ha most azt mondják, hogy nagyon
telített a jogi pálya. Az én életutamból is az
látható, hogy nagyon széles a spektrum:
elôbb vagy utóbb mindenki megtalálja a
számítását. Kitartónak kell lenni. Nem fe-
kete-fehér minden. Nem biztos, hogy egye-
nes az út, de aki céltudatos és ragaszkodik
az álmaihoz, az elérheti azokat, töreked-
nünk kell kiteljesedésünkre

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-
és Jogtudományi Karra azért lehet vonzó a
jogi pályát választóknak, mivel kisebb hall-
gatói létszámmal dolgozunk, sok szempont-
ból elmondható, hogy elit jellegû képzést
tudunk folytatni az érdeklôdô hallgatókkal.
A kis létszámból kifolyólag oktatóink isme-
rik a hallgatóikat, és könnyebben tudnak
kérdéseikkel hozzájuk fordulni, ami kevés-
sé jellemzô más magyar jogi egyetemekre. 

Törekvésünk, hogy a hallgatók már egye-
temi éveik alatt vegyenek részt a minden-
napi jogászi feladatok elvégzésében, ezért
számos partnerintézménnyel állunk kap-
csolatban, akik fogadják a hallgatóinkat.
Külön karrieriroda segíti ôket abban, hogy
plusz lehetôségekhez jussanak már egyete-
mistaként azért, hogy gyakorlati tapasztala-
tot szerezhessenek. Lehetôség van arra is,
hogy külföldi részképzés keretében képez-
zék magukat egy választott idegen nyelv
magas szintû elsajátításával együtt. 

KÉRLEK MONDJ NÉHÁNY DOLGOT A DOKTORÁTU-
SOD MEGSZERZÉSÉRÔL! 
2003-ban, amikor végeztem a jogi karon,
még nem volt doktori iskolánk. Prof. Dr.
Hajdú József tanár úr, aki Szegeden a Mun-
kajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetôje,
ajánlotta fel azt a lehetôséget, hogy ott meg-
kezdhetem doktoranduszi tanulmányaimat
az egyetem elvégzését követôen. Kutatási
területemnek — felmenôim orvosi voltára is
tekintettel — az egészségügyi szolgáltatások

nyújtásának jogi szabályozását választottam,
ami egyben egészségügyi jogi, orvos jogi tár-
gyaimnak is a témaköre. A témában tehát
ötvöztem a családi hagyományokat: a jogi
és az orvosi területet. 2006-ban szereztem
meg az abszolutóriumot, és 2008-ban véd-
tem meg a dolgozatomat Szegeden.  Ezt kö-
vetôen pedig 2009-ben letettem a jogi
szakvizsgát is.

MIÉRT SZERETED AZ OKTATÓI MUNKÁT?
Azért elônyös oktatónak lenni, mert van egy
stabil elméleti tudásanyagod, amivel tudsz
dolgozni, amit a gyakorlatban kitûnôen
tudsz kamatoztatni. Persze ez sokszor kihí-
vás is, hogy az elméletet hogyan tudjuk a
mindennapokra alkalmazni, de ezt a részét
is szeretem a munkának. A hallgatók részére
való továbbadását a megszerzett ismeretek-
nek fontos feladatomnak tekintem.  A sze-
mináriumok vezetése során elôny, hogy
ügyvédként is dolgozom, ezért a tételes jogi
szabályok gyakorlatban való alkalmazható-
ságát is látják a hallgatók. A hallgatóknál
megfigyelhetô például munkajogból, hogy
az elméletet sokszor szépen felmondják, de
a gyakorlati kérdésekre már nehezebben
tudnak válaszolni. Természetesen nem is
várható el tôlük, hogy olyan mértékben jár-
tasak legyenek, mint egy gyakorló jogász, de
számos jó eredményt felmutató hallgató
már vizsgán ügyesen válaszol az életszagúbb
kérdésekre is. Úgy vélem fontos egy okta-
tási rendszerben, hogy megfelelô szintû el-
méleti tudás legyen a háttérben, és ezt
egészítsük ki gyakorlati ismeretekkel. A gya-
korlat nem mehet az elmélet rovására, de az
sem jó, ha a hallgatók úgy kerülnek ki az
egyetemrôl, hogy nem láttak még kereseti ké-
relmet. A Károli ezért erre is hangsúlyt helyez. 

A KÁROLIS KARRIERED HOGYAN ALAKULT EDDIG?
MILYEN VOLT ELÔSZÖR ELÔADÁST TARTANI A

NÁLAD ALIG FIATALABBAKNAK?
Az oktatói szerepkör a TDK keretében még
egyetemistakén formálódott. Ott is van elô-
adói, koordinatív feladat, amibôl volt már
némi tapasztalatom. Az elhanyagolható kor-
különbségbôl soha nem volt problémám,
pedig elôfordult, hogy a tanulmányaikkal el-
csúszott hallgatók idôsebbek voltak nálam. 

Az egyetemen jelenleg docens vagyok, de
törekszem arra, hogy amint lehetôségem
lesz rá habilitáljak. Ehhez azonban még sok
munka és kitartás vár rám. Nemzetközi és
Tudományos Dékánhelyettes 2010. július 1-

je óta vagyok a karon, ami komoly kihívás,
és ami az oktatói munkán túl más készsé-
gek, képzettségek meglétét is szükségessé
teszi, itt is folyamatosan fejlôdni kell. Dé-
kánhelyettesként a tudományos élet szer-
vezése és a nemzetközi kapcsolatok inté-
zése tartozik hozzám. 

AZ, HOGY A KÁROLI REFORMÁTUS EGYETEM,
MIBEN MUTATKOZIK MEG?
Úgy gondolom, hogy az oktatóink nagy

része elkötelezett a keresztény/keresztyén
eszmeiség, szellemiség iránt. Errôl nem ve-
zetünk nyilvántartást, de természetesen mi
ezt büszkén, nyíltan vállaljuk, és a hátte-
rünkbôl, például az általunk végzett közép-
iskolákból is kitûnik ez. Az oktatásban ennél
konkrétabban még annyiban is, hogy a hall-
gatók a Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyház-
jogi Tanszék keretében tanulnak például
Állami Egyházjogot, valamint Felekezeti
egyházjogot is. Ezentúl vannak közös isten-
tiszteleteink, csendes napok, amelyeken ok-
tatóink és hallgatóink is részt vesznek. Az
egyházi ünnepeket megtartjuk, illetve a tan-
évnyitó és a tanévzáró, diplomaosztó is re-
formátus istentisztelet keretében zajlik.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

Dr. Gelányi Anikó (1999)
volt fasori diák

AZ ELMÚLT IDÔSZAKBAN 
ELHUNYTAK.

Együttérzéssel emlékezünk elhunyt
iskolatársainkról.

A névsorban csak azok neve szerepel,
akikrôl hiteles adataink vannak. 

A nevek utáni évszám az érettségi
évét jelzi.

Barna Tamás 1945
Cselôtei László 1943 
di Gleria Gyôzô 1937
Elek András 1945
Irányi Béla 1943
Kéry Lajos 1956
Messinger Gábor 1940
Simon Róbert 1946
Szuhovszki Gyula 1946
Vetô Béla 1945
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Egyesületünk elmúlt évi tevékenysége
� 2011. október 1-jén tartottuk elmúlt évi éves

közgyûlésünket a Fasor-nap keretében.
� 2011. október 26-án, szerdán a díszte-

remben Dr. Szenthe János professzor, a
Fasor egykori diákja és tanára tartott elô-
adást A két Bolyai élete és munkássága
címmel. Az elôadást az Arany János Kör
és a Fasori Öregdiákok szervezték.

� 2012. február 15-én, szerdán este az
Egyesület új és korábbi vezetôsége baráti
vacsorán vitatta meg az Egyesület elôtt

álló további feladatokat.
� Május 4-én a végzôs osztályok ballagá-

sán Gyôri Tamás József, egyesületünk
ügyvezetô elnöke köszöntötte a gimná-
ziumtól búcsúzó legifjabb öregdiákokat.

� Június 2-án ismét sor került a „Pünkösd
utáni” érettségi találkozókra. Ezen a
kerek évfordulókat (5,10,15 stb.) ün-
neplô osztályok öregdiákjai találkoznak,
idén közülük mintegy 30 fô vett részt az
eseményen.

� 2012 tavaszán öregdiákjaink a követ-
kezô „rendhagyó” osztályfônöki órákat
tartották a Gimnáziumban: 
Dudás Jenô 10.a, 11.b
Hrabéczy Jenô 11.a
Jeszenszky Zoltán 11.c
Kôszegfalvy György 10.b
Liptay György 12.e, 12.a
Pásztor György 11.e
Vitális György 9.b, 10.c 

dr. Raisz Dávid, fôtitkár

Egyesületünk pénzügyi helyzete
Ezúton is köszönetet mondunk azoknak,
akik az elmúlt évben anyagi támogatást
nyújtottak Egyesületünk mûködéséhez. A
régebben vállalt feladataink közül szinte
csak a Fasori Örökdiák lapunk évenkénti
megjelenését és postázását, valamint az
utód nélkül maradt régi tanáraink sírhely-
megváltási költségét igyekszünk biztosítani.

KEDVES VOLT FASORI DIÁKTÁRSAINK!
A fentiek alapján kérünk Benneteket, hogy
mindenki anyagi helyzetétôl függôen támo-

gassa Egyesületünket, ezért köszönet min-
den forint adományért.
Egyesületünk részére szánt összeget az
alábbi módon tudjátok eljuttatni hozzánk:
Hazánkban élô volt fasori diáktársaink a
küldött csekken tudják befizetni bármely
postán vagy OTP fiókban. Az utóbbi helyen
bankszámláról is lehet összeget átutalni. Ha
nincs csekked, akkor bármely OTP fiók az
alábbi jelzett bankszámlára felvesz összeget
az Egyesület javára.

OTP Hungary 11714006-20308197
Ev. G. Volt Növ. Egy.

Külföldön élô volt diáktársaink pedig az
alábbi számon tudják részünkre a kívánt
összeget elküldeni:

IBAN Hungary 
HU 43 117140062030819700000000

dr. Csizér Márton fôpénztáros
1025 Budapest, Batyu u. 23.

Kitüntetések, hírek, egyebek
� 2011 nov. 8.-án a Magyar Tudományos

Akadémia Dísztermében osztották ki a
Rátz Tanár Úr életmûdíjakat 11. alka-
lommal. A névadó iskolánk híres igazga-
tója volt. Az Ericsson Hungary, a Richter
Gedeon Rt., és a Graphisoft alapította
díjat évente 2-2 matematika, fizika,
kémia és biológia tanár kapja pedagógiai
munkája elismeréseként. A díjjal 1.2 -1.2
millió forint jutalom is jár. Az iskolát és
az Öregdiák egyesületet az elnök Dr. Lip-
tay György professzor képviselte.

� 2011. december 6-án az 1950-ben
érettségizettek megkoszorúzták osztály-
fônökük, dr. Vermes Miklós sírját. 

� Januárban iskolánk egykori diákját Sztan-
kay Istvánt (1954) a Kossuth-díjas, két-
szeres Jászai Mari-díjas színmûvészt,
rendezôt, a Magyar Köztársaság Érdemes
mûvészét választották a Nemzet Színé-
szei közé az elhunyt Garas Dezsô hely-
ére. A kitüntetô cím halálig szól, össze-

sen legfeljebb tizenketten viselhetik.
Gratulálunk örökdiáktársunknak!

� „A természettudományos oktatás mód-
szertanának és eszközrendszerének meg
újítása a közoktatásban” (TÁMOP-3.1.3-
10/1-2010-0003) pályázat keretében el-
készültek iskolánk új természettudomá-
nyos laborjai. A laborok megnyitója
2012. január 20-án volt, melynek alkal-
mából egy labort dr. Lévius Ernôrôl, egy
labort dr. Vermes Miklósról és egyet dr.
Liptay Györgyrôl neveztek el.

� 2012. február 18-án immár harmadik al-
kalommal adott otthont iskolánk a MEG-
iNT — Magyarországi Evangélikus Gimná-
ziumok Népmûvészeti Találkozójának. A
szervezô ezúttal is a rendezvényt megál-
modó diáktársunk Barcsay Zsombor
(2012) volt. A rendezvénnyel az idén 80
éve született, egykori fasori diákra, Mar-
tin Györgyre (1950) emlékeztek. 

� Egyetlen magyarországi szolgálati helyén,

Vérteskethelyen avattak emléktáblát
2012. február 26-án a nyolcvan éve szü-
letett, 2000-ben elhunyt Szépfalusi Ist-
ván evangélikus lelkész tiszteletére.
Szépfalusi István a Fasor diákja volt
1942—1950 között.

� Iskolánk Európa projekt keretében a Kül-
ügyminisztérium politikai igazgatójának
titkárságvezetôje, dr. Bán Janka látogatott
el 2012. május 14-én egykori iskolájába,
a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázi-
umba, ahol a díszteremben rendhagyó
tanóra keretében különbözô uniós té-
mákról, munkája során szerzett élmé-
nyeirôl, tapasztalatairól beszélgetett az
érdeklôdôkkel.

� 2012. május 23-án emléktáblával tiszte-
legtek a Semmelweis Egyetem korábbi
tanszékvezetôje dr. Frenkl Róbert (1952)
elôtt, aki évtizedekig dolgozott az intéz-
ményben.


