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Kicsit vissza, de inkább előre

K

Kedves Egykori Fasoriak, Kedves Diáktársak!

Ismét véget ér Egyesületünk életében egy hároméves időszak, és illő, hogy ilyenkor visszatekintsünk az elért eredményekre.
Működik az elektronikus címnyilvántartásunk. Ebben több mint 2100 név szerepel, de csupán nagyjából 1100 e-mail
címmel rendelkezünk. Ezek közül valamivel kevesebb, mint 900 cím tűnik használatban lévőnek. (És sajnos egy-egy –
profi levélküldő rendszerrel kiküldött – meghívó levelünkre csupán mintegy 350 megnyitás jut.)
Működik a Facebook oldalunk, ahol eseményeinkről hírt adunk,
illetve beszámolunk. Ezt mintegy 1600 fő követi. Létrehoztuk a
szakmaibbnak szánt közösségi felületünket egy LinkedIn csoport
formájában – ehhez még nagyon kevesen csatlakoztak.
Őszi és nyári találkozóink egyre népszerűbbek az újraindulás
óta végzettek körében is. Idén először a Fasor-napon gyermekfelügyeletet (játékokat, ugrálóvárat) is biztosítottunk a családdal
érkezők számára.
Számos teendő van továbbra is:
− Még mindig teljes osztályok elektronikus címei hiányoznak.
(1991, 1992, 1993A,B, 1994A, 1995A és B hiányos, 1996A,
1997A, 1998A,B, 2001-2004, 2006-2009)
− A fiatalabb örökdiák generációk megszólítása terén volna hová
fejlődnünk. Bár évről évre egyre többen vesznek részt a Fasornapon és a Pünkösd utáni találkozón, talán még sokak számára
nem kellően vonzóak az egyesület céljai. Több célt és teendőt
megfogalmaztunk e ciklus elején, ezeket itt nem ismétlem meg,
vázlatosan megtalálhatók az egyesület nyilvános dokumentumai
alatt (fasori.hu  Iskolánkról  „Öregdiák” oldal).
Nyár elején elkezdtük vizsgálni annak lehetőségét, hogy pályázati forrásból foglalkoztassunk részmunkaidőben (félállásban) egy
lelkes ügyintézőt, aki a társadalmi munkánál lényegesen több
energiát tudna szánni egyrészt a hiányzó elérhetőségek pótlására,
másrészt még színesebb és változatosabb programok szervezésére. Ettől azt reméljük, hogy több egykori diáktársunk érezne indíttatást e rendezvényeken való részvételre, és így a személyes kapcsolatok ápolására nagyobb tér nyílna. Egyelőre nem
találtunk megfelelő forrást e cél megvalósításához, de reméljük, hogy ennek is hamarosan eljön az ideje.
Látható, hogy sok munka vár még egyesületünk vezetésére, ehhez sok erőt és szép sikereket kívánok! Én ebben személyesen – a jövő év elején kezdődő külföldi munkám miatt – a következő két évben átmenetileg nem tudok részt
venni. Bízom benne, hogy a közelgő Reformáció Emlékév is megfelelő lendületet fog adni az egyesületnek ahhoz,
hogy maga is kicsit megújuljon, és kitartóan próbálja közvetíteni és fenntartani azokat az értékeket (úgy az itt végzettek
felé, mint az iskolát és volt diákjait kívülről szemlélők felé), amelyek fennállása óta vonzó és jó hellyé tették és teszik
a Fasori Gimnáziumot.
Remélem, hogy egyre többen felismerik, hogy ez a feladat közösen, együttműködve mennyivel hatékonyabban megvalósítható, mint egy maroknyi csapat munkájaként, és megteszik első lépéseiket az egyesület felé. Vigyázzunk közösségeinkre, és építsük azokat, amíg léteznek.


Dr. Raisz Dávid, ez egyesület leköszönő elnöke (fasorioregdiak@gmail.com)

Interjú
Dr. Tomcsányi Pál akadémikussal

A

z meglepett, hogy amikor beléptem az irodájába, éppen egy e-mailt fogalmazott. Talán arra is mondhatom, hogy kicsit váratlanul ért, amikor kiderült: verseket is írt. Azon viszont csöppet sem csodálkoztam,
hogy különleges élmény vele beszélgetni.
így ingázott. A munkájáról azonban nem mesélt, rendkívül szerény volt. Pedig fantasztikus emberekkel került
kapcsolatba, csodálatos karrierje volt. Nagyon érdekes
dolgokat csinált. IV. Károly koronázásának egyik főrendezője volt, ő volt a jogi szervezője, Bánffy Miklós pedig
a művészeti. Ez az apám.
G. A.: Édesanyja milyen volt? Hogy telt a gyermekkora?
T. P.: Nagyon szigorú volt a család, mert fontos elvük
volt, hogy a hat gyereküket úgy bocsássák el, hogy képesek legyenek a maguk birtokából megélni. Mire én
megszülettem, ez sokat enyhült, mert addig másfél
évente születtek gyerekek, de én nehezen jöttem a világra, hat év sikertelenség után. Két vagy három nevelő
volt általában a családban. Francia, angol és német, de
nekem már csak német volt, mert addigra a többiek kiöregedtek. A nevelőnők velünk éltek, így például anyám
nevelője a családi kriptába lett eltemetve. Ez más világ
volt. Én nagyon fentről csúsztam le. Osztályidegen voltam, de ez bizonyos értelemben védett engem, hiszen
dolgozhattam, mert nem kellett, nem is lehetett pozíciót
vállalnom. Erre ennél jobban ne is térjünk ki.
G. A.: Akkor meséljen még a Fasorról! Hányan élnek
még az osztálytársai közül, mit tud róluk?

Dr. Gelányi Anikó: Így közel nyolcvan évvel később
talán nehéz már visszaemlékezni, mégis megkérdezem: mi volt az oka annak, hogy a Fasorba küldték a
szülei? Esetleg járt oda ismerős, rokon?
Dr. Tomcsányi Pál: Igen, többen is. Egy rokon családnál lettem később kosztos diák is, ahol az unokatestvérem Fasori diák volt. Vásárosnaményből származom
ugyanis, s amíg az egyik nővérem nem költözött szüleim
budapesti villájába, és fogadott magához, addig náluk
éltem. Ha elmegy a vásárosnaményi Beregi Múzeumba,
akkor megismeri a szülőházamat, mivel az a régi Tomcsányi-kastélyban kapott helyet. Gyönyörű műemlék
épület, benne másfél szobában az én családom leírása
és tárgyi emlékei. Nagybirtokos családban nőttem fel,
mintagazdaság értékű birtokon. Láttam, hogyan élnek
körülöttünk a népek, ismertem a ridegpásztorkodásban
tartott állatokat... Apám jogász volt. Volt igazságügyminiszter, Kárpátalja kormányzói biztosa, de eredendően
bíró volt, így például a Hágai Állandó Bíróságon is képviselte az országot. Ez azt jelentette, hogy egyik nővéremmel együtt kint élt, hogy mégse legyen teljesen a család
nélkül. Volt, amikor csak két hetet volt Hágában, aztán
hazautazott hozzánk, és utána két hetet velünk töltött,
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T. P.: Az osztálytársaim közül ketten élnek még: Váry
Jóska, aki híres afrikavadász lett és Ambrus Gyula, aki
szintén vadász, s Amerikában híres orvos lett. Kitűnő
osztályom volt. 1942-ben érettségiztem, nyolc évet töltöttem ott összesen. Ameddig bentlakó voltam (az első
három évben), néha bejött Bartók Béla látogatóba a fiához, Bartók Péterhez, aki az osztálytársam volt. Ha pedig a műjégpályára mentünk, ami naponta megtörtént,
akkor Kodály Zoltán bácsival találkoztunk ott. Rótta a

nyolcasokat az egyik sarokban, s ha útban voltunk, elkergetett minket, gyerekeket. Nem voltam különösen jó
tanuló, de végül tanulmányi versenyen mégis az osztályból a legjobb helyezést értem el. Ha bemegy a Fasorba,
és megnézi a lift melletti emléktáblát Cselőtei Lászlóról,
azon ott a felirat „1935-ben ezen a helyen kötöttem vele
barátságot”. Egy félszemű kis szegény gyerek volt, ott állt
meghúzódva a radiátor mellett. Odamentem hozzá,
mert megesett rajta a szívem, olyan félénknek látszott.
Mit búsulsz, kenyeres? – kérdeztem tőle az emlékiratai
szerint. Ez a kenyeres akkori diákszleng volt, én már magamtól nem is emlékeznék rá, ha nem olvastam volna
tőle. Óriási szakadék volt közöttünk társadalmilag, de
Laci azt mondta mindig, hogy a legtöbb segítséget a gazdag gyerekektől kapta. Ő pedig később engem támogatott abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagja
lehessek.
G. A.: Ez egyébként is igaz volt a Fasorra? Nem volt
klikkesedés a fővárosiak és a vidékiek, a gazdagok és
a szegények között, ahogy az néhány helyen megfigyelhető?
T. P.: Nem, nem. Volt, akit autóval hoztak, más meg
szinte éhezett, de nem volt ellenségeskedés, széthúzás.
Rendkívül demokratikus volt a hangulat. Tudja, a társadalmi különbségeket el kell felejteni, át kell hidalni. Emlékszem, engem gyerekként is megérintett, hogy milyen
igazságtalan az élet. Hogy én miért ide születtem, a kondásgyerek meg miért oda?
G. A.: Rengeteg volt iskolatársat felsorolt nekem,
akikből sikeres emberek lettek. Mit gondol, mi volt
ennek a titka? Egymást inspirálták, húztál fel? Vagy
a tanárok voltak ennyire jó pedagógusok, hogy mindenkihez sikerült megtalálni a kulcsot?
T. P.: Kamasz koromban pubertáskori zavaraim voltak,
s Sárkány tanár úr be is hívta apámat, aki akkor a tizennégy lelkészkörből álló Pesti Magyar Evangélikus Egyháznak volt a felügyelője. Elmondta neki, hogy nagyon
okos a Pali, ha megembereli magát, akkor sokra viheti. Apám, aki egyházi vonalon az iskola felettese volt,
ezt szerényen elfogadta. Én pedig megjavultam, s utána
szerepeltem olyan jól azon a természetrajzi tanulmányi
versenyen, amiről meséltem. Zimmermann Ágoston
professzor, akit meghívtak az ünnepélyes eredményhirdetésre, elhívott az állatorvosi egyetemre. Nem lettem
állatorvos, de elvégeztem a Műegyetem agrár szakát, és
Zimmermann professzor tanítványa is lettem, csak nem
mint állatorvos. Nagyon jól képzett tanárok voltak ott akkoriban. Utána sajnos felszámolták, de addigra én már
szerencsére végeztem.
G. A.: A családjának köszönhette az érdeklődését a
föld, a mezőgazdaság és az állatok iránt?
T. P.: Nem, akkor én könyvmoly gyerek voltam. Nem is
érdekelt, nem is lettem volna jó gazda. Két évet jártam
a jogra is, de az szabálytalan volt, hogy két helyre jártam párhuzamosan egyszerre. Ki is maradtam a Miskolci
Jogakadémiáról, bár sok mindent köszönhetek annak a
két évnek. Bruckner Győző professzor úr miatt például
nagyon jól megtanultam a XIX. század második felének
politikatörténelmét.

G. A.: Hogyan alakult a pályája, miután elvégezte a
Műegyetem agrár szakát?
T. P.: Még gólya koromban meghívott az egyik oktató az
egyetemre, hogy legyek gyakornok. Utána szép lassan
lépegettem előre. 1946-ban már doktoráltam, bár közben voltam hadifogságban is, meg sok más érdekes és
szép vagy kevésbé szép dolog történt. Inkább beszéljünk
arról, hogy harminc éve mentem nyugdíjba, mégis a
dolgozószobámban ülünk most, a volt munkahelyemen.
Egy amerikai akadémiának levelező tagja vagyok, Széchenyi-díjas, megkaptam a legszebb magyar kitüntetést,
a magyar érdemrend középkeresztjét a csillaggal...
G. A.: Milyen volt a
ceremónia? Hogyan
zajlott?
T. P.: Előtte megérdeklődték,
hogy
milyen
állapotban
vagyok, s az első széken kaptam helyet.
Nagyon szép ünnepség volt. Az az érdekes, hogy Patay Pál,
akit gyerekkoromból
ismertem, s aki most
101 éves, ült a közelemben. Azóta is
tartjuk a kapcsolatot.
Előtte, a már említett Beregi Múzeum
létrehozásában ő is
részt vállalt mint régész, szóval közben
is találkoztunk, de a
kitüntetést megelőző
közel huszonöt évben nem láttuk egymást.
G. A.: Az Ön családjában sokan megéltek ilyen magas
kort. Már akiket az élet vihara nem sodort el hamarabb...
T. P.: Igen, édesapám és édesanyám is nyolcvan, illetve
hetven fölött ment el. Mondták esetleg Önnek is, amikor
hozzám irányították, hogy én egyszer már meghaltam.
Szívinfarktust kaptam, de a keresztfiam-unokaöcsém,
Dr. Tomcsányi János kardiológus professzor telefonos
instruálásával azonnal megműtöttek, a sebész viszont a
további operációt a korom miatt már nem vállalta. Azóta
huszonöt százalékos szívvel éltem, mára ez még kevesebb, s ezzel vészeltem át agyembóliát, a második rákot,
de az Úristen nagyon akarja, hogy éljek. Még néhány
évet kérek tőle, hogy befejezzem a munkáimat, amiket
tervezek. Kilencvenkét éves vagyok, a kilencvenharmadikban járok, de tavalyelőtt még Amerikában publikáltam.
G. A.: Kis fasori diákként számított, vágyott rá, hogy
ilyen színes, mozgalmas élete legyen? Az akkori elképzeléseihez képest nagyon máshogy alakult a sorsa?
T. P.: Volt egy szokásom gyerekként, hogy egyedül séFasori Örökdiák 2016. november
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táltam és meséltem magamnak. Ha tudja mi a mantra,
akkor ez ahhoz hasonló, csak tárgyi mantrának lehetne
inkább nevezni, én motusznak hívtam. Kell hozzá egy
tárgy, amit az ember a kezébe fog és mozgatja. Azáltal,
hogy az változtatja az alakját, az agyban gondolatokat
ébreszt. Már tízéves koromban építettem egy országot,
és mindenféle történeteket találtam ki magamnak. Az az
érzésem, hogy az, hogy az átlag fölé tudtam emelkedni
bizonyos szellemi dolgokban, ennek volt köszönhető. A
gyerekeket is úgy kellene nevelni, hogy a fantáziájukat
foglalkoztassák állandóan.
G. A.: Akkor ez azt is jelenti, hogy Önt mindig újabb
és újabb tervek, kihívások foglalkoztatták?
T. P.: Bevezettem a marketinget Magyarországon egy-két
kis, két kilós könyvvel, majd utána összesen talán huszonvalahány könyvet írtam. Most is van készülőben egy
írás, de nem biztos, hogy be tudom fejezni, bár a feleségem nagyon segít. Pedig ő maga is jelentet meg könyveket. Tomcsányiné Szemere Saroltának hívják, géppel
hímez, s emellett feldolgozta a régi magyar protestáns
templomok kazettás mennyezetmintáit hímzésekben.
Ezekből hatvanhárom darab a kecskeméti Ráday Múzeumban állandó kiállításon látható. Ezenkívül mandalákkal foglalkozik. Ő a második feleségem, aki az elsővel
nyolc évig ült egy padban a Baár-Madas Református
Gimnáziumban.
G. A.: Meséljen még a családjáról! Eddig a keresztfiát és
a feleségét említette, de tudom, hogy van három fia is.
T. P.: Igen, három gyerekem született az első feleségemtől, Gyulay Judittól, aki 1990-ben halt meg. Sajnos az
egyik fiam is elhunyt már rákban, hatvanhét évesen. Ő
volt a legidősebb, aki genetikus, árpanemesítő, tudományos ember lett, de nem vigyázott az egészségére. Sokat
dohányzott és rengeteget dolgozott, szinte a kutatóintézetben lakott. Mindig elküldtem neki, amiket írtam,
és néha hozzászólt, kiigazított engem. A második fiam

huszonvalahány éven át a Hungarokombi közlekedési
vállalatnak volt a vezetője, de már nyugdíjas. A Johannita rend jelenlegi vezérlő kommendátora. A harmadik
pedig gyümölcstermelő, akinek fantasztikus gazdasága
van. Szüleim örülnének, ha látnák. S jelenleg van tíz dédunokám.
G. A.: Hogyan telnek a napjai? Rendezgeti a régi írásait, bejár a régi irodájába. Mivel foglalkozik még?
T. P.: Rettenetes rendetlenségben élek, iszonyú szórakozott vagyok, de szerencsére a feleségem sokat segít.
G. A.: Ez már a kilencvenkét évnek tudható be, vagy
mindig is jellemző volt Önre? Összefügg azzal, amit a
gyerekkoráról mesélt, hogy gyakran elfelejtette, amit
kértek Öntől, és csak mesélt, mesélt magának?
T. P.: Ez már inkább a kor.
G. A.: Körülnézve az irodájában nemcsak az Ön által
írott könyvek nagy száma tűnik fel, hanem a különböző méltató levelek, a mindenféle címek és díjak
adományozásáról szóló dokumentumok, fényképek
is megragadják a szememet. Mit tanácsol a jelenlegi
fasorosoknak? Ha hasonló ambícióik vannak, hogyan
érhetik el céljaikat?
T. P.: Nagyon nehéz dolguk van a mostani diákoknak.
A mi időnkben a diákok nagy része már úgy került be
a Fasorba, hogy legalább egy idegen nyelvet beszélt a
magyar mellett. Ráadásul sokan magas tandíjat fizettek,
ezzel is biztosítva volt a magas szintű oktatás. Két akadémikus volt a tanárok között: Mikola Sándor és Kerecsényi Dezső, ami ma már nem jellemző egy középiskolára
sem. Visszatérnék azonban arra, amit magamról és a
fantáziáról mondtam korábban: dolgoztassák, használják a fantáziájukat, mert ez visz mindenkit előrébb.
Dr. Gelányi Anikó (1999)

Beszélgetések fiatal örökdiákokkal
– „…úgy jössz a világra, hogy minden fáj…”:
interjú Hazay Tímeával (1993)

F

ura kérés ezzel kezdeni, mégis megteszem: várj még az olvasással! Először nézd meg Al Ghaoui Hesna
youtube-on is elérhető Bábel műsorának A zene gyógyító ereje című 37. adását, hogy amikor olvasod az
interjút, magad elé tudd képzelni Hazay Tímea finom gesztusait, lágy hangját. Ha nincs rá lehetőséged,
vagy már túlvagy rajta, vesd bele magad az olvasásba! Figyelmeztetlek, hogy hosszú lesz, de megéri: mindenki
számára fontos üzeneteket tartogat benne az élet girbe-gurba útjairól és fontos „irányjelzőiről”, akik akár tanárok, akár orvosok, de olykor egészen apró, pici babák is lehetnek.
Dr. Gelányi Anikó: Először arra kérlek, hogy meséld
el, miért pont a Fasorban tanultál tovább?
Hazay Tímea: Akkor indult a Fasor, amiről az én kispesti
presbiter anyai nagyapám, Molnár Barna tudomást szerzett, és szólt nekem, hogy „Timikém, jó lesz ez”. Elmen4
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tem hát felvételizni, ami annyit jelentett, hogy négyen
vagy öten gyerekek beszélgettünk Gyapay tanár úrral.
Mindenkitől egyenként megkérdezte, hogy miért szeretne a Fasorba járni, mi a kedvenc tantárgya. Majd kellett
írni egy fogalmazást, s talán még ki is kellett számolni
valamit. Nagyon személyre szóló felvételi vizsga volt ez

akkor. Én előtte egy zenei tagozatos általános iskolába
jártam Rákosligeten, a Fasorban pedig általános képzést
kaptunk. Akkor még nem voltak tagozatok.
G. A.: Hogyan, mivel teltek a fasori évek? Ki volt rád
nagy hatással? Jártál-e például néptáncra, más különórára? Légy szíves, mesélj kicsit a középiskolai élményeidről!
H. T.: Zelma néni volt az alapvető. Takácsné Kovácsházi
Zelma volt a hittantanárunk. Úgy tudott hittant tanítani, hogy közben igazából az életre nevelt, gondolkodni
tanított minket. Kézdy Edit volt még rám nagy hatással,
akinek a biológia és kémia óráira nem akartam készületlenül bemenni. Ha ez néha mégis megtörtént, az nagyon kínos volt. Fontos volt nekem, hogy mit gondol,
hogy jót gondoljon rólam.
Akkoriban egyébként annyit tudtam magamról, hogy érdekel a magyar és a történelem. Sokáig magyar szakos
tanár akartam lenni, végül az első diplomám szerint az is
lettem, magyartanár. Bánhegyi Judit tanárnőnek és máshonnan megismert drámapedagógusoknak, tanároknak
köszönhetően volt bennem ez a késztetés. Ők mind izgalmas és kreatív emberek voltak, s én olyan szerettem
volna lenni, mint ők. Kérdezted, hogy jártam-e néptáncra, de nekem a népi hagyomány a Ringatóval jött. Természetesen a néphagyomány azért a gyerekkoromban
is jelen volt, amennyire ez egy polgári családban jelen
szokott lenni: nem hangsúlyosan, de része volt értékeinknek, műveltségünknek. Zongorázni jártam, meg angolra, később klasszikus gitárt tanultam.
G. A.: Milyen iskolás, milyen kiskamasz voltál? Érdeklődő, szorgalmas, szabálykövető? Már akkor is
ilyen nyitott, közvetlen voltál mindenkihez?
H. T.: Milyen kiskamasz? Azt hiszem, kicsit koravén
gyerek voltam. Négyen vagyunk testvérek, én vagyok
a legidősebb. Olvasós gyerek voltam. A testvérem, az
Ancsa húgom, akivel a Ringató foglalkozásokat tartjuk
itt a Marczibányi téren, ő bandázós fajta volt. Tudod,
az a típus, aki összegyűjti az utcában lakó gyerekeket,
és állandóan közös programokat szervez nekik. Én egy
kicsit visszahúzódóbb voltam. A kamaszkorom már sokkal nyitottabb volt, amit szerintem a színházas dolgok
hoztak ki belőlem. Szerintem tíz éves koromban például
senki nem gondolta volna rólam, hogy egyszer az lesz a
munkám, hogy állandóan sok ember előtt énekelek.
G. A.: Térjünk vissza arra, hogy magyar szakos tanár
akartál lenni az érettségi után. Ez az elhatározásod
meddig tartott? Mi térített el végül?
H. T.: Kijártam az egyetemet, voltam gyakorlaton, amit
nagyon szerettem, de miután végeztem, egy barátom
felhívott, hogy nem akarok-e a hanglemezkiadásban
dolgozni.
G. A.: Nem akarok túlságosan értetlennek tűnni, de
nehéz elképzelni, hogyan történt mindez. Csak azért
hívott, mert ismert téged? Vagy volt olyan tapasztalatod, tudásod ezen a téren, amiről eddig nem meséltél?

együtt sok éven át, így azt tudta rólam, hogy milyen a
munkastílusom. Érdekes dolog ez, mert bármit csinálsz
az életben, az minden tevékenység közben kiderül rólad, hogy hogyan dolgozol. Szóval így kerültem a PolyGram hanglemezkiadóhoz. Hegedűs László volt a vezetője, aki legendás koncertpromoterként Magyarországra
hozta a Queent 1986-ban. Én akkor még gyerek voltam,
így a koncertet nem láttam. 1997-ben kezdtem el ott
dolgozni, az volt az első munkahelyem.
G. A.: Nehezen hoztad meg azt a döntést, hogy otthagyd a tanári pályát, amit lényegében alig kezdtél el?
H. T.: Huszonhárom éves voltam, és fontos volt számomra, hogy független legyek a szüleimtől. Kezdő tanári fizetésből ezt sajnos nem tudtam volna megvalósítani. Nagyszerű dolog tanítani, s azt gondolom, hogy
lényegében most is ezt csinálom, és nagyon élvezem. A
hanglemezkiadásban dolgozni izgalmas és kreatív munka volt, amit nagyon szerettem. Csak aztán rá kellett
jönnöm, hogy az a stílusú munkatempó család mellett
nem folytatható. Pedig megpróbáltam, de nem ment.
Testvérem révén beleláttam a Ringató világába, láttam,
hogy mi történik a foglalkozásokon, vonzott a Ringató,
és elhatároztam, hogy visszatérek a pedagógusi pályára.
Két óvodás kislány anyukájaként ez sokkal közelebb állt
már hozzám, s ötvözött sok mindent, amit szeretek, ami
én vagyok.
G. A.: Az énekléshez mit kellett elvégezned?
H. T.: Elvégeztem a Ringató módszertani tanfolyamot,
de az ember nyilván nem ott tanul meg énekelni, gitározni, beszélni… Addigra bőven volt már kórustapasztalatom, gyerekként is, illetve még a színházas kitérő
hozadéka, hogy az Erkel Színházban és az Operában is
voltam gyakorlaton.
G. A.: Hogyan oldod meg, hogy a harmadik, negyedik
Ringató foglalkozásra is ugyanolyan lelkesen menj
be, mint az aznapi első kettőre? Hiszen bizonyára sok
energiát, figyelmet, vidámságot elhasználtál már addigra, miközben a résztvevőknek bizonyára ez A Ringató foglalkozás arra a hétre.
H. T.: A tanításhoz sok energia kell, az idegrendszered
minden másodpercben arra figyel, ami a teremben lévő
emberekkel történik. Ez egy nagyon aktív állapot, amit
újra és újra elő kell hívnod magadban. Ezzel nincs gond,
ez egy technika. Olyan, mint az iskolai tanítás a tanároknak. A jó szakember képes ebben az állapotban lenni óráról órára. Ez így biztos borzalmasan nagyképűnek
tűnik, pedig csak vissza szeretnék utalni vele Bánhegyi
Juditra vagy Kézdy Editre. Én azért is akartam tanár lenni, mert ezt a képességet láttam tőlük. Tudtam, hogy
akárhányadik órám is van velük, nem fogok unatkozni
az óráikon. Pedig biztos volt olyan napjuk, amikor legszívesebben az ágyból sem keltek volna ki, de ezt mi nem
vehettük, és nem is vettük észre.
G. A.: Hesna műsorából, illetve a rólad megjelent cikkekből, facebook-os posztokból tudom, hogy testvéreddel, kollégáiddal bevittétek az élő énekszót a kórházak falai közé is. Ez hogyan alakult így?

H. T.: Frissdiplomás voltam. Színpadon játszottunk
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H. T.: A kórházban nem Ringató foglalkozás történik, hiszen speciális körülmények között dolgozunk, hanem új
programot hívtunk életre, aminek „A te hangodat ismerem” perinatális zenei program a neve és a www.atehangodatismerem.hu oldalon lehet róla információkat találni. A klasszikus Ringató foglalkozásokon mindig három
éven aluli gyerekek vesznek részt a szüleikkel együtt,
ebben hasonlít rá a mi programunk, de sok minden
másban nagyon egyedi. Perinatális Intenzív Centrumokban, azaz az újszülött, koraszülött intenzív osztályokon
segítünk a szülőknek abban, hogy a gyermekeikkel az
éneklésen keresztül tudjanak kapcsolatba lépni. Sem a
testvéremnek, sem nekem nincs saját élményünk erről.
Olyan szerencsénk volt, hogy megkímélt bennünket az
élet attól, hogy az intenzív osztályon legyen bármelyik
gyermekünk, vagyis nem saját tapasztalás adta az ötletet.
2013 novemberében egy édes védőnő, aki Ringatóra
járt hozzám, megkért, hogy tartsak egy foglalkozást a SE
I. Sz. – Bókay – Gyermekklinikán. Ott, azaz a Semmelweis Egyetem Bókay utcai Gyermekklinikáján oxigénhiánnyal született gyerekeknek énekeltem, zenéltem, akik
olyan odafordulással, intenzív bevonódással fogadták
ezt, hogy mindenki teljesen elcsodálkozott rajta. Tudni kell ugyanis, hogy ők egyébként sok esetben – hála
Istennek nem mindig – valamilyen maradványtünettel
rendelkeznek az oxigénhiányból adódóan, ami többnyire figyelemzavarként mutatkozik meg.
G. A.: Mennyi idősek voltak a babák? Szüleik ott voltak velük az ágy mellett?
H. T.: Ez egy furcsa Ringató foglalkozás volt, mert volt
olyan gyermek, aki egy éves volt, de voltak ennél jóval
idősebbek, akár hétévesek is. Nem az ágyaik mellett, hanem egy teremben tartottuk, ahol teljesen hétköznapi
körülmények között vettek részt ezen a zenés, éneklős,
mondókás, játékos foglalkozáson. A szülőkkel együtt
megvalósult egy olyan zenepedagógiai élmény, ami egyszerre az a szülőnek és a gyereknek is. S miután ez ilyen
jól sikerült, híre ment, és az ottani PIC osztály vezetője,
akit Dr. Szabó Miklósnak hívnak, megkért, hogy találkozzam vele. Sokat beszélgettünk, végül megkért, hogy
találjak ki valamit arra, hogyan lehet az éneklést és az élő
zenét bevinni az intenzív osztályra. Ami azért volt úttörő
kezdeményezés, mert olyet soha senki nem csinált még
Magyarországon, hogy az intenzív osztályon lélegeztetett, szondázott gyerekek hangulatán, állapotán ilyen
módon próbált volna javítani. Azonnal igent mondtam,
és rögtön lelkesen gondolkodni, tervezgetni kezdtem,
mit hogyan kell adaptálnunk a kórházi körülményekre.
Osztályvezető docens úr azért ennél megfontoltabb volt,
és elsőre csak egy „majd meglátjuk”-kal bocsátott útra,
mivel tudta, mekkora lelki teher ilyen kisbabák és családok között lenni.
G. A.: Jelenleg hogyan áll „A te hangodat ismerem”
program? Hányan látogatjátok a kórházakat?
H. T.: 2014 januárjában egyedül kezdtem azzal, hogy
majd kitalálunk valamit, de már a második héten tudtam,
hogy kevés leszek, és azonnal embereket kell szereznem
ahhoz, hogy ez működjön. Egy beteg gyermek ugyanúgy
megnyugszik az énekre és a dajkálásra, mint bármelyik
gyermek: nincs különbség. Abban sincs kétely, hogy a
koraszülött babákkal ugyanúgy kell kommunikálni, mert
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fontos a kapcsolat, a beszéd, a szó és a hang. Az állapotuknak megfelelő ingereket kell számukra biztosítani,
és az édesanyákat, édesapákat segíteni a szülővé válásban. A második héten ezért már azon gondolkodtam,
hogy mit kellene tanulnom, mert éreztem, hogy kevés
az, amit tudok. Réka, a védőnőként dolgozó anyuka
adott ebben tanácsot, így szeptemberben beiratkoztam
a Semmelweis Egyetemen Mentálhigiéné Intézetébe integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció szakra.
2016 júniusában vettem át a diplomámat. A képzésen
számos egyéb téma mellett arra is kaptam felkészítést,
hogy tisztán lássam, hogy a várandósság és a születést
követő első három évben a magzat, illetve a gyermek és
az anya között milyen bonyolult lelki folyamatok vannak, s ezek a folyamatok hogyan hatnak a gyermekre és
a szülőkre, s hogyan segíthetünk a krízisben lévő családoknak.
G. A.: Hányan vagytok jelenleg olyanok, akik ilyen
foglalkozásokat tartotok, s különösen érdekel, hogy
vannak-e közöttetek férfiak?
H. T.: Jelenleg tizenketten dolgozunk ebben a programban, többnyire nők. Van közöttünk azonban férfi is, egy
biológus kutató srác. Olvasott egy interjút az interneten
a programunkról, és jelentkezett nálam. Azt mondta,
hogy neki a hobbija az éneklés, és bár még nincs gyermeke, annyira mélyen megérintette, amit olvasott, hogy
szeretne csatlakozni a programhoz. Eljött tanulni, hospitálni, s azóta is rendszeresen jár a Péterfy Kórházba, ahol
nagyon szeretik őt.
G. A.: Bizonyára rengeteg élmény, hatás ért téged ez
alatt az időszak alatt. S bizonyára jó néhány olyan

találkozásod volt babákkal vagy szüleikkel, amelyek
mélyebb nyomot hagytak benned. Ezek közül mesélnél párat, ami megosztható szélesebb körben is?
H. T.: A kórházban? Nagyon sok ilyen történetem van.
Sokszor voltam szemtanúja például annak, amikor konkrétan az éneklés hatására történik meg egy olyan érzelmi nyitás az anyában, ami más kapcsolatot eredményez
a gyermekével. S mivel pedagógus vagyok, így tudom,
hogy ezeket a helyzeteket meg kell ismételni. Tehát azt
a tapasztalást, ami sikeres, ami egyszer bevált, azt megismételjük. Újra és újra, egy biztonságos, szeretetteljes,
szorongásoktól mentes légkörben. Van egy különösen
gyönyörű történetem. Azon dolgozik az orvostudomány,
hogy a legapróbb kisbabákat is minél hamarabb bőr-bőr
kontaktusba helyezzék az anyukájára, de vannak súlyos
állapotú gyerekek, akiket nem lehet odaadni az anyukának, hanem egyedül fekszenek az inkubátorban. Odaléptem egy ilyen kisbaba anyukájához, egy elsőgyermekes édesanyához, és megkérdeztem, hogy „szabad-e
énekelni? Szeretné-e, hogy a kisfiának énekeljünk?”.
Beleegyezett, elkezdtünk énekelni, s az történt, ami
nagyon gyakori, hogy az édesanyák harminc-negyven
másodperc után sírva fakadnak, mert az éneklés megnyitja az érzelmi gátakat. Ő nem énekelt, csak hallgatta.
Mellette feküdt a nyitott inkubátorban a gyermeke, akit
még soha nem foghatott az ölében. Egy tíznapos kisfiú…
Amikor elbúcsúztam, azt mondta nekem ez az anyuka,
hogy „ez most olyan volt, mintha megöleltem volna.”
G. A.: Te anyukaként változtál ezeknek az élményeknek a hatására?
H. T.: Nemcsak anyukaként, hanem emberként is változtam.

G. A.: Úgy képzelem, hogy többek között arra döbbenhet rá ilyen helyzetben az ember, hogy mennyire
szerencsés, hogy nem került az ottani családokhoz
hasonló helyzetbe.
H. T.: A szerencsénél több ez. Rengeteg tiszteletet tanul
az ember. Ennél nagyobb szenvedést, és ennél kiszolgáltatottabb emberi létezést nem nagyon tudok elképzelni.
Úgy jössz a világra, hogy minden fáj, és ott vagy nyolcszáz vagy ezer grammban, esetleg három és fél kilóban,
de fájdalmakkal… Istennek hála, rengeteg kisgyermek
meggyógyul. A klinika PIC osztálya szervezi évről évre a
PIC-NIC rendezvényt, amire azok a gyerekek jönnek el
a családjaikkal, akiket valaha ott kezeltek. Verset mondanak, énekelnek, táncolnak, gyönyörű óvodások, iskolások. Sokukkal minden rendben van, de az a néhány
hónap, amit a szüleikkel ott töltöttek, az nagyon, nagyon
nehéz. Vannak olyan gyermekek is, akik sajnos valamilyen sérüléssel élnek, s fejlesztésre szorulnak. Velük is
találkozunk, velük is együtt játszunk, együtt énekelünk
ilyenkor.
G. A.: Vannak olyanok, akik megkeresnek facebookon
vagy más módon jelzik, hogy szívesen tartanák veled
később is a kapcsolatot?
H. T.: Vannak, de ők nem a barátnőt látják bennem, hanem egy olyan személyt, aki számukra fontos, és akivel
úgy alakult az életük, hogy összekapcsolódott az ő korai
anyaságuk az én foglalkozásaimmal.
Dr. Gelányi Anikó (1999)

„Első a család”

– Interjú Dr. Lukács Tímeával (2001)

K

isgyerekes anyukaként is unalmasnak tartom már a sok „én végre
megmondom a tutit, amit eddig eltitkoltak a gyanútlan gyermektelenek elől” cikket és a tudatosan gerjesztett álvitákat arról, hogy milyen
nehéz manapság szülőnek, de különösen anyának lenni, főleg ha közben a
dolgozó nő énünket sem akarjuk elsorvasztani. Lukács Tímea életútja azért
is jó példa, mert az elé kerülő élethelyzetekben mindig meg tudta teremteni a harmóniát. Képes volt úgy kielégíteni a szellemi munkavégzés iránti
vágyát, hogy eközben az „anyakályha” szerep sem szenvedett csorbát. Nem
csak emiatt érdemes persze elolvasni a vele készült interjút, de ezért különösen hasznos lehet jelenlegi és volt fasorosoknak egyaránt.

Dr. Gelányi Anikó: Arra kérlek, hogy először azt meséld el, miért mentél a Fasorba. Lehet, hogy úgy kellett
volna inkább feltennem a kérdést, hogy a szüleid miért döntöttek úgy, hogy a Fasorba kéne téged küldeni,
hiszen te akkor még nagyon fiatal voltál, amikor felvételiztél ide. Esetleg azért merült ez fel bennük, mert a
testvéreid is oda jártak vagy valaki más ismerős?

Dr. Lukács Tímea: Igen, egyrészt Anita, a nővérem, akkor
már fasoros volt. Ő öt évvel idősebb nálam, azaz az első
évfolyamba járt. Én akkor még egy viszonylag rosszabb általános iskolába jártam, ahonnan el akartak vinni a szüleim.
Legalább is én utólag azt gondolom, hogy ez volt a tervük,
és az Anita révén szerzett tapasztalatok pozitívak voltak,
ezért úgy döntöttek, hogy jelentkezzem én is a Fasorba.
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G. A.: Kellett felvételizned? Az mennyire volt nehéz?
Emlékszel valamire konkrétabban?

G. A.: Gondolom, ha ezt valakinek elmeséled, rögtön
megkérdezi, hogy miért nem maradtál kint.

L. T.: Emlékszem a felvételire, nem volt különösebben
nehéz, de nagyon izgultam. Ha jól emlékszem, akkoriban minden évben váltogatták, hogy az evangélikusok
mellett kiknek, a katolikusoknak vagy a reformátusoknak
biztosítanak előnyt a rangsorolásnál. Pechemre abban az
évben épp a reformátusokat rangsorolták hátrébb, így
azt gondolom, elég neccesen jutottam be. Úgy emlékszem, hogy augusztus végén kaptam meg az eredményt,
addig sokat imádkoztam azért, hogy bekerüljek a Fasorba. Imáim meghallgatásra találtak, így ősztől már Anitával együtt mentünk reggelente az iskolába.

L. T.: Az az igazság, hogy próbálkoztunk Franciaországban és Németországban is. A franciák nagyon lassúak
voltak, a németektől viszont kaptunk egy ajánlatot, de
végül nem fogadtuk el. Időközben ugyanis kiderült, hogy
Bori, az elsőszülött kislányunk már úton van. Csabi már
majdnem túl volt a magyarországi Olajterv nevű cégnél
eltöltött próbaidőn, amikor jött egy lehetőség egy Párizs
melletti munkára, de akkor azzal már nem akartunk élni.

G. A.: Milyen volt az első nap? Mi maradt meg belőle
az emlékeidben?
L. T.: Nem sok, de az a pillanat, amikor az egyik osztálytársam (Holló Hajnal) magához húzott a templomi előtti
gyülekezés során, máig emlékezetes. Rögtön el is kezdett velem beszélgetni, illetve barátkozni, ami feloldotta
bennem az első nap okozta feszültséget. Vele egyébként
később is jó barátnők maradtunk annak ellenére, hogy
nagyon különböztünk egymástól. Az életünk is teljesen
más irányba ment, mégis, ha fölhív, ugyanott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol legutóbb abbahagytuk.
G. A.: Az iskoláról mi volt a véleményed? Bizonyára
nem volt könnyű beleszoknod egy középiskolai rendszerbe….
L. T.: Konkrétan abbahagytam a játszást. Soha többet
nem babáztam. Onnantól kezdve az iskola és a külön
órák töltötték ki az életemet. Tanultam zenét, versenyszerűen sportoltam, cserkészetre jártam... Sokkal többet
kellett tanulnom, mint addig az általános iskolában.
G. A.: Említetted, hogy versenyszerűen sportoltál. A
pályaválasztásnál ez komoly alternatívaként szóba
jött, vagy fel sem merült, hogy tovább folytasd?
L. T.: Nem, soha nem volt szó arról, hogy a sportot annál
komolyabb szinten űzzem, mint ahogy tettem. Nem is
engedték volna a szüleim. Egyértelmű volt, hogy egyetemre megyek, és mivel tízéves korom óta a környezetvédelem érdekelt, ezért először biológus akartam lenni,
de végül a biomérnöki pályát választottam. A Műszaki
Egyetemen diplomáztam, majd megcsináltam a PhD-t
is. A kutatási témám a szakaszos reaktív desztilláció volt,
ami egy kicsit vegyészmérnöki téma, de a témavezetőm
javasolta, és én örömmel elfogadtam. Neki egyébként
is sokat köszönhetek, mivel az ő indíttatására és a franciaországi kapcsolatai révén jutottam ki Franciaországba, ahol végül a doktori képzést végeztem. Ténylegesen
két évet töltöttem, illetve töltöttünk kint, Toulouseban,
a hátralevő másfél évet itthon végeztem. Azért beszélek
többes számban, mivel ekkor már együtt voltam a vőlegényemmel, a későbbi férjemmel, aki szintén a franciaországi egyetemen dolgozott akkoriban. Valójában a
doktorim során az ő doktori munkáját folytattam. Amikor én kikerültem, ő is kapott a közös főnökünktől egy
ipari megbízást a kinti egyetemen, így sikerült ezt a két
évet együtt eltöltenünk.
8
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G. A.: Befejezted tehát a PhD-t, érkezett Bori…
L. T.: Fordítva, mivel a PhD utolsó évét úgy fejeztem be,
hogy Bori már megvolt. Később, a harmadik kislányunk
születését követően, a GYED alatt elkezdtem az ELTE-n
a mikrobiológus képzést, amit tavaly fejeztem be. Az egy
kétéves képzés volt. Jelenleg az egészségügyben dolgozom hat órában, többet nem is tudnék vállalni a gyerekek mellett.
G. A.: Azokat az álmaidat, amelyekkel a PhD-t elkezdted, szünetelteted, vagy most már egyáltalán nem is
az álmaid?
L. T.: Az biztos, hogy azt az álmomat kezdem föladni,
hogy nagy környezetvédő legyek. Anno tízévesen arról
fantáziáltam, hogy micsoda nagy dolgokat fogok véghezvinni ezen a területen… Most a család a legfontosabb
számomra.
G. A.: Magadat odaláncoló aktivistának vagy inkább
szellemi munkával küzdő környezetvédőnek képzelted magad?
L. T.: Mindenképp utóbbinak. Most is bennem van még,
hogy szeretnék átmenni olyan területre, mint például a
szennyvíztisztítás. Ezzel szívesen foglalkoznék, de a mostani egészségügyi területen végzett munkámat is hasznosnak gondolom.
G. A.: Csabi karrierje hogy alakult? Azóta is az Olajtervnél dolgozik?
L. T.: Igen, vegyészmérnökként.
G. A.: Kicsit térjünk vissza a Fasorhoz. A volt osztálytársaiddal mennyire szoros a kapcsolatod? Csak
érettségi találkozókon gyűltök össze, vagy van egy kisebb mag, akikkel szorosabb a kapcsolat?
L. T.: Csak pár emberrel tartom a kapcsolatot. Foghatnám arra, hogy a család és a munka mellett nincs időm,
de mindannyian tudjuk, hogy amit igazán akarunk, azt
tűzön-vízen át megoldjuk. Ez így alakult. Bizonyára nagy
szerepet játszott ebben, hogy az érettségi után rögtön
kimentem Franciaországba egy rövid időre, majd utána,
bár hazajöttem, de a Műegyetemi társaságommal teljesen kiéltem a társas igényeimet. Miután francia tagozatos voltam az egyetemen, kis létszámú csoportos óráink voltak, ami miatt olyan volt az első két év, mintha
újra gimnazisták lennénk: kvázi középiskolai osztályként
funkcionált ez a francia tagozatos csapat.
G. A.: Most a Fasori Örökdiákon keresztül üzenhetsz

a jelenlegi Fasorosoknak. Van-e esetleg bármilyen tanácsod nekik? Mi az, amivel időt, energiát, esetleg
negatív történéseket spórolhattál volna meg magadnak, ha gimnazistaként tudtad volna?
L. T.: Ilyen szerencsére nincs. Nem akarok persze kibújni a válasz alól, de inkább úgy fogalmaznék, hogy a
család fontosságát tartsák mindig szem előtt. Sok örömöt
adhat egy sikeres karrier, de sose felejtsenek el a hitéletre és a családra koncentrálni mellette… Emlékszem,
Gyapay Tanár Úr első tanítási óráján az volt a feladat,

hogy mindenki mesélje el, milyen a családja. Ő akkor
azt mondta: „Figyeljenek ide! Maguknak az lesz a feladata, hogy minimum három gyerekük legyen. Egy-egy
azért, hogy helyettesítsék önmagunkat a házastársaikkal
együtt, s a harmadik pedig a hazáért!” Sose felejtem el.
Nyilván nem lehet ez mindenki számára járható út, de
az alapgondolat, a család fontossága gyönyörűen benne
van.
Dr. Gelányi Anikó (1999)

Egyesületünk elmúlt évi tevékenysége
A

z Egyesület közgyűlését 2015. október 3-án tartottuk a XXV. Fasor-nap keretében. A találkozó istentisztelettel
kezdődött Dr. Csepregi András iskolalelkész szolgálatával. Ezután a díszteremben Hajdó Ákos igazgató köszöntötte a megjelenteket. Ezt követte Györgyey János (1948) előadása „Hogy éltem meg a világháború végét” címmel,
majd Barcsay Zsombor (2012) előadása: „Mit tett/tesz/tehet egy fiatal örökdiák az iskolájáért” címmel. A pénztárosi
(Csizér Márton) és az elnöki (Raisz Dávid) beszámolókat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A
I

z Európai Parlament jogásza, Dr. Boytha Dóra (1999) a 11. évfolyamon tartott tájékoztatást az EU működéséről,
lehetőségekről, az ott folyó munkáról.

skolánk munkatársa, Szabó Zsolt, valamint Barcsay Zsombor (2012) minden évben kisebb túrát tesznek halottak
napja alkalmából, és megemlékeznek a Fasori Gimnázium volt tanárairól, s néhány diákjáról. A sírlátogatás során
tavaly majdnem 60 koszorút helyeztek el budapesti és Budapest környéki temetőkben. A teljesség igénye nélkül
jártak Dr. Gyapay Gábor, Dr. Bánhegyi György, Dr. Hittrich Ödön, Dr. Góbi Imre volt tanárok, valamint Dr. Martin
György és Dr. Boytha György volt fasori diákok sírjánál is. Köszönjük nekik, és reméljük, hogy e szép hagyomány
idén is folytatódik!

A

z 1950-ben érettségizettek 2015. december 7-én Hajdó Ákos igazgató, valamint a 12.a és 12.b osztályok jelenlétében megkoszorúzták szeretett osztályfőnökük, Vermes Miklós szobrát, mely az iskola előkertjében található.
Az emlékezés koszorúját Wolf Róbert (Párizs) helyezte el. Néhány hozzátartozóval együtt 11 fő volt jelen az érintett
osztályból. Az utána tartott osztálytalálkozón, (kiegészülve) 16 személy vett részt.
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M

egalakult 2015. december 29-én Magyarország első evangélikus futballklubja, az Erős Vár
FC, mely azóta hivatalosan is bejegyzett sportegyesületként működik. A csapat magját a
Fasori és a Deák téri gimnázium volt diákjai alkotják, és a többi tag is az Evangélikus Egyházhoz
kötődik. „A kimondott cél az, hogy az evangélikus fiatalság egy új arcát megmutassuk, mind
világi, mind pedig egyházi embereknek. Talán közelebb is tudjuk hozni a mai fiatalságot az egyházhoz, Istenhez. Ha ezek a dolgok összejönnek, teljesen mindegy, hányadik helyen végzünk,
hiszen ez már azt jelentené, hogy jó, amit csinálunk. Az erősségünk, fiatalságunk mellett, egyértelműen az egységünk lehet.” – részlet az EVFC közösségi oldalán augusztus 25-én megjelent
– Fabiny Mártonnal, az EVFC elnökével, illetve játékos-edzőjével készült – interjúból.

I

smét a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium adott otthont 2016. február 26-án és 27-én
a MEGiNT-nek, a magyarországi evangélikus gimnáziumok népművészeti találkozójának. A találkozó történetéről
bővebben Barcsay Zsombor (2012) ötletgazda, főszervező ír a Martin György (iskolánk volt diákja, 1950) nevét viselő
Kulturális Egyesület honlapján: http://martinkult.hu

A
I

végzős osztályok ballagásán 2016. április 29-én Dr. Raisz Dávid, egyesületünk elnöke köszöntötte a gimnáziumtól búcsúzó diákokat.

smét megrendeztük 2016. május 21-én az egyre népszerűbb tavaszi – nyár eleji „Egykori Fasori Diákok Találkozóját”. Ennek célja egymás jobb megismerése és a – nem
túlhangsúlyozható – kapcsolatépítés. A találkozó 15:30kor kezdődött a Fasori Gimnáziumban, Hajdó Ákos igazgató úr köszöntőjével. Ezután Barna Dániel (1993) tartott
előadást a fizika újdonságairól, a CERN-ben és Magyarországon folytatott kutatásairól, majd Zászkaliczky Márton
(1995) beszélt a történelemkutatás érdekességeiről, módszertanának fejlődéséről. A találkozó hivatalos részét Raisz Dávid (1995) zárta az Egyesület feladatairól szóló gondolataival. Ezt kötetlen beszélgetés követte, majd Hámor
Endre igazgatóhelyettes vezetésével végiglátogathattuk a
korábban jól ismert – és azóta átalakított – előadótermeket, laborokat.

E

gykori diáktársaink számos alapítványt hoztak létre. A Dr. Boytha György (1948), Csaba László (1953), Fodor Zoltán (1950), Dr. Kovácsi László (1931), Dr. Kőszegfalvi György (1950) által létrehozott alapítványokból, továbbá a
Dr. Vermes Miklós tanár tiszteletére létrehozott és az Edgar Groz alapítványokból ebben a tanévben több mint 3,2
millió forinttal támogattuk a mostani diákokat és tanárokat 20.000 és 280.000 Ft közötti összegekkel. A jutalmazottak száma évenként kb. 25-30 fő.

A

XXVI. Fasor-nap keretében, 2016. október 15-én megtartottuk éves közgyűlésünket. A templomi áhítatot Simon
Attila (1999) evangélikus lelkész tartotta, majd a természettudományi előadóban gyűltünk össze. Hámor Endre
igazgatóhelyettes köszöntötte az egykori diákokat. Beszámolt az iskolában ez elmúlt évben zajlott fejlesztésekről,
különösen az önkormányzati segítséggel megvalósult udvarburkolásról. Megemlítette, hogy a gimnázium bekerült
Magyarország 120 legjobbja közé: az iskolai átlag 4,21 – ez az öt évvel ezelőtti 3,8-hoz képest jelentős előrelépés.
Ezt követően Schneller János (2000) tartott előadást „Művészeti barangolások
Budapesten – az ötlettől a megvalósulásig” címmel. A vetített előadás keretében
a hallgatóság megismerte a „Resident
Art” művészeti szolgáltatást, amelynek fő
profilja budapesti vizuális és képzőművészeti témájú séták és galérialátogatások
szervezése; ennek során az alkotókkal is
lehetőség nyílt megismerkedni, beszélgetni. Ezután Simon Attila lépett a katedrára
„Reformpedagógiai módszerek a kereszténységben” című előadásával. Röviden
vázolta az elmúlt évtizedekben-évszázadban napvilágot látott reformpedagógiai
módszereket (Montessori, Waldorf, Freinet, Rodgers, stb.), és azok alkalmazásának lehetőségeit az evangélikus (hit)okta10

Fasori Örökdiák 2016. november

tásban. A hallgatóság érdekes megvilágításban láthatta a Jézus által alkalmazott „reformpedagógiai” módszereket. Az
előadáshoz több hozzászólás, kérdés érkezett, tartalmas eszmecsere bontakozott ki.
Ezt követően egyesületünk pénztárosa, Dr. Csizér Márton (1995) részletekbe menően ismertette a közgyűléssel a
(honlapon is megtalálható) számviteli beszámoló egyes tételeit. A számviteli beszámolót a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta. Ezután az elnöki beszámoló következett, lapunk elején olvasható tartalommal. A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés az alábbi határozatot hozta: „Az egyesületi tagdíj a 2016. október – 2017. október évre 1500 Ft, nyugdíjasoknak és rászorulóknak 200 Ft. További adományokat az egyesület hálásan fogad.” Ezután a tisztújítás következett,
amelynek során a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Dr. Csizér Mártont (1995) elnöknek, Barcsay Zsombort
(2012) alelnöknek, Dr. Kaltenecker Dánielt (2012) alelnöknek és pénztárosnak, Cziczka Katalint (2000) titkárnak, Dr.
Gelányi Anikót (1999) elnökségi tagnak, továbbá Dr. Liptay Györgyöt (1950) tiszteletbeli elnöknek.

Hírek, egyebek
A

Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2015. december 8-án 14. alkalommal osztották ki a Rátz Tanár
Úr életműdíjakat. A névadó iskolánk híres igazgatója volt. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter
Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért évente díjazza két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanár kiemelkedő munkásságát tantárgya népszerűsítésében és
a fiatal tehetségek gondozásában elért eredményeiért. (A díjjal 1.5 -1.5 millió forint jutalom is jár.) Az iskolát Hajdó
Ákos igazgató, az örökdiákokat Liptay György képviselte. (http://www.ratztanarurdij.hu)

A

tanév utolsó napján 2016. június 30-án – amely egyben a diáknap is volt – avatták fel a megújult sportpályát az
iskola udvarán. Az ünnepi pályaavatón vendégként jelen voltak Vattamány Zsolt polgármester, Szücs Balázs, az
egyházügyi és civil szervezetek tanácsnoka, Liptay György professzor, az iskola volt növendékei egyesületének tiszteletbeli elnöke, valamint Radosné Lengyel Anna, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője.

K

érjük a volt Fasoriakat, hogy az újság további megjelentetéséhez, az Örökdiák színvonalának, érdekességének
növelése érdekében, nyújtsanak segítséget a különféle események értesítésével. Ilyenek lehetnek: kitüntetések, magasabb pozícióba történő kinevezések, rangos helyen előadás tartása, könyv megjelenése, újságban való
interjú, halálozás stb. A híreket a következő címek valamelyikére kérjük elküldeni: e-mail: fasorioregdiak@gmail.
com, cziczka.katalin@gmail.com, postacím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
Fasori Örökdiák 2016. november
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Egyesületünk pénzügyi helyzete
Ezúton is köszönetet mondunk azoknak, akik az elmúlt évben anyagi támogatást nyújtottak Egyesületünk működéséhez. A kapott adományok lehetővé teszik, hogy az Egyesület továbbra is erősítse az összetartozás érzését, többek között például a Fasori Örökdiák lap kiadásával, összejövetelek szervezésével, egykori tanáraink emlékének ápolásával.
Kedves Volt Fasori Diáktársunk!
FONTOSNAK tartjuk felhívni a figyelmeteket az alábbiakra: a Ptk.62.§(8), a Ptk.3:65.§(4) és az Ectv.19.§(1) bekezdése alapján TAGDÍJAT KELL szednünk, ellenkező esetben az Egyesület mulasztást követ el.
Kérünk tehát mindenkit, aki teheti, hogy évente legalább 1500 Ft tagdíjat (nyugdíjasok és nehezebb anyagi
helyzetben lévők 200 Ft tagdíjat) legyetek szívesek az alábbi módok valamelyikén eljuttatni az Egyesülethez.
Ezen felül – előre is köszönetet mondva minden forintért – kérünk Benneteket, hogy anyagi helyzetetektől függően
adománnyal is támogassátok az Egyesület működését.
Az egyesületünk részére szánt összeget az alábbi módon tudjátok eljuttatni hozzánk: hazánkban élő 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 élő volt diáktársaink pedig az alábbi számlaszámra tudják részünkre a kívánt összeget elküldeni:
IBAN Hungary HU 43 117140062030819700000000, SWIFT kód: OTPVHUHB
Támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával az Evangélikus Gimnázium Alapítványt!
Adószám: 19007263-1-42.

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN
ELHUNYT ISKOLATÁRSAINK
(Csak azok neve szerepel,
akikről hiteles adataink vannak.
A nevek utáni évszám az
érettségi évét jelzi.)
Dr. Gadó Pál
(1952) †2016
Grynaeus Péter
(1948) †2016
Paulik Pál
(1944) †2016
Páris Emil
(1949) †2015
Polgár Péter
(1950) †2015
Teasdale Róbert
(1935) †2016
Schultz Jenő
(1936) †2016
Dr. Vidovszky Tamás
(1949) †2015
FASORI ÖRÖKDIÁK
A Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete hírlevele
Az egyesület címe: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21., e-mail: fasorioregdiak@gmail.com
Megjelenik 200 példányban. • Szerkesztőbizottság: Dr. Raisz Dávid főszerkesztő, Cziczka Katalin szerkesztő, Dr. Érfalvy Lívia olvasószerkesztő
A lap előállításához és egyesületünk működéséhez adományokat elfogadunk,
melyek az OTP Hungary 11714006-20308197 Ev. G. Volt. Nov. Egy.
illetve az IBAN Hungary HU 43117140062030819700000000 számlaszámra utalhatók.
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