FANCSALI
GÁBOR

Fancsali Gábor tanár úr a marosvásárhelyi egyetemi tanulmányai befejeztével került Szászrégenbe, és vált a helyi tanártársadalom köztiszteletben álló, majdhogynem legendás alakjává.
Népszerűségét diákjai és a város közössége szemében mindenekelőtt emberi tartásával, egyszerű, emberséges viszonyulásával és a hivatás iránti példaértékű alázatával nyerte el.
Sikeres pályájának, eredményes munkájának forrása alapos szakmai felkészültsége mellett emberi értékekben gazdag személyisége, mely otthon, a szülőföldön,
az udvarhelyszéki Farkaslakán formálódott. Abban a faluban, mely Tamási Áront
is adta nekünk, akinél szebben és hitelesebben senki sem ismertette a székely
hegyek, dombok, fenyvesek, vadvirágos mezők mesés üdeségét. Ezt a szabad, friss
levegőt hozta magával Fancsali tanár úr a régeni szórványvidékre, s ezzel együtt a
fürge észjárást, az alkotó gondolkodást és a mindennapok kitartó szorgalmát.
Munkájának gyümölcsei leginkább ez utóbbinak köszönhetően értek be, hiszen a
kémiát és ﬁzikát tanulók legkisebbjeivel, az általános iskolás gyerekekkel foglalkozott, szerettette meg velük a természettudományokban való kutakodást, és ért el
kiváló eredményeket évek hosszú során át, rendszerváltozás előtt és után. Főként
a rendszerváltás után vált lehetővé a magyar gyerekek versenyeken való részvétele,
előtte a tehetséges tanulók egyetemre való bejutását segítette, és későbbi sikereiket alapozta meg a tudás és a lelkesedés által, amit nekik a személyes példa
erejével átadott.
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A történelmi-politikai széljárásoktól függetlenül a Tanár úr mindig az igazi értelmiségi ember belső szellemi függetlenségével, szabadságával gyakorolta hivatását,
végezte napi munkáját, akkor is, ha ez nem kecsegtetett azonnali látványos eredményekkel. Lelkiismeretesen és felelősségtudattal, egészséges szigorral követte
diákjai tanulásban való haladását és lelki-emberi fejlődését egyaránt. De mindig
derűvel, humorral is át tudta hidalni az esetleges, a diák számára kínos vagy szorongatóvá fajuló helyzeteket. (Például, elvtársias időkben nem félt felekezeti hovatartozásra meg Kalvinra célozgatni, ha netán szegény diáknak éppen Kelvin neve
nem jutott az eszébe. – Apró, személyes emléktöredék.)
Az egyenes, nyitott, a szellemi értékekre koncentráló gondolkodás halvány elszólásai is, mint tudjuk, bajt is okozhattak volna. Nem ez történt. Talán sorsszerűen, talán véletlenül, bár ilyenek nincsenek. Mindenképpen szüksége volt a város magyar
kisdiákjainak (az összes általános iskolában tanított) a Tanár úr ﬁgyelmes irányítására. De ugyanúgy a szülőknek is, akik maradéktalanul rábízhatták gyerekeiket,
hiszen fegyelem és rend szabott határt körülöttük, és ez védőkorlátot, biztonságot
is adott, s így jó volt felnézni arra, aki ezt mind nyújtani tudta.
A későbbiekben aligazgatói minőségében még több feladat hárult rá, de mindig
elsődleges maradt a nevelői, pedagógusi szerep, ami mögött továbbra is az emberi tartalom maradt a legfontosabb. Ez volt hivatástudatának lényege. Ezért övezte
és veszi körül a továbbiakban is nagy tisztelet a szülők részéről is, akikkel mindig közvetlen, személyes kapcsolatot tartott fenn. A legegyszerűbb emberekkel is
megtalálta a megfelelő hangot, sohasem leereszkedően, hanem mindig nyílt természetességgel, barátsággal. Mindig tisztelte a másik embert, felnőttet vagy gyereket és a becsületes munkát, szellemit vagy kétkezit egyaránt. Segítőkészen, nagy
empátiával állt hozzá mások adódó problémáihoz, gondjához-bajához, sajátjaival
fölöslegesen nem terhelt másokat.
Így valóban tágabb otthonra talált a városban, mert otthont teremtett maga köré, és
nem csak a családja köti ide. Bár származását is mindig kérkedés nélkül vállalta.
Mintha földijének, Tamásinak a bölcsességét próbálná példázni életútjával. Nem
lehet megkerülni ezt a folyton ott bujkáló gondolatot: „Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne.”
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Vagy ahogy egy másik, szintén híres székelyföldi, Csoma Sándor mondja a Magyariversben: „Az utat én akartam, mert engem akart az út.” Minden küldetés mögött ez
a felismerés áll. A küldetést, pedig fentről kapjuk. Fancsali Gábor az isteni kegyelmet nem vette hiába. (2. Korinth. 5-6.)
Mai, kortárs keresztény értelmiségi emberként éli életét, aki nem a templom küszöbét koptatja mindenáron, hanem kiforrott hagyományos értékrendjével és hiteles életvitelével ad értelmet mindennapjanak. Azok közé tartozik, akik az életükkel
és a másokért végzett munkájukkal imádkoznak.
Ebben példakép mindannyiunk számára, ezért méltónak találjuk a legjobb elismerésre, amit a Maros megyei RMPSZ javasolt számára.
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