
A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége kétévente ítéli oda 
az életmű-díjnak számító Ezüst-
gyopár-díjat a pályájukat befutó, 
eredményes pedagógusoknak 
lel ki ismeretes munkájuk elisme-
ré se képpen. Idén hét Hargita 
megyei pedagógust díjaztak. So-
rozatunkban az ő laudációjukból 
közlünk részleteket. 

A szeretetet dirigálja 
pianótól fortissimóig
Lászlófy Pál István középiskolai 

tanár, nyugdíjas gimnáziumi igazga-
tó, a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége alapító elnöke 1960-ban 
végzett a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemen. 1960–75-ig Szentegy-
házán tanít, iskolát épít; 1975-től a 
Márton Áron Gimnázium címzetes 
tanára; 1975–79-ig szakfelügyelő, 
majd 1979–1984-ig Hargita megye 
főtanfelügyelője. 1984-től a Márton 
Áron Gimnáziumban oktat, majd 
1994 szeptemberétől nyugdíjba vo-
nulásáig, 2000 szeptemberéig a Már-
ton Áron Gimnázium főigazgatója.

Az 1991-ben megalakult Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének húsz éven át megválasztott 
elnöke.

Lászlófy Pál István elsősorban, 
mindig és mindenkor, tanár volt, füg-
getlenül a viselt tisztségtől. Jó tanár, 
tisztességes ember, aki nemzedéke-
ket nevelt a különféle tudományok, 
művészetek és a kultúra szeretetére. 
Aki abban az időben is, amikor nem 
volt szabad, amikor tiltották és bün-
tették, mindig megtalálta a módját 
annak, hogy tanítványait erkölcsre, 
tartásra, magyarságra nevelje, pél-
dát statuálva saját kitartásával. Sütő 
András róla, a főtanfelügyelőről 
írta: akadtak az elnyomás éveiben is 
olyan tisztségviselők, akik meg tud-

ták tartani minden szorítás ellenére 
magyarságukat. 

A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége húsz évet működött 
az Ő irányításával. 

Vezetésével a komoly szakmai 
tekintélyt kivívott szervezet aktívan, 
konstruktívan és bátran vesz részt 
minden olyan szakmai, szakmapo-
litikai megmozdulásban, amely a 
romániai – sőt, a Kárpát-medencei 
– magyar nyelvű közoktatással, ok-
tatáspolitikával kapcsolatos.

(Burus Siklódi Botond)

Zenekar vagy szólista? 
Amikor Lászlófy Pálról, a mi 

Pali bácsinkról van szó, nehéz el-
dönteni a kérdést. Mert szilveszte-
ri bulin a pihenő prímás kezéből 
elveszi a hegedűt, hogy ne üljön 
le a hangulat, kezében a vonó és a 
hangszer sír és nevet. De máskor a 
kéznél levő harmonikával biztosít-
ja a csapat éneklő kedvét, egyszer 
pedig a megyei elnökök hoztuk le 

a TOK első emeletéről a zongorát, 
hogy ne vigyük fel a söröket. Beteg a 
zsögödi katolikus templom kántora, 
Pali bácsi végigorgonálja és -énekli a 
szentmisét. De a szomszédos refor-
mátus templomban is gond van, az 
istentisztelet itt sem marad el, hiszen 
a született pedagógus lelkében ott él 
az ökuménia.

Ha Lászlófy Pálnak kettőnél 
több keze lenne, akkor egymaga ze-
nekar lehetne. De – bár matemati-
ka–fizika szakos tanár – ő is ember, 
így csak kétkezi szólista lehet. 

Vagy mégse?
Mégse. Mert évek, évtizedek óta 

a virtuális pedagógus-zenekar karna-
gya, a munkát, a cselekvést és nem 
utolsósorban a szeretetet dirigálja. 
Hangszerekkel, jó szóval, tekintet-
tel, lelki húrokon, anyanyelven. Pia-
nótól fortissimóig, mikor mire van 
szükség. 

Ma mi zenélünk neki – dobbal, 
citerával. És köszönettel.

(Matekovits Mihály)
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Ezüstgyopár-díjas pedagógusok

Lászlófy Pál. A szakma tekintélyét óvja fotó: csíki zsolt

csík

Váli Évának a Fehér-fekete fotók sorozatcím alatt futó és he-
tente meg jelenő írásairól már ejtettem szót (Isten malmairól..., 
Hargita Népe, 2011. június 17.) a ’89 előtti múlt idealizálása 
és nosztalgikus felidézése okán. Ezúttal a sorozat 88. és a Meg-
éneklünk, Akármi! (2011. október 21.) talányosan sokatmondó 
címmel meg jelent írásából idéznék két passzust.

Az egykori Daciada néven futó sportrendezvények és a Meg-
éneklünk, Románia! kultúrfesztivál szerinte „...úgy elrontotta 
évtizedekre a közízlést, hogy műnépiesség, giccs-nemzeti érze-
lem, feliratok, jelszavak, rigmusok, álpátoszú nagyotmondások, 
népdicsőítések, vezetődicséretek, beszédözönök, vége-hossza-nincs 
irodalmi összeállítások, összeollózott rockoperák formájában en-
gem még ma is elüldöz sok ünnepségről, mert ha a Székelyföldet 
éneklik is meg, attól a rossz ízlés, a propaganda és az amatörizmus 
ugyanolyan torzszülötteket eredményez, mint annak idején.”

Az írás vége felé pedig az egykori mindenható és rettegett párt 
tizedik kongresszusát köszöntő émelyítő csasztuskákkal összeha-
sonlítja, sőt párhuzamba állítja a jelenlegi kulturális, nép-nem-
zeti megnyilvánulásokat: „Új zászlós, új címeres, új propagan-
distás, új ünnepeinknek Bocskai- és székely lófős nemesi öltönyös 
kultúr-apostolait, pruszlikos zászlóanyáit megpillantván frász 
fog el: ha nem vigyázunk, ezúttal magyar nemzeti párturamék 
beintenek és – Megéneklünk, Románia helyett – megint meg-
éneklünk Valamit! Most már nem muszájból, hanem önként és 
bárgyúbuzgón.”

Számomra egyértelmű: Váli Éva nemcsak összehasonlít és 
párhuzamot von, hanem egyenlőség jelet is tesz – és ez a súlyos 
szerintem! – a ’89 előtti, minden normalitást és határt túllépő 
kultúrkampányok és bizonyos jelenlegi magyar/székely nemzeti 
hagyományok, jelképek és megnyilvánulások közé. Ami – akár-
hogy nézzük is – az olvasók tudatába becsepegtetett méreg és a 
nemzeti érzés – lehet, hogy sokszor ilyen-olyan – megnyilvánu-
lásainak a profanizálása. (Tudatosan nem fogalmaztam ponto-
sabban, mert akkor nem tudtam volna elkerülni a nemzeti érzés 
pocskondiázása kifejezésének a használatát...)

Kérem, cáfoljanak meg a tévhitemben.

Mit éneklünk meg 
és mit gyalázunk?

                    jegyzet n Nagy Benedek

Táncos képek premierje. János Vitéz, avagy a hős gyönyörűséges utazása és megérkezése című 
előadásának ősbemutatóját tartotta tegnap este Csíkszeredában a Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes. A Boka Gábor rendező által színpadra vitt darab műfaját az együttes tagjai úgy határozták meg: 
„táncos képek kicsiknek és nagyoknak”, a közönség pedig olyan produkciót láthatott, amelyben a mesés 
elemek a napi valóságra tett célzásokkal fonódnak össze, kötőanyagként a humort, a hanggal, mozdulat-
tal felszínre hozott helyzetkomikumot használva.  fotó: csíki zsolt


