Pálfalvi Pál
Vannak

emberek,

akik

beszélni, le tudja kötni figyelmüket

maguknak képesek egy külön vi-

mind tanórán, mind kiránduláson,

lágot teremteni, ebben élni, és nem

saját erejét, idejét nem kímélve

törődni a külső világgal, vélemények-

kitartóan tud következetes lenni.

kel, esetleges megszólásokkal, mert

Talán ezért és roppant igazság-

biztosak abban, hogy ez az általuk

érzetéért a diákjai néha bizal-

teremtett világ az igaz. Az igaz, és

masabbak hozzá, mint szüleikhez.

most a szót régi, nemes értelmé-

Közvetlen

ben használom. Ilyen ember Pálfalvi

egyedi: a szubtilitásokkal tüzdelt,

Pál kollégánk is. Sok tanártársa, aki

humoros, pajkos stílust hirtelen,

csupán néhány évet tanított vele

ha olyan területre ér, felváltja a ko-

együtt, lehet, nem is hallotta beszél-

moly, nevelői hang. Nagy mesélő.

ni a köszönésen kívül. Nem mond-

Olyan dolgokról is tud mesélni, ami

ható rá, hogy harsányan hirdeti

csak képzeletében született meg,

elveit, vagy rámenősen nevelné a

de előadásmódja annyira képszerű,

nálánál fiatalabb kollégákat.

hogy hallgatósága is maga előtt

beszélgetési

modora

Talán nincs ember, akire

látja az általa elképzelt világot. 		

nagyobb hatással lett volna a

Talán nevelői szellemes

Benedek Elek-i tanítás: „ Állj a

fogásnak tartotta, amikor először

gyengék, védtelenek oldalára...” Mert

íratta be a tanítványai füzetének

ha az előbb azt állítottam, hogy ne-

kezdőlapjára:

hezen nyílik meg a társai előtt, akkor

ségesen, becsületesen viselkedni

ez a gyermekekkel szemben nem így

és hitemet gyakorolni küldött ide

van. Kitűnően tud a diákok nyelvén

édesapám és édesanyám”. Aztán

„Tanulni,

tisztes-
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a messzi országokból hazatérő diák elmesé-

szempontból.” – mondta nagyon komolyan.

lte, hogy sokszor eszébe jutott ez a mondás.

A több mint 100 cikk, tudományos dolgo-

Így vált aztán hagyománnyá, amit a diákok

zat, előadás szerzőjét 2003-ban az Erdélyi

néha viccesen, máskor figyelmeztetéseként

Múzeum Egyesület Választmánya a sok éven

hangoztatnak. PP tanár úrról azonban nem

át végzett tudományos és oktató munkája

sok diák tudja, hogy hány tudományos cikk,

elismeréséül tiszteletbeli taggá választotta.

színvonalas szakírás szerzője. Bár magát

Az ember azt hinné, hogy ennyi min-

etnobota-nikusnak tartja, érdeklődési terül-

denre annak van ideje, aki magányosan él.

ete kiterjed az agrobotanikára, florisztikára

Ez ebben az esetben nem így van: Pálfalvi

és geobota-nikára, és számos cikke, dol-

kollégánk népes családja körében végezte

gozata jelent meg a védett növényekről, a

tudományos munkáját, miközben nevelte

gyógynövényekről is, ugyanakkor több isko-

négy gyermekét, manapság pedig unokáit

lamonográfiába, évfordulós kiadványba írt a

„téringeti“, és hálát ad az Istennek, hogy egy

Református Kollégium történetéről, és em-

ilyen feleséget, valódi társat rendelt melléje.

lékezett régi kollégákra, jeles elődökre. Ter-

Az Ezüstgyopár kétszeresen is találó, jó hely-

mészetesen Pálfalvi Pál tudományos és ped-

re került: kisebbik lányát Gyopárnak keresz-

agógusi tevékenysége sokkal több, mint ez a

telték, és ezelőtt 10 évvel az Erdélyi Nimród-

rövidre fogott felsorolás. 				

ban Pálfalvi Pál a sziklapolcok ritkaságáról, a

Saját számvetése alapján körülbelül 2000

havasi gyopárról ír. Azt hiszem, méltó kézbe

tanító, tanítónő és óvónő tantárgypedagógiai

kerül az Ezüstgyopár, hiszen élő gyopárt Pali

felkészítését végezte, tegyük hozzá: nagyon

soha le nem szakított volna. Köszönjük Pali,

lelkiismeretesen. Bevallása szerint, ha tehet-

hogy sok mindenre megtanítottál!

né, reggeltől estig a Gyimesekben ba-rangolna, mert: „Sok ott a mentendő érték. Minden
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