LÁSZLÓFY
PÁL ISTVÁN
Be kell látnunk:
Ha kérdeznek, becsületesen
felelni kell.
A harcot becsületesen
fel kell venni.

Az úton becsületesen
végig kell menni,
a szerepet becsületesen
el kell játszani,
keményen és tekintet nélkül...
DSIDA JENŐ

Lászlófy Pál István középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége alapító elnöke 1960-ban végzett a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. 1960–75-ig Szentegyházán 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 vonulásáig, 2000. szeptemberéig a Márton Áron
Gimnázium főigazgatója. Az 1991-ben megalakult Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének húsz éven át megválasztott elnöke.
Lászlófy Pál István elsősorban, mindig és mindenkor, tanár volt, függetlenül a viselt
tisztségtől. Jó tanár, tisztességes ember, aki nemzedékeket nevelt a különféle tudományok, művészetek és a kultúra szeretetére. Aki abban az időben is, amikor nem
volt szabad, amikor tiltották és büntették, mindig megtalálta a módját annak, hogy
a tanítványait erkölcsre, tartásra, magyarságra oktassa, nevelje, s ebben Ő maga
is mutatta a példát. Sütő András róla, a főtanfelügyelőről írta: akadtak az elnyomás
éveiben is olyan tisztségviselők, akik meg tudták tartani minden szorítás ellenére
magyarságukat.
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A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége húsz évet működött az Ő irányításával. Vezetésével a komoly szakmai tekintélyt kivívott szervezet aktívan, konstruktívan és bátran vesz részt minden olyan szakmai, szakmapolitikai megmozdulásban,
amely a romániai – sőt, a Kárpát-medencei - magyar nyelvű közoktatással, oktatáspolitikával kapcsolatos. Az RMPSZ kiáll tanárai, iskolái mellett, érvelésében mindig
a szakmai szempontokat tekinti elsődlegesnek.
Az elmúlt 20 év eredményei önmagukért beszélnek. A körülötte csapattá szerveződött közvetlen munkatársai közreműködésével 4 területi módszertani-oktatási
központot alakítottak ki, közöttük az országos központot, a szovátai Teleki Oktatási
Központot. Létrehozták a Bolyai Nyári Akadémiát, amely több mint 15 év óta a Kárpát-medence legrangosabb pedagógus-továbbképző rendezvénye. Kialakították a
megyei és területi szövetségi szervezeteket, létrehozták az Országos Információs
Irodát és megszervezték az országos információs hálózatot.
Sok emberrel, sokféle, sokszor egymásnak ellentmondó elképzeléssel szemben
Lászlófy Pál István mindig megtalálta azt a kényes, esetenként törékeny egyensúlyt, amely képes volt összehozni és megtartani irányzatokat, csoportokat. Ennek
köszönhetően – akármilyen nehéz pillanatokban is –, a Szövetség mindig meg tudta
hozni a szakmaiságon, emberi tisztességen alapuló döntéseket.
Saját bevallása szerint sohasem vágyott más pályára: mindig is középiskolai tanárként és főleg osztályfőnökként érezte legjobban magát az iskolában. Tevékenységét
mindig a szakma iránti mély elkötelezettség, szeretet és felelősségérzet hatotta át.
Munkáját – tisztségétől, beosztásától függetlenül – méltósággal és alázattal végzi.
Szolgál: a szakmát, pedagógus-társait, népét szolgálja.
Életműve példaértékű, a minőséget teremtő anyanyelvű oktatás érdekében hosszú
évtizedeken keresztül elkötelezettséggel és önfeláldozással végzett munkája méltán vívta ki a szakma elismerését nemcsak Romániában, hanem az egész Kárpátmedencében.
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Nehéz időket éltünk. Elég arra emlékeztetni, hogy diákok voltunk, amikor megszüntették a Bolyai Tudományegyetemet. S ez nem volt elég! Évek hosszú során
olyan szerepet akartak velünk eljátszatni, hogy minden ellenünk történő, bennünket emberként és magyarságunkban sértő intézkedéshez örömmel csatlakozzunk
vagy éppen kezdeményezői legyünk ezeknek.
Aki hitelesen akart jelen lenni ebben a világban és felelősen felvállalni önmagát, valamint cselekedni a másik emberért, a közösségért, az nagy terhet vállalt magára.
És Lászlófy Pál István ilyen Ember. Vezetőnek született, nem állhatott félre. Kérdezték és felelt! Becsületes harcosként járta/járja az utat. Sikerült meggyőződései,
elvei feladása nélkül nevelni emberségre, szakmaszeretetre tanítványait, irányítani
igazgatóként iskoláját, majd tanfelügyelőként Hargita megyét. Hitelességét, emberi tartását igazolandó szövetségünk megalakulásának pillanatától az élre került,
és ott is maradt! Vezetői tapasztalatai, hozzáértése nélkül nem érhettünk volna el
ilyen szép eredményeket, amelyekről a húsz éves évfordulón nem kis büszkeséggel
adhatunk számot.
Kiváló kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik.
Jó volt vele dolgozni, de jó volt vele mulatni is. Felejthetetlenek maradnak mindannyiunk számára azok a késő esti órák, amikor hegedült vagy zongorán játszott
nekünk, ha kellett tánczenét szolgáltatott, népdalokra tanított, zsoltárokat énekeltetett velünk.
Köszönjük!
„Keményen és tekintet nélkül” játszott, nem hiába választotta példaképül Márton
Áront. „Mind az egyén, mind a közösség fejlődése veszélybe kerül, ha az emberek
felfogásában megbomlik az értékek igazi rangsora” – vallja Márton Áronnal.
Tevékenysége, élete az értékek igazi rangsorának tiszteletét bizonyítja.
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Zenekar vagy szólista? Amikor Lászlófy Pálról, a mi Pali bácsinkról van szó, nehéz
eldönteni a kérdést. Mert szilveszteri 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 biztosítja 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 ha a szomszédos református 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 zenekar lehetne. De
– bár matematika–ﬁzika szakos tanár – ő is ember, így csak kétkezi szólista lehet.
Vagy mégse?
Mégse. Mert évek, évtizedek óta a virtuális pedagógus-zenekar karnagya, a munkát, a cselekvést és nem utolsósorban a szeretetet dirigálja. Hangszerekkel, jó szóval, tekintettel, lelki húrokon, anyanyelven. Pianótól fortissimóig, mikor mire van
szükség.
Ma mi zenélünk neki – dobbal, cintányérral. És köszönttel.

KIRÁLY ANNAMÁRIA
SZŐCS JUDIT
BURUS SIKLÓDI BOTOND
MATEKOVITS MIHÁLY
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