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Egy tatrangi férfi tanúsága az
isteni gondviselésről 7 példával
Előszó
Soraim szavaival akarom fölidézni a
jövő ifjú kor számára és az Istenben hívő és
vallásos keresztények részére az én életem
ben észrevett és megfigyelt Istentől jövő
kegyelmet és az emberek felé sugárzott
szeretetet.
Megemlítettem, hogy ha az ember visszagondol, nagyon sok esetre tud rámutatni
azokra az eseményekre amelyeknél, ha az
Isten segítsége és kegyelme nem lett volna
talán sokkal nagyobb nehézségek és bajok
történhettek volna.
Itt csak a részemre küldött isteni
segedelem- és kegyelemből akarok
megemlíteni röviden egy néhány esetet,
amelyeknél saját szememmel és tapaszta
lataimmal éreztem istenségét.
1. eset
Az én öreg szüleim mesélték el idők
múltán, hogy engem, mint alig egy-két
hónapos csecsemőt a szüleim, mivel ők
rá voltak utalva, hogy idegenben keressék
meg a kenyerüket idegen gondozó dajka
gondjaira bíztak, ahol nagyon gyenge gondozásban részesültem, úgyhogy az életem
már a halál kapuja előtt állott, de az isten
kegyelme rendelt szánakozó szívű embereket, akik saját gondjaikba vettek, ahol én,
mint csecsemő új élethez jutottam. Karjaik
közt nevekedve halálukig együtt éltük
éveinket és élveztük végig Isten szeretetét
és jóságát.
2. eset
Amikor az 1914-es világháború alatt alig
tizenhét éves voltam, és besoroztak katoná
nak, s rövid idő leteltével be is szállítottak.
Még szerettem volna itthon játszani, de
mi haszna, mint gyermekkatona kellett
viseljem a szürke komisz ruhát és kellett
éreznem távolban idegenben a katonaság
gal járó háborús nehézségeket. De Istenben
bízva és rémélve, Isten kegyelméből közbe-közbe jutottunk könnyebb és biztosabb
helyzetekbe, és végül csak Isten akaratából
vége lett a pusztító világháborúnak, és nagy
nehéz fáradozás után visszatérhettünk a
messzi idegenből hazánkba és szüleink kar-

jaiba. Teljes egészségben megláthattuk újra
kis falunkat és meleg hajlékunkat melyért
annyi sóhajunk szállt föl.
3. eset
Az 1939-től kezdődött világháború sem
zajlott le, anélkül, hogy engemet minden
oldalról ne érintsen. Kezdet kezdetén
koncentráltak, vagyis magyarul mondva
hadi munkára hívtak be. Oly gyakran
jött a behívó egymás után, hogy már-már
kezdtem csüggedezni és roskadozni az
elintézésekkel a munkával járó gondok
alatt, és az idegeket ölő háborgatásoktól,
amelyek 1939-től 1945-ig szüntelenül
tartottak. Felhozom egy pár szóban, hogy
ez időközökben 1941-ben súlyos gond
nehezedett rám újra, mikor a nagyobb
gyermekem, mint tényleges katona a
harctérre kellett volna menjen, de Isten
kegyelméből és segítségével ettől könnyen
megszabadult, ami talán az én részemre is
könnyebbülést és nyugalmat hozott. Végül,
mikor én mind koncentrás, hol itt, hol ott
róttam a kötelességemet és teljesítettem az
ahhoz tartozó munkákat, a második fiam is
belekerült a koncentrálás kötelezettségébe,
ahol újra én, mint apa erős és idegölő
lépéseket kellett megtegyek, hogy a háború
nagyobb nehézségei elkerülhetők legyenek.
Így zajlottak és múltak, teltek a nehéz évek,
amikor bekövetkezett a kvóta, vagyis a termény beszolgáltatás, ami engem igen-igen
súlyosan érintett; és a túl magas adók, amit
teljesen lehetetlenség volt megfizetni.
Tehát ez volna a
4. eset,
Amely kezdődött az 1943-ik évben és tar
tott 1962-ig amit a nagyobb birtokkal ren
delkező gazdák nem bírhattak ki, úgyhogy
nagy részük lemondott a birtokáról, mások
meg amit lehetett eladtak, de én tartottam
vaskézzel. Dolgoztunk éj-nappal csalá
dommal együtt, hogy megmenthessük a
nehéz verejtékekkel szerzett vagyonkánkat,
mi sikerült is utolsó percig, addig amikor
bekövetkezett a kollektív gazdálkodás, ami
teljesen megfosztott a vagyonunktól.
(Folytatjuk.)

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben
gazdag, áldott új esztendőt kívánunk

Hochbauer Gyula

Mindenki játszott, aki készült

Egy órája még a várutca középtáján bak
tatott. Szinte hihetetlen, hogy került máris a
Hármashatárra. Igaz, hogy efölött már hiába
kerested az ottlakó ködbe, s vártad, hogy
a nehéz fehéret valahol megtörje furcsán
kimért lépte.
Messze fent rezzent meg egy fajdkakas,
de ő is mintha inkább egy veddfelkés kis
asszonyt látott volna, ami úgy meglepte,
hogyha létezne még az a hajdani világ, bizo
nyára kővé dermedt volna. (A krizbai mester
most elbabrálgatna a szóval: süketfajd – süket
kőmadár – kőfajd – kősüket madár – kősüket
fajdmadár – süketkőn madár › ?.)
A kápolnához félúton fenyő reccsen, de a
hang nem köthető a világon semmi máshoz,
mintha maga kezdeményezne valamit egy
mára már nagyobbára elfelejtett nyelven.
Majd a kisasszony felsikkant, de nem a
nőügyben meglőtt vadász miatt, noha a Farkas
likában máig erről rezegnek a völgy pletykái.
Ekkor csengeni kezdett a kápolnás harang
ja, ami még meglepte a váristállóba kötött
lovakat, pedig hármójuk már megszokhatta
volna, hogyan alakítja át az őt ostromló
hangot a Bálványostető. Egyik elégedetlen
megkottyant patkójával. Vajon honnan találta ezt ki a bajt orvosló bozontos sánta, aki
miután intézkedett úgy eltűnt, mintha imént
csak a ló gondolta volna oda.
A vár legfelső ablakából valaki már egy
ideje mozdulatlan figyel az ezüsterdő felé.
Mintha valami jelre indul, s körjáratonként
meggyújt egy-egyet a fal felől a terem
közepébe nyúló tartókarok gyertyáiból,
mígnem valamennyi lángol. Pedig a fegyverteremben reggeli még a fény.

Egy emelettel lennebb vendégeket vár a
fura ebédlő. Az asztal egészen betölti a ter
met, hogy a 12 székhez se férhetni bentről. A
lakótorony pereméig folyosó gyűrűzi a ter
met. Csak innen lehet belépni az asztal körüli
székekhez egy-egy szűkebb ajtón. Ketten
rendezgetnek. Hordanak, amit hordhatnak
az asztalra. No, nem amit gondolsz, hanem...
A Bálványoskő felé ketten közeledtek.
Mintha egy tőről fakadna a céljuk. Egyik
kelet, másik nyugat felől. Innen akár össze is
téveszthetnéd őket. Hallottam, hogy évente
egyszer szoktak találkozni a nagy szikla alatt.
Akik eddig szóba kerültek, mind ott tér
deltek a kápolna miséjén. Csak a szertartást
végzőt nem láttuk eddig, aki csak miután
szembefordult, tűnt ismerősnek a höltövényi oltárképről, ahol a tömegből kilépve a
keresztet segített cipelni Valakinek. Szótlanul végezte a szentmisét. A mozdulatok,
s az arcok, a tekintetek szerint mindenki
ugyanaddig ért a gondolattal. Az idő rendje
uralkodott. Csak egyszer szabadított a pap
egy addig zárt kis ablakrendszerből az oltárra
erős fényözönt, amely addig tartott, ameddig
ő húzta a harangocskát.
Ekkor valaki kinyitotta a Kápolnás ajtaját. Most már kintről is zúdult a fény, s
a benti harangszóhoz nyomult a Szikláról
pergő visszhang.
Így indultak a vár felé. Nem tudom, ki
húzhatta már a harangot, hisz a miséző,
akiről sejtheted, ki lehetett, már a többi
mögött lépdelt.
Csak percek teltek, s a vár középső szintjé
nek termében kezdődött a betlehemes.
Nézők nélkül. Teljes szereposztásban.
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2. oldal

Székely Albert

Bálint György
Tatrangi népi verselő.
Született 1900. január 27-én. Meghalt
1979. június 30-án. Tatrangon élt. Üz
letember volt és földműveléssel foglal
kozott. Volt üzlete, kocsmája , faraktára,
malma, közmérlege, benzinkútja.
Volt 4 gyermeke.
A kommunistak elvették a vagyonát
és kuláknak nyilvánították. 1952-ben be
volt zárva Rozsnyón a börtönbe.
Az édesapját Balázs Györgynek hívták. Fiatal korában még Bálint Balázs
Györgyként szerepelt. Bali Gyurinak is
nevezték. (Ezt a nevet az apjától kapta.)
Felesége Dinka Vilma 1899-ben
született és 1974-ben halt meg. Az én
dédn agya pám volt és édesapámnak
(Székely Leventének) a nagyapja.
Bálint György

Óévi imádság
1.
Reád tekintve, Atyám!
Így, összetett kézzel,
Száll az egekbe hálám
Alázatos szüvvel
Hozzád, édes Istenem,
Miért velem voltál,
S e lezajlott óévben
Veszélytől megóvtál.
2.
Gyönge vagyok, úgy érzem,
Mindazt megköszönni.
Annyi jóban volt részem,
Azt mind felsorolni.
A legbúsabb percekben
Hoztad meg a vigaszt.
Szükség nem volt semmiben,
Nem mond ajkam panaszt.
3.
Védtél minden ügyemben,
Hogyha Benned bíztam.
Homályos éjeimben
Segítséged láttam.
Megadtad, kirendelted
A napi kenyerem.
Ez évben is megvédted
Erőm, egészségem.
4.
Munkáimhoz erőt adtál,
S áldást a munkámra.
Örömből is bőn osztottál,
Legyen neved áldva.
Béke honolt házomba
Tele reménységgel,
Az új évet így várva
Megelégedéssel.
(1959. december 20.)
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Iskolásaink

2008-as élményeink
A bábuzás
A bábuzást körülbelül október elején kezdtük
el. Nagyon meglepett mindannyiunkat, hogy
mennyire szép foglalkozásba „ültettek be”.
Az elején nehézkes volt, amíg megszoktuk a merev bábukat úgy mozgatni, ahogyan
egy igazi ember mozogna, és hogy a közön
ség meg is értse, mit akarunk játszani. Habár
a közönség legtöbbször gyerekekből áll,
igyekszünk őket megnevettetni és megér
tetni velük a mese lényegét.
Azt, hogy ezekkel a csodálatos, vicces
bábukkal játszhatunk, Kovács Tomos Tün
dének köszönhetjük, aki a munkahelye mel
lett olyan bábukat alkot nekünk, amilyenre
szükségünk van.
Eddig két mesét A három csángó és a
püspök és a Kilenc kövér bárány meg egy
sovány berbécs című hétfalusi csángó me
séket tanultuk játszani, a harmadik darabot,
a Betlehemest, most tanuljuk.
A próbákon a sok munka mellett kaca
rászni is szoktunk, mivel maguk a mesék
is viccesek. Közben oktatóink türelmesen
és megértően magyaráznak. Van amikor a
próbákat élő közönséggel tartjuk, és miután
előadjuk az illető mesét, megmondja a közönség, hogy hol tudnánk javítani.
A Zajzoni Rab István Középiskola VII.
osztályából Antal Tizedes Gabriella, Huszár Anikó, Koter Mónika, Pántea Éva,
Tóth Melinda, Kis Attila, Szőrnyi Szilárd,
míg az V. osztályból Miklós Botond vesz
részt ebben a játékban. Mindannyian
összetartóan dolgozunk.
Tóth Melinda
*
Mese, nemcsak mint divat
2008. október 25-én 12 órai utazás után Bu
dapestre érkeztünk. A Kulturális Minisztérium
szállodájába szállásoltak el. Pár óra pihenés
után a Duna Tv-hez mentünk. Ez volt az első
versenyem, amelyik tv stúdióban „zajlott”.
Hatalmas élmény, ami nem hasonlítható
össze a többi versenyekkel, amelyeken ed
dig részt vettem. A televízió előcsarnokában
megismerkedtem a másik két versenyzővel,
Erényi Júliával és Földes Dáviddal, majd a
két műsorvezetővel: Kalocsai Andreával és
Pomezanski Györggyel. Mind a ketten ked
vesek voltak, főleg Gyuri bácsi, aki sokat
beszélgetett velem és próbált bátorítani,
mert biztos látta, hogy erre szükségem van.
Közben megjöttek a zsűritagok is. Velük is
megismerkedtem. Nemsokára kiáltottak,
hogy menjek be próbálni. Egy kicsit „meg
ijedtem” a sok kamerától és a vakító fénytől,
de mikor hozzákezdtem a mesemondáshoz,
hamar felszabadultam. Az első versenyző
voltam. Annak ellenére, hogy a kiváló
bizottságtól nem kaptam semmiféle kritikát,
végül még sem sikerült díjat nyernem. Ha
nem is voltam díjazott, mégis nyertesnek

érzem magam, mert sok új tapasztalatot
szerezem, amelyek az elkövetkező mese
mondásokban biztos hasznomra válnak.
Szörnyi Szilárd
*
Unalomkergető X 2
A színjátszás egy olyan órák utáni fog
lalkozás, ahova minden V–VI. osztályos
mehet és ahol egy mesét eljátszunk mi
önmagunkkal és különböző eszközökkel.
A bábozás is órák utáni foglalkozás, de ide
nem jöhet mindenki, hanem ki vannak vá
lasztva a tagok. Itt is meséket játszunk el,
de bábokkal.
Én tagja vagyok mind a kettőnek. Mind a
kettőnél felolvasnak egy mesét, utána gon
dolkozunk azon, hogy azt hogyan lehetne
eljátszani és mindenki ötletét kipróbáljuk.
A színjátszáson többen vagyunk, ezért még
találunk ki abba a mesébe illő szerepeket. A
bábozáson kevesebben vagyunk, ezért aki
az egyik bábbal játszott, de pillanatnyilag
nincs szerepe, egy másikat is kezelhet.
A színjátszáson most próbálgatjuk az
első szerepet. Címe: A három csángó és
a püspök. Minden héten pénteken 13:00
órától próbálunk kb. egy órát. A nagyobb
létszámot úgy foglalkoztatjuk, hogy a
történet elején a faluban még különböző
mesterséget végző falusiak is szerepelnek.
A bábozáson már a harmadik történetet
próbáljuk, amelyben már én is bábozhatok.
Az azelőtti két mesénél az egyikben csak
mesélő voltam. A legutolsó próbán beszéltük meg, hogy a másikban én is bábozzak,
de akkor csak beszélgettünk, és még nem
volt esélyem bábbal játszani. Itt nem éppen
minden héten próbálunk. A bábozást csütörtökön tartjuk órák után 15:00-tól.
Mindkét tevékenység a magyartanár
felügyelete alatt történik, aki sokat segít
nekünk ötletekkel és útbaigazításokkal.
Szerintem mind a két foglalkozás érdekes. Nem tudnék dönteni a kettő közül,
hogy melyik a jobb. A színjátszást azért
szeretem, mert meghallgatják a mi ötleteinket is. A bábozás azért tetszik, mert nem
jöhet akárki szabadon játszani és azért, mert
életet adhatok egy bábnak.
Miklós Botond
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Bálint György

Karácsonyi
fohász
1.
Jó Atyánk, édes Istenünk,
Nagy nevedet áldjuk,
Ki voltál s vagy ma is velünk,
Segedelmed várjuk.
Nem engedted, hogy elvesszünk
Bűneink árjában,
Engedted tovább élnünk
Megváltónk karjában.
2.
Elküldted ide mihozzánk
A Te szent fiadot,
Hogy mint kegyes, jó Atyánk
Mutasd irgalmadot.
Ő a mi megváltónk, Urunk,
Bűntől szabadítónk,
Kit lélekből kell imádnunk,
Mert értünk vére folyt.
3.
Méltón ünnepeljük meg hát
Karácsony szent napját.
Tegyünk félre gondot, munkát.
Zengjen ajkunk imát.
Áldott legyen, ki értünk jött
Le hozzánk a földre.
Dicsérjük a nagy Teremtőt,
Ő szent nevét féltve.
4.
Jézusunk, mi hű vezérünk,
Maradj mindig velünk.
Véred, ami kifolyt értünk
Törölte el bűnünk.
Vésse szívünkbe-lelkönkbe,
Hogy nekünk születtél,
Báncselekvést elkerülve
Emléked bennünk él.
5.
Élsz Te is ott a mennyben
Jó Atyánknak jobbján.
Vigyázol ránk most is ott fenn,
Mint jó pásztor nyáját.
Ezért féltünk és imádunk,
Óh, Isten szent fia.
Karácsony! Jézusunk várunk,
Jöjj, lelkünk vigasza.
Ámen.
(1958. január 5.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Bencze Mihály

B a r a b á s i

Barabási László született 1943. április 15-én, Kolozsváron. Apja, Albert,
teherautó szállítási vállalat tulajdonos.
Ősi magyar-székely nemesi család sarja.
Magyarországon a család fészke Csesztve,
amelyik Balassagyarmattól délre, Visegrádtól északra fekszik a Duna bal partján.
Zsigmond király koronatanácsában, mint
bereg-tiszaháti báró, s mint egyházi ember
is megjelenik az okiratokban egy-egy
családtag. 1370-ben Sebestyén Detrekő
várának tulajdonosa (Pozsony mellett, ma
Plavec). Korábban a Magyar Királysághoz
tartozó Moldvai Vajdaság ősi vezetői. Címerüket ma is egy kis „modernizálással”
Moldva sajátjaként használja.
II. Ulászló felkérésére Lénárd de Héder
fája, akinek felesége Magdolna a szebeni
geréb (katonai parancsnok) lánya, áttele
pedik Erdélybe. Alvajda, székely ispán
(őrgróf). Részt vett Nándorfehérvár védel
mében, és a Dózsa György elleni hadjá
ratokban. Létrehozza Marosszéken Ehed
hun torem (szent) után elnevezett telepü
lést, 1498 körül, melyet harmadik fia, Lé
nárd kap meg családalapításkor. Hosszú
ideig ez az ág a görgényi várparancsnoki,
máskor udvarnagyi tisztjét tölti be. Fia,
Dániel, Rhédei lányt vesz feleségül. Az
1600-as Rudolf császár idején történő be
törés idején Básta generális megkínoztatja
és kivégezteti Ferencet Brassóban, a ta
nácskozásra hívott több mint 1000 székely
főemberrel együtt. Ez után a család addigi
királyhűsége ellenére, a Habsburgok ádáz
gyűlöletéről híres. 1697-ben jelenik meg
először a név Barabássi formában a család
mindhárom ágában.
Barabási Albert, született 1909-ben Ehed
faluban. Anyja a Máréfalvi Olosz Anna, az
Illyefalvi származású lófő családból. Apja,
László korán meghalt egy kaszinói vita
kapcsán szerzett sebétől. Ezért nagyapja,
Dániel nevelte. Nővére Anna, Majláth Istvánné. Húga, Margit a Nyárádmagyarósi
Szabadi Mihály molnárhoz ment férjhez.
Nagyapja halála után sógora, Majláth Ist
ván segítségével szerezte meg a gépkocsi
vezetői képesítést 1938-ban, és hozta létre
autó-szállítási vállalatát, Kolozsváron.
Anyja, Szabó Juliánna, Gyergyóditróban
született 1910-ben. Családjából, 1486-ban,
Szabó Tímár Bécs bevételekor kap Mátyás
királytól nemeslevelet. 1614-ben Antal

jelenik meg a lófő lustrában. Ugyanezt a nevet
viseli az író nagyapja, aki gazdálkodás mellett
cséplőgépeket is működtet. Innen származik
a család Szabó-polyva ragadványneve is.
Szabó Juliánna mint ápolónő ismerte meg jövendő férjét, és férjhezmenetel után a családi
vállalat gazdasági ügyeit intézte.
Az államosítás után, 1948-ban kényszerlak
hellyel Gyergyóba telepítették a „kizsákmá
nyoló” családot. Valamiből élni kellett. Két
teherautóból összerakott egyet és folytatta
a fuvarozást. Amíg újra kezdték az életet a
Ditrói rokonoknál volt Barabási László. Ez
meghatározta gondolkodásmódját egész
életében. Nagybátyjától, Szabó Ferenctől a
székely virtusos szókimondást tanulta meg.
Nagynénje férjétől, Siklódi Istvántól a meggondolt illeszkedést környezetéhez.
Mindkét férfi akkor került haza az orosz
fogságból. Jól ismerték a „vörös paradi
csom” valóságát. Feri bátyja a kommu
nizmus égő gyűlöletét fröcskölte szembe
öccsével másfél évtizeden át. István, akit
nagytatának nevezett, saját fajtájának, a
székelységnek szeretetét, megbecsülését, legendáit, és nem utolsósorban, ősi
életfilozófiáját. Ahogy növekedett egyre
többet kapott az öreg székelytől, aki a
gyógyítástól, a csillagképekig mindenhez
értett, akkor még „furcsának” tűnő módon.
De azt is megtanította öccsének, hogy ne
ugorjon fejjel a falnak.
Anyja, Juliánna igazi magyar asszony volt.
Mivel korán árván maradt nagynénje nevel
te. Állandó látogatói voltak a Kolozsvári
színháznak, moziknak. Gyönyörű hangja
volt, szívesen énekelt. Magyar-nótákat,
operett részleteket, katonadalokat, indulókat,
filmslágereket. Kitűnő könyvtárat tartott.
Benedek Elek meséitől, legendáitól, Garcza
György a magyar történelmet ismertető
könyvsorozatáig. Nem volt nacionalista,
szeretett mindenkit. Zsidótól, örményig, ro
mánig, szászig. De erős magyarsága segítette
át a változó világ nehézségein. Számára ez
jelentett biztonságot, életcélt.
Óvodába a gyergyói apácáknál járt.
Ez természetes is volt a mindkét részről
katolikus családban. Innen hozta magával,
tántoríthatatlan istenhitét.
Gyergyóban végezte iskoláit érettségiig.
Tarka világ volt akkor a városban. A kény
szerlakhellyel odatelepített „kizsákmányo
lók” gyerekei, Erdély különböző városaiból
átköltöztetett családok, örmények, románok,
zsidók, lengyelek, szászok gyerekei jártak
együtt a város központi részének polgári
csemetéivel. Felszeg és Alszeg megtartotta székely földművelő falun jellegét. Az
állomás környékén a ládagyári és vasúti
munkástelepek külön világot alkottak.
Innen kerültek ki javarészt a kommunista
tisztségviselők, milicisták, sziguráncások.
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De nagyon sok, sőt zömében tiszta székely-magyar gondolkodású család volt
köztük. Gyerekkorban, a Békény patak
fürdőhelyein, a jégpályán, a síversenyeken
eltűntek a különbségek. Kamaszkorban
az iskolai táncmulatságokon, az ifjúsági
csütörtökökön szintúgy.
Első osztályos korától nyaranta Temes
vár, Fogaras építőtelepeire vándorolt,
ahová a magán teherautókat irányították.
Megannyi világ.
A család házépítésbe fogott 1956-ban.
Néhány hétre rá leállították a teherautót.
Apja gépkocsi vezetőként kezdett dolgozni a Gyergyóremetei tejporgyárnál. Az év
házépítéssel telt el. 1957-ban felvételizett
a Magyar Vegyes Líceumba.
Első osztályfőnöke a kitűnően képzett
fizika-számtanszakos Illyés László, aki
unokabátyja is volt anyai ágon. Miután
főtanfelügyelő lett, Szabó Aliz magyar
szakos tanárnő került az osztály élére. Ő
tanította meg szavalni, biztatta írásra. Utána Pál Vilmos történelemtanár, a világhírű
Baráth Tibor történész tanítványa, lett az
osztály vezető tanára. Végig tanította a
latint Garay Ödön, aki hatalmas filológiai
tudása mellett gyerekszíndarabokat és
bábdarabokat írt. Az életben való küzdést,
versenyszellemet Bazilidesz Tibor tornatanár alakította benne, akihez minden
második délután tornakörökre járt. A
tartományi atlétikai és tornaversenyek
mellett korosztályának ismert szavalója
volt. Az is igaz, hogy nem Petőfit és Mécs
Lászlót, akiknek a verseit otthon még az
édesanyjától tanulta meg, hanem az akkor
hivatalosan kiadott verseket. Hatása alá
is került, mert elsőéves hallgató korában
kijelentette nagybátyjának, hogy ő bizony
ateista lett. Az öreg pap csak legyintett rá,
„Nem baj, fiam, majd kinövöd.” És igaza
volt. A legyintésre elmúlt az ateizmus.
Nyaranta a rajoni zöldség lerakatnál dolgozott autókísérőként. Fritz bácsi az öreg
regáti zsidó állandóan küldözgette Ploiesti
környékére, Adjud vidékére. Zöldségért,
gyümölcsért.
1961-ben érettségizett és letette a gép
kocsi vezetői vizsgát. Azonnal alkalmazta
a helyi szállítási vállalat, de egy apai pofon
hatására lehetőséget keresett egyetemi felvételre. Anyagilag nem bírta volna a család
a költségeket. Illyés László közbenjárásával,
a marosvásárhelyi pedagógiai főiskola magyar- és történelem szakára kapott irányított
néptanácsi ösztöndíjat. Itt tanárai felfigyeltek
rá, és mint munkáskádert (apja már gépkocsivezető volt, ő maga szintén gépkocsivezetői munkakönyvét tette le az egyetem
titkárságára) nem akadályozták a főiskolán
kívüli tevékenységekben sem. Dr. Kócziáni
László (Nyírő József veje) a Román Akadé-

3. oldal

mia marosvásárhelyi fiókjának munkatársa
irányította a Maros megyében folytatott
népköltészeti gyűjtéseit. Itt jelennek meg
első karcolatai, helyzetképei a tartományi
heti- és napilapokban. Könnyed, humoros
stílusa miatt agitációs brigád szövegeket
írt a cukorgyár részére, melyeket a színművészeti főiskolásokkal együtt tanítottak be.
Habár nem foglalkozott költészettel,
mégis irodalmi ténykedését állandó figye
lemmel kísérte Tóth István költő és mű
fordító. Dicséretei a céhhez való tartozás
érzését alakította ki benne. Mégis a történész
Dankanits Ádám kedvence volt. Aki csodának nevezte analitikus (elemzői) képességét. A korán tragikus véget ért professzor
küldte először levéltárba, de az akkori
körülmények között egyáltalán nem kívánt
történészkedni. Habár Dr. Szabó Miklós
professzor tevékenysége adott számára egy
lehetséges irányvonalat, mégsem igyekezett
kihasználni. Jobbnak látta, hogy ne másszon
bele az olyan tevékenységbe, amelyeket
környezete, a székelység nemcsak elítélt, de
állandóan csúfolt is. Legnagyobb gondja a
román nyelvvel volt. Különösen azért, mert
Románia történelméből az állam nyelvén
kellett vizsgázni. Éppenséggel nem lehetett
eladni románul, de szókincse nem haladta
meg az zöldségkereskedéshez szükséges
színvonalat. Szerencséjére professzora,
Colceriu Iosif, tudott magyarul, és ezért
megértette a „románul” felelő hallgató
mondanivalóit. Nagyon rendes ember volt,
ezt meg is „hálálta” neki a rendszer. Egy
eldugott kis dobrudzsai faluba helyezték át
egy általános iskolához. Éveket húzott le ott.
A főiskolai évek nehézségei gyakorlatilag
könnyen átvészelhetők voltak. Úgy kellett
felelni, ahogy kérték. A véleményedet eset
leg elmondhattad szocialista csomagolás
ban. Ha nem, repültél. Legjobb barátja bőrén
tapasztalta, amikor egy nacionalizmust meghatározó szemináriumon megkérdőjelezte
az asszisztensnő állítását, hogy aki külföldi
adókat hallgat, az már eleve nacionalista.
Azzal verte vissza, hogy az az élmunkás,
vasesztergályos vagy bányász, aki nem
ismeri jól a román nyelvet, és a Kossuth
adót hallgatja, egy szocialista országét,
az nem nacionalista. Kiválóan dolgozik a
haza felvirágoztatásáért. A román népért is.
Mellette barátja, a szászrégeni Lázár János,
elvesztette a türelmét, és kissé erősebben
kezdte indokolni ugyanazt az álláspontot.
Azonnal kirúgták a főiskoláról. De az élet
ment tovább.
Utolsó éves korában megnősült. Felesége
a Kézdivásárhelyi Keresztes Katalin ma
gyar-román szakos hallgató volt
Államvizsga után a gyergyótekerőpataki
általános iskolánál kapott tanári állást. Itt született
1966. február 16-án első gyereke Lívia, aki ma
Budapesten építkezési vállalkozó.
Néhány hónap múlva kinevezték kultúrotthon igazgatónak.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Nagyszámú és jó minőségű kulturális
megnyilvánulásokat szervezett, mert maga
köré állította a falunak azt a rétegét, melyet
az elvtársak elhanyagoltak az osztályharc
jegyében. Ennek ellenére, vagy talán e miatt felvették az RKP soraiba. 1966 nyarán
felajánlották neki a Maros rajoni kultúrház
igazgatói tisztségét, azonban a tartományi
pártbizottság pártfeladatként Balánbányára
küldte a bányászklubhoz igazgatónak. Fia,
Albert-László életének első szakasza ide
kötődik, de különösen Gyergyói tatához.
Már születése is rendhagyó volt. Mivel a
fejlődésben lévő városkában még építették
a kórházat, a csíkkarcfalvi szülőotthonban
jött a világra, 1967 március 30-án. Anyja
betegsége miatt csak két hónapos korában
kerültek haza. Első dajkája „nagymama”,
Siklódi Istvánné volt, aki ősi, a mi fülünknek kínainak tűnő, székely dalokat énekelgetett a csöppségnek. Később gyergyói
nagyszüleihez került. Ez a vándorélete
hosszú ideig tartott. Míg anyja kórházban ült,
ő gyergyói mamánál, tatánál talált menedéket.
A két öreg és a pici imádták egymást. Mama
énekelgetett neki, tatával egész nap játszottak.
Olyan meleg barátság alakult ki a legöregebb és
a legifjabb Barabási között, hogy egymást kölcsönösen újabb és újabb helyzetmegoldásokra,
logikai gyakorlatokra késztették. Tökéletesen
megbíztak egymásban.
Ez alatt Lívia a kézdivásárhelyi nagy
szülők gyereke lett. Csak első osztályos
korában került vissza a családhoz. Beteges,
vézna kislány volt, akit az egész család
védett. Huszonegy éves korában jövendő
férjével is öccse ismertette meg. Miklós
István a magurelei Atomfizikai Kutatóintézet és Főiskola mérnöki karának volt a
hallgatója. Házasságukból született az első
unoka, Miklós Antal István.
A baláni élet nagyon zsúfolt volt az édes
apának. Reggeltől estig dolgozni kellett. Itt
is mellé álltak az emberek. Cristi Marin,
oltyán származású, és Rácz Attila a Dézsi
nemesi családból származó mérnökigazga
tók, és egyáltalán a bánya vezetősége. Egy
év után több mint 30 szakembert fizetett az
akkoriban legjelentősebb rézbánya, hogy
a kulturális életet fellendítsék. Több mint
egy évtized alatt, a kis bányaváros, mint
kulturális tényező is nevet szerzett magának
az ország életében. Mivel bányásztelep
volt, nem kérdőjelezték meg a zömében
magyar nyelvű tevékenység jogosságát.
Sőt! A Bukaresti román vezetők, látván
az eredményeket, a legfurcsábbnak tűnő
igényeit is teljesítették. Különösen anyagi
téren. Az erdélyi magyar színházak ked
venc helye lett a város. A román közönség
számára állandó szerződéseik voltak a kör
nyező megyék népi együtteseivel. A város
színpadára rendszeresen meghívta a román
színpadi élet nagyjait. Stela Popescu, Florin
Piersic, Stefan Banica, Dan Spataru mellett
megismerhették a bányászok a világhírű
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román bűvészt, Retaxot, Doina Badea
énekesnőt. Itt tanult meg románul annyira,
hogy szövegkönyveket írt varieté előadásaira. Humoros szövegeket, újságcikkeket
közölt. Fúvószenekart szervezett, állandó
képzőművészeti kiállításokat, filmstúdiót, s
mindezek mellett feldolgozta a csíkszentdo
mokosi római katolikus parókia Balánra vo
natkozó okiratait. Már korábban elvégezte
a Babes-Bólyai Egyetem történelem karát,
és Egyed Ákos, Csetri Elek, Imreh István
professzorok biztatták, írjon helytörténeti
tanulmányokat. Mégis „Balánbánya története” csak a változás után került nyomdába.
Miután leváltották közvetlen főnökét, Fülöp Ákos szakszervezeti elnököt, aki bizal
mas barátja is volt, néhány hónapra rá ő is
felmondott. Visszatért a tanári munkához. Ez
alatt Rácz Attila bányaigazgató segítségével
folytatta a bányatörténeti kutatást.
Még a tanév idején kinevezték a Hargita
megyei Művészeti Népiskola igazgatójá
nak. Kisgyerek korától megtanulta, hogy
környezetére figyelni kell. Mindig akad
valaki, aki jól meggondolt célból segíti. Ez
a cél mindig a székelység érdekeit szolgálta.
Új munkahelyén egy pénzügyi szakember,
Kovács Anna, a Megyei Kultúrbizottság
főkönyvelője lett számára a „súgó”. Összeismertette Ambrus Mátyással, aki a megyei
tervosztály vezetője volt. Az örmény származású Matyi bácsi tudta, hogy kinek kell
hagymát, vagy pityókát vinni Bukarestbe.
Hova a szilvapálinkát, és a hatalmas ko
rondi faragott vázákat. Ennek eredménye
ként országos csodának számított, hogy új
tanári katedrákat hagyott jóvá számukra a
pénzügyminisztérium. Bővültek az osztá
lyok Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen,
Keresztúron, és Gyergyóban új részleg
indult. Mindez azonban nem tartott sokáig.
A „nemzet tudósa” . Elena, kitalálta, hogy a
művészeti iskolák éljenek meg termelésből.
Meghatározta azt is, hogy hol és hány osztály maradhat. A megcsonkított intézmény
vezetését az Alkotások Háza igazgatója
kellett átvegye. Így került a csíkszeredai
Megyei Múzeumhoz muzeográfusként,
1983. január elsejétől.
Úgy nézett ki, hogy vezetői feladatköré
nek befellegzett. Ugyanis beadta a válópert,
amely elég hamar lezajlott. Akkoriban az
ilyesmi a fő bűnök közé tartozott. A válás
kimondása után egy évre elvette Molnár
Melinda óvónőt. Második felesége azonban
nem volt hajlandó Székelyudvarhelyről
Csíkszeredába költözni, így aztán a mú
zeumban kapott egy vendégszobát, és
hétvégeken ingázott Székelyudvarhelyre.
Első ténykedéseként az akkor már nyu
galmazott, de gyakorlatilag még mindig
aktív János Pál volt igazgató segítségével
nekifogott megvalósítani egy régi álmát.
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Bemutatni a fényképezés megjelenését
és fejlődését Hargita megye területén.
Hatalmas anyagmennyiségeket gyűjtött
össze. Pali bácsi irányította gyakorlatilag
a kiállítás technikai részének megvalósítását. Furcsa dolgok kerültek a falakra és
a tárlókba. Kiderült, hogy ez a mesterség
megjelenésének pillanatától jelen van a
Székelyföldön. És mi több, megmaradtak
tárgyi emlékei. Szinte méteres üvegnegatívokat használó műtermi gépektől a
hordozható készülékekig, Orbán Balázs
képeitől napjainkig minden szakaszból.
Legfőbb forrás mégis az olyan fényképész
műhelyekből származott, mint a székelyudvarhelyi Kovács fotó, amelyik megszakítás
nélkül működik a mai napig. De előkerültek
a gyergyói, a székelykeresztúri, csíkszeredai fényképész műhelyek negatívjai is.
A kiállítás megnyitását nem engedélyezték. Közben, egy szakmai ellenőrzésen
elpanaszolta baját a maroshévizi ortodox
kolostor vezetőjének. Az elővett két darab
19. századi fotót, és javasolta, hogy tegye
be a kiállítás anyagába. Ő majd imádkozik
az ügy sikeréért. Az imának foganatja volt.
Két napra rá engedélyezték a megnyitót. Az
akkor összegyűjtött hatalmas dokumentációs anyag a mai napig is hasznára válik a
helytörténeti kutatóknak. Vofkori György
gyönyörűen illusztrált köteteket készített az
utóbbi években Hargita megye városairól a
régi negatívok felhasználásával.
Két év után kinevezték igazgatónak.
Fő oka az volt, hogy el kellett készíteni
minden múzeumban az alapkiállítást. Ez
azt jelentette, hogy hatalmas, pompázatos,
nagy felületet elfoglaló kiállítás keretében
be kellett mutatni az ország, Hargita megye,
és mindenik múzeum körzetének fejlődését
a Ceausescu korszakban. A téma adva volt,
pénz nem. De a feladat tabu volt. A csíki
vállalatok igazgatói tanácsolták, hogy ha
már úgyis ők kell megcsináljanak mindent,
tetesse rendbe a múzeumokat, és olyan
belső felszereléseket terveztessen, amelyek
időtállóak. Később is fel lehessen használni.
Ezért alkalmazta Szabó András formater
vezőt, aki a változás után igazgatója lett
a múzeumnak. A megyei tervezőosztály
szakembereitől a vállalatok vezetőiig mindenki egy emberként bedolgozott, hogy
ne csak kiállítás legyen. Megfelelő belső
berendezés került a raktárak egy részébe.
Székelyudvarhelyen modern képzőművé
szeti raktárt és kiállítótermet hoztak létre,
amely a mai nap is képtárként működik.
Gyergyóban képtárat, rendbe tették a raktárakat. De azt is meg kellett oldani, hogy
az épületbe, amelybe két szál légvezeték
vitte az áramot, modern, nagy teherbírású
villanyhálózat kerüljön. És mindezt pénz
nélkül. De mintegy hallgatólagos össze
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esküvésként, mindenki szívesen vállalta a
többletmunkát. A hivatalos kiállítás mellett nagy őstörténeti tárlatot is nyitottak,
ahol bemutatták a Cucuteni-Erősd-Tisza
kultúrát. Ehhez fiatal régészeket alkalmazott. A környező megyék múzeumainak
igazgatóitól kért segítséget. Elsősorban a
kerámia, fémfeldolgozás technikájának
fejlődése volt a fő cél. Ide is bedugta az orrát
a politika. Egy falra ki kellett alakítani egy
ősi várfal utánzatát, melyre fémeszközöket
kellett felrakni. Ennek ellenére, akiknek
szólt az anyag, azok megértették. Hiszen
akkoriban félmondatok, elejtett megjegy
zések útján közöltük mondanivalónkat
egymással. Olyan formában, hogy bármikor vissza lehessen mondani. Mint az öreg
székely, aki Brassó közepében spiccesen
lődörögve kiabálta az éjszakában: „Erdélyt
vissza, mindent vissza!” Mikor a milicista
nyakon fogta, hogy mit kiabál, a lehetó
legártatlanabb képpel mondta a szemébe:
„Árdét ettem, mind jön vissza.”
De voltak más olyan területek, melyeket
egy kis jóindulatú mellébeszéléssel be
lehetett mutatni. Ilyen volt a néprajz. Ezt
kihasználva, Farkas Irén muzeográfussal
kitűnő néprajzi tárlatokat készíttetett. A
Marosvásárhelyen megjelenő Új Élet című
hetilapban sorozatot indított „Népéletünk
emlékei” címmel, melyben korabeli fotók segítségével mutatta be a székelység
hétköznapjait, rövid szöveg kíséretében.
Központi lapokban is állandóan közölt néprajzi anyagokat. A Hargita helyi napilapban
rövid tárcákat, karcolatokat.
Időközben megjelenő cikkei lassan aláásták a hivatalos szervek bizalmát vele szemben. Különösen az 1987-ben megjelent
„Jószerencsét” című regénye miatt indult
meg ellene a lavina. Leváltották. Senki sem
merte alkalmazni, csak régi barátja, Szőke
Béla mérnök, a megyei autószállítási vállalat igazgatója. Öt hónapot vonalellenőrként
dolgozott (RATA kontroll). Azonban ez a
tény kiváltotta a székelyek elégedetlensé
gét, morgását.
A mindenhol jelen lévő biztonsági szol
gálat figyelmét nem kerülte el a helyzet.
Először utasították a szállítási vállalat veze
tőségét, hogy távolítsák el az intézményből.
Akkor már nem volt ott Szőke Béla, mert
kirúgták. Balogh főmérnök, a helyettes
igazgató, írásbeli utasítást kért, mert nem
volt indoka erre a lépésre.
Pár hétig csend volt, utána turista útlevelet ajánlottak neki Magyarországra. Az
akkoriban szokásos egyezkedések alapján, csak úgy fogadta el a gyakorlatilag
kiutasításnak számító útlevelet, ha a fia is
vele mehet. Mindezt azzal indokolta, hogy
öröklött betegsége miatt kell elfogadja az
útlevelet, és fia is ugyanazoktól a belső
rendellenességektől szenved. A jó kifogás
sose rossz alapon mindkettőjüknek megadták az útlevelet.
(Folytatjuk.)
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