
Egy igazi népnevelő 
Barabás Endre (1870-1945) 

„Csak a gyenge szereti önmagát, 
az erős egész nemzeteket hordoz szívében. " 

(Széchenyi István) 

A trianoni nemzeti tragédiát követő időszak nagyszerű pedagógusa, iskolaépítője, népműve-
lője, az anyanemzettől elszakított erdélyi és csángó ifjak önzet len pártfogója, a kisebbségi 
sorba taszított erdélyi magyarság harcos szószólója, Barabás Endre együtt vallotta választott 
példaképével, Széchenyi Istvánnal: „ . . . a z erős egész nemzetet ho rdoz szívében". Ez határozta 
meg életét, fáradhatatlan ügybuzgalmát. 

Nincs ez most sem másképp! E nemes célok megvalósítása azonban elképzelhetetlen az igazi 
elkötelezett tanítók, nevelők nélkül. Boldog ember az, aki gyermek- és ifjúéveiből emlékezhet 
ilyen irányt adó, a szépre, jóra nyitogató, tudásszomjat támasztó pedagógusokra. 

A közösségben gondo lkodó s ennek javát szolgáló népnevelők közül való a háromszéki 
Középaj ta szülötte, Barabás Endre. 

A székelykapus falusi házból , mint szegény sorsú, tehetséges diák került a híres-nevezetes 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumba. Bentlakásos, ingyenes tanulást tettek lehetővé számára, 
mint annyi nagy elődjének Apáczai Csere Jánostól Körösi Csorna Sándoron keresztül Bolyai 
Farkasig. Először a rajztanári pálya vonzot ta , ez irányú képességeiről szép olajfestményei ta-
núskodnak . (Felmenői közé tartozik Barabás Miklós, a híres festőművész.) A z enyedi kollé-
gium szellemiségében eltöltött nyolc esztendő alatt érlelődött benne akarattá, hogy népe szol-
gálatába álljon. A taní tóképző elvégzése után a budapesti Polgári Iskolai Tanárképzőbe került. 
Csak számtan és fizika szakon kapnatot t ösztöndíjat , mert ezen a területen volt a legnagyobb 
tanárhiány. Lelkes pedagógusi szolgálatát és emberbaráti szociális munkáját 1893-ban kezdte 
meg Székelyföld gyönyörű városában, Marosvásárhelyen, a református leányiskolában. 

Pedagógusi munkája mellett figyelemmel kísérte szűkebb pátriája életét is. Már fiatal 
korában felfigyelt a székelyek nehéz életére. Munkalehetőség híján sokan próbál tak szerencsét 
Amerikában. Irtózatos küzdelmek kísérték ezeket az utakat, volt aki már a jegyet sem tudta 
megváltani hazafelé. Ugyanakkor i t thon a sepsiszentgyörgyi székely szőttes gyár kellő 
pártfogás hiányában nem tudot t fejlődni. A fiatal tanár hamar rájött ezekre az el lentmondá-
sokra és hasonlóan gondo lkodó barátaival együtt 1900-ban megalapította a Marosvásárhelyi 
Székely Társaságot. A textilgyár megsegítése érdekében arra kötelezték magukat , hogy 
családtagjaikkal együtt kizárólag a gyár Kelméiből készült ruhákban járnak. Kezdeményezésük 
sikerrel járt, sok szegény székely talált munkalehetőséget a gyárban. Cikksorozatban harcolt a 
székely kivándorlás ellen. 1901-ben Budapesten jelent meg A székely kivándorlás, a Romániá-
ban élő magyarok helyzete című munkája . Balázs Gábor : A székelyek nyomában című 
könyvében megemlékezik az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1902-ben Tusnádon 
megrendezet t Székely Kongresszusáról , amelyen Barabás Endre is felszólalt. A székelység 
romániai szétszóródásához vezető kivándorlásáról beszélt. A nagy számokra jellemző, hogy 
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A Csángó Társaság tagjai: (balról jobbra) dr. Mester Miklós, dr. Bertalan István, dr. Kozma 
Balázs, dr. Domokos Pál Péter, Bodó Lajos. Az ülő alak Barabás Endre 

1860 és 1890 között legalább hat református egyházközség tartott fenn magyar nyelvű iskolát. 
A következő években Barabás Endre behatóan foglalkozott az erdélyi és főként székely 
területek gazdasági kérdéseivel - e témakörben több tanulmánya is megjelent. 

Székelykeresztúron, majd 1903-tól nyolc éven keresztül a kolozsvári állami tanítóképző 
tanáraként folytatta nevelőmunkáját. Ebben az időben rendszeres vezércikkírója a kolozsvári 
Újságnak, de publikál más helyi és országos lapban is. Cikkei jelennek meg az Ellenzékben, az 
Ú j Időkben, a Vasárnapi Újságban. Fő témái közé a tanügyi, nemzetiségi és közgazdasági 
kérdések tartoznak. A tanítóképző intézetek hallgatói számára közgazdasági tankönyvet is írt 
és feldolgozta a székely tájegységek közgazdasági állapotát. Még arra is volt energiája, hogy 
újjávarázsolja az elhanyagolt kolozsvári botanikus kertet. Fáradozásainak köszönheti, hogy 
1906-ban az oktatásügyi miniszter őt bízza meg a romániai magyar népoktatásügy tanulmá-
nyozásával. A magyar néptanító szociális feladatai című munkájaban a tanítók népnevelő-nép-
művelő feladatainak, s a szociológia tudományos művelésének fontosságát hirdeti. Hitet tesz a 
közösségért, a nemzetért végzendő munka mellett. Meggyőződéssel vallja, hogy „A szó valódi 
és nemes értelmében szocialista minden igaz és jó ember, ki nemcsak a maga egyéni bajaival 
törődik, hanem ama társadalom bajaival is, melynek körében él". (De jó is lenne, ha 
napjainkban is egyre többen gondolkoznának így a sehova nem vezető, passzív elégedetlenke-
dés helyett!) Kilenc évtizeddel ezelőtt íródtak a következő sorok: „Az igazi magyar néptanító 
hivatása nem szűnik meg az iskola küszöbén, sőt azon kívül legalábbis olyan fontos feladat vár 
rá, mint az iskola falain belül". Megszívlelendő felhívás a mai pedagógusok számára. 

* 
Barabás Endre világosan látta, milyen óriási lehetőség van a pedagógusok kezében: a jövő 

nemzedékének szellemi és erkölcsi nevelése, amely gyönyörű misszió és egyben óriási 
felelősség. Barabás Endre minden cikkével, tanulmányával, személyes meggyőződésével, 
példamutatással erre akarta ráébreszteni kollégáit. Azon fáradozott, hogy a jövő pedagógusai-
nak útmutatást adjon a nemzetnevelés gyakorlati munkájához. Ez irányú tevékenysége, 
nagyszerű pedagógiai és szociális munkássága akkor teljesedett ki igazán, amikor 1911-ben 
kinevezték a dévai tanítóképző intézet igazgatójává. A régi, elavult, földszintes épületből saját 
tervei alapján szép, korszerű intézetet építtetett. Ebben a mindennel felszerelt, nagyszerű 
iskolában öröm volt tanulni gyermekeknek és tanítójelölteknek egyaránt. Bölcs iskolapolitiká-
ját dicséri, hogy színpaddal ellátott szép művelődési ot thonról is gondoskodott , ahol népszín-
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műveket , vidám műsorokat láthatott, népművelő előadásokat hallgathatott az ifjúság, s a 
kocsma helyett kulturáltan szórakozhatot t . A fiatalok nagy részét kitevő csángók szívéhez 
könnyen megtalálta a kulcsot, hiszen előzőleg bejárta a moldvai és bukovinai magyar falvakat. 
Utazásai során szerzett tapasztalatait jól tudta hasznosítani. Ettől kezdve elkötelezett 
istápolója a szegény sorsú csángó gyermekeknek; felkarolja, taníttatja őket. Megszervezi 
részükre a gyámszülői kapcsolatokat, vagyis a szegény diákoknak olyan módosabb nevelőszü-
lőket szerez, akik vállalják a tanítási költségeket. így válhat t öbb nincstelen csángó gyermekből 
tanító. A csángók érdekében rendszeresen publikál a Déva és Vidéke című újságban. 

Barabás Endre a tanítóképzés területén olyan gyakorlati és elméleti rendszer kidolgozásán 
fáradozot t , amely alkalmas arra, hogy a falusi tanító ne csak a tanköteles gyermekeknek, hanem 
a falu egész népének is tanítója és tanácsadója legyen. 

Amikor Déván a csángó telepet elöntötte a megáradt Maros, addig fáradozott , amíg a tanító-
képzői ifjak bevonásával megszervezte a Csángótelepi Hitelszövetkezetet . A Déva környéki 
földművelő ifjakból ifjúsági egyesületet hozo t t létre. A termelés növelése érdekében kísérleti 
parcellát létesített a taní tóképző intézet gazdasági kertjében. Tanítványaival közösen példát 
adott arra, hogyan lehet jóakarattal, szívvel-lélekkel komoly segítséget nyújtani bajba jutott 
embertársaiknak. 

A falusi szövetkezeti élet terén kifejtett példamutató munkájáér t , a dévai Csángótelepi 
Hitelszövetkezet felállításáért az Országos Hitelszövetkezet 1917-ben díszoklevéllel tüntette 
ki. 1919-ig tanít Déván és munkálkodik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületben 
(EMKE) mint annak választmányi tagja, részt vesz a Magyar Gazdaszövetség munkájában. 
1919 végén a Sziguranca, a kegyetlenkedéseiről ismert királyi t i tkosrendőrség letartóztatja. 
Végül is nem zárják bör tönbe , „megússza" azzal, hogy kiutasítják Romániából. Családjával -
ekkor már öt gyermekével — új életet kell kezdjen, kitépve rajongva szeretett szülőföldjéből . 

* 
Budapestre érkezése után bekapcsolódik a Jancsó Benedek által alapított Népies Irodalmi 

Társaság munkájába, amely Ignácz Rózsa szerint a „keleten szétszórt magyarságot gondozó 
egyetlen testület." 1925-ben kezdte szervezni a Hazagondoló Taní tók Társaságát. A tanítók 
összeadott fillérjeiből romániai nagycsaládos falusi tanítókat segélyeztek és jelentős összeggel 
támogatták a bukaresti magyar egyetemi hallgatókat. 

Példaértékű vállalkozása az 1925-ben elindított tehetségmentő misszió. Barátaiból, ro-
konaiból, volt enyedi diáktársaiból megalakítja a Gyámszülő , Gondviselő és Támogató 
Társaságot, amelyet csaknem másfél évtizedig tart fenn. íme egy részlet Barabás Endre 
felhívásából: „Az Isteni Gondviselés szolgálatában az embertársi szeretet önzetlenségével 
kívánunk segíteni elszakított testvéreink egyes szegény, elkallódásnak kitett, tehetséges 
gyermekeinek erkölcsi és anyagi támogatásával. Tesszük ezt azért, hogy azok majd ot thon 
kiváló szellemi és erkölcsi felkészültségükkel lehessenek, nehéz megpróbáltatások közö t t élő 
testvéreinknek: világító fáklyái, vezetői, vezérei, apostolai - s ha kelt: mártírjai! 

A Gondviselő Társaságok tagjai, az o t thon tanulmányaikat teljesen befejezett , kiváló, 
anyagiakban szegény if jaknak itthoni és külföldi továbbképzését teszik lehetővé; a Gyámszülő 
Társaságok pedig egyes, arra érdemes, tehetséges, kiváló képességű, árva és szegény sorsú 
ot thoni ifjak ot thoni - esetleg itthoni - nevelésének és szellemi kiképzésének anyagi eszközeit 
vállalják: önkéntesen felajánlott havi hozzájárulásuk pontos fizetésével. 

(...) A támogatot t és nevelt ifjaknak az életbe lépésük előtt - a puszta köszönő és hálálkodó 
szavak helyett — »Becsületbeli adóslevelet« állítanak ki, két tanú előtt, arról, hogy a Társaságok 
részéről élvezett erkölcsi és anyagi támogatást, segítséget adósságnak, tartozásnak tekintik s azt 
- amint arra lehetőség muta tkozik - kamatos-kamatjaival egész életükön át továbbadják arra 
érdemes, szegény, tehetséges magyar i f jaknak, mutatkozó tehetségük kiművelhetésére -
szintén továbbadási - kötelezettséggel." 

Jancsó Benedek halála után Barabás Endre lesz a Népies Irodalmi Társaság elnöke, s meg-
szervezi a Csángó Társaságot. A tagok főleg értelmiségiek - tanárok, újságírók - o lyanok, akik 
szívügyüknek tekintették legmostohább sorsú csángó testvéreink anyanyelvének védelmét. 

Barabás Endre a két világháború között minden erejét és idejét a Románia fennhatósága alá 
került magyarság helyzetének, főleg oktatásügyének vizsgálatára, az életükre vona tkozó ada-
tok összegyűjtésére szánta. A Budapesti Hír lap 1935. I. 27-i számában megjelent újságcikk 

1 A múlt század végén Bukovinából Dévára telepített székelyeket akkori szóhasználattal „csángók-
nak" nevezték. (Szerk.) 
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Barabás Endre rendkívüli, értékes munkásságát méltatva, többek között így ír: „Önzetlen és 
nemzetét szolgáló eredményes munkáját még az emelkedett román közvelemény is elismeri. 
Ennek egyik tagja a bukaresti rádióban tartott kulturális előadásában külön kiemelte és 
nemzete elé, mint példaképet állította Barabás Endrét annak szemléltetésére, miként szolgál-
hatja valaki (saját erejéből) szinte személytelenül, de annál eredményesebben népe érdekeit." 

Még az 1930-as években csatlakozott a falukutatókhoz. A falukutatás és a tanítók című ta-
nulmányával a mai honismereti mozgalom alapgondolatait fogalmazza meg. A pedagógusoktól 
különösen is elvárja, hogy a rájuk bízott fiatalokkal megismertessék és megszerettessek szülő-
földjüket, mert „. . . hogyan kívánhatjuk attól, hogy népet neveljen, aki nem ismeri s nem tudja 
megismerni népét?". Egyik leánya, Mária, aki a mai napig igyekszik ébren tartani édesapja em-
lékét és gyűjti a munkásságára vonatkozó dokumentumokat , megmutatta, milyen hálásan em-
lékeznek vissza a „gyámfiúk", akikből művészek, orvosok, kiváló közéleti személyiségek let-
tek. A székelyföldi Bernáldi Aranka református lelkész férjével Barabás hatására alapította az 
erdőbényei árvaházat, ahol többek között Ratkó József költő is nevelkedett. 

Barabás Endrének megadatott, hogy 1945-ben bekövetkezett haláláig teljes szellemi 
frissességgel dolgozzon. Barabás Mária visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy légiriadók köze-
pette fejezte be a Székelyföld statisztikája című munkáját . Még kicsi háza bomba sújtotta 
fedelét is becserepezte, kertjét az üvegszilánkoktól megtisztította. Segítsége az akkor kilenc-
éves unokája, azóta Párizsban élő neves fotóművész, Ruszka László volt. 

Földije és kedves barátja, Ravasz László református püspök így emlékezett róla: „Alapjában 
véve pedagógus volt. Ez volt a kenyere, foglalkozása, több: hivatása, sőt szenvedélye. Pedagógusi 
az a lelkület, aki hisz abban, hogy jobbá lenet tenni a világot és az embert, s erre a hitre ráteszi éle-
tét. Szereti, sőt, tiszteli a gyermekét, az ifjút, s benne a szebb és jobb életet alakítja. Egész élete 
egyetlen, óriás műalkotás. Bár mestere volt foglalkozásának, pedagógussága nem volt szakmun-
ka. Ö - Áprily Lajos szerint - árva húnjaiból embert és magyart nevelt, ezért mindig és mindenütt 
nevelt, vagyis magát az életet akarta különbbé és nemesebbé tenni, érdemesebbé arra, hogy éljük. 
Nemcsak az elemi iskolában, saját lelke szerint útnak indított dévai tanítóképző intézetben ne-
velt, hanem széles közéleti szolgálatában, mint újságíró, művelődéspolitikus, az »ország minde-
nese«. Mindig gyönyörködtem benne, hogyan lehet valaki a húszadik századfordulón Széche-
nyi Istvánnak leghívebb tanítványa s egyszersmind népszerű illusztrációja az ő pol i t ikájának-
csak a Gyámszülő Társaságra gondolok. Egyik kezében kard, a másikban vakofókanál." 

Zika Klára 

F E L H Í V Á S 
Domokos Pál Péter Széchenyi-díjas néprajztudósunk 

D o m o k o s - a l a p í t v á n y a c s á n g ó é r t e l m i s é g é r t 
elnevezéssel nyitott alapítványt hozot t létre, amelyhez a győri Domus Hungarica Egyesület és a 
Tudományegyetem Szervező Egyesület is csatlakozott. 

Az alapítvány célja, hogy segítse a csángó értelmiség utánpótlásának győri képzését, elsősorban 
tanítói és papi pályára való felkészítését. Felhívunk mindenkit , aki szívügyének tekinti e sokat 
hányódott testvéreink megmaradását, magyarságtudatuk megőrzését, anyagi lehetőségéhez mérten 
csatlakozzon e nyitott alapítványhoz. Az alapítvány számlaszáma: Budapest Bank Rt. Győri Fiók: 
337-10433-7007 

Egyúttal D o m o k o s Pál Péter könyvtárának csángó témájú anyagát felajánlotta számunkra, ami-
vel a Magyarországi Csángó Kutatócentrum megalapítását, a csángókutatás fellendítését kívánja 
elősegíteni. 

Felkérünk mindenkit, aki a csángó magyarsággal kapcsolatos könyvekkel, dokumentumokkal , 
kiadványokkal, kéziratokkal stb. rendelkezik, tamogassa e kutatóközpont megvalósítását azzal, 
hogy az anyagát számunkra rendelkezésre bocsátja. Szükség és igény szerint az anyagról xerox 
másolatot készítünk. 

Címünk: Győr , Arany János út 28-32. III. em. Tel.: 96/21-783, 96/14-055 

Dr. Timaffy László Pozsgay Imre Jáki Sándor Teodóz 
a Domus Hungarica elnöke a Tudományegyetem Szervező a kutatócentrum kurátora 

Egyesület elnöke 
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