BARABÁS
MÁRTA
Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.
JÓZSEF ATTILA

Így lehetne jellemezni Barabás Márta pedagógusi pályáját, sokéves munkásságát,
amely tiszta, következetes, a gyermeki lélek rezdüléseire odaﬁgyelő, mindig megértéssel közeledő, s a nevelési célokat pontosan követő.
Sokgyermekes családban született Bölön községben. A hat testvér közül, mint a
legnagyobbnak bőven jutott feladat: vigyázni a kisebbekre, gondoskodni róluk, hisz
a szülőknek dolgozniuk kellett – mondta el olykor egy-egy beszélgetés alkalmával
ﬁatalabb kollégáinak.
De ugyanebben a családban nemcsak a napi feladatok elvégzésére volt képes, zongorázni is tanulhatott. S amikor pályaválasztás előtt állott, a matematika és a zene
közül választott. Mindkettő neki szép és könnyű volt, mert mindkettőt szerette.
A bölöni öt osztály után a hatodikot már a Székely Mikó Kollégiumban kezdte. A
sikeres érettségi után a marosvásárhelyi tanárképző Pedagógiai Főiskola matematika–ﬁzika fakultására iratkozott.
Ennek elvégzése után, 1974-ben Erdőfülébe kapott matematikatanári kinevezést.
Egy év múlva Nagyajta községbe kért áthelyezést, hogy együtt lehessen családjával.
1988-ban Törtgyűrűk. Racionális számtest és az algebrai törtek teste című tudományos szakdolgozatával elnyerte az I-es tanári fokozatot matematikából.
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37 tanári munkásévet hagyott maga mögött. Hogy mit ölel fel a több mint három és
fél évtizedes tanári pálya, megpróbálom röviden felvázolni.
De előbb hadd tegyem hozzá azt is, hogy a matematika nem éppen kedvence minden diáknak. Ám Barabás Mártának ez nem okozott gondott. Ő mindig megtalálta
azt az utat a tanulók felé, mely eredményre vezetett.
A végzős nyolcadikosokat a felvételire vagy a záróvizsgára úgy készítette fel, hogy
sikerrel vegyék az akadályokat. Tanítványait évente nagyszámban versenyeztette. A
körzeti és megyei versenyek mellett volt olyan tanítványa, aki külföldön is (például
Szlovákiában) szép eredményt ért el.
Legnagyobb öröme az volt, ha a nagyajtai növendékei a továbbtanulás mellett döntöttek.
Pontos volt, munkájával naprakész, nevelési kérdésekben ötletes, kiváló munkabírású.
Mindig vállalta az osztályfőnöki munkát. Sok előadásnak, műsornak tevékeny részese, betanítója volt. Naplójában ott sorjáznak a 37 év alatt szervezett kulturális
rendezvények, gyalogtúrák, kirándulások, vetélkedők, szórakoztató csoportjátékok,
a TIT levelező versenyek, a Határtalan versenyek, a Zrínyi Ilona matematikaverseny,
a Kenguru nemzetközi verseny, a matematika olimpiák.
Mindezekre az időközönként szervezett 20 vagy 30 éves találkozók alkalmával szívesen emlékeznek vissza egykori tanítványai is.
Szép írása mindig követendő példa tanítványai számára.
Ő volt az iskola zászlajának egyik megtervezője, alapító tagja a nagyajtai iskola
RMPSZ-csoportjának, sok pedagóguskollégája tevékenységének értékelője. Sok
éven át tagja az iskola vezetőtanácsának, az iskola szülői bizottságának, a helyi
Unitárius Egyház valláserkölcsi bizottságának, a nagyajtai kórusnak, alapító tagja a
Kriza János Emlékbizottságnak és Alapítványnak.
Most is olyan szívesen, lelkesen tanít, mint amikor kezdte tanári pályáját.
Talán éppen ezt igazolja az is, hogy a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola keretében már három éve Nagyajtán 13 fős zongoracsoportot oktat, akik közülük 4
tanítványa sikerrel vett részt a megyei versenyen. A helyi zongorahangversenyről
pedig az erdővidéki tévé is adást sugárzott.
Ehhez a gazdag életpályához szívből gratulálok, és jó egészséget kívánok!

BENKŐ KLÁRA
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