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Baráber-CV
– Részlet a Feketemunkából –

„a társasága…
lompos fa-munkás és zordon baráber...”
(Áprily Lajos)

nevünk valószínűleg a népies német Baurauber vagyis
’építkezéseken dolgozó hitvány alak’ szóból származik 
de neveztek már minket építőipari idénymunkákon 
dolgozó szakképzetlen lumpenproletároknak is 
fene se tud kiigazodni de egyesek szerint a baráber 
vagy barábel szó százvalahány éve került az építőipari
vándormunkásság nyelvébe legutóbb már ügyes
mindenre vállalkozó vándormunkás értelemben
ismertek vagyunk az út- vasút- és hídépítő munkások
sok esetben a bányászok sőt a nagyüzemi munkások
körében is de leggyakrabban a kubikosok emlegetnek
nem hallgathatjuk el hogy nevünk általában vegyes
vagy bizonytalan nemzetiségű otthontalan családtól-
rokonságtól elszakadt örökké vándorló férfit is jelöl
aki olykor szakképzett munkás többnyire azonban
mindenféle segédmunkára vállalkozik így kubikolásra
is jobb ha tőlünk tudja tisztelt művezető úr hogy a
baráberek deklasszált munkásokból kivételesen
elzüllött értelmiségiekből kerülnek ki sok köztünk 
a külföldi illetve idegen szokták mondani hogy a többi
rendes munkástól általában elkülönülünk mert utóbbiak
sok tréfát követnek el a mi rovásunkra pedig amíg
dolgozunk munkánk ellen nincs sok kifogás sőt olyan
feladatokra is vállalkozunk amelyekre az óvatosabb
munkások nem: így a hídépítő keszonosok között
éppenhogy jó csengése van a baráber névnek vádoltak
már azzal is hogy a baráberos (hajszás) munkán keresett
bérünket a baráberok napján (szombattól keddig) elisszuk
árokban hempergünk rongyokba zsákokba burkolózunk
sokszor még a bakancsunkat is eladjuk madzagból van
a baráberövünk és barábertepertőre (eperre) fanyalodunk
hétközben ami persze nem igaz vagy nem pont így igaz
az viszont tény hogy a keszonosok újoncaikat felavatják
barábernek vagyis: lábunkat a létrához kötözik lapátjával 
ki-ki a fenekünkre vág és megrendeli milyen italt akar 
fogyasztani az ünnepségen csoda-e ha mulatozásaink 
során el-elhangzik néhány „züllöttségünkről” tanúskodó 
barábernóta is maradunk tisztelettel stb.
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megjegyzés: mivel fényképes önéletrajzot nem áll
módunkban küldeni arra kérjük tisztelt művezető urat
hogy lapozza föl Korniss Péter A vendégmunkás vagy
Sabastião Salgado Workers című fotóalbumát ha jól
figyel a tisztelt művezető úr minket is látni fog a képeken

  Csíkszentdomokos, 2019. január 10.
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