
András; György 

BALÁZS FERENC, A MÉSZKŐt PRÉDIKÁTOR 

Az elmúlt év 1997 májusában, Balázs. Ferenc halála 60. évfor
duJóján, az Unitárius Egyház. az Erdélyi Magyar Közmüvelődési 
Egyesület és a Romániai Magyar Népföiskola Társasag Kolozsváron 
és Mészkőn tartott közös rendezvénysorozat keretében emlékezett 
meg .Erdély ragyogó szellemi csillagár6''', akinek kivételes 
egyéniségeból, rendkívül gazdag tartalmú, de rövid időre szabott földi 
pályafutásából egyre inkabb kiárad sokoldalú szellemisége. Balázs Fe
renc a két világháborU közötti Erdélyben, a kisebbségi sorsba kény
szerült magyarság szellemi és közösségi életében kimagasló szerepet 
töltött be. ~s ma taJán még nagyobb szükségünk van, mint bármikor, 
bogy az ö korához hasonJó kisebbségi életünkben feladalaink megol
dásában. megmaradásunkért vivott harcunkban, jövótfomláló törek· 
veseinkben tekintetünket feléje fordítsuk, küzdelmeinket szcUemisé· 
gehez igazitsuk. 

Mielőtt tulajdonképpeni rövid, Balázs Ferenc élctmüvét össze
fogó és értékelő előadásomal mcgkezdeném, hadd szóljak néhány 
sz6t a músorfLizetben megadott címról. amely ót prédikátornak neve· 
zi (Balázs Ferenc, a mészkói prédikátor), mivel úgy vélem. hogy ez el· 
len a jelző eUen nem csak mi. de maga Balus Ferenc is szót emelt 
volna, aki igy vaU önmagáról: "Lelkész vagyok: egy kicsit pap. na
gyobb részt próféta". A bibliai prófétákat figyeli. akik az isteni élet 
fáklyavivÖi. a prófétákat, akik kilenditik az emberelet a mcgszokotl 
~erékvágásbÓI, mindig a jobbat kövctelik. Lelkész, mert lstcn prófétá
Ja, lsten embere, hivatása úgy cselekedni, hogy az emberek kövessek 
es szeressék egyaránt. Hivatása tudatában így vall: "A harag kijár a 
prófétáknak. a szeretet a papnak. Nekem jut mind a keltöból 
bőségesen" . 

Fontosnak tartjuk a róJa való megemlékezésunk rendjén egy 
néhány mondatol életrajzi adatairól is elmondani. Székely eredetű 
s;c,ulők (Csebétfalva) gyermekeként 190 I. október 24-tn született Ko
IO/-svaro~. Né~en voltak testvérek . Egyik. növéréhcz intézett level6-
ben igy JellemZI családját: "Áldott a nap, amikor apuka és anyuka la-
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lalkoZlak. mert gycnnckcLk ga1dagok slcUcml klncMlkben. Emő 
pompás technikus es feltaláló. én magam gondolkodó. tc (lbolyka) 
hírcs énekes madár s Béla piktorságra hajlamos. Mind a negyen 
művészek vagyunkR. A Kolozsvári Unitárius Kollégiumban tanull. A 
l\!iboI"Ú idején tüdófcrtózésl kapott, czért kelelésre kuldték. 
Nl1dllss7.enlmihályra. Igy két évig mint magántanul6 folytatja tanul
r1ll1llyait. Nem k.észül ugyan papnak. de orvosa tanácsára és s7ülei 
biztatására választotta ezt a palyot. hogy é letét és beteg tudeJél a USl.' 

la falusi levegőhőz kösse. 
A Kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián 1919-bcn meg. 

kCldcu tanulmányaj ideje alatt mind bilOnyosabbá válik clltivatása. 
igy legalább "magára maradt népe felemelésdért kedvére apostolkod. 
hat majd". Tudatosan kés7.ü\t erre a népsl.Olgálatra. Nyári vakációk. 
ban módszeresen felkeresi azokat a tájegységek ct, amelyeken a törté· 
nelmi, néprajzi, népköltészeti értékeket kutatja, és amelyeken felfede
zi a falusi közösségek. és gyülekezetek megtartó és közösségformáló 
erejét. 

Balázs Ferenc, IIZ író és költö 

A fiatal Balázs Ferenc nek irodalolluual szembenj első megnyi· 
latkozása korán kezdődik. Már gimnazista korában bátyjával lapot 
szerkesztett lj}ús6g eimen. később a Kriza-őnképzőkört vezetle. Első 
verset, a Hallgar a Imll eimüt az Új Erdély 1918-as számában közöl
tek. Később teológus korában inkább meséket írt, melyek a Cimbortí
han, majd az áJtala szerkesztett Pásztort/ízben jelentek. meg. A Balázs 
Ferenc·féle mesék tu lajdonképpen nem is mesék. mert nincsenek 
benne hősök, kép:tclet szűlte alakok. dc megvan bennük II cselek· 
ménysor, melyet szép gondolatok zárnak Ic, és mindenikben kikere
kedik a tanulság is. az intés, a nevelői szándék.. 

Alig múlt hús7, éves, amikor Kemény Jánossal. Jancsó Bélával 
és Kacsó Sándorral irod;:lImi fórumoI teremtenek nemzedékOknek. 
Az Előre címíl félhavi kolozsvári folyóiral , majd a 1'izellegyek antotó
giája jelzi azt a tÖrekvésl. amelyben .t fia wi Irók olyan "közös prog· 
ramot alakitanak ki Balázs Ferenc kezdeményezésére", amcly a ki· 
sebb~gi helyzetben kijelöli az irodalom hivatását: H ... nekOnk cé~aink 
vallnak a vcrssel, pr6tával - irja Balázs J·'crcnc - . Mi iljusági irodalmat 
akarunk ... ÉI bennO nk iljakban v'llami ős-másság. valami belólunk kj. 

fakadó különbség, ami a pcnnflll keresLtOl a bctükbe szalad. szavakba 
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ömlik. a dalokban ficánkol,. , bennünk még fehér az élet. tIszta a ~ze: 
relem, a földrehullás is tiszta '" Mi mindenkit hívunk.. ali ifj únak eni 
magát. és mindenkinek adjuk magunkat. akinek kell a mi hizunk". 
"Az erdélyi lélek legfőképpen az erdélyi irodaJom nyelvében nyilatko
zik. meg", írja továbbá, es megcrösödik életút jának egy mélyen 
gyökerező szakasza, erdélyiségének hite, a székely ember egy ma~a
sabb piedesztálra való emelése. Balázs Ferenc a székely embert tekin
ti teljes embemek, akiből .. nem lett embergép, mint fl, nyugati civilizá
ció polgáraiból". 

Ha szellemi értékeit, írói vagy költói talentumail csak az iroda
lom szolgaJatába állította volna, éleUl1úve nagyobb szellemi értékek· 
kel gazdagítoUa volna a két világháború közötti erdélyi irodalmat. De 
neki - saját bevallása szerint - nem volt ideje erre. (mssal csak akkor 
foglalkozott, ha betegsége a szobába kényszeritette, vagy ágyhoz kö
tötte. Rövid életét tekintve, így is gazdag az ó irói hagyatéka . 

. A mesékr61 és versekrój emUtést tettünk már. 
- Bejárom a kerek világot cimtl könyve öt évig tartó viliigk.örüli 

útjának leírása, amelyet egyik kortársa (Gaál Gábor) így méltat: .. Rit· 
ka, vaJ6ban erdélyi könyv ez, szük sugarú múvelódésünkben páratlan , 
Mmt ahogyan páratlan ó maga ... Igen páratlan· mi vigyázunk a szava
inkra ... 

- Másik. talan legjelentősebb munkája: A rög ulutt (amelynek 
masodik kiadása nemrég jelent meg a marosvásárhelyi MENTOR ki
adó gondozásaban), amelyben leírja, bogy Torda meUetti mészkói 
unitárius egyházközség lelkészeként mi minden jót akart megvaJósí
tani abból a gazdag tapasztalatból, amit a világban látott, és ahonnan 
hazajött, bogy megvaltsa népét 

Szívesen idézzük a könyv elöljáró beszédének mottóját: ti Tud
játok meg mind,/Én itt meg nem haltam.lEgy falu sorsa! Engem le 
nem nyügözött.! Én csak! E lvetettem magam egy picinyke helyre! 
Oda bújtam a rög alá.! Hadd lám: kikelek-e?! Lesz-e rajtam viIág?! 
Termek-e gyümölcsöt" 

.,: Az erdélyi unitárius ifjúsági mozgalom szervezésében, kODfe
re~c l~1 tartásában is jelentős feladatot vállal és végez. Az Unitárius 
Ko~lony mellékJeteként ifjúságj lapot indít Ifjúság címmel, később 
pedig egy másik lapot. a Kévekötést mint az unitárius ifjúság fó rumát. 

.. - A különböző unitárius foly6iratokban megjelent szamos tco
IÓglal és vaUásos témiijú irásai mellett két nem túl hossi!ú terjedclnlú 

24 



t 

, , 
• 
• 
• 
I 

• • 

.'1 

"on},-et IS ut. A Aó=~rth~lfJ n-ang~lIumot. amely Jezu, ektcnck lCtrUa 
mindenLi szamara erthctó ronnaban. cs a valóslJnúlq röviddel halala 
elólt ut és 19> csal kéziratban rank maradt A= uj (mbe, mlltisQ cunül, 
amel) BaJazs Ferenc teológiaI rcJfogasát tartalmazza. 

+ Ugyancsak elele utolsó eveiben. amikor betegsege mindin
);abb elhatalmasodott rajta, nekilatott szepirodalmat muvclni. Re
gen}1 Irt ZóJd aIYi= elmen. melynek cselekmenyc:, sllOhelye cs 
szereplői azonoslthatók a helyismereuel, a mes.z.köi es Aranyos-menti 
személyekkel es helynevellel. Az alkori kritika a Depies regenyek 
l öu sorolta ezt az alkotást. Nyelvezete tiszta, derus, victam regeny. 
ugyanakkor magaD viseli Balazs Ferenc testi és szellemi banyalÜsa
nal:. belyeget is. 

8al:l1.5 ferenc, az utazó 

wA nagyvilágot a nyakamba vettem.! Elöre. mindig előrel öt 
hosszú éven at vándoroltam . ., 

Teológiai tanulmányai e.reClményes befejezése után, 1923 őszen 
indult el Kolozsvoirról Angliába ösztöndíjasként két év; oxfordi to
vabbtanulásra. Ezzel kezdetét vette "életének egy Őt évre terjedö uj 
szakasza". amelyet az .. utazó ember" szakaszának neveztek. Anglia. 
ból ujabb két évre szóló meghivast kapott az eszak-amerikai Berkeley
i unitárius teológiai főiskolára. Ennek befejezése utin 1927«n saját 
költségen tovabbbalad .. előre - ntindi.g e lőre", és három-bárom hóna
pot tölt el Japánban, Kinában és lndiaban. majd Perzsiiin, Paleszti
nan, Egyiptomon és a Balkánon keresztül tért baza. Utnz;jsaról a Jk. 
Járom a kenk \'ilagol cunO kőnyvében számol be. ameJy nemcsak 
szokv3nyos utleiris. hanem benne van az önmagat szi1ntelenw kereső 
ö rök.ös vívódása is . 

Bárboi jár. biumcrre sz.emlélód.ik. mindenütt az embert keresi, 
életmodjukat. Il társadalmi és a mezőgazdasági éle(et vizsgálja. Mit 
tud hazahozni. hogy itthon népének basznara rordithaS5-1? Angliában 
szabad idejében kerékparral jarja az orszag ipari es mczógazdasagi 
vidékeit, Vaknciója alatt Hollandiaban kerékpározik: a szövetkezeti 
mozgalom sajutossagait és fejleuségét tanu1manyozza. Tivolleleti 
utazásaina.k is központi erddJódési köre az ember. Tapasztalata az. 
hogy minden ember - akar ango). a".ar ~ai. akar hindu - egy merce
vel mérhető. A nepek, nemz.etek közön a feJlódésfokol. Wetócn lebel
nek különbségek. Mindenkinek megvan ugyan a maga ~tos lll) 'Fi+-
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sége. dc az ösuhangban au a ~~g becsületes ccljtival. ~amely vala· 
mennyi szamara egyetlen cs közos . . . 

A közösseget - akir homogcn. akar heterogen . 11 • rc~~~e.r .
akkor latja teljesnek, müködÓképesnck. ha nem II gepl CI'''ÜiZl\CJ,Ó 

szolgál hajtóeróként létezésében. . ~. ." 
Mire való ez a kierőszakolt rram? . teszI fel II kérdest maga· 

nak. A"közös tevékenységet. a kollektív jellegű ép'ít6 munkát az embe
ri müvelódéssel kell összhangba á llitani. " II lelki fejlődés kizárólagos 
szolgálatába" kell állitaní , Erről szól a baJlizsferenci szónoklat. 

Angliai tartózkodása alatt leghamarabb a nyomortanyákkal ta
lálkozik. Piszkos bCrbázak. szül( utcák. sápadt asszonyok, vérszegény 
beteges gyermekek. iszákos férfiak ezreivel néz szembe. Miután al· 
kalma adódott a díszes palotákat is rnegszemlélni. színhfLzakba, szé· 
kesegyházakba, múzeumokba ellatogatni, a nyo mo rtanyák láttán fel· 
teszi magának a kérdést: .. az a nagy gaulagsag. jólét. hatalom és 
dicsőség· erdemes-e annyi milliók nyomonisága. kinl6dásn, haIódása 
irán?" Míg Amerikában a gép hódit teret a kultúra fejlődésében, ad· 
dig faji diszkrimináció fo lyik a négerekkel és II rézböruekkel szemben. 

Balázs Ferenc hisz abban. hogy megválthat6 az emberiség. 
Meggyőződése, hogy az új társadalom kiépitését bárhol és bármikor 
meg lebet kezdeni. A Rousseau-i felfogással egyetértve, gyermeki na· 
ivsaggal vaUja a .. vissza a természethez" elvet. Az új világ új embere 
csak igy képes megfonnálni jövőjét. Elve a múJtba való visszatekintésI 
tanúsítja, ám könyvében mégis úgy tilnik, hogy a jövő felé néz. Ami
kor Körösi Csoma Sándor sítjánál ráeszmél székely voltára, igy nyi· 
latkozik: .. 6 az eredetet kutatta, én a jövől építem", 

Világjárásából hazatér az erdélyi röghöz. A helyet keresi, a Lm l 
letelepedjék, és munkához lásson: .. legyek kis fóldön munkás egész 
emberségemmel" - zárja le könyvél 1929·ben , 

Balazs Ferenc, a lelkész és népneveló 

, .. Az én igazi utazásom akkor kezdödöU meg, anmor a világjáró 
ut porát leráztam magamról · irja a követ k.ező évekrő l szóló beszámo
lójában. A hazai rög, amelyhez hozzáköti életet, s 1I11lc lynck kuhurális 
felemelkedését akarja szolgálni, egyaranyosszéki Ids falu : Mészkő. 

Ebben a kis faluban mcgtalálta mi.m..lazt, ami erdélyi : il hegyei. 
a slkságot, a folyót, a bányát. Meg van gyöz6dve arról, hogy a liIlu az 
emberi életforma legtermészetesebb és egyben legtennékenyebb tnr. 
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sadalnll cgyscge. es azl "ll~gdl.Ja, mLk.tppen lehetne a ralut. ahol u. 
emberek t{)bb~ége cl, "átvezetni a közös ga7.d.lkodás si~n". S mhtd
el.I a gA l dasagi válsag Idején. A megoldási az oneUatásban latJa. A 
szövetkezeti mozgalol11 utjftn akar odajutni. 

A Balázs Fcrcnc-tch~ programban a közös gazdálkodás. a kul
turalis ö nkép1.ókörök sZervezése, vidékfcjlcszt6 Szövelkcolctek. létes~ 
tése a lemlékek reldolgozásával. csépI6gép-akci6, népföiskola létreho.. 
zaS3, iskolabóvitcs, játslólclep k.iépitése szerepeltek. De benne van e 
tervben uj templom és új lelkészi lakás építése is. S megvalósltúuk
hoz azonnal hozzá is fog. trzi. hogy élete rövid lesz. ncrn várhatja 
mcg a lőke cs a munka harcának kimenetelet. Nem volt kevés a mlQlo 
ka, mely javarcszt sikerrel is járt. De a kudarcok sorozata is végigki
sérte. Modem nevelő vol! egy hagyományörLÖ kis faluban. de emberi 
mitoszt dagas7.tottak belőle a falu lakosai. 

Az új értelmiségi típus, a .. népnevelő" vagy nevezhetjük .. falu
apostolnak", a korszak tudatosan mcgalkotott cszménye volt. Őmaga 
kerülte a hagyományos szerepbe vaJó beWeszkcdést. Amikor fohes 
ruhában és csizmában vagy rövid nadragban látták futkilrozni vagy 
kergetőzni a falu gyermekeivel. illúziórombolóként hatott a falusi em
ber megs7.okottságaba.n. Ők fekete ruhás. lassú járásu és méltóságat 
árasztó paphoz voltak szokva. Dc Bajus Ferenc nem lett volna Ba
lázs Ferenc. ha minden kudarca és csalódása ellenére tovább nem 
szövi az álmok szalmáját. A falu felett éplteu kicsi szalmatetÓ$ vá
Iyogházában . ahova vendégü! látta barátait, fiatal követőit, alkotott. 
tervezett, álmodott ... Innen a hegytetőről, a kicsi házból látom 
Arnnyosszéket - k; lsten völgyét - megnőve. megszépüJve. minden j~ 
val széppel megáldva. Álmok szalmája , de csépelem." 

Tüdöbetegsége. amely teljesen agyhoz köti. nem engedi meg a 
,.cséplésben" áldott feladatát bcfeje7..ni. A nevelt jei. a falu népe. sót a 
környező falvak lak.Ói is halála előtt gyűjtést inditottak gyógykezeltc
tésére: .. Most megéreztc1l1, hogy eddig is minden li szereteU. szinte 
mindenli. csak hát a küzdő ember nem a napsülesre. hanem a vihar
ra figyel: 

1936. május 22-én halt meg. Május 24-Cn, meszkói temetesen 
Aranyosszék és Erdély nagyszámú gyászoló nepe kíserte el utolsó Ilt
ján. Számos búcsúbeszéd közül Tamási Átonéból idézünk: "Akiket 
valaha Icmettilnk. Te azok közül legtisztábban mutattad meg, hogy 
ezen a fóldön mikeppen kell élnünk es meghalnunk. Alulról jöUtI. 
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min t a tiszta fo rras, vagy az éltető növeny. Nem voltal delszaki vici.ga 
Erdel)'J1ek., nem dlszitetled ezt a fóldet, hanem gazdagitottad. Zord 
éghajlat és elúző fo lytonos keleti szélben. Te itt megkapaszkodtál. 
mint a hegyi fa messzelátó sziklán." 

Mint minden n agy embert, ót is halála utá.n tudta méltányolni 
és értékelni a nagyközönség. De talán ma sem eléggé. A halottak napi 
világitilsokon a mészkőiek minden esztendőben felkeresik Balázs Fe
renc sirjat, es kopjafája mellett eléneklik kedvenc nótáját. a ~Kék ne
felejcset". 

Balus Ferenc azok közé a kevesek köze tartozott, akik felál
dozlák életüket is a megismert igazságért, mert az számukra több, 
mint maga az élet. Prédikátor volt 6? Vagy szent? Ez ellen ó is Wla· 
kozott. Próféta voU , vagy apostol? Örvendett, ha annak tartották. 

Befejezésill Mik6 Imre kortársa egyik reá emlékezó megállapj
tásal idézem: .. Lehet, hogy volt nála eredményesebb 
szövclkezetszerv~zó, volt nála nagyobb tró a két világháború között, 
de tisztább lélek aligba ." 

Ehhez hadd tegyem hozzá magam megállapítását: lehet, hogy 
unitárius egyházunkban voJt jobb szónok, jelesebb, bölcsebb, felké
szültebb lelkész és teológus, mint Balázs Ferenc, de lángolóbb lelk:ú, 
világosabb, előrenezóbb gondolkozásu próféta vagy apostol - aligha. 
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