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Felavattuk Balázs Ferenc,
mészkõi lelkész, író és népmûvelõ szobrát

Lakiteleken, a Nemzeti Pantheonban
Április 26-án, szombaton délelõtt 10 órakor

kezdõdött az „unitárius nap” Lakiteleken, a
Lezsák Sándor, jelenleg parlament alelnöke és
a Nemzeti Fórum elnöke, a Magyar Demokra-
ta Fórum alapító atyja által megálmodott és
létrehozott Lakiteleki Népfõiskolán.

A meghívó „Erdélyi Csillagok”-ról szólt.
Bár a nap Balázs Ferenc életmûvének méltatá-
sára, felelevenítésére, szobrának felavatására
szervezõdött, volt ott más unitárius és ökume-
nikus esemény is.

Páll Lajos, a híres, fazekasságáról ismert
erdélyi Korond költõje-festõmûvésze kiállítá-
sát Nahimi Péter történész nyitotta meg a mû-
vész 70. születésnapja alkalmából.

Kozma Huba muzeológus bemutatta a „Ti
óvtatok meg társak, elégiák” címû könyvet.

A Kölcsey ház elõcsarnokából beülve a ház
padsoraiba hallgathattuk meg a „Balázs Fe-
renc emlékezete” címû elõadássorozatot. Gál-
falvy György, marosvásárhelyi író, a Népfõis-
kola kurátora Balázs Ferenc példájáról be-
szélt. Andrássy György kolozsvári elõadó taná-
csos-lelkész Balázs Ferencrõl, az unitárius lel-
készrõl szólt. Dr. Rezi Elek, az Erdélyi Unitári-
us Egyház püspökhelyettes-fõjegyzõje, teológi-
ai tanár Balázs Ferenc hit- és életszemléletérõl
értekezett. Dr. Cseke Péter, egyetemi tanár, író,
irodalomtörténész Kolozsvárról „Balázs Fe-
renc világtávlatot átfogó mészkõi tekintete”
címmel tartott elõadást. Kászoni József, a Bu-
dapesti Unitárius Egyházközség lelkésze „Az
alabástrom falu – Mészkõ (Balázs Ferenc özve-
gye az Erdélyben töltött évekrõl 1930–1937)”
címmel emlékezett. Balázsi László püspökhe-
lyettes-fõjegyzõ Balázs Ferenc irodalmi mun-
kásságáról, hangsúlyozottan verseirõl, meséi-
rõl, énekeirõl szólt. Verseibõl olvasott fel, va-
lamint feleségével dalokat énekeltek el. Homo-
ki Vivien, füzesgyarmati hittanos, meséket
mondott. Felhõs Szabolcs, vásárosnaményi

szórványhívünk, középiskolai tanár, a „Balázs
Ferenc Beregi Népfõiskola” születésérõl, tevé-
kenységérõl beszélt.

Délután, az ebédszünet után (ami alatt jó
volt elbeszélgetni egymással és ismerkedni), a
Szent István kápolna elõtt, unitárius isten-
tiszteletet tartott Dr. Szabó Árpád erdélyi püs-
pök. Józan Miklós püspök szobránál (amit
2001-ben avattunk fel) koszorúztunk és meg-
hallgattuk Zoltáni Zsolt (az erdélyi Székely-
derzs szülöttje, Dévai Nagy Kamilla tanítvá-
nya) gitárral kísért énekszámait.

A Németh László Dolgozók Gimnáziumá-
nak ballagása keretében avattuk fel Balázs Fe-
renc szobrát. Köszöntõt mondott Gálfalvy
György író és Lezsák Sándor, az Országgyûlés
elnöke, a Népfõiskola vezetõje. Avatóbeszédet,
igehirdetést tartott Rázmány Csaba, a Ma-
gyarországi Unitárius Egyház püspöke. Ba-
lázs Ferenc mellszobrát, Szabó Imrefia Béla
szobrászmûvész (aki Józan Miklós szobrát is
készítette) alkotását, a két püspök és Lezsák
Sándor leplezte le, majd megszentelte és meg-
áldotta Bagi Ferenc, lakiteleki katolikus plé-
bános, Szabó Tamás református lelkész és a je-
lenlévõ unitárius lelkészek. Az egyetemes egy-
ház nevében megkoszorúztuk a gyönyörû al-
kotást.

Az avatás után a Tisza Vendéglõben részt
vettünk a fogadáson, ahol a Magyarországi
Unitárius Egyház Elnökségének döntése alap-
ján Szervét Mihály-díjjal jutalmaztuk Lezsák
Sándor alelnököt és Dr. Szabó Árpád püspö-
köt. A jeles alkalommal pohárköszöntõt mon-
dott Gálfalvy György és köszönetet Balázsi
László. A nagyszerû ünnepség, emléknap min-
den eseményét, az elhangzott beszédeket meg-
örökítjük egy külön kiadványban, amit az
Unitárius Élet szerkesztõsége állít össze.

B. L.


