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Úgy gondolom. nemcsak számomra marad emlékezetes ez a 
nap. Olyan elóadasokat hallhattunk ma. amelyek mögöll ott van a 
gondos munka, a szakszeruscg és oll van a több évszazados unitárius 
lét. Nagyon köszönöm ezl az élményt. Pedag6gusként is köszönöm. 
Megvallom őszintén, hogy nagyon sok mondat visszaköszönl al el
múlt két-három évtizedból, és jó volt ezeket haUani. Akár egy lúr. 
akár egy mondat, idézet vagy egy öss7.cfúggés kapcsán . fgy együ tt 
érezhettiik azt a reményt és mozgósító erőt. amelyet külön-külön és 
együtt is képviselnek. 

A Széchenyi Könyvlarban, abaI segédmun kásként dolgoztam, 
ott jutottam hozzá egy Balazs Ferenc-kétirathoz. amelyben böngészve 
döbbenlem rá, hogy mil jelent egy kis településen emberként élni, kö
zösséget szervezni. 

1969 ószén kerüHem Lakitelekre, megpr6bálL1.m abban a kör· 
nyezetben megtaJálni az értékrendet. az iskolában agyerekekkel 
együtt teljesebbé tenni az életet. Balázs Ferenc alma is a népfóiskola 
volt. Nagyon sok ember tisztességes munkája épült be a falakba, II 

népiskola történetébe. 
Egy másik emlék: a 7Q.es évek elején gyalogosan, egyedül sokat 

kóboroltam Székelyfóldön. Gyalogosan és nem a mcgszokou turista· 
úton. Nemegyszer hallottam sokaktól éppen ott, ahol ért az este, hogy 
vállalják a veszedelmet. hiszen valóban nagy veszedelem volt engem 
megaltatni. Egy alkalommal olyan családhoz ken1ltem, akik bosszú· 
hosszú beszélgetés után tiszteletbeli unitáriussá fogadtak. Ez volt éle
tem egyik legnagyobb kitúntetese. Napjainkban Magyarországon 
elkepesztá mereteket öltött a szektásodás. Az érvényben Iévá törvé
nyek alapján száz ember egybehangzó akarata keU ahhoz, hogy egy 
közösség megkaphassa az egyház-besorolást. Száz ember tehát 
elegendő ahhoz, hogy egy közösségböl egyház lehessen . Nevetséges 
és felháboritó. hogya boszorkányoknak is van egyhazuk. de van már 
prostituáltakból létrehozott egyházi közösség is. Szomoril, bogy 
ugyanazokat a kedvezményeket kapják, mint a történelmi egybázak. 
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KcpviselótársaimmaJ egy törvéoytervezetet U.lzfteUO"k, amely 
megszüotetne az anomáJilibt. és véget vetne a kaotikus viuonyot
nak. 

Hölgyeim es Uraim! Tisztelettel meghlvom Onöket 2001-be. 
Balázs Ferenc szIlIetcKnek 100. 6YfotduJójára • lAkitelek 
Népröiskola Szenl Istvll. Kápolnájjba . A kApoln. kiirt "lY .zobor.. 
park.ot tervezÜ1l.k. ahol helye lesz BaJbs Ferenc szobnn.k is. 

A jobbító időnek a reményében köszönöm meg a tal6Jkozót az 
elóadób1u. Köszönöm azt. bogy nekem ir adtak 0I6l az 
elkövetkezendő évtizedekre. 

Lczsik S+wJor 
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