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Balázs Ferenc világtávlatot 
átfogó mészkői tekintete

Annak a magatartásnak az alap-

ján, amit egész élete és munkássága 

számunkra megtestesít, Erdély fé-

nyesen ragyogó szellemei közt Ba-

lázs Ferencnek ott a helye a Benedek 

Eleké, a Kós Károlyé mellett. Ha pe-

dig a még távolabbi időkben keres-

sük a párhuzamot, szellemi felmenői 

közt Apáczai Csere Jánost és Dávid 

Ferencet egyaránt megleljük. Kivé-

teles egyéniségéből rövid földi pá-

lyafutása ellenére rendkívül gazdag 

tapasztalatból táplálkozó szellemi-

sége utóéletének hatvanadik eszten-

dejében is eligazíthat mai gondjaink 

özönében, megerősíthet jelen- és jö-

vőformáló törekvéseinkben.

Eligazíthat, megerősíthet. Mi-

ért a feltételes mód gyakori hasz-

nálata? Azért, mert megítélésem 

szerint gyakrabban kellene ta-

lálkoznunk/szembesülnünk Ba-

lázs Ferenc világtávlatot átfogó 

mészkői tekintetével. A  lobogóval, 

a  magával ragadóval, a  lehetetlent 

nem ismerővel és az önvizsgálat-

ra késztetővel, a  cselekvésképte-

lenség drámájából is erőt és hitet 

sugallóval. Hogy fel tudjunk nőni 

ahhoz a szellemiséghez, amit ő a 

két világháború közötti kisebbsé-

gi helyzetben képviselt, a  maihoz 

hasonló rendezvények nem lehet-

nek csupán alkalmi jellegűek. Az 

életmű csonkítatlan újrakiadása 

sem várathat immár soká magára. 

Annál is inkább, mivel a most fel-

növekvő nemzedékek csak a teljes 

értékű művek alapján ismerked-

hetnek meg Balázs Ferenc gondol-

kodásának, világlátásának korsze-

rűségével – és fedezhetik fel szö-

vetségesüket benne. Ők ugyanis, 

akiket a kolozsvári egyetem padja-

iban – a bölcsészkaron, a fi lozófi ai 

és az újságírói szakon valameny-

nyire is megérintett az igazi erdélyi 

gondolkodás szelleme, jól tudják: 

nem a mészkői alabástromsírban 

nyugvónak van szüksége Balázs Fe-

renc reneszánszra, hanem nekünk.* 

Évről évre a reveláció erejével hat 

rám az a mozzanat, amikor az új-

ságírójelöltek A  rög alatt egyetlen 

fénymásolatban kerengő példánya 

alapján rádöbbennek arra, hogy 

tulajdonképpen a kisebbségi ön-

szerveződés úttörőjét tisztelhetik 

az erdélyi magyar szociográfi a jeles 

művelőjében. Ugyanolyan katarzist 

vált ki bennük ez a mű, mint a ma-

gyar vagy a világirodalom bárme-

lyik emlékezetes alkotása. Hiszen 

nem csupán a műfaji ismérveket 

veszik elemzésük során számba, 

hanem magukra, magunkra vonat-

koztatják a mészkői küzdelmek ma 

is zaklató kisebbségi drámáját, és 

azt mérlegelik: hasonló helyzetben 

ők miként cselekednének?

Merthogy a másokért való ál-

dozatos cselekvés volt a Balázs Fe-

renc-i szellem lényege. Hatvan esz-

tendővel ezelőtt – 1937. május 27-

én – is felismerték munkásságának 

példamutató erejét, korokat átívelő 

jelejtőségét. Az akkor elhangzott 

15 emlékbeszéd közül alighanem 

a száz éve született Tamási Ároné 

legemlékezetesebb. „Akiket vala-

ha temettünk – röptette magasan 

szárnyaló szavait a helikoni író-

közösség nevében búcsúzó Tamá-

si –, Te azok közül a legtisztábban 

mutattad meg, hogy ezen a földön 

miképpen kell élnünk és meghal-

nunk. Alulról jöttél, mint a tiszta 

forrás, vagy az éltető növény. Nem 

voltál délszaki virága Erdélynek, 

nem díszítetted ezt a földet, hanem 

gazdagítottad. Zord éghajlat és el-

űző, folytonos keleti szélben Te itt 

megkapaszkodtál, mint a hegyi fa 

messzelátó sziklán.

* Kósa Károly: A hurkalyuki társaságtól a vidékfejlesztő szövetkezetig. Balázs Ferenc aranyosszéki utópiája c. előadása, amely 
elhangzott Az Örökség Népfőiskola 18. országos találkozóján, Somogysámsonban, mely megtalálható a Jászkunság (Szol-
nok), XL. évf. 3. sz. (1994. június/július) számában, a 19–25. oldalakon, mutatja a fi atalság mészkői hagyományra irányuló 
fi gyelmét. Az előadás szövege megtalálható a szerző és cím beírásával a szerző honlapján. 
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Tamási az első világháború 

után születő erdélyi magyar iroda-

lom hőskorában, a nép felé forduló 

tudatos írói érdeklődés időszaká-

ban volt küzdőtársa Balázs Ferenc-

nek. A  kisebbségi élet ajándékait 

1931-ben megíró, 1931-tól az Er-

délyi fi atalok-at szerkesztő László 

Dezső pedig a kisebbségi magyar 

társadalom belső megszervezett-

ségét célul tűző ifj úsági mozga-

lomban került szorosabb kapcso-

latba vele. Törvényszerűen. Mi-

velhogy az öt esztendei világkörüli 

útjáról hazatérő Balázs Ferencben 

felfedezte a legegyetemesebb er-

délyi tekintetet, akinek a számára 

az Aranyos vidéki falu nem a vi-

lágtól való elzárkózottságot jelen-

tette; épp ellenkezőleg: egy világ-

távlatokban gondolkodó ember és 

apostolkodó lélek kísérleti telepét, 

akinek történetesen egy erdélyi 

vegyes lakosságú faluban adódott 

alkalma és lehetősége arra, hogy 

az alulról felépülő kisebbségi ma-

gyar társadalom kialakításához 

hozzákezdjen. Ő,  a hívő és uni-

tárius hitépítő, egyvalamiben bi-

zonyosan nem hitt. Abban, hogy 

kisebbségi sorsunkban a magukat 

világmegváltónak kikiáltó korabe-

li messianizmusok gondjaira kel-

lene bíznunk jövendő életünket. 

„Íme egy ember – visszhangzott a 

végtisztességtevő gyülekezetben 

László Dezső hangja  –, aki tudja, 

mit cselekszik, aki nem tépelődik, 

nem búsong, nem jajgat, hanem 

határozottan megy a maga útján 

[…]. És nem egyedül megy, sokan 

követik. Többen, mint gondolnák 

azok, akik olyan sokszor raktak 

köveket és töviseket nehéz útjába.

László Dezső jövendölése be-

vált: a világkörüli út fáradhatatlan 

vándora mészkői küldetése után 

indult csak el igazi nagy útjára. 

A  korokat, ideológiai áramlatokat, 

politikai és társadalmi rendszere-

ket túlélő közösségépítés példáza-

tának örök érvényű – mert krisz-

tusian megszenvedett – felmuta-

tójaként.

Sokak számára meglepőnek 

tűnhet: íme egy erdélyi íróem-

ber, akit nem ennek vagy annak a 

művének a maradandósága fog-

lalkoztat elsősorban, hanem em-

berformáló és társadalomátalakító 

vállalkozásának jövőteremtő ereje. 

Holott nincs semmi különös ebben, 

ha már felismertük, hogy Balázs 

Ferenc az igazi mélységében átélt, 

tudatos létformálás megszállottja 

volt, szavak és tettek azonosságá-

nak napjainkban ugyancsak ritka-

ságszámba menő embere, aki jól 

tudja: más az írás és más a cselek-

vés társadalmi közege. Márpedig 

ő nem kiemelkedni vágyott, nem 

tündökölni akart, hanem beépül-

ni, használni. Lehetőleg azonnal. 

„Csak egynek van ereje, jogosult-

sága: a  tettnek” – hirdeti A  rög 

alattban –, az írásnak is akkor, ha 

cselekedet származhat belőle. Mert 

„bűn, ha a szóbeszéd miatt a va-

lóságos élet megrövidül”. Alapos 

fi lozófi ai és teológiai műveltségé-

nek és világjáró tapasztalatainak 

köszönhetően meggyőződésévé 

vált: mindenféle megváltás titka 

bennünk rejlik, tőlünk függ. Ha 

nem is egyedül üdvözítően persze. 

Neki, aki világtávlatban, emberisé-

gi méretekben gondolkodott, iga-

zán elhihetjük: az emberiség – s 

benne a kisebbségek – sokasodó 

gondjainak a megoldása érdeké-

ben globális és helyi szinten egy-

aránt kell cselekedni. S  lehetőleg 

egy időben. Mivel a felülről elren-

delt világmegváltás csak diktatúrá-

val valósítható meg, az emberhez 

méltó életvitel megteremtésének a 

lehetőségét az alulról felfelé épülő 

társadalommodell érvényesíté-

sében látta; az egyén, a  család, az 

egymásba és egymásból épülő ki-

sebb és nagyobb közösségek, vala-

mint az állam viszonyrendszerének 

megnyugtató rendezésében; hogy 

sem az egyének, sem a közösségek 

ne legyenek, ne lehessenek kiszol-

gáltatottjai a mindenkori államha-

talom kénye-kedvének Ma is meg-

szívlelendő felismerése: bizonyos 

dolgok csak az egyénre, mások meg 

kizárólag a közösségre tartoznak, 

ismét mások az államra, a nemzet-

re, az emberiségre. Ha mindenik 

megtenné a maga helyén és a maga 

idejében azt, ami kizárólag tőle 

függ – egyből áttekinthetőbbé és 

működőképessé válnának az em-

beri viszonylatok. A kormányozha-

tatlanná növesztett birodalmak, az 

ésszerűtlen iparosítás, a környezet-

szennyeződés, az egészségtelenül 

felduzzasztott városok mind-mind 

azt a képzetet keltik Balázs Ferenc-

ben, hogy az ember már képtelen 

áttekinteni a világ mamutszövevé-

nyét, képtelen a fejlődést kedvező 

irányban befolyásolni. Olyan viszo-

nyokat és viszonyrendszereket kell 

kialakítani – üzeni A  rög alattban 

az ezredvég kihívásaival szem-

benéző olvasónak  –, amelyeket ő 

maga is befolyásolni képes.

Amikor világ körüli útjáról ha-

zaérkezett, még csak nagy általá-

nosságokban volt kialakulva Balázs 

Ferenc közvetlen gyakorlati célja. 

Annyi bizonyos – A  rög alatt első 

fejezete tanúsítja –, hogy egyén és 

közösség fejlesztését szerves egy-

ségben látta, a közművelődés meg-

szervezését pedig nem választotta 

el a nélkülözhetetlen gazdasági és 

társadalmi intézményteremtéstől. 

Nem állított fel merev prioritáso-

kat, a  kedvező alkalom kihaszná-

lását viszont rendkívül fontosnak 

tartotta. A többre vágyás és a jobb-

ra törekvés alvó szellemét próbálta 

mindenképpen felkelteni, hogy az-

tán célirányossá tehesse a kibonta-

kozását kereső cselekvésvágyat.

Ahogy Mészkőre kerül, már 

tudja: az erdélyi magyarság szerve-

zetlenségéből adódó gondok nagy 

többsége azzal függ össze, hogy a 

kisebbségi sors első évtizedében – 

és ez fele részben az ő távollétében 

telt el – nem létezett egy módsze-

resen kidolgozott nevelési straté-

gia, amelyik számol a Trianon után 

kialakult léthelyzettel. A  magát 
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kisebbségi nemzetpedagógussá 

képező László Dezső tanúsítja: ha-

zaérkezése után Balázs Ferenc pe-

dagógiai éllel feszült neki a kisebb-

ségi életnek. Világosan felismerte 

ugyanis, hogy ebben az új helyzet-

ben nemcsak a vezető szellemi eli-

tet, hanem magát az egész kisebb-

ségi magyar társadalmat fel kell ké-

szíteni az önvédelmet és önépítést 

szolgáló teendőkre. Lehetőleg már 

kicsi kortól kezdve. Amikor még 

fogékony a szellem és alakítható a 

jellem. Kezdeti mészkői kudarcai 

szerencsére idejekorán ráébresztet-

ték Balázs Ferencet erre. Ezért kerül 

munkásságának a középpontjába a 

népfőiskola-szervezés. Itt válnak fo-

gékonnyá elképzelései iránt minde-

nekelőtt az eszmélkedő fi atalok és 

az értelmesebb, többre törekvő, kö-

zépkorú gazdaemberek, akik aztán 

nemcsak hangadói lesznek a vidék 

fejlődését előmozdító elképzelése-

inek, de azok gyakorlati kivitele-

zésében is segédkeznek. Így érte el 

Balázs Ferenc, hogy rendre kifejlőd-

tek körülötte a vezetésre hivatottak, 

akik – nagyobb tájékozottságuk, 

magasabb igényszintjük, gyakorlati 

jártasságuk révén – felvállalhatták 

egy egész történelmi tájegység gaz-

dasági, társadalmi és művelődési 

önszerveződésének életben tartását.

Bizonyára rájuk gondolt, ami-

kor betegágyához kötötten tovább 

álmodja az aranyosszéki népfőis-

kolai telepet. Látomásának az Isten 

völgye címet adta, s  a kisebbségi 

magyar társadalom önszerveződé-

sét sürgető Erdélyi Fiatalok szer-

kesztőségének küldte. Ugyanezen 

a címen vált A  rög alatt kulcsfeje-

zetévé. Addig is, amíg ismét közké-

zen foroghat e kötet – újrakiadását 

a marosvásárhelyi Mentor Kiadó 

vette tervbe  –, hadd villantsunk 

fel belőle egy korántsem utópisz-

tikus részletet: „Ott, a  hegyen ülő 

templomon túl, az a sinfalvi katoli-

kus templom, ott van a vidék szíve. 

Három falu találkozik, s mindegyik 

falu mögött még egy falu. Oda te-

lepet képzelek, tíz-húsz holdas 

tagon, körös-körül magas fákkal, 

hogy már távolról látszódjék, hogy 

itt a hasznoson túl is történik vala-

mi. A  telep egyik végében állanak 

a vidék alkalmazott szakembere-

inek lakásai. Kis ligetekre nyílik 

valamennyi; napos, magas fedelű, 

Debreczeni vagy Kós Károly ter-

vezte házak. Ez a kertészé, az az 

állatorvosé. Abban lakik a mérnök; 

ott az iparművész és építész. Itt az 

orvos, amott a jogi tanácsadó. Az 

értékesítő szövetkezet vezetői is 

elférnek. Ezek a szakemberek fi ze-

tésüket Felső-Aranyosszék tíz falu-

jának 1500 gazdájától kapják. […] 

A  vidék központi telepén […] lesz 

a Népfőiskola. Külön alkalmazott 

tanárokra nincs szükség. A  neve-

lés feladatát úgyis százszor jobban 

ellátja az az ember, aki ténylegesen 

részt vesz az életben, vegyül az em-

berekkel, mintegy a folyton haladó, 

változó élet ütőerén tartja a kezét. 

[…] Nyilvánvaló, hogy a példa a 

legjobb tanítómester. Ezek az em-

berek magukba rétegezték és rak-

tározták a sokféle élettel való szem-

benállás eseteit. Aki velük tölt egy 

napot, egy telet, átömleszti magába 

hősiességüket, kezdeményezési 

tehetségüket, a  lemondás és újra-

kezdés művészetét, a  kis dolgok-

ban való elmerülés tudományát. 

A vidék többre vágyó ifj úságát ezek 

a férfi ak és asszonyok fogják föléb-

reszteni, élettel, lélekkel eltölteni. 

Nem a tudás nyújtását tartják első 

kötelességüknek, hanem a tudás és 

haladás vágyának a fölébresztését.

Még más előnye is van e meg-

oldásnak, mely a vidék alkalmazott 

szakértőit teszi meg a Népfőiskola 

tanítóivá. Az ifj ak ugyanazokkal a 

vezetőkkel maradnak érintkezés-

ben későbbi életükben is, mint akik 

az igazi élet szikráját lelkükben föl-

gyújtották. Tőlük átvettek elképze-

léseket, álmokat, s íme, az ifj ak ha-

zamennek falvaikba, s ugyanazok a 

vezetők jönnek, hogy javasoljanak, 

terveket keresztülvigyenek. Meny-

nyivel több reménye van Isten völ-

gyének. Nő a biztos alap évről-évre, 

amire építeni lehet.”

Hogy betegágyához kötötten, 

a  másokért való cselekvés lehetősé-

gétől megfosztottan mennyire halál-

komolyan gondolta mindezt Balázs 

Ferenc, mi sem bizonyítja jobban, 

mint az, hogy végrendeletében mi-

ként intézkedik az aranyosszéki 

népfőiskolai telep felépítéséről. Tes-

tamentumában szigorúan meghagy-

ta, hogy az írói működéséből szár-

mazó minden esetleges jövedelmét 

az általa megálmodott Isten völgyé-

nek a megteremtésére kell fordítani. 

Hadd részesedjék ennek áldásából 

Csegez, Várfalva, Aranyosrákos, 

Sinfalva, Kövend, Bágyon, Kercsed, 

Alsó- és Felső-Szentmihály, vala-

mint Mészkő. Ugyanakkor Páll Gá-

bor, Tanka György Károly, Fikker 

János, Zsigmond Ferenc és Nyitrai 

András személyében jelölte meg 

azokat, akikre a telep felett való fel-

ügyeleti és irányítási jogot ruházta.

A mészkői kísérlet, az Aranyos-

széki Vidékfejlesztő Szövetkezet 

kiépítése termékeny hatásúnak bi-

zonyult Erdély-szerte. És még na-

gyobb lehetett volna az eredmény, 

ha az erőteljesebb kibontakozást 

nem akasztja meg a második világ-

háború, illetve nem teszi teljesen 

lehetetlenné a párizsi békeszerző-

dés után berendezkedő kommunis-

ta hatalomgyakorlás.
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