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DR. REZI ELEK 

BALÁZS FERENC HIT- ÉS ÉLETFELFOGÁSA 
KÉT KÉZIRATÁNAK TÜKRÉBEN 

1. Balázs Ferenc gazdag életmüve és életművének több irányú értékelése 
első látszatra azt a benyomást kelti, hogy hit- és életfelfogásának irányvonalait 
könnyű behatárolni. Ez azonban korántsincs így, mert mind hitéletét, mind élet-
felfogását (s itt most értsünk rajta világnézetet!) folyamatos változás jellemezte. 
Kereső, kutató nyugtalan lélekkel élte meg vallását és figyelte a körülötte zajló 
életfolyamatok lényegét, okát, értelmét és célját. Mintha érezte volna, hogy siet-
nie kell. Nem volt szándékában olyan megállapításokat tenni, amelyek örökérvé-
nyűek maradnak, egy adott időben tett megállapításait újból és újból felülvizs-
gálta, és ha úgy látta elfogadhatónak, újabb megállapítást vont le. Ezt így fejezte 
ki: „A szokatlannak, az »igazságtalannak« a vizsgálata az embert átvezetheti a 
lényegbe vágó dolgoknak, a lényegnek, a létezésnek, a létezés módjainak a vizs-
gálatára, az általános tapasztalatok szerint azonban az emberek többségének az 
érdeklődési köre, tehát vallása, bölcselete, ügye, világnézete megmarad az erede-
tileg történetesen vagy körülményei kényszerítése következtében feltűnő és szo-
katlan kérdések köré kristályosodva. Egyetemes és lényeg szerinti állásfoglalássá 
sohasem válik."1 

Az alábbi dolgozat célja az, hogy Balázs Ferenc két kéziratának bemutatása 
és értékelése alapján közvonalazzuk hit- és életfelfogását. Az egyik kézirat az Új 
ember vallása, amely bár ismert a tudományos világ előtt, mégis elég szűkszavú-
an hivatkoznak rá. A másik kézirata a Kiteljesedő világ címet viseli (angol nyel-
vű), amely teljesen ismeretlen, és amelynek tartalmára és szellemiségére csak 
következtetni tudunk. 

2. Az Új ember vallása című kéziratos munkájának történetéről a követke-
zőket mondhatjuk: 

A kézirat Balázs Ferenc Mészkőn maradt könyveivel, kézirataival együtt 
Tanka Károlyhoz, az aranyosszéki unitárius egyházkör volt felügyelő gondnoká-
hoz került megőrzés végett. Tanka Károly tordai lakásán őrizte, és az volt a szán-
déka, hogy majd elhelyezi az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet által fel-
állítandó emlékmúzeumban. A múzeum megalapítására azonban nem került sor. 
Tanka Károly a második világháború idején Kolozsvárra költözött, és ott is halt 

I Eíalázs Ferenc: Új ember vallása (1917-1937). Torda, 1937. január 6. 34. 
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meg 1942-ben. Özvegye, illetve lánya, Sípos Jánosé Tanka Gizella őrizték tovább 
a kéziratot. 1981-ben egyházunk kérésére az eredeti példányt (a Versek című kéz-
irattal együtt - 44 vers), azzal a kikötéssel adták át az egyháznak, hogy a másolás 
után az eredeti példányt az egyház szolgáltassa vissza. Minden a megállapodás 
szerint történt, és az eredeti példányt az egyház visszaadta Tanka Károly örököse-
inek2, de sajnos nem tudjuk, hogy a kézirat napjainkban kinél és hol található. 

Az Erdélyi Unitárius Egyház Könyvtárában található bekötött gépelt pél-
dány tudatos szerkesztés nyomait mutatja. A tényleges szöveg előtt bővített tarta-
lomjegyzék, ún. „tartalommutató" áll. At^rtalommutatónak római és arab számo-
zása is van, ami kétféle számozást eredményezett a főszövegben (mi a folyamatos 
arab számozásra hivatkozunk). A lapok terjedelme különböző méretű és minősé-
gű. A gépelt példány szövegállapota megfelelő (hiszen 1981-ben gépelték). 

Az Új ember vallása című munka valószínűleg röviddel Balázs Ferenc halá-
la előtt, 1937. január 6-án készült el. Terjedelme 216 gépelt oldal, és a következő 
fejezeteket tartalmazza: Megkötöttség és Szabadakarat; A nyilvánvaló Isten; A 
kiteljesedő világ; A vallás és szomszédai; Szabadság, szeretet; Erkölcs és állam 
(ez utóbbi fejezetet súlyosbodó betegsége miatt nem tudta kidolgozni.) A gépelt 
példány alfejezetekre való felosztása Imreh Lajostól, a szórványos jegyzetanyag 
elkészítése valószínűleg Erdő Jánostól származik.3 

Balázs Ferenc az Előszóban megállapítja az Új ember vallása műfaját: „A 
szerző az Új ember vallása cím alatt gondolatai önéletrajzai szándékozik a mű-
velt közönség számára adni. Ezt a megoldást választva elkerüli, hogy a szakírók 
őt így kontárnak nevezhessék; a gondolatainak azonban mégis alkalmat nyújt 
arra, hogy saját lelkén kívül is éljenek, hassanak, építsenek, s a maguk esetleges 
értékük szerint az emberiség közkincsévé válhassanak."4 Ez a sajátos műfaj, a 
„gondolati önéletrajz" teremti meg számára azt a lehetőséget, hogy nem szakmai 
kérdésekben is véleményt formálhasson, mert a „szakíróknál" a szerző - ahogy 
ő mondja - „kevesebb is meg több is, tudniillik élő ember". Véleménye szerint 
„élő ember az, aki az élettel mindig kapcsolatokban állott. Elő ember az, aki egy 
kicsit költő, üzletember, művész, társadalmi szervező játszótárs, élettárs, muzsi-
kus, gondolkozó, szónok, szóval egy kicsit minden, amint az az életnek a termé-
szetében rejlik. Elő ember, akinek szerencsére semmi külön dologhoz olyan ki-

2 ímreh Lajos: Újabb adatok Balázs Ferenc szellemi hagyatékához. Keresztény Magvető 81 
(1981) 214-215.; Rezi Elek: Balázs Ferenc teológiája. In. Balázs Ferenc Emlékkönyv. Népfő-
iskolai Füzetek. EMKE és a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság. Kolozsvár 1997. 9-10. 
Közlöm az akkor ismert örököst: Sípos Janosné, született Tanka Gizella (1981-ben Krasznán 
lakott). * 

3 A kéziratban található cetlin Erdő Jánosnak egy rövid kérése is olvasható: „Balázs Ferenc kéz-
iratos munkájáról 2 xerox példányt kérek. Hálás köszönettel" (és következik kézzel az aláírása). 
Arra vonatkozóan nincs adatunk, hogy Erdő mikor, kitől és milyen céllal kért két példányt? 

4 Balázs Ferenc: I. m. 17. 
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tornyosuló tehetsége nem adatott, hogy miatta a többi dologtól, az élet termékeny, 
százszínű tágas mezejétől a figyelmét elfordítsa, s legyen csak egy valami csu-
pán, talán költő, vagy bölcsészeti író, esetleg politikus. Esetleg ettől saját okos-
sága is megóvta. Esetleg a szerző már eleve tisztában volt azzal, hogy az emberi 
élet tökéletes, teljes kifejlesztése fontosabb feladat, mint tökéletes melléktermé-
kek létrehozása. Az ember több annál, mint amit az ember alkotni tud."5 

A Megkötöttség és szabadakarat című fejezetben saját élethelyzetével ma-
gyarázza meg a munka megírásának körülményeit: „Húsz éve, hogy komolyan 
foglalkoztam az élet nagy kérdéseivel. Húsz éve, vagyis tizenhat éves koromtól 
fogva. A tizenhat éves Balázs Ferenc írt ugyan verseket, sőt kilenc éves korától 
fogva lapokat is szerkesztett, de ez semmit sem jelent. Az életnek csak részeivel 
álltam szembe, egy szomorúfűzfával, amelyről első kétsoros versem szólt, vagy 
az iskolában tanult hősökkel, akik rímbe kívánkoztak. Az a bizonyos »miért?«, a 
gondolkodás kezdete, amikor az ember, ha gyermek is, az egyes dolgokat már a 
dolgok egyetemes rendszerében kívánja megérteni, az a bizonyos »miért?« csak 
akkor tolult elémbe, amikor már egy esztendeje ágyhoz, heverőszékhez nyűgö-
zött a korán fellépő tüdőbetegség. Ez a hosszú egyedüllét magamra utalt, nem 
egészen ugyan, közben ráértem arra is, hogy szerelmes legyek, meg csalódjam 
is szerelmemben. Már a második nyarat töltöttem annál a kedves családnál, egy 
Kolozs megyei uradalom erdész-ispánjánál. Reggel kihurcolták a heverőszéjce-
met a szérűskertbe, az étkezésekre bejártam a házhoz, este bevonultam a szobám-
ba, hogy korán lefeküdjem. Magamban voltam a nyár minden napján."6 Ebben 
a magányban kezdett először foglalkozni az igazságosság kérdésével, kezdetben 
erkölcsi, majd bölcseleti és vallási szempontok alapján. Ez a kérdés vezette el a 
szabad akarat nagy kérdésének tanulmányozásához. Kezdetben azon az álláspon-
ton volt, hogy szabad akarat nincs, ám hamarosan kétségei támadtak. Rádöbbent 
arra, hogy a szabad akarat hiánya kizárja a nevelés lehetőségét. Ez vezette arra a 
felismerésre, hogy a szabad akaratnak „mégis lennie kell." 

3. Az Új ember vallása részben tartalmazza annak a kéziratának a lényegét, 
amelyekről az utalásokon kívül alig tudunk valamit, és amelyek kutatásra ösztö-
nöznek. 

A munkának A kiteljesedő világ címet adta, amelyet bevallása szerint Ame-
rikában írt és rendezett sajtó alá.7 A mű8 kiadására azonban.nem került sor. Úgy 

5 Uo. 15. 
6 Uo. 18-19. 
7 Uo. 81. The World Towards Completion. Berkley, 1926. 
8 A munka anyagának gyűjtése oxfordi tanulmányújára is visszanyúlik, Vö. Erdő János: A Man-

chester College története és kapcsolata az erdélyi unitárius egyházzal. Keresztény Magvető 92 
(1986)145. 
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látta: „földrengéses vidéken éltem, reményeimet a sors mihamar megingatta. A 
kéziratot gyors egymásutánban két kiadó vállalat is visszaküldte."9 Arra gyana-
kodott, hogy az elutasítás oka a „ki nem elégítő angolság" (nyelvtudás), de az 
is felötlött benne, hogy talán nem ütötte meg a tudományos mértéket. A munkát 
íróasztala fiókjába süllyesztette, majd hazahozta Erdélybe, ahol meg akarta való-
sítani régi tervét, „odabújni a rög alá, vállalni népem sorsát, életén segíteni pró-
bálni."10 

A kézirat további sorsáról így ír: „Tíz esztendeig hagytam a kéziratokat nyu-
godni, szakállat ereszteni, megkomolyodni, ha arra valók. Ez alatt az idő alatt 
csak egyszer jutott eszembe, hogy talán mégis kellene szakítanom időt, át kellene 
fordítani magyarra a szegény magyaroknak, ők hátha gyöngyszemeket fognak 
látni abban, amit az amerikai olyan büszkén elvetett magától. A tervet azonban 
hamar elvetettem."11 A megvalósítás elodázásának két okát említette. Az egyik az. 
volt, hogy megkezdte lelkészi szolgálatát. „Időm nem volt az eféle dolgokra, ez 
az igazság. Cséplőgép s tej szövetkezetek alakításával bíbelődtem. Bennünket, új 
nemzedékű, külföldet járt iíjú unitárius lelkészeketa legodaadóbb szellemi mun-
kában eltöltött főiskolai évek után idehaza, az erdélyi parlagon jobban érdekelt, 
jobban lefoglalt népünk helyzete, az érette vállalt kötelesség, a kicsinyes, hálát-
lan, de mindennél égetőbben szükséges »gyakorlati« munka, mint az elméleti 
kérdések megoldása: könyvírás, a szakírói cikkezés.'"2 A másik ok az a szándé-
ka volt, hogy a kézirat tartalmát újraértékeli, újatíb szempontokat is beledolgoz. 
Felismerte, hogy a könyv túl elméleti síkon mozog, és a gyakorlati megvalósítás 
lehetősége távol esik a mindennapi élettől. „A kézirat átfordítása és átfésülése 
azért maradt el, mert huszonnyolc évi előkészület után mint lelkész végre meg-
kezdhettem az életet, része lehettem a dolgok és emberek egyetemes valóságának 
s hamar megéreztem, hogy az elméleteknek, világnézeteknek, akadémikus fejte-
getéseknek semmiféle értékük nincs, ha az életet termékennyé, áldottá tenni nem 
tudják."13 

Márpedig a gyakorlati alkalmazhatóság nélküli elméleti fejtegetés „legfel-
jebb akadémiai tanári széket szerez az embernek, jótevővé azonban sohasem te-
szi. Tisztán állt előttem az igazi cél. Könyvemben nem a tudásnak puszta rend-
szerét, nem egyszerű megértést kell nyújtanom, ez nem elégséges, nem kielégítő, 
hanem vallást, vagyis valami olyast, ami mindenesetre az is, meg más is, de leg-
főképpen: a valóságos életet igazabbá, termékenyebbé tevő erőt."14 

9 Uo. 117. 
10 Uo. 117-118. 
11 Uo. 118. 
12 Uo. 118. 
13 Uo. 118. 
14 Uo. 118-119. 



DR. REZI ELEK • BALÁZS FERENC HIT- ÉS ÉLETFELFOGÁSA KÉT KÉZIRATÁNAK TÜKRÉBEN 223 

Az igazsághoz tartozik, hogy a munka valóban nagyon elméleti síkon moz-
gott. A szokásostól éppen eltérően fogalmazta meg gondolatainak menetét és lé-
nyegét. Az erkölcsi kérdések tanulmányozásától indul el, azonban hamarosan fel-
hagy azokkal és a metafizika területére siklik át. „Egy idő után abbahagytam az 
erkölcsi kérdések vizsgálatát és minden erőmmel a fejlődéselmélet tanulmányo-
zására vetettem magamat, hogy ezt a következtetések útján kialakított elméletet, 
amelyet legszívesebben »célirányos (purposive) fejlődésnek« neveztem, alapo-
san kidolgozhassam.'"5 

A munka körülményeinek érdekességéhez tartozik, hogy kevéssel mun-
kája elkészülte után jelent meg az angol Lloyd Morgan Emergent Evolution16 

című munkája17, amely hasonló elméletet állított fel a fejlődésről. Balázs Ferenc 
először csodálkozott a munkák hasonlóságán, elismerte, hogy Morgan elméle-
te alaposabban, részletesebben van kidolgozva, de az elmélet felállításának el-
sőbbségét nem adta fel. „Morgan könyve természetesen kész, befejezett mű, tu-
dományos a maga teljességében, a tárgykör egész területét kimeríti, kitölt minden 
részletet. Az én tanulmányom pedig még a szakkifejezések valódi jelentésével 
sincsen minding tisztában, sötét, föl nem kutatott területek foltjaival telemázolt, 
kezdetleges térkép, meg se gondolnám, hogy a nyilvánosság előtt számára el-
sőbbséget követeljek. A megírása s az aradi Kölcsey Egyesület levéltárába való 
helyezése, igaz, egy teljes esztendővel megelőzte Morgan könyvének megjelené-
sét s ez elégséges az igazolásra."18 

A célját úgy határozza meg, hogy „a darwini elméleteken túl akar jutni, a 
fejlődést a véletlenek puszta mechanikai elvek összejátszásának nem tudja fel-
fogni."19 Balázs apologetikus hangvétele csendül ki, amikor határozottan eluta-
sítja a fejlődés darwini értelmezésének formáját: „A fejlődést a mai kor tudósai 
már nem tudják a „létért való küzdelemmel" alátámasztani, ha annak szerepét, 
a maga helyén továbbra is el kell hogy ismerjék. Ha egyebet nem is, azt tehát 
mindenesetre állíthatjuk, hogy a világfolyamat saját léte fönntartásán kívül a bo-
nyolodottabbság, iletve az ennek működésileg megfelelő magasabb életformák 
elérését is célul mutatja."20 

15 Uo. 74. 
16 A 19. század második felében népszerűségnek örvendő „Emergent evolution" elméletének je-

lentősebb képviselői közül megemlíthetjük: George Lewis: Problems of Life and Mind (1875), 
Henri Bergson: Creative Evolution (1907), Samuel Alexander: Space, Time and Deity (1920). 

17 C. Lloyd Morgan: Emergent Evolution. 1923. 
18 Uo. 75. Az aradi Kölcsey Egyesület 1882-ben alakult meg, a város kulturális egyesülete volt, 

amelynek felolvasó üléseit meglehetős érdeklődés kísérte. A kézirat remélhetőleg az aradi volt 
Kölcsey Egyesület levéltárából kerülhet elő, amelynek a sorsáról egyelőre nincsen ismeretein. 

19 Uo. 75-76. 
20 Uo. 130. 
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A fejlődésnek egy sajátos elképzelése volt az emergent- (felötlés, felbukka-
nás, kialakulás) elmélet. Maga Balázs Ferenc fogalmazta meg: „A fejlődésnek ezt 
az elképzelését, amely szerint az „élet" az „anyagból" jött létre, éppen úgy, mint 
az „elme" az „életből", anélkül azonban, hogy a lelki és élettani tevékenységek 
az anyagi törvényszerűségek alapján teljesen megérthetőek volnának, amely te-
hát az anyagi-élettani-lelki egymásból fejlődöttségét állítja anélkül, hogy azokat, 
mint a materializmus, azonosoknak tartaná Lloyd Morgan emergence-nek, vagy-
is felötlésnek, kibukkanásnak, kialakulásnak nevezi."21 Vannak Balázs és Mor-
gan között némi értelmezésbeli különbségek, de szerzőnk leszögezi: „Egyébként 
azonban ő is három réteget, viszonyulást (relatedness) különböztet meg, mint én 
(anyag, élet, elme), s e három egymáshoz való viszonyát ő is úgy látja, mint én, 
hogy tudniillik azok egymáshoz való hozzáadások, az élet anyag is lévén, az elme 
pedig mind a három."22 

A célirányos fejlődéselmélet részletes bemutatásától természetesen eltekin-
tünk, de meg kell említenünk még, hogy Balázs Ferenc munkája elkészítésekor 
nemcsak a témával kapcsolatos teológiai, bölcseleti munkákat, hanem nagyon 
sok természettudományos munkát is áttanulmányozott.23 

Bátorkodom kijelenteni, hogy a munka alapos áttanulmányozása és kiér-
tékelése Balázs Ferenc szellemi arcának egy olyan oldalát mutatná fel, amely a 
bölcselet felé nézne, és talán mint egzisztenciális filozófus is ismerté válna. En-
nek érdekében szükséges a munka felkutatása és értékelése. 

4. A kéziratok tartalmának értékelése arra enged következtetni, hogy Balázs 
Ferenc hit- és eszmevilágát nem akarta rendszerbe foglalni, viszont néhány kö-
vetkeztetést levonhatunk. 

A vallás Balázs Ferenc számára az emberiség magasabb céljainak megva-
lósításához szükséges alkalmazható jóság. A vallásnak nem a transzcendentális, 
hanem az immanens vetülete ragadja meg. Kéziratában megemlíti, hogy „egy 
angolkönyvben olvastam a forrás megjelölése nélkül azt a sokat jelentő mondást, 
hogy „szent az, aki a jóságot vonzóvá tudja tenni. Hát igen, ez az! Én ebben az 
értelemben, valami ilyen értelemben, gondoltam a vallásra, amikor hat-hét évvel 
ezelőtt a kiteljesedő világról szóló két angol nyelvű kéziratomat szépen össze-

21 Uo. 80. 
22 Uo. 80-81. 
23 Az általános tájékozódás és a további tanulmányozás érdekében közlöm azokat a hivatko-

zásait, amelyeket a forrásirodalomra tett, zárójelben a kéziratban feltalálható oldalszámot is 
megadom: J. A. Thomson: Outline of Science. 1932. (82) (ez volt a fizikai, biológiai ismeretek 
szerzésének egyik fő forrása); Julién Huxley: Biology (88); G. Herrick: Introduction to Neuro-
logy^)', G. H. Parker: The Elementary Nervous System. London, 1918 (90); Romanes: Animal 
intelligence. (108); N. E. Kellicott: The social derection of human evolution. 1911. (109); Henri 
Bergson: Creative Evolution. 1911 (115).; The Fitness of Envirenment (115). 
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csomagoltam s magamban elhatároztam: várnom kell, míg tapasztalatból fogom 
tudni, mi a vallás, míg akármit írok fejlődésről, szabad akaratról, a tudás lehető-
ségéről, ez mind egyfelé fog mutatni: az igazi, isteni élet megvalósítása felé."24 

Bár sokszor hadakozott az intézményes egyházzal, annak képviselőivel, 
vallását, hitélményét mégis úgy tekintette, mint amely hozzásegíti az emberközi 
kapcsolatok szeretetben történő megélésére: „A vallás, ha némelykor eltorzított, 
fojtott és kifosztott formában is, mégis, mint mindenkor, az emberiség legmaga-
sabb törekvéseinek letéteményese."25 És mivel „Isten a világ teljessége, az Istent 
meglátni és szeretni csak egy világot magába foglalni tudó szív képes. Az új val-
lás miszticizmusa az egész világot magához ölelő szeretet."26 

Világértelmezéséből következik világszemléleti, világnézeti felfogása is. A 
fejlődést célirányosnak fogta fel, ezért világszemléletéből kicsendül a bizakodás 
a fejlődés célirányos megvalósíthatóságában. Világszemléletében nem annyira a 
részletek, mint inkább az általános elvek foglalkoztatták: „A világfolyamatnak 
nem a részletes, legkisebb eseményre kiterjedő történelme, hanem az általános 
irányelvei vannak meghatározva."27 Bizakodó, mert a világ eléri a célját: „A cél-
ját elérő világfolyamat pedig: a kiteljesedő világ."28 

Balázs Ferenc lelki gazdagsága tükröződik abban a felismerésében, hogy a 
fejlődés mozgatórugója a szeretet: „A dolgok lényege ez: a szeretet a világfejlő-
dés sarkalatos, magasabbrendű céljának hordozója, s így behatolás az erkölcsbe, 
amelyet vallásos színezetűvé tesz."29 

Befejezésül fenntartom azt a korábbi megállapításomat30, hogy „Balázs Fe-
renc hit- és életszemléletének vizsgálata előnkbe állítja azt a 20. század eleji uni-
tárius teológust, aki a vallás és a tudomány, a hit és az értelem, az elmélet és a 
gyakorlat harmóniáját kereste az általa sajátosan értelmezett Isten országa meg-
valósítása érdekében."31 

24 Uo. 119. 
25 Uo. 46. 
26 Uo. 117. 
27 Uo. 33. 
28 Uo. 72. 
29 Uo. 193. 
30 Balázs Ferenc halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett tudományos szimpózium, Ko-

lozsváron, 1997. A szimpóziumot az Erdélyi Unitárius Egyház, az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület, és a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság szervezte. 

31 Rezi Elek: Balázs F erenc teológiája. In. Balázs Ferenc Emlékkönyv. EMKE, Kolozsvár, 1997. 
15. 
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1. Abban az időben, amikor egyszerre kétszázezren hagyták el Erdély föld-
jét, olyasmi is megesett, hogy ugyanazon családon belül különbözőképpen dön-
töttek: a hűségeskü letételének megtagadása miatt állását veszített apa áttele-
pülésre kényszerül — hogy apróbb gyermekei felneveléséhez megkereshesse a 
legszükségesebbeket - , miközben életbe induló, érettségizett fiai hallani sem 
akarnak arról, hogy elhagyják a szülőföldet, amely a főhatalom-változás követ-
keztében tájhazája lett a nemzettestről leválasztott magyar kisebbségnek. Dr. Ba-
lázs Ferenc postai fogalmazó 1921-ben kel útra családja nagyobb részével, hogy 
előbb Püspökladányban, majd Miskolcon telepedjék meg. A már nagykorú fiúk 
viszont Kolozsváron maradnak: a gyakorlatias Ernő állást vállal és megnősül, Fe-
renc pedig folytatja 1919-ben elkezdett teológiai tanulmányait, jóllehet diákkorá-
ban gépészmérnök szeretett volna lenni. Egyéni és társadalmi kényszer egyaránt 
belejátszik döntésébe: hosszas tüdőbetegsége miatt az orvos faluhoz kötődő élet-
pályát ajánl ugyan számára, de az még nagyobb súllyal esik a latba, hogy*191 8 
után az érettségizett magyar fiatalok vagy külföldön folytathatták tanulmányaikat 
(csakhogy az így szerzett diploma nosztrifikálása később gondot okozott), vagy 
pedig - minthogy az állam nyelvét még nem ismerték - beiratkoztak a teológiára, 
az egyetlen főiskolára, ahol anyanyelvükön tanulhattak. Balázs Ferenc nem érez 
különösebb elhivatottságot a papi pálya iránt - az unalmas előadások alatt kötet-
nyi mesét ír, szabad idejében lapot szerkeszt - , abban azonban kezdettől fogva 
bizonyos: magára maradt népe felemeléséért, megszervezéséért így legalább ked-
vére apostolkodhat. 

Számtalan tanulmány és a róla szóló monográfia1 után sem érezzük elég-
gé tisztázottnak: milyen felismerések, benső késztetések tették lehetővé, hogy a 
húszéves Balázs Ferenc ellen tudott állni a családját tovasodró történelmi szél-
fúvásnak. Mindenekelőtt azt kell világosan látnunk, hogy szülőföldhöz való ra-
gaszkodása nem labilis természetű érzelmi kötődésen alapult, hanem tudatos 
program szerint kialakított Erdély-ismereten. A Trianon előtti nyári vakációkban 
módszeresen bejárta a történelmi, néprajzi, népköltészeti értékek felfedezésére 

1 Mikó Imre, Kicsi Antal és Horváth Sz. István munkáját 1983-ban jelentette meg a Kriterion 
Könyvkiadó. 




