
LAKITELEKI UNITÁRIUS EMLÉKNAP 

l.akitelcktól mintegy 2 km távolságra fekvő négybcktáros terü
letre: lJlerjcdó impozans épületegyüUesből alló Népfőiskola, az 1980-
as eveL. második felében nagyfontossagú szerepet vállalt fel és töltött 
be a magyarság szellemi és kulturális életének, nemzeti es keresztény 
hagyományainak megőrzése, ápolása és továbbadása érdekében. Egy 
nagyobb szabásó tanácskozást tartottak itt 1987·ben A magyarság esé
lyei eimen, ahol kibontak.ozott a Magyar Demokrata Fórum megala
kulásának lehetősége, amely tulajdonképpen az 1989-es magyarorszá
gi békés rendszcrváJtozast. a Kommunista diktatúni.ból a demokrácia
bu való átmeneteit segilettc elő. 

A Népföiskohin II 90-es évek derekán egyházi emléknap
sorozatot tartottak. amelynek keretében a római katolikus. református 
és evangélikus cgyhaza1c pü.spökeinek. kiv;ilóságainak munkásságát, a 
nemzet megmaradása érdekében kifejtett tevékenységet méltatták, ér
tékelték. áUltottak emléket. Az egyházi emléknap-sorozat folytatása
ként 1998. április 18..an Unitarius Emléknap megrendezésére is sor 
kerillt a Népfóiskola. az Erdé lyi és Magyarországi Un itárius Egyhá
zak közrcnlliködésével. Előzetes megbeszélés és pontositás után a 
kct egyház reszéről feU:.ert előadók ismertették az Unitárius Egyhaz 
20. szizadi küzdelmes éveit, az 1. világháború utáni kisebbségi sorsba 
kerülő erdélyi magyMSág megmaradását szolg:iló. kiemelkedő unitá
rius egyeniségek életét és munkásságat és szellemi bagyatékáL 

A rendezveny de. 10 órakor kezdődött a Szent István kápol
nában tartott áhitattal, amelyet Bencze Marton magyarországi unitá
rius püspök vezetett. Utána a Kölcsey Ház konferencia-termében ke
rült sor népes ballgatóság részvételével a rulajdonképpeni ünnepi 
megemIékezésre. amel)tet Lezsák Sándor, a lakiteleki Népfóiskola 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke mint a rendezvény házigazdája 
n}itott meg. Beszédében kihangswyozta, bogy az Unitárius Egyház, 
az erdélyi magyar történelmi egyházakkal együtt. jelentős szerepet 
vallall es töltött be es tölt be rtapjainkban is a magyar kuJrura es 
müvelMés megörzc es to\'ábbad<isa tekinteteben. 

A megnyitó beszed utan a következő eJó..1dasol bao.gzoltal ej: 



Dr. Szabó Árpád. az erdélyi unitárius egyház püspöke: Az Uni
uidus Egyhá: a 20. században 

Dr. Rezi Elek, az erdélyi unitárius egyház püspök·helyettese: 
Ferencz Józse! püspök és az erdélyi egyház újjászervezése TrianOIl Il tá" 

Andrási György, az erdélyi unitárius egyház elöadótanácsosa: 
Balázs Ferenc, a mészkő; prédikátor 

Molnár B. Lehel, az erdélyi unitárius egyház levéltárosa: Kele
mefllAjos történész munkássága 

Dr. Sztaukóczy Zoltán, a magyarországi Unitárius Teológiai 
Intézet Kuratóriumának elnöke: Józan Miklós budapesti helynök és a 
hazai egyház lijjászervezése Trianon után 

Mitó István, a magyarországi unitárius egyház fögondnok
helyettese: Mikó Imre, az iró 

Dr. Murvay Sámuel, a magyarországi unilanus egyház 
fógondnoka: Az Egyház helyzete ma. 

A lakiteleki Unitárius Emléknap Lezsák Sándor záróbeszédé
vel ért véget. 

E szerény kiadványban, az anyagiak hiánya és más objektív 
akadályok miau kissé megkésve ugyan, de elérhetővé tesszük azoknak 
az elóadásoknak a szövegél, amelyek a lakiteleki Népfóiskoliin tartott 
Unitárius Emléknap alkalmával elhangzottak. KéIjük az olvasókat, 
fogadják. szeretettel. Egyben megköszönjük a magyarországi Unitárius 
Egyháznak az anyagi támogatást, amely a kiadást lehetövé tette. 

Kolozsvár, 1999 július 
Andrási György 
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