
 

 

 

 

 

 

A Magyar Unitárius Egyház kiemelt jubileumi 

rendezvényei a vallásszabadság évében 

 

A Magyar Unitárius Egyház 2018-ban jubileumi rendezvényekkel emlékezik meg az 

Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényalkotására és egyházunk 

megalakulására.  

A tordai országgyűlés általi törvényalkotás 450. évfordulóján az erdélyi történelmi 

egyházak együttműködésében hálaadó ünnepségre és emlékjelhagyásra kerül sor 

Tordán, 2018. január 13-án. A főtéri római katolikus templomban közösen adunk 

hálát a páratlan értékű szellemi örökségünkért. A hálaadó ünnepség keretében felavatásra 

kerül a Vallásszabadság Emlékműve a római katolikus templomkertben. A megemlékezés 

a jeles eseménynek emléket állító, Körösfői-Kriesch Aladár által készített festmény 

megtekintésével zárul a helyi múzeumban. 

A rendezvény előestjén, 2018. január 12-én a kolozsvári belvárosi unitárius 

templomban ünnepi koncertre kerül sor. Elhangzik Alan Williams brit zeneszerző Híd 

menny és föld között című művének ősbemutatója. Az erre az alkalomra született zenemű 

elhangzása után válogatás következik Bartók Béla 44 duójából a feldolgozott népdalok 

eredeti változatával együtt.  

 

Az évadkezdő ünnepségeket követő további jubileumi rendezvényeink fontosabb adatai 

alább olvashatóak (időrendben).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ünnepi konferencia és kiállítás, Brüsszel, 2018. január 23.  

Az erdélyi vallásszabadság örökségét bemutató többnyelvű kiállítás és konferencia 

helyszíne az Európai Parlament brüsszeli székhelye.   

 

A Vallásszabadság Házának avató ünnepsége, Kolozsvár, 2018. július 7. 

Egyházunk kiemelt fontosságú fejlesztési terve a korábban püspöki rezidenciaként 

szolgáló középkori ingatlan felújítása és közösségi célokat szolgáló intézménnyé való 

átalakítása. A patinás épületben létrehozott új intézmény a Vallásszabadság Háza nevet 

kapta; rendeltetése, hogy közösségi színhelyként, valláskutató központként és egyházi 

múzeumként segítse hivatásukban az erdélyi magyar egyházakat és szolgálja a 

vallásszabadság eszméjét.  

 

Dávid Ferenc emlékzarándoklat (XXI. kiírás), Déva, 2018. november 10.  

Egyházunk ifjúsági szervezetével (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet) karöltve évente 

megszervezzük a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot egyházalapító vértanú püspökünk 

emlékére. Az emlékzarándoklat helyszíne a dévai vár, melynek falai között az 1579 

novemberében bekövetkezett haláláig Dávid Ferenc életfogytiglani börtönt szenvedett. 

 

Dávid Ferenc-emlékszobor avatóünnepsége, Sepsiszentgyörgy, 2018. 

november 17. 

Egyházalapító püspökünk köztéri szobra a helybeli önkormányzat és a Sepsiszentgyörgyi 

Unitárius Egyházközség együttműködésében valósul meg.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Unitárius Egyház Zsinatának ünnepi ülése és Dávid Ferenc 

szobrának felavatása, Kolozsvár, 2018. december 8.  

Egyházunk törvényhozó hatóságának ünnepi ülésén kifejezzük Isten iránti hálánkat 

gondviseléséért, valamint mindazokért a tettekért, amelyekkel a magyar unitáriusok az 

embertársaikat és nemzetüket szolgálják 450 éve. A zsinati ülés keretében – a kolozsvári 

belvárosi unitárius templom udvarán – avatjuk fel az egyházalapító vértanú püspökünk 

emlékét őrző második köztéri szobrot.  

 

A fenti jubileumi rendezvényeink mellett ünnepváróan tekintünk 2018. március 9-re, 

amikor Magyarország Országgyűlése ünnepi ülés keretében készül megemlékezni 

jogelődje, az Erdélyi Országgyűlés 1568. január 6–13. közötti ülésszakára, ahol a világon 

először, addig sehol nem ismert mértékben foglalták törvénybe a lelkiismereti és 

vallásszabadsághoz való jogot. Az ünnepi ülést követően az Országházában szakmai 

emlékkonferenciára és alkalmi kiállításra kerül sor, majd a nap zárásaként a Pesti 

Vigadóban gálaműsort szervezünk. 

 

A fentiek mellett egyház-szerte megannyi más ünnepséget és jubileumi programot 

szervezünk, kiadványokat jelentetünk meg és más formában is igyekszünk méltóképpen 

megünnepelni a vallásszabadság évét.  

 

 

Kolozsvár, 2018. január 9. 


