Sajtóközlemény
Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve
alkalmával
A Magyar Unitárius Egyház, partnerségben az Országgyűlés Hivatalával ünnepi
konferenciát szervezett 2018. március 9-én, az Országház Felsőházi üléstermében. Az
emlékkonferencia újabb kiemelkedő állomása az egész éven át zajló jubileumi
rendezvénysorozatnak. Az idei év kezdetén Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius
Egyház püspöke 2018-at a Vallásszabadság Évének nyilvánította, ami által az unitárius
egyház az 1568. évi Erdélyi Országgyűlés vallásügyi törvényalkotását kívánja méltatni. A
világon először ugyanis Tordán nyilvánította ki az Országgyűlés, a gyülekezetek szabad
lelkészválasztásának jogát. A Vallásszabadság Évének elnevezett jubileumi év mostani
konferenciája egyben tudatosítani kívánja Magyarország Országgyűlésének február 20-án
elfogadott ünnepi törvényét, ami által méltatta az erdélyi jogelődje 450 éves döntését,
kinyilvánítva, hogy a vallásszabadság kihirdetése kiemelt nemzeti érték, január 13. pedig a
Vallásszabadság Napja.
A mintegy 500 résztvevős rendezvényre 340-en érkeztek különböző erdélyi unitárius
egyházközségekből, akik a magyarországi unitárius egyházkerület képviselőivel és rangos
politikai-közéleti meghívottakkal közösen hallgatták meg az előadásokat.
Az ünnepi konferencia áhítattal kezdődött, amelyen Kászoni-Kövendi József, a Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének püspöki helynöke mondott imát.
Köszöntőbeszédében, Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke elmondta,
amit a történelem a magyarságtól elvett, azt a kultúra igyekezett visszaadni. A magyarság
idegen erők fennhatósága alá került, de a Kárpát-medencében megtartó ajándékot kapott
Európától, a reformációt, de adta is cserébe a vallásszabadságot.
Ezután Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntőjében kifejtette, a
tordai vallásszabadság alakítója volt a sajátos európai életformának, az nem csak
hordozta, hanem formálta azt, amit ma úgy hívunk: európaiság.
Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, köszöntőbeszédében
elmondta, hogy a február 20-án Torda szellemisége költözött be az Országházba. A tordai
szellemi kincs 450 év után méltó helyére került, s fokozatosan közkinccsé válik.
A konferencia alkalmával négy előadásra került sor, a következők szerint:
Horn Ildikó, az ELTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének
tanszékvezetője Az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatának jelentősége,

eszmeisége és történelmi korviszonyai címmel tartott előadást. Az előadó elmondta, hogy
a vallási türelem elve az erdélyi fejedelmek hűségesküjének visszatérő mozzanata volt, s
ezáltal bizonyítható, hogy ez eszme a korabeli erdélyi gondolkodás meghatározó, szerves
részét képezte.
Kovács Sándor, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara egyháztörténelem
tanszékének oktatója Az Unitárius Egyház a magyar nemzet, a művelődés és az oktatás
szolgálatában címmel tartott előadást. Az egyetemi oktató előadásában olyan
személyiségek élettörténetén keresztül emelte ki az unitárius egyház közszolgálati
szerepét, akiket méltatlanul feledett el az utókor, de akik közösségmegtartó és -építő
szolgálatukkal elévülhetetlen érdemeket szereztek.
Rácz Norbert Zsolt, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze A
vallásszabadság a tordai vallásügyi törvénytől a 21. századig című előadásában
kifejtette, a szabad vallásválasztás eszméje hosszú történelmi fejlődésen ment át. Ebben a
fejlődési folyamatban viszont minden kétséget kizáró módon, az 1568-as tordai törvény
korát megelőző mérföldkő.
Czire Szabolcs, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara bibliai
tanszékének oktatója A magyar unitárius hitelvek sajátosságai című előadásában négy
témát vázolva mutatta be az unitárius vallás alapvető hitelveit. Az egyetemi oktató szerint
az unitáriusok viszonya a kereszténységhez olyan, mint a székelyek viszonya a
magyarsághoz. Azonosak, de mégis másak.
Az előadások után Elekes Botond Áron, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
Egyházkerületének főgondnoka, a konferencia levezető elnökeként összegezte az
elhangzottakat.
A konferencia végén Csete Árpád, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének az
elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel, majd Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar
Unitárius Egyház püspöke Isten áldását kérte a jelenlevőkre. A konferencia a Himnusz
eléneklésével zárult.
A kötött program után állófogadásra került sor az Országházban.
A mai jubileumi ünnepség a Pesti Vigadóban ünnepi gálaműsorral folytatódik.
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