AZ ERDÉLYI LELKIISMERETI
SZABADSÁG ÉS VALLÁSI TÜRELEM
ÖRÖKSÉGE

THE HERITAGE OF RELIGIOUS
TOLERANCE AND FREEDOM OF
CONSCIENCE IN TRANSYLVANIA

Az örökség jövője –
a Vallásszabadság Háza
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A Magyar Unitárius Egyház a vallás- és lelkiismereti szabadság kihirdetése 450. évfordulójának évében,
2018. július 7-én avatja fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát. A korábban püspöki rezidenciaként használt patinás, középkori ingatlan közösségi házként,
valláskutató központként,
valamint egyházi múzeumként kívánja betölteni
hivatását.
A közösségi ház konferenciák, előadások, kiállítások, koncertek, közösségi
találkozók és könyvbemutatók szervezése révén a
vallási, nemzeti és kulturális sajátosságok, illetve
különbözőségek megélésére, kifejezésére, elfogadására és védelmére buzdító tevékenységeknek ad
helyet.
A valláskutató központ a vallásszabadság történelmi
eszméjét a mai erdélyi társadalom valóságába igyekszik
átemelni a békés felekezeti együttélést elősegítő felekezetközi valláskutatás serkentése és összehangolása által.
A múzeum elsődlegesen az erdélyi egyházi múlt tárgyi örökségének bemutatását, valamint a felekezeti
kultúra hazai és nemzetközi népszerűsítését szolgálja.

On 7 July, 2018 The Hungarian Unitarian Church
th
will commemorate the 450 anniversary of the
proclamation of religious freedom and conscience with
the inauguration of the Center for Religious Freedom
in Kolozsvár, in the former residence of the Unitarian
bishops. The renovated
medieval building will
house a community area, a
research center for religious
studies, and a museum.
The Community Area will
host conferences, lectures,
exhibitions, concerts, community meetings and
book launches. It will be
dedicated to the service of
the surrounding community and the ideal of religious
freedom and tolerance.
The Research Center for
Religious Studies will be dedicated to promoting the
idea of religious freedom in today’s Transylvanian
society through the coordination and stimulation
of theological research that contributes to peaceful,
multi-denominational coexistence.
The Museum will primarily provide for the exhibition
of the cultural heritage of Transylvania’s ecclesiastical
past and the promotion of religious culture at home
and abroad.
th
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