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Molnár Lehel 

AZ ŐSZI HÁLAADÁSI ÚRVACSORAOSZTÁS IDŐPONTJA 

Az unitárius egyházban évente négy alkalommal osztanak úrvacsorát: ka-
rácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és az őszi hálaadás napján. Az őszi úrvacso-
raosztás időpont jának meghatározásával az 1694. június 20-án Tbrdán tar tot t 
Zsinat alábbi határozatában találkozunk: 

"Deliberatum in hoc Synodo, ut deinceps singulis annis quatuor vicibus, in 
tribus festis, et an te diem D. Michaelis die Domini usurpetur S. Coena in omnibus 
Ecclesiis." 

Magyar fordításban: "Ezen a Zsinaton az a döntés hozatott , hogy mostantól 
minden évben négy alkalommal, a három ünnepen, valamint Szent Mihály napja 
előtt i vasárnapon szolgáltassák ki az úrvacsora minden egyes egyházközségben."1 

Csaknem fél évszázad múlva, 1738. január 10-én a szintén Tbrdán tar tot t 
Generale Consistorium 2 a következő határozatot hozta: 

"Az őszi Communiót minden Atyafiak usurpálják, Sz[ent] Mihály nap 
előtt , az mely vasárnap legközelebb esik, azon az napon, ha pedig vasárnap esik 
Sz[ent] Mihály napja, akkor az leszen az Communiónak ideje."3 

1779. január 16-án a Genera le Consistorium kimondta, hogy az úrvacsora -
osztás legyen az Ágenda szerint: "Hogy a ... Coena Domini ... administratio 
minden Ekklesiában egy formán lehetne, e végett adatott vala ki a Generale 
Consistorium Ágendát ez előt t egy néhány esztendőkkel; mindazonáltal úgy 
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tapasztalja a Generale Consistorium, hogy légyenek némelyek Tiszts. Minister 
atyánkfiai közül, kik magokat azon Ágendához alkalmaztatni nem kívánják s nem 
akarják; mostan aztán serii commitáltatik Tisz te le tes ] Esperes atyánkfiainak, 
hogy ki ki maga Diocessiseben illendő atettioval légyen e dolog iránt, és ha kik a 
nevezett czeremóniának kiszolgáltatásában az Agenda ellen cselekednének, azok 
ellen toties quoties condigne animadvertálni el ne mulassza."4 
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NYILATKOZAT 
a vallásügyi törvénytervezet helyzetéről 

A vallásügyi törvénytervezetet 1990 második felében valamennyi románia i 
elismert felekezet részvételével megnyugtató formában kidolgoztuk. Ez a terve-
zet azonban a mai napig sem került a par lament elé, b á r sok vonatkozásban a 
mai romániai társadalom fontos kérdéseiben megoldást jelentene. 

Folyó év április 27-én tárgyaláson vet tünk részt - valamennyi felekezet -
Bukarestben, a Vallásügyi Államtitkárság székhelyén, amikoris nyolc miniszté-
rium véleményét v i ta t tuk meg a tervezet módosításáról . A kevésbé je lentős 
módosító javaslatok mellet t határozot tan elutasí tot tuk a felekezeti oktatás ma-
gánoktatássá minősítését és azt a szándékot, hogy az egyházak vagyonának 
visszaszolgáltatási ügye ne szerepeljen a vallásügyi törvénytervezetben, hanem 
az állam erről az ügyről későbbi időpontban külön intézkedjék. Ezen kérdések 
szakértői megtárgyalására ugyancsak a Vallásügyi Államtitkárságnál ke rü l t sor 
1993. szeptember 23-án. 

Megdöbbenve értesül tünk arról, hogy a Vallásügyi Államtitkárság a magyar 
egyházak képviselőivel folytatott tárgyalás előtt már tizenegy felekezettel tárgyalt 
az oszd meg és uralkodj klasszikus módszer alapján, és elérte mindegyiknél a 
felekezeti oktatás magánoktatásként való felvételét a törvénytervezetbe. 

A tizenegy felekezet engedménye számunkra vára t lan meglepetés. Hóna-
pokon á t folytatott nehéz tárgyalásokon közösen ér tük el, hogy a tervezet minden 
felekezet részére megnyugvást jelentsen, senkit se sé r t sen és most egyszerűen 
visszalépnek. Érthetet len számunkra a létrejött megegyezés egyoldalú felmon-
dása, hiszen csupán Erdélyben, Onisifor Ghibu professzor szerint 2820 magyar 
felekezeti iskola működött . Ezen iskolák jogos visszaszolgáltatásáról lemondani 
történelmi bűn lenne. Híveinknek és lelki ismeretünknek nem tudnánk elszámol-
ni a l emondás t Soha el nem múló emlék és történelmi tapasztalat a két világhá-
ború közötti harc iskoláink nyilvánossági jogáért . 

A felekezeti ok ta tás az állami és a magánoktatás mellett egy harmadik 
forma, ugyanúgy nyilvános oktatás, mint az állami. 




