
AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ KÉPVISELŐ 
TANÁCSÁNAK NYILATKOZATA 

Az Unitárius Egyház évszázadokon át egyik fontos feladatának tartotta 
hívei anyanyelvi oktatásának biztosítását minden szinten. 

Egyházunk megdöbbenéssel vette tudomásul az 1995. június 28-án a 
Parlament által megszavazott Oktatási Törvényt, amelynek tartalma egyrészt 
ellentétben áll az Alkotmánnyal, másrészt figyelmen kívül hagyja a Románia 
által vállalt nemzetközi kötelezettségeket, mélyen sértve a kisebbségek egyen-
jogúságáról hirdetett elveket. 

A törvény alkalmazása gyakorlatilag a romániai magyarság gyors asszimilá-
ciójához vezetne. A törvény továbbá figyelmen kívül hagyja az Alkotmány 11. sza-
kaszát, amely a nemzetközi és a belföldi jog viszonyát szabályozza: 

"(1). A román állam kötelezi magát, hogy pontosan és jóhiszeműen tel-
jesíti az azon szerződésekből fakadó kötelezettségeit, melynek részese. 
(2). A Parlamentben a törvény szerint ratifikált szerződések hozzátar-
toznak a belföldi joghoz." 

valamint a 20. szakaszban foglaltakat: 
"(1). Az állampolgári jogokra és szabadságjogokra vonatkozó alkotmá-
nyos rendelkezések az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával ama 
paktumokkal és a többi szerződéssel összhangban értelmezendők és 
alkalmazandók, amelyeknek Románia részese. 
(2). Amennyiben eltérések állnak fenn az alapvető emberi jogokra vo-
natkozó olya.n paktumok és szerződések, amelyeknek Románia része-
se és a belföldi törvények között, a nemzetközi szabályoknak van 
elsőbbségük." 
A törvény megalkotásakor nem tartották be az Európa Tanács 176-os 

Véleményezését, melyet Románia felvételekor, 1993-ban elfogadott és amely-
nek 8. pontja az alábbiakat tartalmazza: 

"8. A közgyűlés felkéri a román kormányt, hogy szolgáltassa vissza az 
egyházi tulajdonokat és biztosítsa egyházi iskolák alapítását és mű-
ködtetését, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó gyermekek 
anyanyelvi oktatására." 
Külön szót emelünk e törvénynek a történelmi múltú felekezeti oktatás 

elleni intézkedésen miatt, melyek lehetetlenné teszik annak visszaállítását és 
megfelelő keretekben történő folytatását. 

Az Oktatási Törvény több szakasza, de különösen a XII. fejezet szöges 
ellentétben áll a Románia által elfogadott más, nemzetközi okmányokban vál-
lalt kötelezettségeivel, valamint Románia Alkotmányával. 

Az Unitárius Egyház elvárja az Oktatási Törvény újratárgyalását és an-
nak olyan megfogalmazását, mely biztosítja minden nemzetiségi állampolgár 
jogainak egyenlő gyakorlását és a korlátozás nélküli anyanyelvű oktatást min-
den szinten. 

Kolozsvár, 1995. július 24. 
Dr. Erdő János Jenei Dezső 

püspök főgondnok 
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A romániai kisebbség és egyházi oktatásunk nagy erőpróba előtt áll. 
A jogfosztó kisebbségellenes tanügyi törvény, mely ellentétes mind az 

alkotmánnyal, mind a Románia által aláírt és ratifikált nemzetközi dokumentu-
mokkal, nem csupán tiltakozásra, hanem következetes ellenállásra és jogi küz-
delemre kényszeríti egyházainkat és romániai magyarságunkat. Tanulóink 
érdeke és jövője azt kívánja, hogy a tanév legelején határozott módon kifeje-
zésre juttassuk egyházunk állásfoglalását a nemzeti kisebbségi oktatás és anya-
nyelv védelme ügyében. 

Éppen ezért, a hazai testvéregyházakkal és a magyar demokrata érdek-
képviseleti szervekkel karöltve, f. év szeptember 17-én, vasárnap TEMPLOM-
ÉS ISKOLA-NAPI ISTENTISZTELET tartására hívjuk fel egyházközségeinket és 
lelkész afiait. Felkérjük a gyülekezetek tagjait, hogy minéll nagyobb számban 
vegyenek részt ezen a tanévnyitó istentiszteleten, amelyet rövid alkalmi műsor 
is kiegészíthet. Lelkész afiai hívják meg erre az istentiszteletre a helybeli tan-
személyzetet és a magyar tanulókat. 

Kérjük lelkész afiait, hogy anyanyelvű és egyházi oktatásunk ügyének 
fontosságát megértve, a "Templom- és Iskola-Napi Istentiszteletet" szervezzék 
meg előzetes szószéki kihirdetéssel és írásbeli meghívóval is. 

A Templom- és Iskola-Napi Istentiszteletről és ünnepélyről rövid jelen-
tést kérünk közvetlenül az E. K. Tanácshoz. 

Isten áldását kérjük anyanyelvünk és iskoláink védelmééit és fejleszté-
séért folyó közös küzdelmünkre, népünkre és gyülekezeteinkre. 

Kolozsvár, 1995. szeptember 4. 

Atyafiságos üdvözlettel 
Dr. Erdő János Andrási György 

püspök előadótanácsos 
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