
158. Papp László nagyváradi református püspök nyilatkozata Tõkés László ügyérõl.

(Részlet.) Bukarest, 1989. december 21.

A külföldi ellenséges körök által a Románia elleni féktelen propagandájukban felhasznált Tõkés
László református lelkész ügyével kapcsolatosan, mint a Romániai Református Egyház szolgája,
és ennek az országnak honpolgára, ahol tevékenységemet kifejtem, kötelességemnek érzem kije-
lenteni a következõket:

Tõkés László elvégezte a teológiai fakultást, utána segédlelkészként Braºovba1 sorolták be, a
cluji református egyházkerület keretében. Az egyház szolgájaként méltatlan magatartás és több
súlyos fegyelmi vétség miatt áthelyezték Dej városába. Minthogy nem volt hajlandó jelentkezni
állomáshelyén, Nagy Gyula püspök, a Cluji Református Egyházkerület vezetõje a református
egyház mûködési szabályzata elõírásainak megfelelõen menesztette a papság körébõl. Így foglal-
kozás nélkül volt több, mint két esztendõn át, mialatt édesapjával a Cluj-napocai Protestáns
Teológiai Intézet nyugdíjas professzorával együtt és a Kanadában letelepedett fívére támogatásával
számos akciót folytatott a Romániai Református Egyház törvényes vezetõsége, illetve Nagy Gyula
püspök ellen, aki akkor a Református Egyházi Zsinat elnöki tisztségét is betöltötte, egyházi
ügyekben való visszaélésekkel, és lelkészek üldözésével vádolva.

Ilyen körülmények között, az említett akciók meggátolása céljából és az õ kéréseinek eleget
téve, 1986 elején besoroltam kápláni (a lelkészinél alacsonyabb) tisztségbe, a Timiºoarai Központi
Református Parókiára, körülbelül egy esztendõ múlva pedig kineveztem segédlelkésszé ugyanoda.
Tõkés László akkor írásban és szóban köszönetet mondott az iránta tanúsított megértésemért.

Nem sokkal besorolása után Tõkés László ugyanúgy fegyelmezetlenkedett a felsõbb egyházi
fórumokkal szemben, durván megszegve a Romániai Református Egyház szervezési és mûködési
szabályzatainak elõírásait, valamint a román állam törvényeit, a román államét, amelynek honpol-
gára. Ilyen értelemben felvette a kapcsolatot külföldi politikai körökkel, rádió- és televízióállomás-
okkal, rágalmazva, és tendenciózusan állítva be országunk realitásait, és ugyanakkor, az õ közve-
títésével juttattak külföldre különbözõ, Romániával szemben ellenséges anyagokat.

E cselekmények miatt, amelyek összeegyeztethetetlenek lelkészi státusával, sõt, lelkésszé
avatása alkalmával letett esküjével, miszerint lojális lesz az országhoz és egyházához, az Oradeai
Református Püspökség, hogy mint lelkészt megmentse, úgy döntött, Tõkés Lászlót Timiºoaráról
áthelyezi a mineui (Sãlaj megye) parókiára.2 Az áthelyezés következtében a lelkésznek kötelessége
lett volna elhagyni az egyházhoz tartozó papi lakot (szolgálati lakást). Tõkés László nemcsak hogy
nem volt hajlandó alávetni magát a felsõbb egyházi fórumok határozatának, hanem még nagyobb
intenzitással kezdett tevékenykedni az egyház vezetõsége ellen, beleértve személyemet is, azzal
vádolva bennünket, hogy terrormódszereket vezettünk be az egyházkerületek igazgatásában. Ezek
az akciók fokozatosan közvetlenül államunk ellen irányultak… […]3

Tekintettel arra, hogy Tõkés László kategórikusan elutasította, hogy jelentkezzen a mineui
parókián és kiürítse a papi lakot, amint az elhatározást nyert, az Oradeai református Püspökség pert
indított ellene a Timiºoara Munícipiumi Törvényszéken, kérve kilakoltatását. Tõkés Lászlót
jogerõs bírósági végzéssel a szolgálati lakás elhagyására kötelezték, de a lelkész nem vette
figyelembe a bírósági végzést, ami ennek az illetékességi szerv általi végrehajtását vonta maga
után. […]4

Elõre, 1989. december 22.
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1 A dokumentumban szereplõ helységek magyar nevei: Brassó, Kolozsvár, Dés, Temesvár, Szilágymenyõ.2 TõkésLászlót 1989. augusztus 28.-ánmenesztették tisztségébõl, ám az új temesvári lelkészt aKultuszdepartament
(Vallásügyi Fõosztály) már augusztus 20.-án kinevezte!3 A kihagyott részben Papp László Tõkés László további �ellenséges tevékenységét� sorolja, valamint megemlíti,
hogy Nagy Gyula püspökkel együtt tájékoztatták a Református Világszövetséget Tõkés �valódi� helyzetérõl.4 A nyilatkozat további részében Pap László kifejti, hogy Tõkés László nem tartotta tiszteletben sem az egyházi,
sem a világi törvényeket, és akcióit külföldi, román ellenes körök bátorították.
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