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Ceausescu megbízásából Papp László református püspök 
nyugatra érkezett 

 
 
 Március folyamán Ausztriába érkezett Papp László nagyváradi (Oradea) 
református püspök, akit a kormányzat azzal bízott meg, hogy igyekezzék 
tompítani a Romániával szemben egyre fokozódó kritikát és elégedetlenséget.  
Bukarestnek nem ez az elsõ ilyen próbálkozása.  l985 õszén, a Helsinki-
folyamat keretében megrendezett budapesti Kulturális Fórum záróülésére Hajdú 
Gyõzõt küldték, hogy -- erdélyi magyar lévén -- cáfolja a már akkor is 
felmerülõ vádakat. 
 
 Papp püspök jelenleg magyar emigráns szervezeteket látogat, de 
igyekszik találkozni a bécsi konferencia hivatalos résztvevõivel is.  
Felekezetre való tekintet nélkül Istentiszteleteken jelenik meg, mindenütt 
egyértelmûen visszautasítva bármilyen kritikai észrevételt Románia és az 
erdélyi magyarság helyzetével kapcsolatban.  Papp László több helyen 
kijelentette: " Az erdélyi magyarság helyzete soha nem volt még ilyen stabil.  
Magyarországnak -- így Papp László -- ahol az utóbbi idõben megszûnt minden 
stabilitás, épp ez nem tetszik, s ezért próbál most rágalmakat szórni 
Romániára."  Papp mindemellett élesen kikelt a Budapesten nemrég 
megjelentetett "Erdély története" címû háromkötetes munka ellen is, és 
szerzõiket -- mint ahogy az egész magyar közszellemet -- fasisztának, 
revizionistának, sovénnak és irredentának bélyegezte. 
 
 Papp László püspöki ténykedése egyébként meglehetõsen egyértelmû 
megítélésnek örvend az erdélyi lakosság körében.  Köszönhetõen a nagyváradi és 
a kolozsvári püspökség közötti rivalizálásnak, ez utóbbi  
-- nem egy alkalommal -- dokumentumokkal szolgált arra vonatkozóan, hogy Papp 
püspök miként tulajdonította el, kezdetben csak saját családja részére, a 
Nyugatról érkezõ segélycsomagokat, majd pedig -- miután leleplezõdött -- 
hogyan játszotta át e segélyadományok nem kis részét bukaresti pártköröknek.  
l985-ben Sípos József lázári lelkész, aki kezdetben közel állt a nagyváradi 
püspökséghez, lépéseket próbált tenni e helyzet felszámolására.  Igazát 
Bukarestben próbálta érvényesíteni, de odaérkezését követõen -- a hatóságok 
közlése szerint -- "öngyilkosságot követett el," belefulladt a Herestreu tóba. 
 
 Papp püspök, aki az úgynevezett Nagy Nemzetgyûlésben képviselõ, l986-
ban fõ szerepet vállalt a Romániába hivatalos úton beküldött, majd WC-papírrá 
bezúzott magyarnyelvû Bibliák ügyének eltussolásában is.  Segédlelkészét, Réha 
Endrét, aki nem volt hajlandó cáfolni a Bibliák megsemmisítését, 
kiszolgáltatta a Securitatének, majd -- jellemzõ körülmény -- büntetésbõl 
Sípos örökébe, Lázáriba helyezte. 
                                                                           




