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ja át Isten üzenetét —a személyesből a személyesbe —a reá annyira jellemző vi
lágos, érthető, egyenes és meggyőző beszéddel. Az ószövetségi nagypróféták és
kései apokaliptikusok alapján hitte szilárdan, hogy Isten nemcsak a személyes
sorsok, hanem mindenekelőtt a történelem Ura, hogy Krisztusé a hatalom
mennyen és földön.
Nagy ívű és széles körű munkásságát 2002-ben Karolt Gáspár-díjjú, 2006-ban
Pro Ecclesia-díjjal tüntették ki. 2011-ben a M agyar Köztársasági Érdemrend tisgtikereszjét, 2012-ben pedig a M agyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést
vehette át.
Bérc és rózsák. Mielőtt leszállna az alkonyat, a Nap sugarai utoljára a bércre
ragyognak, hogy azután sötétbe burkolózzék. De hajdan a próféta ezt jövendöl
te: akire sötétség borul, nagy világosságot lát, és azokra, akik a halál árnyékának
földjén laknak, világosság ragyog.
Hadd erősítsen minket is az, amit ennek az ígéretnek és beteljesedésének hirde
tésekor ő maga mondott egyik prédikációjában: . .a sötétség ellentéte... a vi
lágosság...; a halál e lle n té te . a feltámadás világossága: a világ világossága, Jé 
zus Krisztus.” És dúdoljuk magunkban azt, amit ő maga is sokszor énekelt:
Oszlasd el a homályt, űzd el a bánatot,
Ragyogjon f e l rajtam, szép fényes napod.

Adorjáni Zoltán,
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánja

D. dr. Tőkés István temetésére
Dániel próféta könyvében olvassuk a következőket: A kkor az istenismerők ra
gyogni fognak, mint a fén ylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek
örökkön örökké, m int a csillagok. (Dán 12,3) Önkéntelenül is ezek a sorok jutottak
eszembe Dániel prófétától, mert akik egy életen keresztül másokat tanítottak,
azok nem tűnhetnek el, azoknak ragyogniuk kell. Hogy is mondja Sík Sándor?
Van, aki toronynak születik, és van, aki remetének,
Van, aki őrlő szájnak, és van, aki csemegének:
Engem magnak vetett a Magvető,
És kenyérnek, annak is fek etének !1
Úgy érzem, hogy kedves halottunk „kenyérnek” született Málnáson, és „an
nak is feketének”. Mert Erdélyországban szerettük és szeretjük Erdély szent
kenyerét, a fekete kenyeret. Ennek a kenyérnek íze van, ez a kenyér táplál, és
erőt, életet ad. Ő ebből a kenyérből szelt sokaknak mint lelkész, mint tanár és
mint családapa.

6 Sík Sándor: Megértettem, hogy kenyérnek születtem. Ugyaninnen származnak a további idézetek
is. (Szerkl)
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Egy karéjfek ete kenyeret
Szelnék elétek emberek.
Valamit adnék,
Valami meleget mutatnék:
Egy ember föltak art szivét.
És ezt a fekete kenyeret, ezeket a drága Erdély-kincseket szelte, adta. Ott,
ahol dolgozott, ott, ahol élt, szívéből adott egy-egy darabot. Valahogy úgy,
ahogy ezt a költő is kifejezi:
Embernek ember. M it tegyek?
Húrósan született a lelkem,
És nem lehet nem énekelnem,
S m ár nem tudok más éneket.
Egy életen keresztül tanulta és énekelte a legszebb énekeket, a zsoltárokat, a
Szentírás tanítását, és szelte mint meleg fekete kenyeret tanítványainak és csa
ládjának. Mindezt tette egyszerűen és szeretettel.
De ki ügyel a dalra?
A ki a kor zakatát hallja?
És ének és ige mire jó ,
ha meg nem hallja millió?
És nem lesz tőle különb a Világ?
Igyekezett úgy énekelni és az igét hirdetni, hogy meghallják a milliók. És
igyekezett, hogy élete, életük s a kincses város különb legyen.
Embernek ember szel itt kenyeret.
Kis szürke morzsák, kenyérszín szavak,
Csak menjetek!
N e kérdezzetek, csak feleljetek!
N e kérdezzetek, kit, csak öleljetek!
Ki tudja, szív még hány akad,
A ki megrezyen a testvéri szóra,
S egyfélénk visszhang belőlefölfakad:
És ráébred az örökkévalókra.
Hosszú évtizedeken keresztül ezt az ízes fekete kenyeret tanította, osztotta s
éltette vele népét. Köszönjük! És arra kérjük a mindenható Istent, hogy ajándé
kozza meg őt boldog országa dicsőségével.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében!

Kovács Sándor
kanonok, a Kolozs-dobokai Egyházmegye fóesperese

