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Tőkés István református teológus (1916—2016)*
Sokak szám ára fogalom m á vált a Tőkés 

név, m iután Tőkés László lelk ipásztor letar
tóztatásával és az irányában tanúsított szo
lidaritás vállalásával 1989 decem berében 
Tem esvár lakossága elindította a Ceauşescu 
elleni forradalm at.

A  rendszer ellen apja is tiltakozott. T ő 
kés István, a több nyelvet beszélő reform á
tus teológus és Istentől áldott igehirdető 
nem  tartozott a m egalkuvók sorába, hanem  
am int m ondta, az evangélium  elkötelezettje 
vo lt.

Esperes és tanítónő gyerm ekeként szüle
tett 1916. augusztus 8-án a délkelet-erdélyi 
M álnáson. A  kolozsvári teo lógia elvégzése 
után, 1938 őszétől 1940 nyaráig K asselben, 
Tübingenben és Bázelben tanult, és többek 
között Karl Barth  és O skar Cullm ann ta
n ítványa is volt. M iután v isszatért K olozs
várra, az egyetem isták lelkigondozói m un

kájával b ízták meg. 1946-tól 1973-ig egyházkerületi tanácsosként m űködött. 
1973-ban m egkapta az ú jszövetségi exegézis teljes körű professzorátusát, és 
em ellett a Református Szem le szerkesztője is volt. 1983-ban nyugdíjba kénysze
rült, elsősorban nem  életkora m iatt, h iszen 67 éves volt, hanem  m ert tiltakozott 
a Ceauşescu k isebbségeket elnyom ó és rom anizáló politikája ellen. Kis nyugdíja 
m iatt alkalm i igehirdetői szolgálatot vállalt, és nyolc felnőtt gyerm eke tám ogatta 
őt és feleségét, Vass E rzsébetet (1918—2001). 1989-ben a Szekuritáte nyom ása 
alatt álló és m eghunyászkodó egyházi vezetőség eltiltotta az igehirdetői szo lgá

Dr. Tőkés István
a tiszteletbeli doktori cím átvételekor 
(Károli Gáspár Református Egyetem 

Hittudományi Kara, 1996)

* Az itt is közölt megemlékezés az Institut G2W. Ökumenisches Forum für Glauben, 
Religion und Gesellschaft in Ost und West által kiadott Religion & Gesellschat in Ost und West 
(RGOW) 44. évfolyamának (2016) 5. számában (5. old.) jelent meg Reformierter Theologe István 
Tőkés (1916—2016) verstorben — Elhunyt Tőkés István (1916—2016) református teológus címmel.

A megemlékezés szerzője, a Luzernben élő Kurt Jakob Rüetschi az 1975-ös és 2004-es zü
richi Heinrich Bullinger-konferenciákon ismerkedett meg Tőkés Istvánnal, aki Bullinger- 
szakértőként kapott meghívást ezekre a rendezvényekre. A közöttük kialakult kapcsolat azon
ban nemcsak szakmai jellegű volt, hanem baráti is.
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lattól. Ceauşescu bukása után ú jra prédikálhatott, de fájó szívvel látta a k isebb
ségek további elnyom ását.

A  budapesti K árolyi G áspár Reform átus E gyetem , am ely a m agyar b ib lia
fordító (1530—1591) nevét viseli, díszdoktori cím m el tüntette ki 1996-ban.

A  II. H elvét H itvallás (1566) a m ai nap ig  érvényben van M agyarország és 
E rdély reform átus egyházában. Tőkés István ú jra lefordította ezt m agyar nyelv
re, és H einrich B ullinger m űveiből vett m agyarázatokkal együtt adta ki. A  
kom m unista rendszer előbb akadályozta a latin—m agyar könyv kinyom tatását, 
m ajd ped ig  siettette, hogy „vallásszabadság”-ot színlelhessen a Reform átus V i
lágszövetség 1968-ban K olozsváron m egrendezett konferenciáján. 2006-ban 
Tőkés István m ásodszor is m egjelentette ennek jav íto tt kiadását.

M int aki ism erte Bullinger teo lógiáját, 1975-ben és 2004-ben m eghívást ka
pott a zürichi Bullinger-konferenciára. Bullingerrő l és Zw ingliről ném et nyel
ven írt előadásokat. Legfontosabb m agyar nyelven írt könyvei közé tartoznak A  
F ilem onhoz  (1957), A  filipp ilib eliek h ez  (1983) és A  korin thusiakhoz  (1995, 1996) írt 
levelekhez készített kom m entárjai, a B ib lia i herm eneutika története (1985), A  romá
nia i M agya r R eformátus E gyház élete 1945—1989 (1990 és 2014), B ullin ger hatása a 
m agyar református egyházban  (2004), valam int prédikációs kötetei (1975, 1991, 
1997, 2004 és 2011). Szellem i frissességét és alkotóerejét magas életkorában is 
m eg tudta őrizni.

2006-ban ezt írta nekem : „M inden exegézisem  és tanulm ányom  az igeh irde
tést szo lgálta.” 2016. január 15-én távozott el az élők sorából.

Kurt Jakob Rüetschi, Luzern 
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