TŐKÉS
ZSOLT

A

z Erdélyi Református Egyházkerület 2001-ben kérte
fel a fizikatanári képesítéssel rendelkező Tőkés Zsoltot, hogy vállalja el a székelyudvarhelyi református
iskola igazgatói munkakörét, és pedagógusi gyakorlatával
szervezze meg az újraindult iskola életét.
Az iskolát Gróf Bethlen János kancellár alapította 1670-ben;
a gimnázium az államosítás 46 esztendeje után 1994-ben
alakult újra, de 2002 őszéig mostoha körülmények között
működött a saját tulajdonában. Tőkés Zsolt elvállalta az
iskola igazgatására vonatkozó egyházkerületi felkérést, és
kihívásnak tekintette, hogy a református tanintézményt
Isten segítségével Erdély működő iskolái sorába emelhesse. Az egyházi tanintézet mai formája Tőkés Zsolt kitartó
iskolaszervező munkájának eredménye, személye, élete és
munkássága összeforrott az általa vezetett iskola létével.
Tőkés Zsolt nyolcgyermekes család legifjabb fia, három gyermek édesapja, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye
főgondnoka, az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának és a Zsinat Nevelésügyi Bizottságának tagja.
Iskolaszervező munkásságának egyik első lépése a református iskola önállósításáért folytatott küzdelem. Az iskola
2001 őszéig a Benedek Elek Tanítóképző keretében működő
másodrangú és önállóság nélküli intézmény volt. E státusból kifolyólag az iskolának állandó hátránya származott a
tanári kar, a betöltendő diáklétszám és a nevelési stratégia
tekintetében. A Tőkés Zsolt által kezdeményezett és végigvitt
függetlenedés a Benedek Elek iskolától gyökeres változást
indított el a református iskola szellemi-anyagi gyarapodása
területén. Az intézményi önállósodással egy időben Tőkés
Zsolt megtette a szükséges lépéseket, hogy az iskola önálló
tanári karral is rendelkezzen. Ennek érdekében alapos felkészültséggel és nevelői gyakorlattal rendelkező pedagógusokat
szólított meg, akiket sikerült meggyőznie, hogy a református
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gimnázium számára elérkezett a növekedés és erősödés időszaka. Az önálló tanári kar verbuválása és létrehozása jelentősen
befolyásolta az újraindult iskola pozitív megítélését a közvélemény által, és alapvetően meghatározta a gimnáziumban folyó
nevelő-oktató munka lényegi és tartalmi oldalát. Tőkés Zsolt
közösségépítő munkája nyomon követhető a tanári karral való
kapcsolatában, valamint abban az odaadó tevékenységében,
hogy a nevelő testületet családi és testvéri közösségként láthassa.
A székelyudvarhelyi gimnázium többszintű önállósításával egy
időben Tőkés Zsolt elindította az iskola névadásának folyamatát,
amelynek eredményeként a gimnázium 2002. október 27-én felvette egykori igazgatójának, a XVIII. században élt Baczkamadarasi Kis Gergelynek a nevét. A restitúciót megelőző újraindítás,
majd az iskola önállósodása azzal a következménnyel járt, hogy
a gimnázium nélkülözte az oktató-nevelő munkához szükséges
legalapvetőbb felszereléseket. Az iskolai infrastruktúra kiépítése
érdekében példaértékűnek tartjuk Tőkés Zsolt határozott lépéseit, hogy minden helyiség bútorzatot kapjon, és rendelkezzen az
iskolai tevékenységhez szükséges felszereltséggel. Ennek érdekében helyi és külhoni támogatókat szólított meg, pályázatokat
írt és íratott. Az adományokkal és elnyert pályázatokkal otthonossá, korszerűvé, valamint a nevelőmunka számára hasznosan
felszereltté tette az államosítás következtében lecsupaszított
iskolát. Ennek nyoma látható az újjá lett konviktuson, a felszerelt tantermeken, a működőképessé vált bentlakáson, a felújított
tornatermen és iskolaépületeken.
A hagyományos erdélyi református iskolarendszert megszüntette
az 1948-as államosítás. Az 1989-es romániai fordulattal lehetővé
vált, hogy a jogi lehetőségek kihasználása révén elkezdődjön az
elkobzott egyházi tulajdon visszaszolgáltatása. A jog által biztosított keretek gyakorlatba ültetése mögött olyan személyeket
lehet látni, akik önzetlen és kitartó munkájának köszönhetően
valósággá lett a visszaszolgáltatás. Tőkés Zsolt oroszlánrészt vállalt az egykori székelyudvarhelyi Református Kollégium javainak
visszaigénylése érdekében folytatott küzdelemben.
Kitartó és fáradhatatlan munkája, valamint az egyházkerülettel
és állami intézményekkel folytatott egyeztetései által, a gyakorlatban is lehetővé vált a református kollégium épületének és
elkobzott tulajdonának visszaszerzése. Erdélyi viszonylatban a
székelyudvarhelyi egyházi iskola esetében példaértékűen előrehaladt a restitúció.
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Tőkés Zsolt elvi pártolója és gyakorlati megvalósítója olyan rendezvényeknek, amelyek erősítik a magyar és református egységet. Igazgatói tevékenysége alatt a székelyudvarhelyi református
gimnázium 2003-ban megszervezte a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozóját. 2005-ben a székelyudvarhelyi
iskola javaslatára és szervezésében kezdetét vette az erdélyi református kollégiumok közös tanévnyitójának hagyománya sora. Az
Erdélyi Református Egyházkerület felkarolta Tőkés Zsolt javaslatát, hogy az országos tanévnyitókon iskolaügyi jellegű díjátadásra is sor kerüljön. Javaslatára az Erdélyi Református Egyházkerület megalapította a Bethlen János-díjat. A Kálvin-esztendőben
meghívására az Országos Tanáregyesület a székelyudvarhelyi
kollégiumban tarthatta éves tanácskozását.
Nemzeti és vallási megmaradásunk tekintetében egymást kiegészítik azok a stratégiák, amelyek hozzájárulnak a szórványban
élők nyelvének, kultúrájának és hitének megőrzéséhez. Nagyra
értékeljük Tőkés Zsoltnak tömbmagyarságbeli törekvéseit, hogy
az elrománosodó vidékeken élő magyar ifjak megtartása érdekében erős bástyává teszi a székelyudvarhelyi iskolát. Diákokat
fogad a szórványvidékről, külföldi támogatók és alapítványok
által ösztöndíjakat biztosít a szórványdiákok és az anyagi gondokkal küzdő tanulók taníttatásához, így támogatja közvetetten
az iskoláztatás terhét hordozó családokat.
Ismerve a bemutatott személy szerénységét, fülünkben visszhangzik sokszor elmondott, hitben fogant véleménye, hogy az
eredményekre nem kerülhetett volna sor az Úristen áldása és a
munkatársak kitartó segítsége nélkül!

dr. bekő istván márton
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