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Gyermekmentés a szórványban 
 

„Nem azért tömb, mert sokan vannak, hanem, 
mert segíteni tudnak másokon is, akik náluknál 
is elhagyatottabbak.”  

(Balázs János, a bukaresti RTV magyar adá-
sának főszerkesztője, 2008. febr.) 

 
Bethlenszentmiklós Fehér megye északkeleti részén fekszik, a Balázsfal-

vát Dicsőszentmártonnal összekötő főút mellett, Balázsfalvától 15 km-re, a 
Kis-Küküllő jobb partján. Egykoron szász település volt, és  a Küküllői vár 
birtokai közé tartozott.  A falu első írásos említése 1309-ből való. 1390-ben 
Zsigmond király Bethlen Gergelynek adományozta a települést, és a Bethlen-
család birtokai közé tartozott a későbbiekben is. A 16. században Bethlen Farkas 
várat emelt itt, amely ma már nem látható. Bethlen Miklós 1668 és 1683 között 
reneszánsz stílusú kastélyt építtetett, mely romos állapotban ma is látható. 

Fehér megyében ma Nagyenyeden, Gyulafehérváron, s nyolc osztályig 
Magyarlapádon, Torockón és nálunk lehet magyar tagozaton tanulni. A közeli 
településeken  Magyarpéterfalván, Küküllőváron van  I–IV. osztályban magyar 
tanítás. Magyarbényén nincs magyar tagozat, s Küküllőboldogfalván pár éve az 
iskola teljesen bezárt. Balázsfalván működött magyar tagozat VIII. osztályig, de 
gyermekhiány miatt megszűnt. A gyerekeket így sajnos legtöbb esetben román 
tagozatra íratják I. vagy V. osztálytól, s a tapasztalat azt mutatja, hogy gyerme-
keink nagyon hamar lemondanak az anyanyelven való gondolkodásról s a be-
szédről is. Így magyar társaságban már nem érzik jól magukat, s a román közös-
ség úgy fogadja be őket, ha 
magyarságukról lemonda-
nak. Elvesznek a magyar 
közösség számára. 

Bethlenszentmiklós 
lakossága 1910-ben 1522 
személy volt, többségében 
magyar, ám jelentős román 
kisebbséggel, 2002-es ada-
tok szerint ma a falu 1451 
lakossából 920 magyar ajkú. 
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Itt él a Kis-Küküllő 
mente Fehér megyei szaka-
szán a legnépesebb magyar 
közösség, körülbelül fele-
fele arányban református és 
unitárius felekezetű embe-
rek. Már a legrégebbi idők-
től fogva a faluban volt ma-
gyar nyelvű oktatás, a nehéz 
történelmi időkben egyházi 
iskolák létesítésével mentet-
ték meg a magyar iskolát.  

Ma a faluban I–VIII. osztályos iskola működik, román és magyar tagozat-
tal, amelyet 2005-ben közigazgatásilag a községi Szépmezei I–VIII. osztályos 
iskolához csatoltak: 81 román és 85 magyar tanulót összesen 21 pedagógus ta-
nít, akik közül 11 pedagógus a magyar tagozaton: 2 tanító és 9 tanár. A testne-
velésen kívül minden tantárgyat magyar pedagógus oktat, 7 szakképzett tanár és 
2 szakképzetlen végzi lelkiismeretesen a tanítás-nevelés nehéz munkáját. 

Óvodánkba összesen 64 gyermek jár: 31 magyar és 33 román, mindkét 
tagozaton 2–2 csoport működik, 2 magyar és 4 román szakképzett óvónő tanít. 

Iskolánk legtöbb pedagógusa számára a tanítás nem egyszerűen pénzke-
resési lehetőség, hanem hivatás, szívügy. Ezt bizonyítják az utóbbi néhány év 
eredményei is: az iskola épületének teljes felújítása, központi fűtéssel és modern 
illemhelyiséggel való ellátása; a tornaterem modernizálása, teljes felszerelése; 
számítástechnikai laboratórium létesítése; a Bethlen Miklós Egyesület létrehozása, 

amely iskolabuszt vásárolt és 
üzemeltet. Elnöke Veres Jó-
zsef, aki egyben az iskola taná-
ra és buszvezető is. 

 Egyesületünk célja 
azoknak a környékünkön élő 
diákoknak a felkarolása, akik 
nálunknál is elhagyatottabbak, 
mert nincs lehetőségük magyar 
nyelven tanulni (gondolok itt a 
közeli magyar szórványtelepü-
lésekre, Küküllővárra, Kükül-
lőboldogfalvára és Magyar-
bényére).  
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Kezdetben mindössze 50 kanadai dollár adománnyal kezdtük a munkát 
(Nagyné Szilágyi Éva és a Bartók Julianna támogatása), de ez elég volt ahhoz, 
hogy a küküllővári szülők figyelmét felhívjuk az anyanyelven való tanulás fon-
tosságára.  Így aztán 2006 őszén két küküllővári gyermeket kezdtünk saját sze-
mélygépkocsinkkal Bethlenszentmiklósra ingáztatni. A gyermek- és iskolamen-
tési program több-kevesebb sikerrel ma is működik. Sajnos, vannak szülők, 
akik nem érzik át az anyanyelven való tanulás fontosságát, egyszerűbbnek lát-
ják, ha román tagozatra íratják be gyermeküket, s sokszor hiábavalónak tűnik a 
meggyőző munka is, amit a települések lelkipásztoraival együtt végzünk. A lel-
kipásztorok is nehézséggel találják szembe magukat, amikor a kátéból nemcsak 
a kérdések, feleletek értelmét kell magyarázzák konfirmandusaiknak, hanem az 
egyszerű, köznapi szavakat is. Szép és dicséretes dolog, ha gyermekeink anya-
nyelvünk mellé más nyelvet is minél jobban elsajátítanak, de fájdalmas, amikor 
anyanyelvünkre, mint nyűgre, felesleges teherre tekintenek. Arra, amire büszkék 
lehetnének.  

A gyermek- és iskolamentési program áldozatos munkájában kiemelkedik 
Veres József tanár úr tevékenysége, aki mindig is szívügyének tekintette a 
bethlenszentmiklósi magyar tagozat jövőjét, s ennek érdekében végezte min-
dennapi munkáját.  Ő az, aki Demény Piroskának, a Bethlen Alapítvány akkori 
titkárának útmutatásai alapján beindította a Bethlen Miklós Egyesületet, amely 
egyesület a bethlenszentmiklósi oktató-nevelő tevékenység támogatása céljából 
ma is végzi tevékenységeit. Az egyesület nagy sikere az adományokból megvá-
sárolt kisbusz, amelynek segítségével 2007 óta folyamatosan ingáztatjuk három 
környékbeli település kisdi-
ákjait: Küküllővárról, 
Küküllőboldogfalváról és 
Magyarbényéről. Ingázóink 
között találunk óvodást, 
elemistát és V–VIII. osztá-
lyos diákot is. Volt már 
kevesebb is, több is, a ma-
ximum 12 volt, de már 
hárman befejezték a VIII. 
osztályt. Mindegyikük meg-
állja a helyét, ezt a helybéli 
lelkészek minden alkalom-
mal visszaigazolják. 
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A  gyermekek ingázási 
költségeit az egyesület saját 
forrásaiból támogatja, de az 
autóbuszvezető fizetésére 
nem futja, így Veres József 
tanár úr vezeti a kisbuszt. Ő 
minden reggel korábban kel 
azért, hogy a gyermekeket 
elhozza, s utána kezdi tanári 
tevékenységét: matematikára 
és zenére tanítja a diákokat, 
de – ha kell – a számítás-

technikai teremben is útbaigazít, s esténként népi táncot is tanít az érdeklődő 
fiataloknak.  

A bethlenszentmiklósi pedagógusok mindannyian féltő aggodalommal és 
gondoskodással dédelgetjük az ide ingázó kisgyermekeket, s minden pedagógi-
ai, szakmai tudásunkat latba vetve neveljük őket, elsősorban emberségre, tisz-
tességre és azonosságtudatra. Tesszük ezt annak tudatában, hogy a jövőnek 
építkezünk, hogy az erdélyi magyarságnak szüksége van minden magyar gyer-
mekre. Minden évben részt veszünk a magyar nyelven rendezett versenyek me-
gyei szakaszán, országos szintű vetélkedőkre is eljutottunk. Az utóbbi 4 évben 
kétszer jutottak el negyedikeseink a Mesék szárnyán vetélkedő országos szaka-
szára. A 2009–2010-es tanévben egy elsős tanulónk I. helyezést ért el a megyei 
Vidám versek versmondó versenyén, és eljutott az országos vetélkedőre is. 

A tantárgyversenyeken is jelentős eredményekkel büszkélkedhetünk: a 
2007–2008-as tanévben eljutottunk egy ötödikes tanulóval a Mikes Kelemen 
Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszára. Tulipán nevű 

tánccsoportunkkal évente 
díjakat nyerünk dal- és 
táncversenyeken. 

Végzőseink többsége 
az enyedi Bethlen Gábor 
Kollégiumban vagy valame-
lyik marosvásárhelyi közép-
iskolában folytatja tanulmá-
nyait. Tavalyi nyolcadiko-
saink közül egy a gyulafehér-
vári művészeti iskolában, egy 
pedig a sportiskolában tanul 
tovább. 
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Érettségi után volt diákjaink 
nem tétlenkednek, nagy részük a 
továbbtanulásban látja a szebb jö-
vőt. Tanulmányaik elvégzése után 
többen közülük hazatérnek: a kör-
nyező iskolákban, óvodákban ta-
nítanak, de Marosvásárhelyen, 
Kolozsváron, Nagyszebenben is 
megállják a helyüket. 

Említésre méltó iskolánk 
kapcsolata a Napsugár című gyer-
mekirodalmi folyóirattal. 

Minden gyermek megrendeli a Szivárvány, a Napsugár, illetve a Napsi című 
gyermeklapot, melyeket szeretettel használnak a tanórákon is, a pedagógusok 
ötleteket merítenek belőlük, gyermekeink rajzai is színesítik ezeket a lapokat. 
Az elmúlt évben a Napsugár bélyeggyűjtő versenyét nyerték meg, jutalmuk  
egyhetes nyári tábor volt Illyefalván.  

A felsorolt anyagi eredmények részben a kiépített külföldi kapcso-
latainknak köszönhetők. Segítettek és segítenek a megmaradásban a hollandiai 
menáldumi munkacsoport, a kanadai Benkő Alapítvány, a magyarországi Máltai 
Szeretetszolgálat miskolci területi szervezete, illetve a Communitas Alapítvány. 

De az igazán lényeges eredmény az, hogy évtizedes néma küzdelem árán 
sikerült megtartanunk gyerekeinket a magyar tagozaton. Él még a bethlenszent-
miklósiak szívében az anyanyelven való tanulás igénye, otthon a családban is 
magyarul beszélnek, ami a 
szórványban egyre keve-
sebb helyen észlelhető. An-
nak is tudatában vagyunk, 
hogy az úton nem lehet 
megállni: továbbra is sok a 
tennivalónk. Hisszük, hogy 
a világon semmi sincs vélet-
lenül, és mindaddig dolgoz-
ni fogunk, amíg van kiért 
nagyokat álmodni.   
 
 
 


