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I. BEVEZETÉS 

 

 

 

Az utóbbi években ismét előtérbe került – alapvetően az iskolaszerkezet változásainak okán 

– a kisiskolák kérdésköre. A magyarországi nevelésszociológiai kutatásokban ez nem példa 

nélkül való, hiszen a körzetesítés kapcsán a kisiskola-tematika a huszadik század második 

felében jelentős irodalmat termelt (vö. FORRAY, 1976, 1988, 1992; ANDOR, 1986; KOZMA, 

1987, 1992; KELEMEN, 1993). Az ezredforduló környékén és az utóbbi években is 

mértékadó tanulmányok taglalják a kisiskola előnyeit és hátrányait (vö. FORRAY, 1998; 

FORRAY, 2009; IMRE, 1997; IMRE, 2003; KISTELEPÜLÉSEK …, 2006; JANKÓ, 2011; 

GYÖRGYI, 2012), s az elmúlt időben több elemzés fókuszába került a kisiskola vagy a 

kistelepülési iskola, valamint az eredményesség-hatékonyság-méltányosság 

viszonyrendszerének vizsgálata is (vö. LANNERT, 2004; HERMANN, 2005; KISTELEPÜLÉSEK 

…, 2006; VÁRADI, 2008; LANNERT-NÉMETH-SINKA, 2008).  

 

Baranya megyében a kis létszámú iskolák száma meghatározó: kutatásunk1 kezdetén, a 

2009/2010-es tanévben a statisztikai adatok szerint általános iskolai ellátás Baranya megye 

89 településén, a települések mintegy 30%-án zajlott, és a települések közül 58 helyen – az 

általános iskolai feladatellátást biztosító települések 65%-án – találtunk 150 fő alatti 

(tag)intézményt. Kérdésfelvetésünk tétje innentől kezdve nem csupán egy tudományos 

probléma analízise, ill. lehetséges válaszok kidolgozása, hanem egy adott társadalmi kört 

(területet, településeket, intézményeket és ott élő embereket) aktuálisan érintő, a 

mindennapokat közvetlenül befolyásoló változássorozat leírása, és ezzel együtt tényleges, a 

helyi társadalmi gyakorlatba (cselekvési- vagy akciótervekbe, szándéknyilatkozatokba, 

oktatási programokba stb.) fordítható eredmények felmutatása is. Ezzel együtt 

megállapíthatjuk ugyanis, hogy ennek az intézményi körnek a veszélyeztetettsége nem 

egyszerűen iskolabezárásokat jelent, hanem teljes (társadalmi) szerkezetváltozást azokban a 

                                                           

1 A kutatást a 2013. októberétől 2014. októberéig tartó időszakban a Jedlik Ányos Doktorjelölti 

Ösztöndíjprogram támogatta: 

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 

hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 

program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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térségekben, ahol – hasonlóan Baranyához – jelentős mértékben kisiskolákra épül az 

általános iskolai képzés. Baranyában az alacsony létszámú iskolákban hangsúlyosan van 

jelen a nemzetiségi oktatás, az ehhez – kiemelten a cigány nemzetiségi oktatáshoz – 

kapcsolódó kérdéskör vizsgálata szintén megkerülhetetlen, ugyanakkor lehetőséget teremt 

arra is, hogy felfeldjük a különböző anomáliákat és lehetőségeket, valamint releváns 

oktatáspolitikai javaslatokat fogalmazzunk meg. 

Bár vizsgálatunk nem csupán az alsó tagozattal működő intézményi körre 

korlátozódik, mégis fontosnak tartjuk jelezni, hogy kutatásunknak aktualitást ad a 

kisiskolákra vonatkozó új oktatáspolitikai szándék, mely a törvényhozás területén az alábbi 

módon nyilvánul meg: a 2011-ben megjelent köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről) – amennyiben nyolc gyermek szülei ezt igénylik – lehetővé teszi 

új alsó tagozatos iskolák alapítását, ezzel együtt jogszabályi szinten támogatja a már 

meglévő alacsony tanulólétszámú intézmények működését. Emellett az is látható, hogy a 

kisiskolák kérdésköre nem magyarországi jelenség – amint ezzel a későbbiekben 

részletesebben foglalkozunk, a nemzetközi szakirodalom alapján elmondhatjuk, hogy mind 

a kisiskola terminusa, mind pedig a kisiskolák léte, szervezése számos kérdést vet fel 

külföldön is. 

Tapasztalataink szerint kevéssé feltárt a kisiskola komplex társadalmi 

beágyazottsága, ezért szükségesnek tartjuk további olyan vizsgálatok véghezvitelét, 

amelyek szociológiai és neveléstudományi pozíciókat egyaránt érvényesítenek. Ebben 

különösen fontosnak véljük, hogy az iskolára és szereplőire komplex módon tekintsünk, 

ennek megfelelően összetett elemzéseket végezzünk, mely a módszertani sokféleségben is 

megnyilvánul. Mindeközben a dolgozat kutatásmódszertani dilemmákra is rákérdez, így – 

amellett, hogy több esettanulmány is a dolgozat része – foglalkozunk az esettanulmánnyal 

mint kutatási eljárással vagy stratégiával. 

 

 

A kutatási kérdések és a kutatás céljai  

 

A kisiskolákkal, kiemelten Baranya megye alacsony létszámmal működő iskoláival 

foglalkozó kutatásunk kérdései a következők: 

 Hogyan definiálható a kisiskola terminusa? 

 Tipologizálhatók-e, és ha igen, mi módon a baranyai kisiskolák? 
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 Miként alakult az utóbbi évtizedben az alacsony létszámú általános iskolák, 

ezen belül a baranyai kisiskolák sorsa, és ez alapján milyen oktatáspolitikai 

tendenciák, települési, fenntartói és intézményi stratégiák figyelhetők meg?  

 Milyen összefüggés mutatkozik a kisiskolák és nemzetiségi oktatás 

vonatkozásában, fókuszáltan Baranya megye intézményeire? 

 Milyen jellemzők tárhatók fel a kisiskolák és a hátrányos helyzet 

összefüggésrendszerében? 

A feltett kérdések között kiemelten keressük a választ arra a kérdésre, mely az intézmények 

megtartásának vagy – épp ellenkezőleg – bezárásának körülményeire, a fenntartók, ill. a 

települések stratégiáira vonatkozik. Ez egyúttal megmutatja a helyi társadalmak lehetőségeit 

és azokat a társadalmi mozgástereket, melyekben az egyes települések helyi társadalma is 

megjelenik. 

Mindezek alapján a kutatás fő célkitűzése az alábbiakban ragadható meg: kisiskolák, 

helyi társadalmak, oktatáspolitikai irányok összefüggésrendszerének vizsgálata, kiemelten 

Baranya megye közoktatási intézményrendszerére, alacsony létszámmal működő iskoláira 

vonatkozóan. Ennek mentén a dolgozat kísérletet tesz: 

 a Baranya megyei kisiskolák tipológiai vizsgálatára; 

 a kisiskolákat (is) érintő oktatáspolitikai tendenciák – és ezzel együtt jogszabályi 

változások – hatásainak vizsgálatára; 

 az alacsony létszámmal működő, 150 fő alatti iskolákat érintő – 2006-tól végbemenő 

– változások leírására, elemzésére Baranya megyében; 

 a hátrányos helyzet és az alacsony létszámú iskola összefüggésrendszerének 

feltárására; 

 a nemzetiségi oktatás és kisiskola kapcsolatának vizsgálatára. 

 A tematikus szálak között kiemelt szerepet szánunk annak, hogy az iskolák-

települések-fenntartók viszonyrendszerében vállalkozzunk a 

fenntartói/települési/intézményi stratégiák (iskolabezárás – megtartás – újraindítás) 

feltérképezésére; az ezekhez kapcsolódó okok és motivációk, eredmények feltárására, 

iskola és helyi társadalom viszonyrendszerének feltárására, elsősorban esettanulmányok 

bemutatásával. 

 

Mindezek mutatják azt a szándékot, hogy soknézőpontú, lehetőség szerint komplex 

megközelítés jellemezze a dolgozatot.  
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A kutatás további célja, hogy foglalkozzon a használatba vett terminusok dilemmáival, 

érvényességi körével: azok alakulástörténetével, aktuális használati értékével, tudományos 

és nem-tudományos (köznyelvi, szakmai, jogi, oktatáspolitikai, egyéb nyilvános) 

használatával. Ehhez egyfelől a hazai és nemzetközi szakirodalomból válogatott írások 

vizsgálatát végzi el, másrészt olyan mikrokutatási elemet épít be, melynek során a kisiskola 

terminusának öndefinícióját vizsgálja kérdőíves módszerrel.  

 

A kutatás ily módon a felderítés – leírás – magyarázat mint lehetséges kutatási cél (BABBIE, 

2001: 106-108) mindegyikét tartalmazza. 

 

 

Módszerek 

  

A kutatás során kvantitatív és kvalitatív módszereket alkalmaztunk, a kvalitatív módszerek 

hangsúlyosabb jelenlétével: település- és oktatásstatisztikai adatok elemzése, kérdőíves 

vizsgálat, dokumentum-elemzés, terepkutatás (megfigyelés és interjú) egyaránt alapja a 

dolgozatnak. Az esettanulmányokban megfigyelésekre, interjúkra, dokumentumok és 

statisztikai adatok elemzésére alapozva keresünk választ a „Hogyan történt?” és „Miért?” 

kérdésekre (vö. GOLNHOFER, 2001: 19; YIN, 2004, 2009).  

 

A beavatkozás-mentes vizsgálatok (BABBIE, 2001) közül alkalmazzuk a statisztikai 

adatelemzés és a dokumentumelemzés módszerét. A település- és oktatásstatisztikai adatok 

vizsgálata során hangsúlyt fektetünk az éves (2009/2010 és 2012/2013 tanévi) 

iskolastatisztikák elemzésére, mely segíti a kisiskolák tipológiai megközelítését, emellett 

nemzetközi példákhoz illesztve ausztriai és olasz oktatásstatisztikai adatokat is elemzünk. 

Mivel az iskolák léte szorosan összefonódik a településsel, ahol találhatók, a 

településstatisztikai adatok beemelése a vizsgálatba az intézmények földrajzi-demográfiai 

meghatározottságára világít rá. 

 

A különböző dokumentumok elemzése szintén közelebb visz minket a kisiskolák világának 

megismeréséhez. Kutatásunk során „dokumentumnak tekintünk minden olyan, a 

közelmúltban vagy napjainkban készült anyagot, mely nem a pedagógiai kutatás számára 

készült, de amelyek elemzése a pedagógiai kutatás számára tanulságos” (NÁDASI, 1996: 

317). A dokumentumok közül kiemeljük a 2013-ban készített megyei közoktatás-fejlesztési 
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terveket, melyek vizsgálatával foglalkozunk (kis)iskolák (újra)indítása kapcsán – 

feltételezve, hogy e dokumentumok reflektálnak a 2011-ben elfogadott köznevelési törvény 

vonatkozó egységére –, emellett egyes intézmények alapító okiratai, pedagógiai programjai, 

valamint releváns kistérségi és települési dokumentumok szintén hozzájárulnak a 

kisiskolákra vonatkozó ismereteink bővítéséhez. 

 

A baranyai 150 fő alatti kisiskolák igazgatóinak körében 2014 tavaszán végzett 

mikrokutatásunk egy kérdőíves vizsgálat, amely (1) egyrészt feltárja a kisiskola 

szereplőinek önmagukra vonatkozó definícióját, a definícióalkotás stratégiáját, (2) másrészt 

feltárja a kisiskola értékelő elemeit, reflektálva azokra az előnyökre és hátrányokra, 

melyeket a szakirodalmi kánon a kisiskoláknak tulajdonít. Az összes érintett, vizsgálatba 

bevont iskola – előzetes adatgyűjtésünk alapján ez 68 iskolát jelentett Baranya megyében – 

igazgatóit kérdező mikrokutatás nem tekinthető reprezentatívnak (a megkérdezettek 56%-a, 

38 igazgató töltötte ki a kérdőívet), ugyanakkor számos olyan információval szolgál, mely 

árnyalja a kisiskolákról alkotott képet. Az elektronikusan kitöltött kérdőív2 adatainak 

feldolgozása során a dolgozatban elsősorban a nyitott kérdésekre adott válaszokat 

elemezzük, melynek eredménye főként a kisiskola terminusához visz minket közelebb, de 

emellett a kisiskola előnyei és hátrányai vagy az osztatlan oktatásról alkotott vélemények 

éppúgy elemzés tárgyát képezik, mint a kisiskola nyitására vonatkozó igazgatói 

elképzelések.  

Ezzel együtt a dolgozatot hangsúlyosan foglalkoztatja a kérdőíveket kitöltő, 

intézményért felelős szereplők, valamint az esettanulmányokban szereplők narratívumainak 

vizsgálata, elemzése, s ezeken keresztül a vizsgált jelenségek értelmezése. 

 

A dolgozat alapvető szervező eleme az esettanulmányok, esetleírások jelenléte. Az 

esettanulmányok olyan feltárások és értelmezések, amelyek megkísérlik az egyes kisiskolák 

egyediségét és típusosságát egyaránt megmutatni, felfedni azokat a stratégiákat, melyekkel 

az intézmények és fenntartóik élnek, feltárni az iskola makro- és mikrotársadalmi 

környezetét, az iskolai tér tényleges szereplőit, azt a szerteágazó viszonyrendszert, amely az 

                                                           

2 A kérdőív a LimeSurvey program felhasználásával történt. (http://www.limesurvey.org/en/). A háttérfelületet 

a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület biztosította. (http://www.dartke.hu/)   

A kérdőív a Mellékletben megtalálható. On-line elérhetősége: 

http://www.dartke.eu/limesurvey/index.php?sid=22962&lang=hu 
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esettanulmányok tárgyainak vizsgálatakor felszínre került. A kutatás során különböző 

időintervallumú magyarországi és külföldi iskolavizsgálatokat végeztünk.  

 

A dolgozatban az alábbi – a kisiskolák sorsát jelentősen meghatározó települési/fenntartói 

stratégiák mentén szerveződő – esettanulmányok szerepelnek: 

 

1. Esettanulmány egy kistelepülési iskola bezárásáról 

Az esettanulmány egy iskolabezárásról szól, melynek kapcsán azt is fel kívánjuk tárni, hogy 

egy perifériális helyzetű kistérségben milyen alternatív útjával próbálkoznak a „helyben 

történő oktatásnak”, hogyan mutatkozhat meg ennek társadalmi hasznossága a hátrányos 

helyzetű tanulók szempontjából. Az elemzés tárgyául választott település iskolája 2008. 

szeptember 1-jére bezárta kapuit, az intézmény jogutód nélkül megszűnt. Az első 

adatfelvétel ezt követően, 2010-ben történt, majd a terepmunka 2014. nyaráig zajlott. 

 

2. Esettanulmány egy városszéli iskola bezárásáról 

Az esettanulmány egy hátrányos helyzetű városrész évekkel ezelőtt (2007-ben) megszűnt 

(kis)iskolájának bezárását, ennek körülményeit, folyamatát és hatását kívánja feltárni – egy 

olyan iskoláét, melynek alakulástörténetébe hangsúlyosan szólt bele az a sokeredőjű 

társadalmi folyamat, amelynek legfőbb, az iskolában megjelenő következménye a cigány, 

roma tanulók egyre növekvő száma és az ehhez kötődő konceptuális, stratégiai, tantervi, 

módszertani stb. válaszok. A több fázisban zajló kutatás az iskolabezárás szereplőit, 

motivációit és következményeit helyezi fókuszba. A kutatás 2003-ban kezdődött, majd 

2007-ben és a 2013-2014-es tanévben folytatódott. 

 

3. Esettanulmány egy új iskola létrehozásáról  

A tanulmány fókuszában egy kisiskola 2011-ben történő (újra)születése áll. Ennek különös 

társadalmi aktualitást kölcsönöz egy éppen ezzel ellentétes tendencia – iskolák megszűnését 

tapasztalhattuk az elmúlt években – valamint az, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről prioritásként fogalmazza meg, hogy nyolc alsó tagozatos korú gyermek 

szüleinek igénye esetén gondoskodni szükséges iskola (tagiskola) működtetéséről a 

településen. A tanulmány a helyi társadalomra, szereplőire, a térség intézményi hálójára, a 

szereplők sajátos viszonyrendszerére, az iskolaindítás motivációira koncentrál. Kutatásunk 

helyszíne egy hátrányos helyzetű település, melynek alsó tagozatos, osztatlan iskolája 35 
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évvel korábban, 1976-ban szűnt meg a körzetesítés következtében. Az első adatfelvételek 

2011-ből valók, majd a terepmunka a 2012-ben folytatódott. 

 

A három esettanulmány mellett, melyek a dolgozat utolsó egységében (V. fejezet) 

találhatók, az egyes tematikus egységekhez illeszkedve tartalmaz a III. fejezet is egy-egy 

adott iskolára fókuszáló rövid leírást vagy hosszabb elemzést. Ez utóbbiak közé tartozik egy 

egyházi fenntartásba került baranyai kisiskola és egy 2009-ben újraindított osztrák iskola 

esetének bemutatása. 

 

Mivel a dolgozat alapvetően az esettanulmányokra épít, foglalkozunk az esettanulmány 

módszertanával, annak teoretikus kérdéseivel. Halász Gábor az oktatáskutatás globális 

trendjeiről szóló írásában idézi Neville Postlethwaite-et, aki összegzi az oktatáskutatás 

típusait. Ezek között szerepel az esettanulmány kutatás (case study research) is, mely 

Postlethwaite szerint kétféle megközelítésből értelmezhető: (1) egyrészt tanulói csoportok 

vagy iskolák tanulmányozását jelenti, mely által árnyalt leírás adható a tanulókat körülvevő 

kulturális környezetről, a lezajló interakciókról, (2) másrészt jelentheti kvalitatív módszerek 

alkalmazását nem reprezentatív mintán. (HALÁSZ, 2013) Mivel az esettanulmány különböző 

módszereket alkalmaz, egyetértve GOLNHOFER Erzsébettel (2001) kutatási startégiaként 

értelmezzük, mely a vizsgált eset komplex bemutatására törekszik. Ennek során dominál az 

értelmező jelleg, hiszen az eset „mint a kutató és kutatottak által értelmezett világ jelenik 

meg” (GOLNHOFER, 2001: 16). Golnhofer arra is felhívja figyelmünket, hogy sokféle nézet 

él az esettanulmánnyal kapcsolatban. Tulajdonképpen ezen nézetek mentén fogalmazza 

meg FLYVBJERG (2006) tanulmánya azokat a félreértéseket, melyek megkérdőjelezik az 

esettanulmány érvényességét a kutatási módszerek körében. A következőkben 

összefoglaljuk a Flyvbjerg-i félreértéseket, amelyek segítségével pontosabban és 

karakteresebben írható le az esettanulmány, mint ellendefíníció, és vele saját értelmezői 

pozíciónk, amely rokon a Flyvbjerg-i szemléletmóddal3. 

1. félreértés: Az általános, teoretikus (kontextus-független) tudás értékesebb, mint a 

konkrét, praktikus (kontextus-függő) tudás.  

2. félreértés: Az egyedi esetből nem lehet általánosítani, ezért az esettanulmány nem 

eredményez tudományos fejlődést.  

                                                           

3 Az V. fejezetben – mely a három említett esettanulmányt is tartalmazza – visszatérünk a Flyvjberg által 

összefoglalt félreértésekre. 
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3. félreértés: Az esettanulmány leginkább hipotézisek generálására alkalmazható egy 

nagyobb kutatási folyamat első szakaszában, míg más módszerek inkább a 

hipotézisek tesztelésére, teória felépítésére alkalmazhatók.  

4. félreértés: Az esettanulmány elfogult önmaga igazolása irányába, azaz a kutató 

előzetes elképzeléseinek igazolására hajlik.  

5. félreértés: Az egyes esettanulmányokra alapozva gyakran nehéz általános 

megállapításokat és teóriákat összegezni és kialakítani.  

 

Az esettanulmányokban érvényesíteni kívánjuk azt a kutatói álláspontot, mely szerint a 

hogyan történt és miért kérdésekre keressük a választ: „Általában elfogadott az az érvelés, 

hogy az esettanulmányt akkor érdemes előnyben részesíteni más kutatási megközelítésekkel 

összehasonlítva, ha a hogyan és miért kérdése áll a kutatás középpontjában.” (GOLNHOFER, 

2001: 19). 

 

Úgy véljük, külön indoklást érdemel, miért is tárgyaljuk az esettanulmányokat külön 

fejezetegységekben. Az esettanulmányt (egyszerre értve alatta kutatási stratégiát és 

tényleges szöveget) a tudományos megismerés érvényes formájának gondoljuk, melynek 

funkciója nem merül ki abban, hogy valamilyen folyamatot, általános megállapítást 

megerősítő vagy éppen ellenpontozó, az egyediséget szolgáló szövegegység legyen, aminek 

legfőbb szerepe az illusztrálás. Az esettanulmányok – szándékunk szerint – nem csupán 

példák (bár természetesen azok is), hanem történések, eseménysorok számos lehetőséget 

felkínáló, nyitott értelmező leírásai – melyekből egyrészt sokféle társadalmi tanulság is 

levonható. Emellett fontosnak tartjuk jelezni, hogy az esettanulmányokra úgy is 

tekinthetünk, mint a dolgozatban tárgyalt tematikus szálak találkozási pontjaira, és úgy 

véljük, a sokféle tematikai egység tárgyalása hozzájárul a szövegben később következő 

esettanulmányok sokoldalú értelmezésének lehetőségéhez. Az V. fejezet részletesebb 

esettanulmányait ezért nem illesztettük valamely tematikus részhez.  

 

Tanulmányunkban mindvégig a leíró és magyarázó-kritikai nézőpont egyszerre való 

érvényesítésére törekszünk. Különösen az esettanulmányokhoz illeszkedően fontosnak 

tartjuk az erős objektivitás – fegyelmezett szubjektivitás elvének érvényesülését. A Harding 

által használatba vett és Banks-szel a neveléstudományban megjelent strong objectivity 

azért kerül bevezetésre, mert a társadalomtudományi kutatások objektivitása eltér a 
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természettudományokétól. A kutatási folyamatban a kutató sokféle módon viszonyul 

kutatása tárgyához, különféle előfeltevésekkel él. A kutató ezért csak úgy képes megőrizni 

objektivitását, ha felmutatja és folytonosan értelmezi saját kutatási tárgyához való 

viszonyulásait is (BANKS, 2007; BECK, 2013b). A fegyelmezett szubjektivitás elve ugyanígy 

a társadalomtudományi kutatások objektivitás fogalmára vonatkozik: „a bizonyítékokat 

nyilvánosságra kell hozni, be kell mutatni a kutató attitűdjeit, előfeltevéseit” (GOLNHOFER, 

2001: 50).4 Kutatásunk és az eredmények rögzítése során ennek a kutatói pozíciónak az 

érvényesítésére törekedtünk. 

 

Végül foglalkozni kívánunk egy újabb kérdéskörrel, mivel a dolgozat több tematikus 

egységében, de kiemelten a bemutatott esettanulmányokban hangsúlyosan szerepelnek 

cigány, roma tanulók. Nem csupán a neveléstudományi szakirodalomban jelenik meg 

gyakran az a problematika, mely a romológia diskurzusát emeli be minden olyan esetben, 

ha romákról, cigányokról is szó esik. Éppen ezért érezzük szükségszerűnek hangsúlyozni, 

hogy a dolgozat nem egy etnikus horizonton jelenik meg, ugyanakkor bizonyos esetekben 

mégis mozgósítja a romológia diskurzusába (vö: BECK, 2013a; 2013b) értett tudáselemeket 

ugyanúgy, mint tárgyához illeszkedően más bölcseleti és társadalomtudományokét. Hogy a 

kisiskolák világát minél inkább megismerhessük, az a sajátos társadalmi kontextusból is 

következően szükségszerűen érinti a cigány, roma közösségeket vagy azok tagjait, anélkül, 

hogy az innen nyert tapasztalatok bármilyen módon is általános állításokat fogalmaznának 

meg a cigányokra, romákra vonatkozóan.  

 

 

A dolgozat felépítése a fentebb megfogalmazottakból is következően az alábbi sorrend 

szerint halad: 

A Bevezetést követő második fejezet a kisiskola fogalmát tárgyalja, melynek során 

foglalkozunk a terminushasználattal és annak dilemmáival, a kisiskolák előnyeivel és 

hátrányaival, ehhez kötődően az eredményesség-hatékonyság-méltányosság kérdéskörével, 

valamint az osztatlan és részben osztott iskolákkal – építve egyfelől a hazai és nemzetközi 

szakirodalomra, másrészt a jelzett kérdőíves mikrokutatás vonatkozó eredményeire. A 

szándékunk az volt, hogy összefoglalását adjuk a fogalomértelmezésnek, különösen azért, 

                                                           

4 Vö. többek között BABBIE (2001), FLYVJBERG (2006), GEERTZ (1994), GOLNHOFER (2001), PIASERE (1991) 

munkáit, akik különböző nézőpontból járják körbe a kutatóra, a kutatásra és a kutatás leírására vonatkozó 

problémakört. 
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mert mind a magyar, mind a nemzetközi szakirodalomban kevéssé találkoztunk ilyesfajta 

törekvéssel. 

A harmadik fejezet a kisiskola tipológiai és történeti megközelítésére tesz kísérletet, 

kiemelten a baranyai kisiskolák tipológiai vizsgálatára vállalkozik. A megye főbb 

társadalmi-gazdasági jellemzőinek összefoglalását követően a baranyai kisiskolák 1945 

utáni történetével foglalkozva hangsúlyt helyez az elmúlt évtized települési-fenntartói-

intézményi startégiáinak feltárására. A kisiskolákat érintő magyarországi változások mellett 

nemzetközi kitekintést is végez, melynek során az európai kisiskolák helyzetéről, 

oktatáspolitikai tendenciákról ír. A negyedik fejezet – éppen a hátrányos helyzetű tanulók 

kisiskolákban való nagyarányú jelenléte és a nemzetiségi oktatás hangsúlyos szerepe miatt 

– tárgyalja a kisiskola és hátrányos helyzet, valamint a kisiskola és nemzetiségi oktatás 

viszonyrendszerét, Baranyát a fókuszba helyezve.  

Az ötödik fejezetben a fentebb jelzett három esettanulmány található, melyek 

értelmezési keretét az addig tárgyaltak adják. A dolgozat a feltárt eredmények 

összegzésével zárul a hatodik fejezetben. 

 

 

 

Köszönet 

 

A Bevezetés zárásaként köszönöm Forray R. Katalinnak a folyamatos, éveken át tartó 

témavezetői támogatást.  

 

Köszönettel tartozom továbbá Ambrusné Kéri Katalinnak, Andl Melindának, Beck 

Lászlónak, Híves Tamásnak, Híves-Varga Arankának, Jeszenői Emesének, Kozma 

Tamásnak, Laki Tamásnénak, Marton Melindának, Molnár-Kovács Zsófiának, Paku 

Áronnak, valamint mindazon kollégáknak, akik bármi módon támogatták kutatásomat. 
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II. A KISISKOLA FOGALMÁNAK HASZNÁLATBA VÉTELE 

 

 

 

1. A kisiskola terminus dilemmái 

 

Ha a kisiskolákra vonatkozó fogalommagyarázatot keressük a magyarországi 

szakirodalomban, azt tapasztaljuk, hogy a különböző definíciós kísérletek bár specifikumuk 

evidensnek tűnik – nyilván a szóösszetétel előtagja határozza meg a fogalmat –, mégis 

erősen flexibilisek.  

Györgyi Zoltán egy közelmúltban megjelent tanulmánya szerint „(…) mind a mai 

napig nem tudjuk pontosan azt sem, hogy miről beszélünk. Sem a kistelepülés, sem a 

kisiskola fogalma nem egyértelműen meghatározott, így azt sem lehet számba venni, hogy 

mi ezek előnye, hátránya. A különböző fogalmi definíciókra Forray R. Katalin (2008) mutat 

rá, mintegy jelezve ezzel, hogy vagy definiálnunk kell magát a fogalmat, vagy más 

megközelítésben kell az iskolai térszerkezettel foglalkozni.” (GYÖRGYI, 2012: 110) 

Az általunk erősen flexibilisnek jelzett terminus5 definiálására többféle példát 

találhatunk hazai szakirodalomban. Az 1997-ben megjelent Pedagógiai Lexikon szócikke a 

következő definíciót alkalmazza: „A m. nev.-tört.-ben hagyományosan alkalmazott 

terminus legtöbbször a népiskola szinonimájaként. A jelző alapvetően a viszonylag 

alacsony tanulói létszámból (ez sokszor a tanulócsoportok osztatlanságával is együtt járt), 

ill. az isk.-nak helyt adó település méreteiből (ti. falusias kistelepülés) adódott.”  (BÁTHORY 

– FALUS, 1997: II/240) Az általunk dőlt betűvel jelzett szövegrész első megállapításunkat 

erősíti meg: a szummatív vagy szintetizáló leírás, mely abban a tekintetben összefoglaló 

jellegű, hogy megkísérli egybeírni definíció-alkotáskor a téma tudományos eredményeit, 

nem ad pontos fogódzót arra vonatkozóan, mit is tekinthetünk kis-nek. A szócikk épít 

Kelemen Elemér fogalommagyarázatára, aki egy fontos neveléstörténeti aspektusra hívja fel 

a figyelmünket: „rendkívül problematikus és vitatható ennek az elasztikus fogalomnak a 

kisajátítása bármely neveléstörténeti korszak bármilyen iskolatípusára”. Aktuális 

használatbavételekor így határozza meg a kisiskolát: „A „kisiskolát” tehát itt és most – 

praktikus módszertani megfontolásból – a modern tömegoktatás, a polgári közoktatási 

rendszer sajátos intézményeként értelmezem, mint az elemi népiskola archetípusát, amely 

                                                           

5 A kérdéskörre röviden foglalkoztunk kutatásunk első szakaszában is, vö: ANDL, 2012. 
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részben gazdasági tényezőkre visszavezethető településföldrajzi sajátosságok (szórt, 

aprófalvas településszerkezet; pusztás, tanyás települések stb), részben demográfiai okok (a 

felnőtt lakosság és a gyermekek viszonylag kis száma), továbbá más tényezők, elsősorban a 

lakosságot megosztó felekezeti különbségek együttesen vagy külön-külön érvényesülő 

hatása folytán megőrzi az eredeti állapotot, azaz több évfolyam tanulóinak összevont vagy 

részben összevont tanulócsoportban történő oktatását jelenti, speciális program szerint, egy 

vagy két tanító (esetleg segédtanító) irányításával, többnyire egy, legfeljebb két 

tanteremben. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy a „kisiskola” nem jelenti szükségképpen a 

tanulók alacsony létszámát, hiszen számos példát idézhetünk arra, akár a XX. századból, 

hogy egy tanító elé 80-100, sőt ennél is több tanuló járt!)” (KELEMEN, 1993: 15) Ez a 

történeti – kritikai aspektus hangsúlyozza, hogy egy sokrétű fogalomról van szó, melyet az 

aktuális használatbevételkor fontos definiálni. 

Forray R. Katalin egy tanulmányában, mely a ’90-es évek végén, kisiskolák körében 

lefolytatott kutatás eredményeit rögzíti, a kisiskolák fogalomkörét szintén kimozdítja a 

számosság-alapú definíciós keretből, és a fogalmat azon intézményekre alkalmazza, 

melyekben osztatlan vagy részben osztott rendszerben folyik az oktatás. „Ez a 

meghatározás alacsony tanulói és tanítói létszámokat, kistelepülési – falusi – székhelyet 

implikál, továbbá ma már magában foglalja azt is, hogy alsó tagozatos iskoláról van szó, 

esetleg olyan több-évfolyamos iskoláról, amelyben a tanulói és tanítói létszámok miatt az 

alsó tagozat osztatlan vagy részben osztott rendszerben működik.” (FORRAY, 1998: 5) 

Mások szerint – mint azt a Pedagógiai Lexikon is jelzi - „az iskolának helyt adó település 

méretei” mérvadóak, így több kutató az 1000 ill. 2000 fő alatti települések iskoláinak 

kérdéskörét tárgyalja ezen címszó alatt. Imre Anna egy 1997-es tanulmányában felhívja a 

figyelmet arra, hogy „a legkisebb iskolák többsége az 1000 fő alatti és az 1000-2000 lakos 

közötti településeken található” (IMRE, 1997: 25), és vizsgálatai általában a kistelepülések 

(1000 fő alatti települések) kisiskoláira (100 fő alatti tanulólétszám) terjednek ki. Reisz 

Terézia szintén az 1000 és 100 fős létszámhatárt jelzi.6 A Radó Péter és munkatársai által 

2006-ban készített – a későbbiekben többször hivatkozott – Oktatáspolitikai Elemzések 

                                                           

6 „A kisiskolák kapcsán olyan 100 főnél kisebb tanulólétszámmal rendelkező oktatási intézményekről 

beszélünk, amely 1000 főnél kisebb településeken többnyire osztatlan tanrendben 6-10 éves gyermekek 

ellátását végzi. Egy részük a korábban kiterjedt népiskolai hálózat népiskoláiból maradt fenn, illetve ma is a 

kis közösségek nevelési hagyományait őrzik. Másrészt az elaprózott településszerkezet aprófalvainak 

iskoláiként ismertek.” (REISZ, 2013: 92-93) – Itt egy újabb definíciós elem is megjelenik: a 6-10 éves 

életkorhatár, amit a tanulmány nem indokol, ahogyan a „kis közösségek nevelési hagyományait” sem. A 

definícióból ily módon hiányzik az a reflexív elem, amely a kisiskola terminust értelmezi, használatba vehető 

terminussá teszi.  
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Központja (OPEK)-tanulmány a kistelepülési kisiskolák helyzetét vizsgálva azon oktatási 

intézményekről ír, amelyek olyan településeken működnek, ahol csak egy általános iskolai 

feladat-ellátási hely található, továbbá az iskolában egy évfolyamon sincsenek párhuzamos 

osztályok vagy nyolc évfolyamnál kevesebbel működnek. (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 11) 

Forray R. Katalin 2008-ban írt, falusi kisiskolákról szóló tanulmányában bővíti a kisiskolák 

fogalmával leírt intézményi kört: „… kisiskolának mondjuk azokat is, ahol nincsen 

párhuzamos osztály, bár csoportösszevonás nem vagy csak ritkán fordul elő. Bár 

pedagógiailag nyilvánvalóan nem azonos problémákat felvető intézményekről van szó, a bő 

harminc év alatt, amíg a hálózati „ésszerűsítés” módszere a kisiskolák megszüntetése, 

körzetesítése volt, a kétféle kisiskola kilátásai nagyon is hasonlóak voltak.” (FORRAY, 2009: 

246) A fogalmat láthatóan a terep alakítja újra meg újra – így tehát nem jutunk merev 

fogalom-meghatározáshoz, hiszen az folytonosan változik: a kutatói kérdések vagy a 

hétköznapok társadalmi valósága szűkíti-bővíti-módosítja az értelmezés keretét.7   

A fenti, példaszerűen kiragadott meghatározásokból az is kiderül, hogy nincs 

egyértelműen elfogadott létszám (sarokszám) sem a településekre, sem az iskolákra 

vonatkozóan; ugyanakkor ha a kisiskolák kérdéskörében vizsgálódunk, azt tapasztaljuk, 

hogy a meghatározás jellemzően a számosságon alapul – a település lakosságszámának, az 

iskola tanulói létszámának, az évfolyamok és évfolyamonkénti osztályok számának 

függvényében értelmeződik. Az utóbbi években a kis létszámú iskolák (így tehető 

egyértelműbbé a kisiskola fogalma a jelen írásmű számára), bármi módon is gondoljuk el 

azokat – főként a közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról) 

későbbiekben részletezett, 2006-ban történt módosításai miatt, majd a 2011 végén 

megjelent új köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) okán –, 

újra a figyelem középpontjába kerültek, a fenntarthatóság és megszűnés szélsőséges 

szembeállításában elbeszélve. És látszólag ez a marginális és bizonytalan helyzet – és az 

ehhez való variábilis viszonyulás – az, amely megragadhatatlan, mégis ott lévő közös 

jellemzője az ide sorolt intézményeknek. Ez a különös léthelyzet a kisikolák szereplőinek 

napi tapasztalata, egyúttal közösségalkotó eleme. A kilencvenes évek elejének 

Magyarországán a civil kezdeményezések között megtaláljuk a kisiskolák hálózatba 

                                                           

7 A fogalom korántsem egyértelmű használatára kívánunk példát hozni azzal az esettel, mely a szerzővel 

történt 2014. tavaszán. Egy külföldi – de magyar nyelvű – konferencián fordult elő, hogy a kisiskolák és a 

nemzetiségi oktatás viszonyát taglaló előadása a „kisiskolás” szekcióba került, vagyis oda, ahol az alsó 

tagozatos kisdiákok oktatásával kapcsolatos kutatásokról esett szó. A példa jelzi, hogy a kisiskola fogalom – 

miközben látjuk a széles szakirodalmi apparátusát és elfogadottságát – adott esetben milyen módon szűkül le. 

Ahogy a szakirodalomban is látjuk, a kisiskola fogalom esetenként tényleg egybeesik az 1-4. osztályos, azaz a 

kisiskolásokat foglalkoztató iskolákkal. 
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szerveződésének sokféle, leginkább egyesületi formáit országos és regionális szinteken 

egyaránt. A Kisiskolák Szövetségét életre hívó közlemény így azonosítja a kisiskolát: „ezen 

intézmények – működjenek bár tanyaközpontban, falun, városi külterületen – a hátrányos 

helyzetű oktatásügy igazi mostohagyermekei”8. Ez a marginalitás-élmény többeredőjű, 

amint a fenti idézet is mutatja: részben abból indul ki, hogy ezek az intézmények a 

társadalom területileg is jól meghatározható peremén helyezkednek el, másodsorban abból, 

hogy Magyarországon az oktatás ügyének egésze peremhelyzetben van, és harmadrészt, 

hogy ennek a peremhelyzetű intézményrendszernek a kisiskolák a leginkább mellőzött 

tagjai. Együttesen ezek termelik meg azt az egzisztenciális élményt, amelyben a 

veszélyeztetettség-bizonytalanság a mindennapok részévé, ezzel együtt az önazonosság 

részévé vált.  

A külföldi szakirodalomban szintén sokféle meghatározással találkozunk a 

kisiskolára vonatkozóan. A későbbiekben többször hivatkozunk arra a tanulmánykötetre 

(Kleine Grundschulen in Europa), mely mindeddig egyedülálló vállalkozásként az európai 

kisiskolák helyzetét kívánta megvilágítani (FICKERMANN – WEISHAUPT – ZEDLER, 1998a)9. 

Az alábbiakban néhány példával bemutatjuk, a kisiskolákról írva a különböző szerzők 

miként definiálják a kisiskolák körét. A tanulmányok kapcsán megjegyezzük – és erre 

Forray R. Katalin is rámutat (FORRAY, 1998: 20) –, hogy az írásokban érzékelhető a szerzők 

elfogultsága és elkötelezettsége a kisiskolákkal szemben Mindemellett bár a pozíció, 

ahonnan beszélnek, egyezni látszik, az azonos nézőpont korántsem eredményez azonos 

jelentéseket, jelen esetben azonos definíciót. Emellett azt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, 

hogy ugyan a – későbbiek során is – sűrűn hivatkozott tanulmánygyűjtemény már másfél 

évtizede készült, unikális volta miatt indokoltnak érezzük a dolgozatban való jelenlétét. 

A német intézmények esetében a kisiskola az osztott vagy részben osztott iskolákat 

fedi (FICKERMANN – WEISHAUPT – ZEDLER, 1998b). Az Anglia és Wales kisiskoláiról szóló 

tanulmány az 5-11 éves tanulók számára szervezett alapfokú intézmények közül „kis”-nek 

a 126 fő alattit tartja, az 50 főnél kevesebbel működőket pedig fenntarthatatlanság miatt 

veszélyeztetettnek (bezárhatónak) írja le. Az életképes kisiskolák minden évfolyamon 

tudnak egy osztályt szervezni és hat tanárt foglalkoztatnak, akik osztályfőnökök és 

szaktanárok is egyben. (SAYER, 1998) A finn alapfokú (1-6. osztály) oktatás kisiskoláinak 

körét nem a tanulók, hanem a tanárok száma határozza meg – az egy, kettő vagy három 

                                                           

8 Kisiskolák Szövetsége: http://www.c3.hu/~kate/ [2014. 07. 07.] 
9 A gyűjteményes kötetre – talán éppen egyedülállósága okán – több, a kisiskolákkal foglalkozó magyar 

szerző épít kisiskolákról szóló munkáiban, vö: FORRAY, 1998; JANKÓ, 2011; LAKI, 2010. 

http://www.c3.hu/~kate/
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tanárral működő intézmények kerülnek ide. Ezek az iskolák alkották az 1994/1995-ös 

tanévben az alapfok (Unterstufe) intézményeinek 63%-át, s a diákok 21%-a kisiskolákban 

tanult. (NIEMI – PIRI, 1998) A franciaországi tanulmányban az osztályok száma a 

kiindulópont: az egy- vagy kétosztályos, illetve amennyiben előkészítő is tartozik az 

iskolához, a háromosztályos intézmények alkotják a kisiskolák körét. (FERRIER, 1998) A 

görög, norvég, svájci kisiskolákról szóló tanulmány nem adja meg pontosan az idesorolt 

intézmények definícióját, de többnyire az osztatlan vagy részben osztott iskolákról szólnak 

az írások (BROUZOS, 1998; ZOGLOWEK, 1998; SONDEREGGER, 1998). Az osztrák tanulmány 

„wenig gegliederte”, azaz „kevéssé felosztott” iskolákról ír, ahol a tanároknak 2, 3 vagy 4 

osztályfokkal kell foglalkozniuk, vagyis ezzel a kifejezéssel szintén az osztott vagy részben 

osztott iskolákat jellemzi. (BERTSCH, 1998) Összességében a terminushasználat változó, 

függ az adott ország oktatási rendszerétől és a szerzők által fontosnak ítélt intézményi 

jellemzőktől. A számosság alapú meghatározás a külföldi szerzőknél is alapvető jellemző, 

diák- vagy tanárlétszám, az osztályok száma egyaránt felmerül, emellett az osztatlan 

tanulócsoportok mentén írják le többen is országuk kisiskoláit – ahogy ezt a magyarországi 

kutatók esetében is láttuk. 

A hivatkozott tanulmánykötet mellett más szerzők írásai szintén foglalkoznak a 

terminussal. Paul Westonnak a Leichestershire-i iskolák vizsgálatakor az ezredfordulón 

született tanulmánya, a Working Together in Partnership (WESTON, 2000) – éppen azért, 

mert a kis létszámú iskolákat típusosnak ismeri fel – külön fejezetben foglalkozik a 

kisiskolára vonatkozó definíciók értelmezésével. Kiemeli – ahogyan erre a hazai 

szakirodalmi tapasztalat kapcsán utaltunk korábban –, hogy egyfelől nincs közmegegyezés 

a fogalomra vonatkozóan, valamint hogy a fogalom “kis” [“small”] előtagja az értelemadó 

eleme a szóösszetételnek. Ennek kapcsán különböző tudományos és szakmai szervezetek 

fogalommagyarázatát veti egybe, amelyben a számosság még élesebben mutatkozik meg, 

elsősorban a tanulólétszám felső határának beállítására vonatkozóan. Ez az angol (a 

szigetországi) irodalomban 60 és 200 fő között ingadozik. Ugyanakkor – és erre szintén 

utaltunk korábban – hangsúlyosan jelenik meg a létszámelem a tanító(k) esetében, amely 

azonban már oktatásszervezési kérdésekkel is összefügg. Így az osztatlan vagy részben 

osztott iskolák egytanítós rendszerrel szintúgy a kisiskola fogalmi kritériumai között 

szerepelhetnek. Ám ez is megengedő lehet, amint erre a Coopers and Lybrand beszámoló 

rámutat. A Safety in Numbers a kisiskolát a tanulólétszám előírása mellett egy 

osztálytanítóban és három tanárban maximálja. Tanítói szempontból a legszigorúbb 

paramétereket a Church of England határozza meg: kisiskolának azt az intézményt tekinti, 
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ahol az intézményvezető tanító-igazgató, azaz idejét az igazgató tényleges tanítással tölti. 

Anélkül, hogy a változatos és különleges határhúzásokat tovább folytatnánk Westonnal, 

végül az lehet saját tanulmányunk szempontjából hasznos, hogy saját kutatásában miként 

hoz létre aktuálisan használható kisiskola-fogalmat – megállapítva azt, ami feltételezésünk 

volt a hazai és nemzetközi szakirodalmi tapasztalatunkból, miszerint: „nincs egységes 

szóhasználat, amikor a kisiskolát és a kisiskolák ügyét vitatjuk meg”. Weston válasza 

praxisorientált és két létszámlépcsőt tartalmaz, ezzel tárgyához, a kisiskolák közötti 

partnerség kialakításához és működtetéséhez alkalmazhatót választ: a száz fő alattiakat kis, 

az 50 fő alattiakat kifejezetten kis iskolának, mindekettőt pedig kisiskolának tekinti. 

(WESTON, 2000) 

 

Baranyai megyei vizsgálatunk – a fentieket is figyelembe véve – azokra az iskolákra 

terjed ki, melyeknek tanulólétszáma legfeljebb 150 fő. Mivel fentebb utaltunk arra a 

fogalmi anomáliára, mely a kisiskola terminusa körül bontakozott ki, indokoltnak látszik 

értelmezni ezt az önkényesnek tűnő létszámhatárt, melyet a továbbiakban alkalmazunk. A 

kisiskola hivatalos fogalmát bár a mindenkori jogszabályi megszövegezés kínálja, mégis 

inkább a jogszabályi következmények határozzák meg a valóságban. Erre mutat Váradi 

Monika megjegyzése is a 2006-ban több kistérségben zajló kutatása kapcsán: „… ma már 

nem csak a 100 fő alatti, nagyon pici osztálylétszámmal működő nyolcosztályos, részben 

osztott vagy alsó tagozattal működő iskolákat zárják be, illetve teszik tagintézményekké. 

Tapasztalataink szerint a 100 fő feletti, 120-150 tanulóval működő iskolák is veszélybe 

kerültek, mert fenntartásukhoz, működtetésükhöz az önkormányzatok nem rendelkeznek 

elegendő forrással.” (VÁRADI, 2008: 162) Az idézett tanulmány következtetéseit 

egybevetve előzetes tereptapasztalatainkkal – iskolalátogatásaink során gyakran a 100-150 

fő közötti intézmények igazgatói és tanárai jellemezték kisiskolaként intézményüket, 

általában a létükért való küzdelmet is hangsúlyozva –, továbbá a számosság és oktatási 

forma alapú definíciós kísérletekkel, azt találtuk: a 150 fős tanulói létszámkorláttal jelölt 

iskolák ill. feladatellátási helyek tipizálhatók, együttesen is leírhatóvá válnak, és nem utolsó 

sorban képesek vagyunk ezen keresztül szélesebb társadalmi összefüggések 

körvonalazására. Vizsgálataink azt mutatják, ezen intézmények egyik fő specifikuma a 

folyamatos egzisztenciális fenyegetettség. 

A bevezetőben már utaltunk rá és a későbbiekben részletesebben foglalkozunk vele, 

azonban most is fontosnak tartjuk jelezni: kutatásunk első fázisában, a 2009/2010-es 

tanévben általános iskolai ellátás Baranya megyében 89 településen, a települések mintegy 
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30%-án zajlott, s ezek között 58 helyen, az érintett települések 65%-án 150 fő alatti 

(tag)intézmény működött, így a 150 fő alatti iskolára Baranya megye közoktatásának egyik 

szerkezeti alappilléreként tekinthetünk. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ebbe az intézményi 

körbe nem csupán kistelepülési iskolák tartoznak. A 63 iskola közül 44, vagyis a 150 fő 

alatti intézmények kétharmada található 1000 fő alatti településen, a többi ennél nagyobb 

községben vagy városban helyezkedik el. A hét „városi kisiskolához” pedig (egy 

kivételével, mely alternatív pedagógiát alkalmazó intézmény) valami módon köthető a 

hátrányos helyzet fogalma – vagy a hátrányos helyzetű tanulók magas száma miatt (ez 

mindegyikükre jellemző), vagy pedig területi elhelyezkedésük okán, mivel városi 

peremterületen, hátrányos helyzetű településrészen működnek. 

Hogy érdemes ezt a létszámhatárt alapul venni, azt Hermann vizsgálata (HERMANN, 

2005) is igazolja, jelezve, hogy a 150 fő alatti intézmények köre markánsan elkülöníthető: 

„Számukat tekintve a kisiskolák jelentős arányt képviselnek az általános iskolákon belül. A 

százötven fősnél kisebb iskolák adják a települési önkormányzati általános iskolák csaknem 

egyharmadát. Ugyanakkor a diákoknak kevesebb mint 10 %-a tanul ezekben az 

iskolákban.” (1. táblázat) Az eredményességi mutatók (továbbtanulás) vizsgálata során az 

általános iskolák négy kategóriáját hasonlítja össze (a 150 fősnél kisebb falusi általános 

iskolákat, a nagyobb falusi általános iskolákat, a vidéki városi és a budapesti iskolákat), 

melynek során a 150 fő alatti intézményi kör esetében mutatható ki szignifikáns különbség.  
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1. táblázat: Iskolák és diákok száma, 2002. 

  
Iskolák száma Diákok száma 

Csak alsó tagozatos falusi 

iskolák 
244 8,42% 6034 0,75% 

Falusi iskolák 100-nál 

kevesebb diákkal 
273 9,42% 20034 2,49% 

Falusi iskolák 100-150 

diákkal 
398 13,73% 49223 6,11% 

Falusi iskolák 150-200 

diákkal 
302 10,42% 52182 6,48% 

Falusi iskolák 200-nál több 

diákkal 
533 18,39% 168744 20,95% 

Városi iskolák 1149 39,63% 509413 63,23% 

  
 100%  100% 

 

Forrás: HERMANN, 2005 (Részlet az 1. táblázatból – „A települési önkormányzati általános 

iskolák ráfordításainak átlagos mutatói, 2002”) 

 

A 150 fős létszámhatárt indokolja a már említett, 2006-ban történt törvénymódosítás, mely 

vizsgálatunk kezdetekor alapvetően határozta meg a hazai intézményrendszer átalakulását. 

A közoktatási törvény csak a 8 évfolyammal működő iskolákat nevezte meg „általános 

iskola”-ként, így az ennél kevesebb évfolyammal működőknek tagintézményként 

csatlakozniuk kellett egy 8 évfolyamos iskolához, ezt kiegészítve 2007-től csak azok az 

iskolák indíthattak 7. és 8. évfolyamon osztályt, ahol legalább 15 fő tanult. Ez egyszerű 

matematikai számítással azt jelenti, hogy legalább 120 fős tanulólétszámmal kellett 

rendelkezniük az iskoláknak (minimum 15 fős osztálylétszám az alacsonyabb 

évfolyamokon biztosítja csak, hogy 7-8. évfolyamon legyen majd 15 tanuló). Vagyis 

minimum 120, illetve mivel a tanulói migrációra különösen érzékeny intézményekről van 

szó, ennél több, mintegy 150 diák jelentett jövőt, kínált perspektívát.10  

                                                           

10 A fogalomhasználat kapcsán jelezzük, hogy az a politikai közbeszédnek is részévé vált, egyes pártok 

szakmapolitikai állásfoglalásaiban is megjelenik a kisiskola fogalma. Anélkül, hogy a politikai pártok 

programjait elemeznénk, idézzük a Magyar Demokrata Fórum 2010-es választási programjának egy részét, 



 23 

Korábban említettük, hogy a ’90-es évektől több, a kisiskolákat tömörítő szervezet 

jött létre. Ezek egyike a 2002 óta máig működő Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák 

Közművelődési Egyesülete. Az egyesület célja „a Bács-Kiskun megyében működő 

legfeljebb 150 tanulót nyilvántartó általános iskolák együttműködése”11 – és az 

alapszabályban rögzített létszámmeghatározás is rámutat, hogy a tanárok, igazgatók 

körében ez egy lényegi feltétel: a magukat kisiskolaként definiálók egyesületében lévők a 

150 fő alatti létszámot tartják önmagukra nézve meghatározónak. Ugyanígy tesz a Weston 

által idézett angol Small School Forum, melynek tagjai – a kisiskolák képviselői – szerint 

kisiskolának azt az intézményt nevezhetjük, mely 150 fő alatti tanulólétszámmal működik. 

(WESTON, 2000) 

Itt jegyezzük meg, a dolgozatnak nem szándéka általánosító, bármiféle számosságon 

(tanulólétszám, településméret, tanítólétszám) alapuló érvényes kisiskola-definíció 

létrehozása. Sokkal inkább az, hogy összegezze és értelmezze a fogalom használatba 

vételének tudománytörténeti tapasztalatát, valamint jelezze a terminusnak a jelen 

dolgozatban elgondolt jelentését.  

 

 

Kérdőíves vizsgálat a kisiskolák fogalmához – a kisiskolák jellemzői 

 

A baranyai kisiskolák (jelen esetben a 150 fő alatti intézmények) vezetőinek 

körében végzett, a dolgozat bevezetőjében ismertetett kérdőíves vizsgálatunk – bár 

nem reprezentatív – úgy tűnik, igazolja kiinduló feltételezésünket, mely szerint a 

150 fő alatti intézmények a mai magyar közoktatási rendszerben kisiskolának 

tekinthetők. A 38 válaszadóból az „Ön szerint illik-e az iskolájára a kisiskola 

kifejezés?” kérdésre (MK1. táblázat12) 35 igazgató válaszolt „igen”-nel, míg az a 

három intézményvezető, aki a „nem”-et választotta, indoklásában a magasabb 

létszámra valamint arra hivatkozott, hogy az intézményben nincs összevont osztály, 

                                                                                                                                                                                 

mely a minimális iskolaméretet 160 főben határozta meg: „Megteremtendők a járási önkormányzatok a mai 

legalsó szintű, falusi önkormányzatok helyett. Az általános iskolákat ezek a legalább 30-40 ezer lakost 

képviselő önkormányzatok tartsák fenn. Elengedhetetlen a minimális iskolaméret és osztálylétszám 

meghatározása is. Az előbbinek legalább 160-200, az utóbbinak pedig minimum 20-25 főnél legyen az alsó 

határa.”  

http://nezopontintezet.hu/files/2012/03/Munka-%C3%A9s-m%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g-

meg%C3%BAjul%C3%B3-Magyarorsz%C3%A1g-2010.pdf  [2014. 08. 28.] 
11 Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete: http://www.kisiskolak.atw.hu/ [2012. 03. 02.] 
12 A „MK” jelzéssel ellátott táblázatok arra utalnak, hogy a mellékletben találhatóak, és az igazgatók körében 

végzett kérdőíves felméréshez kötődő táblázatok – a továbbiakban folyamatosan eszerint járunk el. 

http://www.kisiskolak.atw.hu/
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és az iskola 8 évfolyammal működik. A 35 megerősítő válaszhoz kötődő nyitott 

kérdésre („Kérem, indokolja, miért illik Ön szerint az iskolájára a kisiskola 

kifejezés!”) érkező válaszok többsége – miként ez várható is volt – elsősorban az 

alacsony tanulólétszámmal érvel, bár egyik sem említi meg, mit is ért „alacsony” 

létszám alatt. Mégis az látható, hogy az iskolaigazgatók által megfogalmazottak 

akaratlanul is reflektálnak a kutatók által használt definíciós körre, s a meghatározás 

ez esetben is számosságon alapul, bár pontos indikátor megjegyzése nélkül: az 

iskola tanulói létszámát említi 27 válasz, tanárlétszámot 4, az évfolyamonkénti 

osztályok számát (mely szerint nincsenek párhuzamos osztályok) 2, az évfolyamok 

számát 1, a település lakosságszámát („kistelepülés”) 3. Vannak önmagukkal 

magyarázó válaszok is („Mert az iskola valóban kicsi.”; „Mert ez tényleg 

kisiskola!”), melyek már a kérdésfeltevést is feleslegesnek vélik. A további érvek 

leginkább a kisiskola feltételezett/tapasztalt előnyeihez vagy pozitívumaihoz 

kapcsolódnak: családias légkör (6 válaszadó), jól ismerik egymást (4), odafigyelés 

(2), emellett ketten említik a kicsi iskolaépületet és szintén ketten a hátrányos 

helyzet (tanulók, térség) meglétét is ide sorolják. Négy igazgató válaszában egyúttal 

valamiféle védekezés, magyarázkodás is megjelenik:  

- „A kisiskola kifejezés a létszám miatt igaz, a nyújtott teljesítmény miatt 

nem.” 

- „Számunkra ez a kifejezés nem jelent negatívumot, hiszen jól felszerelt, 

minden eszközzel rendelkező intézmény vagyunk.” 

- „De a tanulóknak nagy előnyt jelent kis létszámú osztályokban tanulni.” 

- „Nem érzem pejoratív kifejezésnek esetünkben.” 

A válaszadók harmada értékelő elemmel társítja a kisiskola kifejezést. A terminus – 

nem tudományos, hanem szakmai vagy köznyelvi fogalomként – jól láthatóan 

megtermelte a maga jelentéseit. Elsődleges jelentésén túl – melyet a kérdőíves 

vizsgálat és a tudományos diskurzus is igazolni látszik, hogy az elsődleges 

fogalomképző a jellemzően alacsony tanulólétszám – az értelmezési körbe kerülnek 

a kisiskolákhoz kötődő értékelemek, hiányok is.  

 

A kérdőív következő egységére térve: az, hogy a kisiskola kifejezést 

iskolájukra vonatkozóan nagy többséggel jellemzőnek tartják az intézményvezetők, 

nem jelenti azt, hogy hivatalos dokumentumokban is használnák, ami 

természetesnek is tekinthető, hiszen semmilyen jogszabály nem említi a fogalmat. A 
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38 válaszadóból 9 jelezte, hogy valamely iskolai dokumentumban szerepel a 

kisiskola elnevezés (MK2. táblázat): 

- a szervezeti és működési szabályzatban (1); 

- a pedagógiai programban (5); 

- az éves munkatervben (5); 

- az éves beszámolóban (7); 

- pályázati dokumentációban (8). 

 

A 38 válaszadó többsége (36 fő) kitöltötte a kérdőív azon részét, mely a kisiskolák 

jellemzőire kérdezett rá („Kérem, sorolja fel azt az 5 jellemzőt, amelyek Ön szerint 

leginkább jellemzők a kisiskolákra!”) A többnyire 3-5 jellemzőt soroló válaszokat 

kategóriákba rendeztük, és az ez alapján kirajzolódó kép az alábbiak szerint alakul: 
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2. táblázat: A kisiskolák jellemzői 

 
jellemzők fő 

fő 

összesen 

számossághoz kötődő 

jellemzők 

alacsony tanulólétszám 26 37 

alacsony tanárlétszám 5 

osztályok száma (1-4. évfolyam 

vagy évfolyamonként 1 osztály) 

4 

kistelepülés 2 

(osztály)szervezés összevont osztályok vagy tanórák 8 8 

negatív töltésű 

jellemzők  

hátrányos helyzet 4 20 

szűkös anyagiak, infrastruktúra 4 

bizonytalan jövő, küzdelem a 

fennmaradásért 

3 

szakos ellátás hiánya 3 

tanárok leterheltsége 2 

tagiskolai lét 2 

a tanulók képessége nagyon 

vegyes 

1 

kevés jó képességű tanuló vállal 

fel sok feladatot 

1 

pozitív töltésű jellemzők családias 20 93 

egyéni bánásmód 10 

jó kapcsolatok (szülőkkel) 10 

közösségépítés, jó kapcsolatok 

(diák-diák, diák-tanár) 

7 

empátia, befogadás, törődés 7 

gyermekközpontúság 4 

tanárok felkészültsége, jó 

szakmai munka 

4 

biztonság 3 

együttműködés (intézményen 

belül és intézmények között), 

összefogás 

3 

átláthatóság 2 

szép környezet 2 

komplex feladatellátás 2 

hátránykompenzálás, 

tehetséggondozás 

2 

támogatottság a településen 2 

szerepvállalás a településen 2 

egy diákra több idő jut 2 

nem kell ingázniuk a diákoknak 2 

kiváló felszereltség 2 

barátságok, szeretet 1 

mindenki ismer mindenkit 1 

már a szülők is ide jártak 1 

sok program 1 

a tanulók később is „megállják a 

helyüket” 

1 

hatékonyabb intézményvezetők 1 

komplex ismeretek a gyerekekről 1 
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A kérdőíves vizsgálat eredményei alapján a kisiskolákhoz kötődően a pozitívumok, 

előnyös jellemzők válnak hangsúlyossá, a kisiskolákhoz kapcsolt negatív elemek 

vagy hátrányok sokkal inkább az interjúkban, a terepmunka során jelennek meg. 

Emellett a fentiekben is jelzett számosság hangsúlyos jelenléte figyelhető meg: a 

legtöbb válaszadó az alacsony létszámot jelezte. 

A pozitívumok említése (93 esetben) az önreprezentáció hangsúlyos 

elemeként van jelen, ezzel együtt a negatív jellemzők lényegesen kisebb arányban 

(20 esetben) fordulnak elő. Nem egyszer a „más” iskolákhoz való viszonyítás is 

megjelenik a válaszokban („a pedagógusnak sokkal több, összetettebb munkát kell 

végeznie”; „jobban ismerik egymást az idejárók”; „több az egy tanulóra jutó idő”; 

„szorosabb kapcsolatok”; „hátrányosabb családi háttér”; „intézmények közötti 

együttműködések gyakoribbak”; „nagyobb odafigyelés”; „szeretetteljesebb”; 

„átláthatóbb”; „eredményesebb közösségi élet”; „hatékonyabb intézményvezetők”). 

A kérdőíves vizsgálat jól mutatja: a feltett kérdés kapcsán korántsem a kisiskola 

tulajdonságcsoportja jelenik meg, sokkal inkább az önreprezentáció természetesnek 

tekinthető stratégiája, amelyben az önértelmezés elsősorban a pozitívnak vélt 

tulajdonságok mentén alakul. Arra tehát, hogy „milyen a kisiskola?” sokkal kevésbé 

kaptunk választ, mint arra, miként is látják (pontosabban: láttatják) az 

intézményvezetők saját (kis)iskolájukat.  

 

 

2. A kisiskola előnyeiről és hátrányairól 

 

A bevezetőben már jeleztük, hogy mind a kisiskolák előnyeinek és hátrányainak vizsgálata, 

mind a kisiskola vagy kistelepülési iskola és az eredményesség-hatékonyság-méltányosság 

kérdésköre számos kutatás tárgya. 

 

2.1. A kisiskolák előnyei és hátrányai 

 

A kisiskolák vagy a kistelepülési iskolák előnyei között tartja számon a szakirodalom a 

pozitív iskolai légkört, a kapcsolatok minőségét (szoros kapcsolat a helyi társadalommal és 

a szülővel) a neveltséget, a településen lévő munkahelyeket, a népességmegtartó erőt, a 

hátrányok között pedig elsősorban az infrastrukturális hiányokat, a humánerőforrás 

problémáit (tanári foglalkoztatás, szakrendszerű oktatás), a gyengébb eredményességet, a 
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magas fenntartási költségeket, az izolációt (IMRE, 2012: 127).  Imre Anna egy 1997-es, 

1000 fő alatti települések iskoláira vonatkozó elemzése problémaként jelzi az osztatlan 

oktatást és a szaktanári ellátottság hiányosságát, a helyettesítés megoldatlanságát, 

ugyanakkor pozitívumként jelenik meg az egy pedagógusra és egy osztályra jutó 

tanulólétszám (IMRE, 1997). Forray R. Katalin a helyi iskola működése melletti érveket 

emocionális és pedagógiai szempontok szerint osztályozza. Emocionális tényezőként jelzi a 

megfosztottság érzését az iskola nélküli településeken13, pedagógiai tényezőként sorolja, 

hogy – főként az önálló kisiskolákban – pedagógiai kísérletek, fejlesztések indulnak el, 

jelentős a pályázati aktivitás, a kevés értelmiségi lakossal rendelkező településen sikerülhet 

pedagógusokat letelepíteni, a tanulóknak keveset vagy egyáltalán nem kell utazniuk, ha 

pedig osztatlan formában, heterogén tanulócsoportban zajlik az oktatás, az újabb – a 

későbbiekben részletezett – előnyökkel járhat. (FORRAY, 2009: 250-251) A hátrányok 

között kiemeli, hogy számos kisiskola szociális szempontból homogénné válhat, ami 

gyakran etnikai homogenitást is jelent, így szegregált iskolák alakulhatnak ki, ezzel együtt a 

pedagógusok is marginalizálódhatnak, szakmai izoláció következhet be. A kisiskolák elleni 

érvként jelenik meg továbbá a magas költség és a hiányosabb felszereltség, ez utóbbiaknál 

azonban a szegregációt és az izolált helyzetet jelentősebb problémaként fogalmazza meg. 

(FORRAY, 2009: 252-253) A többször idézett, 2006-ban megjelent OPEK elemzés is 

kiemeli, hogy a kistelepülések kisiskoláiban14 növekszik legnagyobb mértékben a hátrányos 

helyzetű tanulók aránya, ami egyrészt a szülők iskolaválasztási motivációival, másrészt 

azzal függ össze, hogy ezek az intézmények rákényszerülnek arra, hogy nyitott beiskolázási 

politikát folytassanak. A tanulmány kitér arra is, hogy a vizsgált iskolákban alacsonyabb 

képzettségi szintet tapasztaltak a tanárok körében, gyakori a szaktanári ellátottság hiánya 

(főként az idegennyelv-tanítás terén), szakmai korlátokba ütköznek (a kis tantestületekben 

nem jöhetnek létre tantárgyi munkaközösségek, nehezebben jutnak hozzá a szakmai 

szolgáltatásokhoz), és a „szülők iskolával szembeni relatív igénytelensége” tapasztalható 

(KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 8).  

 

 

                                                           

13 „Természetesen nem az iskolarendszerű tanulástól érzi magát megfosztva az iskola nélküli település, hanem 

a helyi iskola épületében, berendezésében, pedagógusaiban, tevékenységében tárgyiasult kulturális tőkétől, 

gyermekeik jövőjének, életútjának társadalmi biztonságától.” (FORRAY, 2009: 250) 
14 Jelen esetben – mint ezt fentebb már jeleztük – kistelepülési kisiskoláknak azokat az intézményeket 

nevezzük, melyek „egyiskolás falvak évfolyamonként egy osztállyal működő iskolái, illetve az egyiskolás 

falvak nyolc évfolyamnál kevesebbel működő iskolái” (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 11). 
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Kérdőíves vizsgálat – a kisiskolák előnyei és hátrányai 

 

A baranyai 150 fő alatti létszámmal működő általános iskolákban zajló kérdőíves 

mikrokutatásunkban megkértük az iskolák vezetőit, nevezzék meg a kisiskolák 

előnyeit és hátrányait. A kisiskolák előnyei között soroltak (3. táblázat) majd 

mindegyike az alacsony tanulólétszámhoz köthető jellemző, és dominálnak a 

szakmai-pedagógiai munkához kötődő pozitívumok, a negatívumok között (4. 

táblázat) a szakmai szempontok mellett megjelennek az anyagi és egzisztenciális 

hátrányok. A szakirodalom által sorolt előnyöket az iskolaigazgatók is megerősítik, 

a leggyakrabban előforduló válaszok jelen esetben is az alábbiakhoz köthetők:  

- pozitív iskolai légkör: egyéni bánásmód, családias légkör, empátia és 

befogadás, több idő jut mindenre/mindenkire;  

- kapcsolatok: jó kapcsolat a szülőkkel, „mindenki ismer mindenkit”; 

- hatékonyabb nevelés-oktatás. 

A válaszok elsősorban a tanulók iskolai helyzetét, tanulmányait segítő 

pozitívumokra koncentrálnak, a település életében megjelenő hasznosság – amit 

szintén gyakran említenek vonatkozó írások – csak egy-egy esetben fordul elő a 

jellemzők között. A hátrányok esetében a szakirodalom által soroltak 

(infrastrukturális hiányok, magas fenntartási költségek, a humánerőforrás problémái, 

gyengébb eredményesség, hátrányos helyzetű tanulók magas aránya, izoláció) 

mellett megjelennek a kulturális hátrányok (kevesebb lehetőség kulturális téren), a 

pályázati lehetőségek behatároltsága, az egzisztenciális bizonytalanság, a negatív 

vélemények és a támogatottság hiánya. Míg a pozitívumok között főként a kisiskolai 

létből fakadó, de az iskola belső világához kapcsolódó jellemzőket sorolták az 

igazgatók, addig a hátrányok között a tágabb környezet (melybe más iskolák éppúgy 

beletartoznak, mint az oktatáspolitikai vagy anyagi, jogszabályi támogatottság) 

okozta hátrányok is megjelennek.    
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3. táblázat: A kisiskolák előnyei („Ön szerint melyek egy kisiskola előnyei? Kérem, 

a 3 legfontosabbnak ítélt jellemzőt sorolja fel!”) 

jellemzők fő összesen 

egyéni bánásmód  20 20 

családias  14 14 

alacsony létszám  11 11 

mindenre (egy diákra is) 

több idő jut 

 6 6 

jó kapcsolatok (szülőkkel)  6 6 

empátia, befogadás, törődés, 

odafigyelés, inklúzió 

 8 8 

hátránykompenzálás, 

tehetséggondozás, 

esélyegyenlőség 

 5 5 

gyermekközpontúság  2 2 

mindenki ismer mindenkit, 

komplex ismeretek a 

gyerekekről 

 9 9 

átláthatóság  1 1 

hatékonyabb nevelés-oktatás  3 10 

 alapvető készségek 

biztonságos 

megalapozása 

1 

 könnyebben 

alkalmazhatók az új 

pedagógiai eljárások, 

módszerek 

1 

 tanulók 

motiválhatósága 

1 

 könnyebb, 

eredményesebb 

segítségnyújtás 

1 

 több lehetőség 

szereplésre 

1 

 kevesebb fegyelmezési 

probléma, 

magatartászavarok 

kezelése 

2 

közvetlenség  2 2 

népességmegtartó erő  1 1 

nyugodt környezet 

(biztonság) 

 1 1 

problémaérzékenység  1 1 

szerepvállalás a településen 

– kulturális élet 

 1 1 

felszereltség – fejlett IKT 

eszközpark 

 1 1 

összesen  99 99 
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4. táblázat: A kisiskolák hátrányai („Ön szerint melyek egy kisiskola hátrányai? 

Kérem, a 3 legfontosabbnak ítélt jellemzőt sorolja fel!”) 

 

jellemzők fő összesen 

alacsony tanulólétszám 

és ez ebből fakadó 

szakmai hátrányok 

alacsony létszám 5 21 

osztályszervezés - összevont 

osztályok 

5 

kevesebb versenyhelyzet, 

csapatjáték szervezésére 

kevesebb lehetőség 

9 

szűk kapcsolati lehetőségek 1 

nagyobb közösségbe való 

beilleszkedés nehézsége 

1 

alacsony 

tanulólétszámból 

fakadó anyagi 

hátrányok (szűkös 

anyagiak) 

finanszírozás, fenntartás 

nehézsége 

7 20 

hiányos infrastruktúra, 

felszereltség 

8 

szűk pályázati lehetőségek 5 

alacsony 

tanulólétszámból 

fakadó egzisztenciális 

hátrányok 

bizonytalanság, bezárás 

veszélye 

7 10 

tagiskolai lét, függés 2 

nagyobb iskolák ártó 

szándéka 

1 

hátrányos helyzetű 

tanulók nagyobb száma 

hátrányos helyzetű tanulók 

nagyobb száma 

5 9 

gyengébb teljesítmény, 

minőségi és hatékonysági 

problémák 

4 

alacsony 

pedagóguslétszám 

szervezési és humánerőforrás 

gondok, túlterheltség 

7 14 

szakos ellátás nehezen 

biztosítható (sok óraadó) 

7 

kulturális hátrányok  11 11 

negatív vélemények, 

támogatottság hiánya 

 4 6 

 szülők iskolaválasztása a 

nagyobb intézmények 

irányába 

2 

bezártság, izoláció  4 4 

kitörési lehetőség 

hiánya 

 1 1 

szegregáció  1 1 

összesen    97 

 

 

Tovább árnyalja a kisiskolák előnyeiről és hátrányiról alkotott képet egy 2009-ben, az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben végzett lakossági adatfelvétel. A kérdések között 
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szerepelt az is, hogy hol kedvezőbb a helyzet: a kisiskolákban vagy a nagyobb települések 

nagyobb iskoláiban. Az összesített adatokat az 1. ábra mutatja. 

 

1. ábra: A kistelepülési iskolák megítélése a lakosságban, % (Lakossági adatfelvétel, 2009. 

OFI)

 
Forrás: IMRE, 2012: 128 

 

A megkérdezettek véleménye szerint a nagyobb iskolák esetében kedvezőbb az iskolaépület 

állapota és az iskola felszereltsége, míg a kisiskolák szembetűnő előnye a kapcsolatok terén 

nyilvánul meg. Jobbnak ítélik mind a helyi közösséggel való kapcsolatot, mind pedig a 

diákok egymás közötti és a tanárok szülőkkel való kapcsolatát. Az oktatás 

eredményességére vonatkozóan nem találunk különbséget, többnyire mindkét iskolában 

egyformán jónak ítélik, ahogy a pedagógiai munka színvonalát is, bár utóbbi téren a 

kisiskolák megítélése enyhe mértékben ugyan, de pozitívabb, mint a nagy iskoláké. (IMRE, 

2012: 127) A lakossági adatfelvétel eredményei alapján akár azt is feltételezhetnénk, hogy a 

szülők iskolaválasztás során előnyben részesítik – de legalábbis nem részesítik hátrányban – 

a kisiskolákat, azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a fentebb leírt, a kisiskolákra 

jellemző nyitott beiskolázási politika és az ebből következő tanulóösszetétel (hátrányos 

helyzetű tanulók magas aránya) miatt a szülők egyre inkább a közelben lévő nagyobb 

településre járatják gyermeküket iskolába. Ez utóbbi a tanulók közel negyedét érinti az 

Oktatáspolitikai Elemzések Központja által vizsgált iskolákban. (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 8) 
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2.2. Eredményesség, hatékonyság, méltányosság  

 

Az oktatás eredményességének, hatékonyságának és méltányosságának kérdésköre gyakran 

tárgyalt téma, akár egyes iskolák, akár oktatási rendszerek tekintetében. Az oktatás 

minőségét elemző szakirodalom a három fogalom erős összefüggéseire mutat rá, így többek 

között Lannert Judit a minőségi oktatási környezet kialakításának lehetőségét a 

hatékonyság, eredményesség, méltányosság fogalomrendszere mentén írja le (LANNERT, 

2004). A kisiskolákról szólva megkerülhetetlen, hogy ne foglalkozzunk azok 

eredményességével, hatékonyságával, méltányosságával. Ezt indokolja az is, hogy a 

kisiskolák reprezentációja és önreprezentációja – ahogy ezt a kérdőíves vizsgálatunk szintén 

mutatta – a „minőségi problémákhoz” is kötődik. 

Ahogy a dolgozat eddigi tárgyalt témáiból látható, a kisiskolák előnyeit és hátrányait 

taglaló írások mindegyike foglalkozik az eredményesség kérdésével. Többen 

hangsúlyozzák, hogy mind a politikai és szakmai diskurzusokban, mind a közbeszédben a 

kisiskolák az eredménytelenség jelképei lettek. „A kisiskolák a magyar közoktatás 

hatékonysági és eredményességi problémáinak „helyettesítő szimbólumává” váltak annak 

ellenére, hogy e problémák elsősorban a közoktatás más szegmenseiben jelentkeznek” – írja 

az idézett 2006-os elemzés (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 9). Váradi Monika pedig így 

fogalmaz: „A kisiskolák problémáját minden ellenkező, meggondolásra méltó érv ellenére 

kizárólag méret- és költséghatékonysági szempontból kezelő, létszámadatokban 

gondolkodó oktatáspolitika számára a kisiskola az alacsony színvonal metonímiájává vált, 

ez a szemlélet azt feltételezi, és egyben sugallja, hogy a nagyobb (városi) iskola nemcsak 

hatékonyabb, de eleve eredményesebb, jobb minőségű is.” (VÁRADI, 2008: 164) 

A baranyai kérdőíves vizsgálatunkban az igazgatói vélemények kevésbé osztják a 

kisiskolákra aggatott „eredménytelen”, „kevésbé hatékony” jelzőket, ha említik is, ezt 

többnyire összekötik a hátrányos helyzetű tanulók magasabb számával. Bár a mikrokutatás 

korántsem reprezentatív, az eredményességre vonatkozó – a tapasztalatokon alapuló – 

megállapítások összhangban állnak az erre irányuló kutatások következtetéseivel. A fentebb 

már idézett magyarázó, mentegetőző intézményvezetői példák arra engednek következtetni, 

hogy ezzel a kevéssé igazolható, sztereotip kisiskola-képpel számtalanszor találkoztak 

gyakorlatuk során.  

Az eredményességre vonatkozóan – a fentebb említett Lannert-tanulmányt idézve – 

megállapíthatjuk, hogy bár gyakran használt fogalom, nem alakult ki teljes körű szakmai 

konszenzus a pontos tartalmát illetően. A nemzetközi gyakorlat a tanulói teljesítmény 
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mérését helyezi fókuszba, mely a kimeneti eredményeket méri, hangsúlyt helyezve a 

bemenethez viszonyított fejlődés mérésére. (LANNERT, 2004)  

Az iskolai eredményesség több esetben az iskolai sikeresség-sikertelenség 

fogalmával is összekapcsolódik. Forray R. Katalin a ’90-es évek elején Somogy megyei 

iskolák példáján vizsgálta az iskolai sikertelenséget az aprófalvas térségekben. Az adatok 

alapján „a kis létszámú iskolák „gyengébb” intézmények (már ami az oktatás és nevelés 

hatékonyságát jelenti)” – ugyanis több az évismétlő és a túlkoros tanuló, mint máshol. A 

további adatelemzés azonban azt mutatta, hogy az adott települések helyzete a mérvadó: 

azokban az iskolákban rosszabbak a mutatók, amelyek kedvezőtlen, hátrányos helyzetű 

településen vannak, illetve az ezekről a településekről a körzeti iskolákba bejáró diákokat 

jellemzi a gyakoribb iskolai kudarc. Ennek magyarázatát a települések demográfiai 

jellemzőiben, a népesség összetételében találja meg a szerző. (FORRAY, 1992: 101) A 

tanulók hátrányos helyzetét pedig fokozhatja, hogy a hátrányos helyzetű települések 

iskoláiban, ahová ők járnak, hiányosabb az inrfastrukturális és a humán-erőforrásbeli háttér, 

valamint az itt dolgozó pedagógusok sem kapják meg azt a speciális segítséget, amelyre 

szükségük lenne. (FORRAY, 1992: 101) Így az eredményesség kérdésköre máris 

összekapcsolódik a méltányosság fogalmával. 

Imre Annának több írása is foglalkozik az eredményesség témakörével. 1997-ben 

megjelent tanulmánya (IMRE, 1997) a kistelepülések (1000 fő alatti falvak) kisiskoláit 

vizsgálja, s elemzése kitér az oktatás eredményességének vizsgálatára. Több kutatás adatait 

felhasználva arra a következtetésre jutott, hogy míg a tanulmányi eredmények tekintetében 

(főként a matematika területén) a községi iskoláké a leggyengébb mutató, azonban ha a 

nevelési-szocializációs eredményességet vizsgáljuk (fő mutató ebben az esetben a deviáns 

viselkedésformák előfordulási aránya – HALÁSZ (1996) alapján), akkor a kisebb 

települések, községek adatai kedvezőbbek. 2004-ben megjelent tanulmányában 

(Kistelepülési iskolák és eredményesség) Imre Anna ezt a megközelítést folytatva finomítja 

az eredményességre vonatkozó mutatókat, hangsúlyozva, hogy az eredményesség fogalmát 

érdemes tágan értelmeznünk: a szűkebb értelemben vett tanulmányi teljesítmény mellett a 

szocializációs eredményességet – a társadalmi normák és értékek elsajátítását – is vizsgálja, 

kiegészítve ezt egy újabb sikerkritériummal, a helyi igényeknek való megfelelés 

mikéntjével. Az adatok alapján a tanulmányi eredményesség tekintetében a kisiskolák 

alacsonyabb teljesítményt mutatnak: gyengébbek a tesztekkel mért tanulmányi eredmények 

és kedvezőtlenebbek a továbbtanulási mutatók. A kisiskolák végzőseinek csak 

háromnegyede folytatja a tanulmányait, a továbbtanulás iránya pedig sokkal inkább a 
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szakiskola, mint az más, nagyobb települések iskoláinak végzősei körében tapasztalható. A 

szocializációs eredményesség mutatói azonban ebben a kutatásban is a kisiskolák javára 

billentik a mérleget, mivel mind az iskolai hiányzások, mind a viselkedési problémák 

tekintetében pozitívabb képet mutatnak ezek az intézmények. (Mindez azonban – mutat rá 

Imre Anna – nem jelenti azt, hogy az itt tanuló diákok jobban szeretnének iskolába járni.) A 

harmadik indikátor – a helyi igényeknek való megfelelés – mérése azt mutatja, hogy a 

kisiskolákban van a legtöbb „az iskolával nagyon szoros kapcsolatot tartó szülő”, 

ugyanakkor ez nem esik egybe azzal, hogy az iskola és a szülői igények összhangban 

volnának, a települési önkormányzatok elvárásai pedig sok esetben távol vannak az iskola 

szakmai szempontjaitól. (IMRE, 2004a)  

Egy 2012-ben megjelent tanulmányában Imre Anna újfent foglalkozik a 

kistelepülési iskolák eredményességi mutatóival, kiemelve ezek közül az évismétlési 

adatokat. Az évismétlők aránya a 2009/2010-es tanév adatai szerint az általános iskolákban 

1,9%, és a kistelepülési iskolák a maguk 2%-os értékével ehhez hasonló képet mutatnak. Ha 

azonban az országos eredményt tovább bontjuk területi adatokra, azt tapasztaljuk, hogy 

vannak olyan megyék, ahol jelentősen magasabb az évismétlők aránya ill. nagyobb eltérés 

tapasztalható a kistelepülési iskolák és a többi iskola mutatói között: ott tapasztalható ez, 

ahol magasabb a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók aránya. (IMRE, 2012: 132-133) 

A 2006-ban megjelent elemzés (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006) szintén foglalkozik az 

általa vizsgált kisiskolák eredményességével, ehhez fő adatként a továbbtanulási mutatókat 

és az országos kompetenciamérések eredményeit használja. Az összesített továbbtanulási 

adatok alapján a vizsgált kisiskolák a többi iskolához hasonló adattal rendelkeznek, azonban 

a továbbtanulás iránya – ahogy ez a kistelepülések esetében már tapasztalható volt – inkább 

a szakképzés (szakközépiskolák és szakiskolák) felé mutat. Az elemzők arra is felhívják a 

figyelmet, hogy ezek az adatok nem járnak együtt azzal, hogy a városi iskolákban 

magasabb színvonalú az oktatás, mivel a továbbtanulást befolyásoló tanulmányi 

eredményeket erősen meghatározzák az egyéni jellemzők és a családi háttér, emellett 

figyelembe kell venni, hogy nemcsak a diákok tudása határozza meg a továbbtanulási 

döntéseket. (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 31-32) Voltaképp az egyes tanulási utak 

réteghelyzethez kötöttsége (vö: FEHÉRVÁRI, 2014: 23) nyilvánul meg a kisiskolák 

tanulóinak iskolai karrierjében. Az országos kompetenciamérések adatai alapján pedig az 

elemzők megerősítik, hogy a települések méretének csökkenésével a tanulói teljesítmények 

csökkenését tapasztalhatjuk. Enne oka azonban nem az, hogy a kisiskolákban alacsonyabb 

az oktatás színvonala, mivel a nagy eltérés a tanulók kedvezőtlenebb szociokulturális 
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hátteréből adódik. (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 9, 33-34) Ez igazolja a baranyai kisiskolák 

körében zajló mikrokutatásunkban szereplő igazgatói véleményeket is . 

Váradi Monika a kisiskolák és eredményesség összefüggéseire irányuló kutatásokat 

így összegzi: „A kisiskolák nem kevésbé eredményesek, mint a nagyobb települések 

iskolái, de fordítva is igaz az állítás: nem is kompenzálják a már meglévő hátrányokat. E 

tekintetben azonban nem mutatkozik különbség a városi és falusi iskolák között. (Hermann 

– Varga, 2006: 125; Horn, 2005). Magyarán: vannak jól és rosszul teljesítő iskolák, 

függetlenül a méretüktől. (Hermann, 2005; Hermann – Varga, 2006; lásd még Horn, 2005; 

Keller – Mártonfi, 2006; Kisiskolák…, 2006; Lannert, 2005)” Ezt alátámasztották a 

többcélú kistérségi társulások körében zajló kutatásaik eredményei, amikor is azt 

tapasztalták, hogy vannak „jó” és vannak „rossz” kisiskolák is, a nagyobb iskolák pedig 

nem automatikusan jobb minőségű intézmények. (VÁRADI, 2008: 164) 

Az országos kompetenciaméréseket feldolgozó jelentések több szempontból elemzik 

az adott év mérési adatait, az előző évekhez viszonyított tendenciákat. A 2012. évi mérés 

következtetéseit összegző jelentés (BALÁZS – LAK – SZABÓ – VADÁSZ, 2013) foglalkozik a 

területi különbségekkel is. Az adatok alapján Észak-Magyarország és Észak-Alföld 

alacsonyabb teljesítménye látható (M1. ábra)15 – megjegyezzük, ezek újfent azok a 

térségek, ahol magasabb a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók aránya. Ha 

településtípusok szerint vizsgáljuk a tanulók teljesítménykülönbségeit (M2. ábra), mind 

szövegértés, mind matematika terén azt tapasztalhatjuk, hogy a községi iskolák mutatják a 

leggyengébb tanulói teljesítményt, melynek fő okaként jelölik meg az elemzők, hogy a 

különböző településtípusok más gazdasági és szociális jellemzőkkel bírnak (BALÁZS – LAK 

– SZABÓ – VADÁSZ, 2013: 16). Tovább árnyalja a képet a kompetenciamérések során 

használt tanulói háttérkérdőív, ami a családi jellemzők (családiháttér-index) és a tanulók 

szövegértési képessége, valamint matematikai eszköztudása közötti kapcsolat feltárását 

segíti. Az elemzés újfent hangsúlyozza, hogy „megközelítőleg ugyanolyan mértékben 

növekszik a tanulók átlagos teljesítménye a CSH-index értékének növekedésével” (BALÁZS 

– LAK – SZABÓ – VADÁSZ, 2013: 33). Mindezek a megállapítások az előzőekben bemutatott 

vizsgálati eredményeket erősítik: mivel a kisiskolák többsége községben található és magas 

a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók aránya is, az alacsonyabb vizsgaeredményességi 

                                                           

15 A táblázatokhoz hasonlóan járunk el az ábrák számozása során: az „M” betűvel jelölt ábrák a Mellékletben 

szerepelnek. 
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mutatók ennek következményei, nem pedig a pedagógiai munka feltételezett alacsonyabb 

színvonalának. 

A hatékonyság egy újabb fogalom, mely szakmai diskurzusokban gyakran előkerül a 

közoktatás kapcsán, sokszor éppen az eredményesség vagy a minőség szinonimájaként, 

máskor pedig a takarékosságot, a kiadások csökkentését értik alatta. (HERMANN – VARGA, 

2006: 118) A fogalmat azonban a Hermann Zoltán és Varga Júlia által is használt 

kontextusban értjük, amikor is a ráfordítások és az eredményesség viszonyát helyezzük 

fókuszba, vagyis „azt, hogy hogyan használjuk fel, mennyire költjük el jól az oktatásra 

szánt pénzt” (HERMANN – VARGA, 2006: 118). Az oktatás hatékonysága tehát valóban az 

eredményességgel összefüggő kifejezés, de nem egy azt helyettesítő fogalom.16 Egy adott 

oktatási rendszer költséghatékonyságát azonban nehéz meghatározni, hiszen – ahogy erre 

Polónyi rámutat – a ráfordításokat (pl. egy tanulóra jutó ráfordítás bizonyos program 

esetén) ugyan egyszerűbb mérni, az eredményesség mérése (pl. elért tanulmányi 

eredmények, képzési programok tartalmi sajátosságai) során többféle akadályba 

ütközhetünk. (POLÓNYI, 2002: 68-69) Az Egyesült Államokban a Coleman-jelentés 

megjelenését (1966) követően több, az iskola eredményességének befolyásoló tényezőit 

elemző tanulmány született. Ezek legtöbbje szerint nincs szignifikáns összefüggés a tanár-

diák arány és a tanulók teljesítménye között, valamint nincs erős összefüggés az iskolai 

ráfordítások és a diákok teljesítménye között. (VARGA, 1998: 146)  

 A méretgazdaságosságot vizsgálva a témánk vonatkozásában is fontos kérdés merül 

fel: létezik-e optimális iskolanagyság? Bár a nagyobb iskolákban általában alacsonyabb az 

átlagköltség, egyes elemzők kiemelik, hogy nincs optimális iskolaméret. Ezzel együtt az 

iskola méretének növelése sem vezet feltétlenül a költségek megtakarításához, mivel a 

bezárásokkal megtakarított források jelentős részét a megnövekedett utazási költségekre 

kell fordítani. A vizsgálatok szerint a kisiskolákra fordított átlagköltség ugyan magasabb, a 

tanulók teljesítménye nem gyengébb, mint a nagyobb iskolák diákjainak teljesítménye. 

(VARGA, 1998: 153)  

Fentebb már említettük, hogy a kisiskolákat gyakran illetik a „nem hatékony” 

jelzővel, és a közoktatásban jelentkező hatékonyságveszteségek egyik hangsúlyos okaként a 

                                                           

16 Semjén a Psacharopoulos – Woodhall és Mingat –Tan szerzőpárosokra hivatkozva megkülönbözteti a külső 

és a belső hatékonyság fogalmát. A belső hatékonyság az oktatás közvetlen céljait és az ezekhez kapcsolódó 

költségeket helyezi fókuszba, melyben fontos indikátorként van jelen például az évismétlések és a 

lemorzsolódás aránya, a különböző kompetenciamérő tesztek eredményei. A külső hatékonyság az oktatási 

ágazaton kívüli hatást méri, olyan hangsúlyos mutatókkal, mint többek között a munkaerőpiacra és a 

gazdasági növekedésre gyakorolt hatás. A külső és belső hatékonyság összesített eredménye az oktatás teljes 

vagy globális hatékonysága, amit allokatív vagy társadalmi hatékonyságnak is nevezhetünk. (SEMJÉN, 2005)  
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falusi kisiskolák magas költségeit és alacsony eredményességét jelölik meg. (HERMANN, 

2005) Ugyanakkor például az alacsonyabb tanár-diák arányt vizsgálva azt tapasztaljuk, 

hogy ez Magyarországon nemcsak a falusi kisiskoláknak, hanem a budapesti iskoláknak is 

jellemzője. (LANNERT, 2008: 280) Hermann Zoltán főként 2002-es adatokra épülő 

vizsgálata választ keresett arra a kérdésre, hogy vajon mekkora megtakarítással járna, ha a 

diákok a kisiskolák helyett nagyobb iskolákban tanulnának, emellett elemezte az iskolák 

eredményességében jelenlévő különbségeket. A vizsgálat rámutatott, hogy az iskolaméret 

csökkenése valóban együtt jár a fajlagos költségek növekedésével, azonban megszüntetésük 

1-2 %-os megtakarítással járna csupán (5. táblázat), és ezt tovább csökkentené a tanulók 

utaztatásának költsége. A 100 fő alatti létszámmal működő iskolák bezárásával – ha a 

tanulók egy átlagos falusi iskolákba járnának – 4%-kal csökkennének a falusi iskolák 

kiadásai, és ez az arány az összes önkormányzati iskola kiadásaihoz mérten csupán 1%. Ha 

a minimális tanulólétszámot 150 főben határozzuk meg, az elérhető megtakarítás összesen 

2%. Összességében tehát hiába magasabbak a kisiskolák fajlagos kiadásai, mivel ezekben 

kevés diák tanul, a makroszintű oktatási kiadásokhoz képest alacsony megtakarítást 

eredményezne a bezárásuk. (HERMANN, 2005) 

 

5. táblázat: A falusi kisiskolák bezárásával elérhető megtakarítások becsült felső határa, 2002 (%)  

 Fajlagos kiadások* Foglalkoztatott tanárok** 

 

A falvak 

iskoláihoz 

mérten 

Az összes 

önkormányzati 

iskolához 

mérten 

A falvak 

iskoláihoz 

mérten 

Az összes 

önkormányzati 

iskolához 

mérten 

* A 2. táblázat (1) specifikációja alapján. 

** A 2. táblázat (3) specifikációja alapján. 

100 fősnél kisebb 

iskolák bezárása 
4,25 0,95 4,67 1,16 

150 fősnél kisebb 

iskolák bezárása 
9,52 2,12 9,61 2,38 

200 fősnél kisebb 

iskolák bezárása 
12,72 2,83 12,24 3,03 

Forrás: HERMANN, 2005 

 

Ezen érvek mellett fontos figyelembe venni a szülők mint iskolahasználók véleményét is az 

iskolabezárásokra vonatkozóan. A 2009-es országos oktatási közvélemény-kutatás 

rámutatott, hogy a felnőtt lakosság csekély (0,4%) hányada véli úgy, hogy a kistelepülések 
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kisiskoláit be kellene zárni, ha nincs a fenntartásukra elegendő forrás, egyharmaduk 

(33,8%) szerint mindenképpen ragaszkodni kell az iskolához és más erőforrásokat kell 

bevonni (M1. táblázat). (JELENTÉS…, 2011: 412) 

Herrmann is azt a – fentebb már részletesebben taglalt – tényt mutatja vizsgálatában, 

hogy az iskolák közötti különbségek elsősorban az iskolák tanuló-összetételéből, a családi 

háttértényezőkből fakadnak: „Összességében tehát a kistelepülési iskolák eredményessége a 

nagyobb falusi iskolákéhoz hasonló és csak kis mértékben marad el a városi iskolákétól: 

sem a falusi, sem a városi iskolák nem teljesítenek jól a kedvezőtlen családi hátterű diákok 

oktatásában.” (HERMANN – VARGA, 2006: 125) Így a falusi kisiskolák bezárása nem járna 

automatikusan a tanulói teljesítmények javulásával. 

 A kisiskolák eredményességének és hatékonyságának kérdésköre – ahogy az eddig 

tárgyaltakból is kitűnik – erősen összefonódik a méltányosság fogalmával. A többször 

idézett OPEK-jelentés szintén rámutat, hogy a vizsgált iskolák nagy hányadában az oktatás 

eredményességével és méltányosságával kapcsolatos problémák mindegyike megjelenik, 

miközben ezek a problémák nem kisiskolaspecifikumként értelmezendők, hiszen a 

gyengébb eredményeket főként a tanulóösszetétel – a hátrányos helyzetűek magasabb 

aránya – magyarázza. (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 45) Így a kisiskolák kérdésköre is rámutat 

a magyar közoktatás egy hangsúlyos jellemzőjére, mely a PISA vizsgálatok során 

megmutatkozott: az erősen szelektív magyar iskolarendszer egyik fő jellemzője, hogy a 

nemzetközi mérésben résztvevő országok közül „Magyarországon befolyásolja legnagyobb 

mértékben a szülők iskolai végzettsége és egyéb családi háttérjellemzője a tanulók iskolai 

teljesítményét” (HORN – SINKA, 2006: 347). A PISA vizsgálatok idősoros adatainak 

elemzése során pedig az is látható, hogy 2003 és 2012 között Magyarországon a helyzet 

gyakorlatilag változatlan: míg az OECD átlagmutató szerint – a matematika-eredmények 

tekintetében – a családi háttér teljesítményt meghatározó szerepe kis mértékben ugyan 

(17%-ról 15%-ra), de csökkent, addig Magyarországon ez a mutató egyrészt magasabb 

(23%), másrészt nem mutat csökkenést.17 (FEHÉRVÁRI, 2014: 20-21) Az egyenlőtlenségek 

és az iskola viszonyrendszerével foglalkozó hazai kutatási eredményeket összegző írásában 

Fehérvári rávilágít, hogy már az 1970-es években kimutatható volt, hogy az iskola nem 

bontja le a társadalmi egyenlőtlenségeket és olyan szelekciós mechanizmusokat működtet, 

melyek a magasabb státuszú csoportok számára kedveznek, és ez – bár számos változás 

                                                           

17 A 2012-es PISA vizsgálat eredményeit is elemző Fehérvári – Széll tanulmány szintén hangsúlyozza, hogy a 

családi háttérnek a teljesítményre gyakorolt hatása jelentősen az OECD-átlag felett van. (FEHÉRVÁRI – SZÉLL, 

2014: 51)  
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történt – a rendszerváltást követően is tapasztalható a magyarországi oktatási rendszerben. 

(FEHÉRVÁRI, 2014: 20) 

 A méltányosság témakörét tárgyalva fontos megemlítenünk, hogy a fogalom bár 

jellemzően része a hazai szakmai diskurzusoknak, használata és értelmezése nem terjed ki 

az oktatás minden színterére. Vagy ahogy a Keller – Mártonfi szerzőpáros – a 2000-ben és 

2003-ban lezajlott PISA vizsgálatokat követően – erre rámutatott: az OECD-

megközelítések csak a szűkebb szakértői és igazgatási elit köréhez jutottak el, miközben 

intézményi szinten való szakmai lefordításukra nem került sor (KELLER – MÁRTONFI, 2006: 

382). Egy 2012-ben a lakosság és a pedagógusok körében végzett közvéleménykutatás 

eredményei pedig azt mutatják, hogy a pedagógusok ugyan szinte kivétel nélkül hallottak a 

PISA vizsgálatról, annak tartalmát, konkrét eredményeit illetően „meglepően 

tájékozatlanok” (LANNERT, 2012: 1). 

Az 1990-es években végbement paradigmaváltás részeként említi Radó Péter, hogy 

az európai országok oktatáspolitikájának kulcsfontosságú fogalma lett az oktatási 

méltányosság, mely egy 1997-es OECD megfogalmazás szerint „egy olyan jellegű oktatási 

környezetre vonatkozik, amelyben az egyéneknek módjukban áll, hogy képességeik és 

tehetségük alapján tekintsék át választási lehetőségeiket és hozzanak döntéseket, s ebben ne 

sztereotípiák, egyoldalú elvárások és diszkriminációs hatások befolyásolják őket. Az 

oktatási méltányosság megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel rendelkező fiatal számára 

lehetővé teszi, hogy fejlessze készségeit, lehetővé téve számára, hogy produktív, 

cselekvőképes polgárrá váljon. Ez az oktatási környezet nemtől, etnikai hovatartozástól és 

szociális háttértől függetlenül nyit meg gazdasági és társadalmi lehetőségeket.” (RADÓ, 

2007: 12) 

Varga Aranka az esélyegyenlőség és méltányosság fogalmának értelmezése során 

arra helyezi a hangsúlyt, hogy az esélyegyenlőség (equality) elsősorban egyenlő 

hozzáférést, egyenlő bánásmódot takar, míg az egyenlő esélyek vagy méltányosság (equity) 

biztosítása azokat a tevékenységeket foglalja magába, melyek az egyenlőtlenségek 

ellensúlyozására irányulnak és „valódi hozzáférést eredményeznek a különböző 

szempontból egyenlőtlen helyzetben lévő személyek és csoportok számára” (VARGA, 

2013a: 12).  Keller és Mártonfi a fogalom kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy 

használatának nem teljes körű elfogadottsága részben szemantikai gyökerű, mivel az 

„equity” kifejezés az igazságosság, jogszerűség fogalmakkal azonosítható, a magyar nyelvű 

„méltányosság” kifejezés a köznyelvben erősen paternalisztikus attitűdöt hordoz, ami pedig 

éppen ellentétes az „equity” eredeti céljával. A konszenzusos álláspont képviselői szerint – 
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mivel mindeddig nincs megfelelőbb fordítása a szónak – ha következetesen használjuk a 

kifejezést, felveszi annak eredeti jelentését. (KELLER – MÁRTONFI, 2006: 383)  

Visszatérve a magyarországi oktatási rendszer méltányosságának kérdésköréhez, 

érdemes foglalkoznunk az OECD 2012-ben megjelent – elsősorban a PISA vizsgálatok 

eredményeire épülő –, a méltányosság és minőség összefüggéseit tárgyaló jelentéséhez. A 

beszámoló első fejezetének egyik grafikonja azt a problémakört demonstrálja, mellyel a 

magyar közoktatás láthatóan hosszútávon sem tud megbirkózni (M3. ábra). Közoktatásunk 

egyik meghatározó mutatója a tanulók iskolai teljesítményének és szocio-ökonómiai 

státuszának szoros összegfüggése. A magyar iskolarendszer jellemzően konzerválja és 

újratermeli az eleve fennálló társadalmi különbségeket. Az elemzési példa – mely az eredeti 

szövegben a grafikon olvasását segíti és nem a magyarországi specialitásra koncentrál – 

éppen Magyarország, hiszen ebben a mutatóban a vizsgált országok oktatási rendszereinek 

sereghajtói vagyunk. Az elemzés kiemeli: míg a migráns tanulók esetében nem számottevő 

a státuszuk teljesítményre gyakorolt hatása – nyilván azért, mert Magyarországon ez 

önmagában is alacsony szám –, addig a szocio-ökonómiai státusz alapvetően befolyásolja a 

tanulói teljesítményt: az alacsony státusz 3,5-szörös kockázatot jelent arra vonatkozóan, 

hogy egy tanuló a 2. szint alatti teljesítményűek csoportjába tartozzon. (OECD, 2012: 17) 

Egyúttal a jelentés az oktatási ráfordítások hosszú távon való megtérülését is hangsúlyozza, 

valamint azt, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó oktatási rendszerek a magas minőség és a 

méltányosság megfelelő kombinációját hozzák létre (M4. ábra).18 (OECD, 2012: 14) 

A Fehérvári – Széll szerzőpáros ezzel összefüggésben egy újabb fontos aspektusra 

hívja fel a figyelmet a PISA vizsgálatok eredményeit elemezve: az általános tendencia 

szerint – egy kivételtől eltekintve – azokban az országokban, ahol 2003 óta 

teljesítményjavulás tapasztalható, „ez nem a méltányosság rovására történt”, ezzel is 

bizonyítást nyerve, hogy „egy oktatási rendszer lehet eredményes és méltányos is egyben” 

(FEHÉRVÁRI – SZÉLL, 2014: 46). 

A fentiekben számba vett kutatási eredményekből kiindulva egyetértünk azzal a 

megállapítással, hogy a központi oktatásirányítás feladata, hogy „kisiskola-politika” helyett 

inkább minőségpolitikára helyezze a hangsúlyt, s olyan mechanizmusokat működtessen, 

mely településtől és intézménytípustól függetlenül segíti, hogy a hatékonysági, 

                                                           

18 „The evidence is conclusive: equity in education pays off. The highest performing education systems across 

OECD countries are those that combine high quality and equity.” OECD (2012), Equity and Quality in 

Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, OECD Publishing., 14 
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eredményességi, méltányossági problémák megoldódjanak (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 46). 

Ez reflektál egyúttal arra az alfejezet bevezetőjében említett koncepcióra, mely – nem a 

kisiskolákra vonatkozóan, hanem tágabb összefüggésben a magyar oktatási rendszert 

tekintve – hangsúlyozza, hogy a „jó minőségű oktatás” egyszerre hatékony, eredményes és 

méltányos (LANNERT, 2004; SZÉLL, 2013). 

 

 

3. Osztatlan és részben osztott iskolák 

 

A korábban nagymértékben meghatározó oktatási forma, az osztatlan vagy részben osztott 

iskola (életkor ill. évfolyam szerint vegyes osztályok szervezése) az elmúlt évtizedekben 

jelentősen háttérbe szorult, sőt – Forray R. Katalin megfogalmazásával élve – a „kényszerű 

fejletlenség jellemzőjeként” tekintenek rá, így a megszüntetésükre irányuló akarat is 

folyamatosan tapasztalható a magyarországi közoktatásban (FORRAY, 1998: 22). Hogy 

mégis fontos foglalkoznunk ezzel a témával, azt több dolog indokolja: (1) egyrészt mind a 

mai napig léteznek osztatlan tanítási rendben dolgozó iskolák, nem csupán 

Magyarországon; (2) másrészt az osztatlan oktatási forma számtalan előnye ismert, ami 

ellentmond annak, hogy az e rend szerint működő iskolák elavult, korszerűtlen intézmények 

lennének; (3) harmadrészt a jelenlegi oktatáspolitika újra helyzetbe hozta az osztatlan 

iskolákat: a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 89. §-a alapján azon a 

településen, ahol legalább nyolc alsó tagozatos korú gyermek lakik és a szülők igénylik, 

meg kell szervezni az alsó tagozat feladatait ellátó iskolát, és alsó tagozaton összevont 

osztályok is szervezhetők (Köznevelési törvény 4. § 22.)19. (4) Negyedrészt – és ez 

dolgozatunk tárgya szempontjából a leginkább hangsúlyozandó szempont – részben a 

kisiskola fogalmi meghatározásával, részben pedig magával a kisiskola szervezésével 

szorosan összefüggő oktatási formáról van szó. 

 Magyarországon az osztatlan iskolák két megjelenési formája közül csak az 

egyikkel, az egyes évfolyamok összevonásával szervezett intézménnyel találkozunk. (Az 

osztatlan iskola másik változata az évfolyamok nélküli iskola20, ahol teljesítmény alapján, 

                                                           

19 Egy későbbi fejezetben foglalkozunk a kisiskolák (újra)indításának kérdéskörével. 
20 Az évfolyam nélküli iskolákat MASON és STIMSON 1996-is kiterjedt vizsgálatában elemzi. Az elemzés 

felhívja a figyelmet arra, hogy főként az európai országokban a tradicionális oktatási formák uralkodnak. 

Összehasonlító vizsgálatukból kiderül, hogy az évfolyam nélküli iskola kevésbé elterjedt. Kombinált (nem 

tisztán évfolyam nélküli) osztályok Kaliforniában 17%-ban vannak, míg a többi államban ez 3-7%, és még 

ennél is alacsonyabb Kanadában, Angliában és más európai országokban. Az amerikai vizsgálatokból pedig 
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rugalmas csoportszervezéssel egyénre szabott oktatás valósul meg, vö: IMRE, 2012: 130). 

Az osztatlan vagy részben osztott21 iskolák a ’70-es évekig a magyar iskolarendszer 

meghatározó elemei voltak. A 6. táblázat adatai mutatják, hogy 1950-ben még az iskolák 

több mint fele osztatlan, több mint egyhatoda részben osztott formában működött. Az 

iskolák számának csökkenésével az osztatlan és részben osztott iskolák száma is változott, s 

az utóbbiakat jelentősebben érintették a változások. 1980-ra – az 1950-es adathoz képest – 

41%-kal csökkent az általános iskolák száma, és már csupán egyötödük volt osztatlan, 8%-

uk részben osztott. 1995-re ugyan az iskolák számának enyhe növekedését tapasztaljuk, az 

osztatlan és részben osztott iskolák száma tovább csökkent (az összes iskola 10 ill. 5%-a).  

 

6. táblázat: Az iskolák (ezen belül a részben osztott és az osztatlan iskolák) számának 

alakulása Magyarországon 

tanév iskolák száma részben osztott osztatlan 

1950 6185 1163 3490 

1960 6307 1278 2873 

1970 5480 885 2248 

1980 3633 301 737 

1990 3548 154 442 

1995 3809 202 392 

Forrás: FORRAY, 1998: 9 (részlet az 1. sz. táblázatból) 

                                                                                                                                                                                 

kiderül – és ez számunkra különösen hangsúlyos –, hogy az oktatási formák közötti különbségeket 

befolyásoló tényezők nagyon hasonlóak a kisiskolák alakulástörténetét befolyásoló tényezőkhöz. Az 

évfolyamok nélküli osztályok megjelenése függ attól, hogy mely államokban helyezkednek el, milyen 

lakókörnyezetben, mekkora az iskolaméret és milyen a tanév időbeosztása. MASON és STIMSON vizsgálata 12 

államban, 571 általános iskolában zajlott, és több mint 10.000 osztályt vizsgáltak. Az évfolyamok szerint 

bontott osztályok aránya 95,3%, a kettő vagy három fokozatú összevonás 4,4%. A tisztán évfolyam nélküli 

osztályok kifejezetten ritkák, 0 és 0,8 közötti a %-os arányuk, a vizsgált 10.262 osztályból mindössze 29 

(0,3%) ilyen osztállyal találkozunk. (MASON – STIMSON, 1996) Érdemes felfigyelnünk arra, hogy a 

fogalomhasználat kapcsán számos területen aktuális és hangsúlyos probléma egyfelől a terminus által jelölt 

jelentések, értelmezések különbözősége – a kisiskola fogalmának használatba vételekor ez újra és újra 

előkerülő probléma – másfelől ugyanannak a jelentéskörnek többféle terminussal való jelölése, amint erre az 

idézett tanulmány is kitér. Például a „combination classes” (jelen esetben 2 vagy 3 évfolyam egy osztályban 

való tanítását jelenti) az angol nyelvű szakirodalomban „multigrade” vagy „split-grade classes”-ként is jelölt, 

ahogy a „nongreded classes”-t az angol terminológia „mixed-age”, „multi-age”, „ungreded classes” 

kifejezéssel is jelöli. (MASON – STIMSON, 1996) A terminushasználatban lévő sokszínűség felhívja a figyelmet 

arra, hogy valószínűsíthetően az erről szóló diskurzus korántsem egységes. 
21 A Pedagógiai Lexikon vonatkozó szócikkei alapján:  

- osztatlan iskola: „egy tanerős iskola, rendszerint kis- vagy szórványtelepülésen (tanya, szállás) működő 

iskola, ahol a tanulók életkori és évfolyam szerinti bontás nélkül egy tanteremben, egy tanító irányításával 

tanulnak” (BÁTHORY – FALUS, 1997: III/90), 

- részben osztott iskola: „összevont osztályú tanulócsoportos, legalább két tanítóval/tanárral működő iskola, 

ahol az évfolyamok szerinti bontás (osztálybontás) csak részben valósul meg” (BÁTHORY – FALUS, 1997: 

III/266). 
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 Az osztatlan tanulásszervezéssel működő iskolák azonban nem tűntek el: Imre Anna 

számításai szerint 2000 után az általános iskolai feladat-ellátási helyek 23,4%-a működött 

osztatlan formában, elsősorban Borsod, Nógrád, Somogy és Vas megyében (IMRE, 2012: 

131). Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a diákok is magas arányban tanulnak 

összevont tanulócsoportban, ezzel együtt a diákok 2,4 %-a korántsem elhanyagolható 

létszám. Ahogyan azt a 2. ábra mutatja, az osztatlan formában tanulók arányát tekintve 

2000 és 2007 között jelentős változás nem történt (IMRE, 2012: 131), ami jelzi számunkra, 

hogy az osztatlan vagy részben osztott iskolák jelenlétével folyamatosan számolnunk kell. 

Az oktatáspolitika jelenlegi szándékai az újabb – fentebb már idézett – törvényi 

szabályozással láthatóan ezt tovább erősítik, erősíthetik.  

 

 

2. ábra: Osztatlan formában tanulók aránya a kistelepülési és nem kistelepülési iskolákban, % 

(2001, 2004, 2007) 

 
 

Forrás: IMRE, 2012: 131 (3. ábra. Oktatási Minisztérium statisztikái alapján Híves Tamás 

számításai)  

  

Az összevont tanulócsoportban való tanítás azonban – számos előnye ellenére – nem 

tekinthető elfogadottnak sem szakmai, sem szülői körben. Forray R. Katalin szülők körében 

végzett vizsgálata – melynek során 30 borsodi, nógrádi és zalai település 16 iskolájában, 

440 családdal töltettek ki kérdőívet – az osztott, osztatlan és részben osztott oktatáshoz való 

viszonyt központi kérdésnek tekintette. A legtöbb szülő szerint (45%) az osztatlan oktatás 

önmagában nem jobb vagy rosszabb, mint az osztott, hanem a tanártól függ. 30% viszont 

egyértelműen rosszabbnak gondolja, míg 10% szerint ugyanolyannak mondható (FORRAY, 
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1998: 39). Az adatok elemzése során a tanulmány szerzője arra a következtetésre jut, hogy 

„a kérdezettek inkább negatívan vélekednek az osztatlan (vegyes életkorú csoportoknak 

szervezett) oktatásról, de elismerik, hogy a tanártól függően lehet jó minőségű is” (FORRAY, 

1998: 27). Ugyanakkor ugyanez az adatsor megmutatja azt is, hogy korántsem beszélhetünk 

teljes elutasításról a szülők körében, sőt, a szülők egy része – saját tapasztalatai alapján - 

minden oktatáspolitikai szándéktól függetlenül vagy akár annak ellenében hisz az osztatlan 

oktatás magas minőségében. 

 Az összevont tanulócsoportban zajló oktatással kapcsolatos ellenérzés, mely a 

múltból ittragadt szükséges rosszként, korszerűtlen oktatási formaként tekint erre az iskola- 

ill. osztályszervezési módra, nem magyarországi jelenség. Szász Judit a romániai helyzetet 

így foglalja össze: „Az összevont osztályos tanulásszervezés a hazai oktatásügy rút 

kiskacsája. A közvetlen érintetteken kívül még tanügyi berkekben is csupán véletlenszerűen 

kerül szóba. Amikor pedig szóba kerül, rendszerint az illető osztályokat irányító 

pedagógusok iránti együttérzés, illetve a szóban forgó pedagógusok munkájukkal 

kapcsolatos siralmai fogalmazódnak meg.” (SZÁSZ, 2007a) Kolozs megyei tanítók körében 

végzett kérdőíves felmérésükben – melynek tárgya az összevont (a tanulmányban 

„szimultán”-ként megnevezett) tanulásszervezés helyezte a romániai magyar kisebbség 

oktatása terén – feltették azt a kérdést is, hogy szeretnének-e a tanítók osztott osztályban 

tanítani, és a többségük (hivatkozva a könnyebb, sikeresebb, alaposabb munkavégzés 

lehetőségére, „több elégtételre”) igennel válaszolt. (SZÁSZ, 2007b) A szimultán 

tanulásszervezés tehát láthatóan az osztálytanítók körében sem népszerű: inkább az ehhez 

kapcsolódó hátrányokban ismerik fel azonosságait ennek az oktatási formának. 

 Az osztatlan oktatással kapcsolatos tanulmányának Laki Tamásné találó címet adott: 

„Falusi kisiskola – múzeum vagy reformpedagógiai műhely?” (LAKI, 2010) Az osztatlan 

oktatás kettős megítélése tapasztalható a szakmai diskurzusokban, s az elmúlt években-

évtizedekben számos olyan tanulmány született, mely rámutat, hogy az osztatlan oktatás 

többféle megjelenésével találkozhatunk a reformpedagógiákban. Szász Judit hivatkozott 

tanulmánya elemzi azokat a reformpedagógiai irányzatokat, melyek nem hívei az életkor 

szerinti osztályba sorolásnak. John Dewey a hagyományos osztály és tantárgy alapú 

„könyviskola” helyett a tanulók saját tapasztalatára épülő tevékenységei kerülnek a 

középpontba. Maria Montessori a különböző életkorú gyermekek egy csoportba sorolását 

hirdette, mivel ez mintázza a családot, mely a természetes tanulási környezetet biztosítja. A 

Helen Parkhurst nevéhez kötődő Dalton-terv alapján szervezett iskolákban is az egyéni 

fejlődés optimális körülményeinek megteremtésén van a hangsúly, oly módon, hogy 
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bevezette a tanár által szervezett, szabadon választható „penzumokat”. Parkhurst a 

megfelelő kereteket egy osztatlan iskolában szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki, s a 

módszertan ma is jelen van a holland alapfokú iskolákban. A német Jena-tervre épülő 

iskolák Peter Petersen azon célkitűzésén alapulnak, hogy olyan körülményeket kell 

biztosítani, ahol az egyén szabad fejlődése együtt jár a közösségi felelősségvállalással, és 

ehhez szükségesnek tartotta a hagyományos évfolyamok szerinti osztálybontást. Olyan 

csoportszervezést javasolt, ahol eltérő életkorú diákok tanulnak együtt. Freinet módszere 

pedig – mely szintén a személyes tapasztalatszerzésre helyezi a hangsúlyt – egy falusi, 

részben osztott iskolában lett a legsikeresebb. (SZÁSZ, 2007a) 

 Laki Tamásné fentebb jelzett írása egy berlini projekt bemutatására is vállalkozik. A 

program – melynek 1992-ben történő bevezetését megfelelő szakmai előkészítés 

(pedagógusok képzése, tárgyi feltételek kialakítása) előzte meg – egy rugalmas iskolakezdő 

szakasz bevezetésére és alkalmazására irányul. Az „évfolyamokon átívelő tanulás” 

(„jahrgangsübergreifendes Lernen”) a szerző szerint az alábbi alapelvekre épül: 

„- minden gyermek már iskolakezdés előtt sok mindent sikeresen megtanult; 

- minden gyermek akar tanulni; 

- a gyermekek különbözőek; 

- a gyermekek aktívan szerzik meg tudásukat és képességeiket; 

- minden gyermek a tanulás során a saját útját járja; 

- a tanulás során minden gyermeknek szüksége van időre és megfelelő ajánlatokra.” 

(LAKI, 2010) 

2009-re már a berlini iskolák nagy többségében bevezetésre került az az oktatási 

forma, ahol összevont 1-2. osztályban tanulnak a diákok. A legtöbben két évig járnak ide, 

de előfordul, hogy egy tanuló csak egy, illetve szükség esetén – ha a tanárok és a szülők 

szerint is ez a hasznosabb – akár három évig tanul az iskolakezdő csoportban. Gyakran 

tevékenykednek vegyes csoportokban a tanulók, emellett mindenki személyre szabott napi 

vagy heti feladatlista alapján önállóan is dolgozik. A szerző arra is rámutat, hogy mind a 

pedagógusok, mind a szülők körében erős támogatottsággal bír a program (LAKI, 2010), 

ami láthatóan hangsúlyosan épít a reformpedagógiák eredményeire. 

 Ahogy az eddigiekben is rámutattunk, az osztatlan oktatás más országokban is jelen 

van, hol nagyobb, hol kisebb mértékben. A FICKERMANN – WEISHAUPT – ZEDLER (1998a) 

által szerkesztett, 1998-ban megjelent gyűjteményes kötet (Kleine Grunschulen in Europa), 

mely egyes európai országok kisiskoláinak helyzetét mutatja be, szintén foglalkozik az 

osztatlan vagy részben osztott iskolákkal. A kötet felhívja a figyelmet arra, hogy vannak 
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országok, ahol az iskola alsó fokán tanulók nagy arányban vesznek részt osztatlan 

oktatásban: Franciaországban 11, Svájcban 20, Norvégiában 45, Hollandiában pedig 90 %-a 

a diákoknak összevont tanulócsoportban tanul. (FICKERMANN – WEISHAUPT – ZEDLER, 

1998b: 26) Hollandiában a „kombinált” osztályok nemcsak a kisiskolákban, hanem a nagy 

létszámú iskolákban is elterjedtek (van GELDER, 1998: 189). A kötetben az osztatlan vagy 

részben osztatott iskolák kapcsán több szerző ír előnyeikről és hátrányaikról, az 

eredményességükről. Meg kell jegyeznünk – egyetértve Forrayval (FORRAY, 1998: 20) –, 

hogy az írásokban érzékelhető a szerzők elfogultsága a kisiskolákkal szemben, 

mindemellett rámutatnak olyan tényezőkre, melyek a magyarországi oktatáspolitika és a 

gyakorló pedagógusok számára is megfontolandók.  

 A számokban mért eredményességre vonatkozóan kevés kutatásról számolnak be a 

tanulmányok, azonban ezek többnyire azt mutatják, az osztatlan tanulócsoportban zajló 

tanulás eredményesebb, de legalábbis nem eredménytelenebb, mint az osztott iskolában 

való tanulás. Finnországban több kutatás irányult a továbbtanulási esélyek vizsgálatára, 

ezek alapján hasonló sikerességet mutatnak az osztott és az osztatlan iskolák. (NIEMI – PIRI, 

1998: 73) A francia kisiskolákról szóló tanulmányban olvashatunk egy olyan vizsgálatról, 

mely feltette azt a kérdést, mi történik, ha több évfolyamot vonunk össze. Az eredmények 

azt mutatták, az összevont évfolyamok számának növekedésével szignifikánsan nőtt a 

matematika tantárgy területén az eredményesség. Egy másik vizsgálat arra mutatott rá, hogy 

csökken a felső tagozaton az évfolyamismétlés veszélye, ha valaki egyosztályos (azaz 

minden évfolyam összevonásával működő) iskolába járt. (FERRIER, 1998: 95-99) Norvég 

kutatások azt mutatják, hogy nem rajzolódik ki egyértelmű összefüggés az osztott és 

osztatlan formában tanulók teljesítménye között. (ZOGLOWEK, 1998: 227-228) Az osztrák 

kisiskolákat bemutató tanulmány szerint nincs olyan kutatás, ami kifejezetten az osztatlan 

képzésben résztvevők eredményességét vizsgálná, azonban a szerző saját tapasztalataiból 

kiindulva arról számol be, nem rosszabb az osztatlan oktatásban részesülő diákok 

teljesítménye. (BERTSCH, 1998: 263) Svájci vizsgálatok is arra az eredményre jutottak, a 

továbbtanulást nem akadályozza az, ha valaki osztatlan iskolába jár, illetve megállapítják, 

hogy vannak jó osztatlan iskolák is és vannak jó osztottak is. (SONDEREGGER, 1998: 286)  

 Az összevont tanulócsoportban megvalósuló oktatásnak számos előnyét sorolják a 

szerzők. Így például Sonderegger hangsúlyozza, hogy az osztatlan iskola egy természetes 

tanulóközösséget mintáz, ami elsősorban a szociális képességek (tolerancia, egymás 

segítése) fejlesztése terén nyújt kiváló lehetőséget, emellett kiemeli az önálló tanulás 

fontosságát, valamint azt a nem elhanyagolható tényezőt, hogy az évfolyamismétlés vagy 
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egy évfolyam átugrása is természetessé válik, nem okoz problémát a diákoknak. 

(SONDEREGGER, 1998: 293) A szerzők többsége a szociális kompetenciák fejlesztését emeli 

ki, így például a Niemi – Piri szerzőpáros a finnországi tapasztalatok alapján írja le, hogy az 

összevont tanulócsoportban tanuló diákokra pozitív hatást gyakorol ez a képzési forma 

(NIEMI – PIRI, 1998: 73?). A hazai szerzők közül Forray R. Katalin – aki szintén részt vett 

az európai kisiskolákról szóló kötet létrehozásában, hiszen a magyarországi helyzetről szóló 

fejezetet ő jegyzi Kozma Tamással közös szerzőségben – több tanulmányában foglalkozik 

az osztatlan kisiskola pedagógiai jellemzőivel. Az általa leírtak – az összevont 

tanulócsoportban való oktatás fő előnyei – az alábbiak: 

- a tanulók közötti interakciók nagyobb gyakorisága; 

- a „diák tanít diákot” a családi testvérhelyzetet idézi; 

- a nyelvi fejlődésre gyakorolt pozitív hatás; 

- a kulturális örökség továbbadásának hatákony módjai; 

- a differenciált oktatás meghatározó jelenléte; 

- a heterogén életkorú csoportok szociális és érzelmi fejlődésre gyakorolt hatásai. 

(FORRAY, 2009: 252) 

 Más szempontú megközelítés Jenzer elemzése: az osztott tanulócsoportokban való 

tanítás veszélyeit sorolja, s ennek ellenpontjaiként fogalmazhatjuk meg az osztatlan oktatás 

jellemzőit, hasznosságát. A veszélyek között említi többek között a szociálisan szegény 

tanulási környezetet, a tanárközpontú oktatást, az individuális kiteljesedésre való kevesebb 

lehetőséget, a szolidaritás alacsonybb szintjét, a különleges tanítási kívánalmak figyelmen 

kívül hagyását, a tanári tolerancia alacsonyabb szintjét, a tanulói passzivitást, a szelekció 

nagyobb lehetőségét. (JENZER, 1991; idézi: SONDEREGGER, 1998: 275-277) 

 

A különböző szerzők vonatkozó írásainak eddigi összefoglalása jelzi azt is, hogy az 

osztatlan ill. részben osztott képzési formához kötődően általában megjelenik egyfajta 

ideológiai pozíció. Ez megtartja azt a szemléletet, ami az osztottat és az osztatlant 

értékelemek mentén hasonlítja össze.  

 

Imre Anna a vegyes életkorú tanulócsoportokban való tanítás kapcsán hangsúlyozza, 

hogy a kutatók által kimutatott iskolai eredményesség valószínűsíthetően az osztatlan 

munkaformából fakadó sajátos tanulásszervezési módoknak is köszönhető. (IMRE, 2012) 

Tereptapasztalataink is megerősítik, hogy az egyéni differenciálás és a kooperatív 

tanulásszervezés, valamint az önálló tanulás magas foka természetes módon jelenik meg 
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ebben az oktatási formában. Az osztatlan oktatás azonban csak lehetőségét nyújtja a 

differenciálás és kooperáció széleskörű megvalósításának. Nem biztos ugyanis, hogy 

valóban tervezett módon megvalósul mindez. Hogy nem minden esetben élnek az osztatlan 

oktatás nyújtotta lehetőségekkel a tanárok, mutatja a fentebb már hivatkozott felmérés, amit 

a romániai magyar oktatásban tanító pedagógusok körében végeztek. A kutatás kiterjedt a 

tanítók módszerpreferenciájára is, s az eredmények azt mutatják, a tanítók főként a 

tanítócentrikus módszereket alkalmazzák szívesen, kevésbé preferálják a tanulókat 

tevékenykedtető módszereket, olyannyira, hogy a természetes lehetőségként adódó 

projektmódszert utolsó vagy utolsó előtti helyre sorolják a megkérdezett pedagógusok. 

Ezzel együtt a munkaformák közül a tanítók többsége a frontális tanulásszervezést részesíti 

előnyben. (SZÁSZ, 2007b) Úgy tűnik, a tanítók által jelzett „unkomfort-érzést” sokkal 

inkább saját módszertani repertoárjuk szűkössége okozza, semmint a munkaforma (vagyis 

az osztatlan oktatás), amelyhez ezt a negatív élményt társítják.  

Az osztatlan oktatással kapcsolatban megfogalmazódnak ellenérvek is. Svájci példát 

hozva fel Sonderegger a gyakran elhangzó ellenérvek közül említi, hogy az osztatlan 

oktatásban kevesebb az aktív tanulóidő, az egyéni fejlesztésre is kevesebb lehetőség van, 

mivel a tanárok több osztállyal kell, hogy foglalkozzanak, az állandó zaj zavarja a tanulást 

és nincs módjuk a gyerekeknek arra, hogy igazán koncentrálni tudjanak. (SONDEREGGER, 

1998: 286) A norvég osztatlan oktatást folytató iskolák kapcsán megfogalmazódott, hogy az 

önálló tanuláshoz nem áll rendelkezésre elegendő taneszköz, és mivel a tanároknak jelentős 

többletmunkát kell végezniük, nagy a tanárok közötti fluktuáció, s a tanító személyének 

gyakori cserélődése hátráltatja a tananyaggal való megfelelő haladást. (ZOGLOWEK, 1998: 

216) A romániai magyar oktatásban résztvevő pedagógusok körében végzett vizsgálat 

szintén az időhiányt és figyelemelvonást említi, emellett a versenyszellem hiányát 

fogalmazzák meg többen, valamint azt, hogy az idősebb tanulók negatív mintát is 

mutathatnak a kisebbeknek. Azt is jelzi azonban a tanulmány szerzője, hogy voltak olyan 

pedagógusok is, akik a szimultán oktatásnak nem látják semmilyen hátrányát. (SZÁSZ, 

2007b) 

 

Kérdőíves vizsgálat – igazgatói vélemények az osztott-osztatlan oktatásról   

 

A baranyai kisiskolákban végzett kérdőíves mikrokutatásunkban megkérdeztük az 

intézményvezetőket, melyek lehetnek az osztatlan iskola vagy tanulócsoport előnyei 

és hátrányai. A 38 kérdőívkitöltő közül 8 fő nem adott választ – vélhetően azok, 
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akik nem érezték igazán kompetensnek magukat e téren, mivel nincs 

osztályösszevonás az iskolában –, emellett többen nem éltek azzal a lehetőséggel, 

hogy a kérdőívben három jellemzőt fogalmazhattak meg, helyette egy vagy kettő 

jellemzőt említettek csupán. Fontos kiemelnünk, hogy a 30 válaszadó nem 

mindegyikének iskolájában van összevont tanulócsoport: 14 olyan iskola van, ahol 

bizonyos osztályok érintettek összevonásban. A csak alsó tagozattal rendelkező 

iskolák (10 válaszadó) osztatlanok vagy részben osztottak, de előfordul 8 

évfolyamos iskolában is összevonás (inkább alsó tagozaton, egy esetben 

készségtárgyak területén felső tagozaton is).22 Így a válaszok csak részben alapulnak 

a „saját” iskolában szerzett tapasztalatokon.  

 Az előnyök és hátrányok összegzése előtt megemlítjük, hogy előfordultak 

nem értékelhető válaszok is, melyekből arra következtethetünk, nem minden 

megkérdezett ismeri az osztatlan iskola vagy tanulócsoport fogalmát (pl. előnyként 

említik: „a tanár figyelmét nem osztja meg”, „azonos életkor”, „nincs 

hangos/csendes óra”), ami jelzi számunkra, hogy a magyarországi pedagógiai 

kultúrának – talán a pedagógusképzés hiányossága miatt is – nem evidens része ez, 

szakmai párbeszéd az összevont osztályokban való oktatásról ritkán zajlik. Négy 

válaszadó szerint nincs ill. nem lehet előnye az osztatlan oktatásnak, egyikük pedig 

a hátrányok kapcsán említi, hogy „visszafejlődést jelentene” az alkalmazása. Ezek a 

válaszok is igazolják azt a fentebb tárgyalt tényt, hogy szakmai körökben is többen – 

Forray R. Katalin kifejezését használva – a „kényszerű fejletlenség” példájaként 

tekintenek ezekre az iskolákra, s az elutasítás odáig terjed, hogy nem is kívánnak 

afelől gondolkodni, hogy az évfolyamok összevonásának lehetnek előnyei. Azzal a 

problémával kerülünk tehát szembe, hogy az oktatási forma népszerűtlensége, az 

oktatási forma ismeretlensége, a hozzá kapcsolt negatív értékek és jelentések 

együttesen ki is szorítják a pedagógiai folyamatok hétköznapi gyakorlatából az 

osztatlan vagy részben osztott iskola fogalmát. (Még azokban az intézményekben is 

találkozunk ezzel a megközelítéssel, ahol alacsony a tanulólétszám.) 

 Az előnyök között a fentebb, a szakirodalom által felsorolt jellemzők 

fordulnak elő. A kölcsönös tanulás-tanítás, illetve a „diák tanít diákot” a 

megkérdezett igazgatók szerint is fontos, legtöbben az „egymástól tanulás” (11 fő) 

hasznosságát említik, valamint azt, hogy „hallják egymás anyagát” (10 fő), aminek 

                                                           

22 Vö: Melléklet MK3., MK4., MK5. számú táblázatai 
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kapcsán a válaszok némelyike további magyarázatot ad: ez előnyös lehet a 

tehetségesebb, gyorsabban haladó tanulónak, de a lemaradóknak is, hiszen újra 

előkerül az a tananyag, aminek a megértése szükséges a továbbhaladáshoz, és 

mindezzel együtt voltaképp mindenki számára hasznos lehet, mert a folyamatos 

ismétlés segít a fogalmak rögzítésében, valamint a folyamatos előre- ill. 

visszatekintésre is lehetőséget nyújt. Az önállóság, az önállóan végzett munka 

természetessége szintén magasabb számban (9 fő) fordul elő a válaszok között, és 

ezzel összefüggésben a nagyobb fokú fegyelem és koncentráció (4 fő). Módszertani 

elemek szintén megjelennek a válaszok között: az egyéni differenciálás (5 fő) és a 

csoportalakítás (2 fő) lehetősége is az osztatlan tanulócsoportok előnye. A szociális 

kompetencia fejlesztésének is természetes terepe az osztatlan oktatás: a nagyobbak 

kisebbek felé irányuló segítségnyújtása (2 fő), az együttműködési készség (3 fő), az 

empátia és tolerancia (3 fő), a közösségi szellem alakulása (4 fő) fontos elemei a 

szociális és emocionális fejlődésnek. Az egy-egy esetben előforduló válaszok közül 

kiemeljük a pedagógusokra vonatkozó elemeket: egy válaszadó szerint felkészültebb 

pedagógusok dolgoznak az osztatlan tanulócsoportokkal, másikuk pedig a nagyobb 

fokú tervezettség hasznosságát hangsúlyozza. Más kutatások is rámutatnak erre, így 

Zanetel olaszországi tapasztalatok alapján hangsúlyozza a rugalmas szervezés 

folyamatos jelenlétét és a pedagógusok szakértő mivoltát, mivel mind a frontális, 

mind a csendes foglalkozások, mind pedig az életkor szempontjából heterogén 

csoportok szervezésében élen kell, hogy járjanak. (ZANETEL, 1998) 

 Míg az osztatlan oktatás előnyeinek sorolásakor a válaszadók elsősorban a 

diákok szempontjából hasznos jellemzőket említik, addig a hátrányok között 

legnagyobb számban a pedagógus munkáját közvetlenül befolyásoló tényezők 

fordulnak elő. A tanárok nehezebb munkáját, leterheltségét (több felkészülésre van 

szükség, figyelemmegosztás, nehéz óravezetés) hangsúlyozzák (9 fő), továbbá a 

folyamatos időproblémákat (7 fő), ami több téren megnyilvánul: kevesebb idő jut a 

tananyagra, egy korcsoportra, egy diákra, egyéni foglalkozásra. Szintén a 

pedagógusokra vonatkozik, hogy módszertani nehézségeket említ egy-egy fő, 

mégpedig a korlátozott módszertani szabadságot és a nehéz csoportalakítást, 

emellett a megfelelő felszereltség hiányát is jelzik. Többen (6 fő) az osztatlan 

oktatás hatékonyságára vonatkozóan vetnek fel problémákat: kevésbé hatékony, a 

tanulók fejlődése korlátozott, kevesebben jelentkeznek érettségit adó intézménybe, 

nem kapnak megfelelő felkészítést a tanulók, nem megfelelő a számonkérés. 
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Emellett azokat, amiket az osztatlan oktatás előnyeinek tekintettek az 

intézményvezetők, átfordítva hátrányként is megfogalmaznak. Így például az önálló 

munkavégzésre való képesség megszerzésének árnyoldala, hogy „csendes órákon 

nehezebben tanulnak önállóan a tanulók” (4 fő), a kooperációs készségek alakulása 

mellett hiányként élik meg, hogy nem alakul ki versenyszellem (2 fő), és a tanulók 

eltérő életkora is hátrány forrása lehet („életkorból fakadó hierarchia 

érvényesülése”, „korcsoportok közti eltérésből adódó feszültség”). Vannak, akik a 

differenciálásra nem mint az osztatlan oktatás mintegy önmagából fakadó 

lehetőségére tekintenek, hanem éppen úgy vélik, az egyéni fejlesztés, differenciálás, 

tehetséggondozás kevésbé valósul meg ezeken a helyeken (3 fő). A Kolozs megyei 

felméréshez hasonlóan felmerül hátrányként az is, hogy a különböző évfolyamhoz 

tartozó tanulók zavarják egymást a tanulásban (2 fő). Összességében a válaszok 

között a Sondenegger, Zoglowek és Szász által említett hátrányok mindegyike 

említésre kerül a 30 igazgatói válaszban. Több esetben sorolnak ezen kívül nem az 

összevonásból, hanem a kisiskola-létből fakadó hátrányokat (pl. „szerényebb tárgyi 

környezet”, „nagyobb települések kulturális és egyéb előnyei nincsenek meg”, 

„szakos ellátottság”). A további – egy-egy esetben említett – válaszok közül 

kiemeljük az „előítélet”, az „emberi butaság” és a „hozzá nem értés” 

megfogalmazásokat. Ezekben az esetekben – a kérdőív tartalmi elemzéséből 

következtetve – a válaszadók vélhetően az osztatlan kisiskola reprezentációs 

keretére vonatkozóan fogalmazták meg kritikai észrevételeiket: tulajdonképpen 

azokat, melyeket a szakirodalom elemzése kapcsán magunk is leírtunk korábban.  

 

A dolgozat egy későbbi fejezete, egy kisiskola újranyitásáról szóló esettanulmányunk során 

rámutatunk arra, többféle problémával szembesül a pedagógus, ha az osztatlan oktatás 

területén nincs tapasztalata és a tanítóképzésben sem volt hangsúlyos ez a terület. Mivel 

azonban az osztatlan vagy részben osztott alsó tagozatos iskolák léte a jelenlegi 

oktatáspolitika által – jogszabályi szinten is – támogatott, fontosnak véljük, hogy a 

tanítóképzésnek ez szerves részévé váljon (hospitálás ill. tanítási gyakorlat helyszíne legyen 

az osztatlan iskola), rendelkezésre álljanak módszertani kiadványok és biztosítva legyen 

szakértői konzultáció lehetősége. Hollandiában, ahol a kombinált osztály igen elterjedt, 

beépült a tanárképzésbe az életkor szerint heterogén csoportok tanítása (van GELDER, 1998: 

201). A sokféleség azonban e téren is megnyilvánul: a norvég tapasztalat – ahol szintén sok 

az összevont tanulócsoport – azt mutatja, kevésbé készítik fel a tanítóképzésben 
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résztvevőket (ZOGLOWEK, 1998: 216), Finnországban viszont része a tanárképzésnek 

(NIEMI – PIRI, 1998: 72-73). A romániai magyar osztatlan iskolákról szóló, fentebb már 

többször idézett írás arról számol be, hogy bár a kolozsvári tanítóképzőből kikerülő 

pedagógusok nagy része összevont osztályokban kezd tanítani, a gyakorlatuk nem terjed ki 

az osztatlan oktatás területén való tapasztalatszerzésre. Korábban volt lehetőségük 

összevont osztályokban végezni a gyakorlótanítást, azonban a bevezetett új képzési rend 

már nem teszi ezt lehetővé. (SZÁSZ, 2007b) A szakmai-módszertani útmutatók bővítése is 

fontos feladat – láthatunk erre példát Romániában, ahol tanítói kézikönyv áll rendelkezésre 

az osztatlan oktatásban tanítók számára (ERDEI – SCHNEIDER – SZÁSZ, 2012).  

 

 



 54 

III. KÍSÉRLET A KISISKOLA TIPOLÓGIAI ÉS TÖRTÉNETI 

MEGKÖZELÍTÉSÉRE  

 

 

 

1. A baranyai kisiskolák tipológiai megközelítése 

 

Kutatásunk kezdetén kiemelt célként határoztuk meg a baranyai kisiskolák tipológiai 

megközelítését. (ANDL, 2012) A továbbiakban összefoglaljuk azokat a specifikus elemeket, 

melyekkel körülírható a vizsgált intézményi kör, előtte azonban röviden bemutatjuk 

Baranya megyét, hangsúlyos társadalmi-gazdasági jellemzőit – a térséget, ahol a kutatott 

iskolák találhatók. (M1. térkép) 

 

1.1.  Baranya megye – általános helyzetkép 

 

A következőkben a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz készült 

helyzetértékelés (BMTK HELYZETÉRTÉKELÉS, 2013) alapján tekintjük át a megye főbb 

jellemzőit.  

 Magyarország legdélebbi fekvésű megyéjének területe közepes méretű (4 430 km²). 

Előnyös adottságokkal rendelkezik geopolitikai és mezőgazdasági vonatkozásban, valamint 

bányászható ásványi nyersanyagok terén. A megye gazdasága azonban kedvezőtlen 

mutatókkal jellemezhető: az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) jelentősen elmarad az 

országos értéktől, az országos átlaghoz mért pozíciója az 1994 és 2010 közötti időszakban 

17%-kal romlott. Csupán a megyeszékhely, Pécs helyzete tekinthető kedvezőnek, azonban a 

szakértők kihasználatlannak ítélik a rendelkezésre álló innovációs potenciált. A megye 

többi térsége leszakadó, periférikus helyzetű. 

 A településszerkezetet a kitelepülések és aprófalvak nagy aránya, ezzel együtt a 

városhálózat fejletlensége jellemzi. A városok többnyire kisvárosok, az összes (301) 

településnek pedig kétharmada 500 fő alatti apró- és törpefalu. Az aprófalvas térségekben 

meghatározó a nagyarányú munkanélküliség és az elvándorlás, ezek – főként az Ormánság 

és a Hegyhát – a leginkább leszakadó területek.  

A megye közlekedési helyzete kedvezőtlen: az aprófalvas településszerkezetből is 

adódóan jelentős számú zsáktelepülés található a megyében, és a déli, valamint a kelet-

nyugati közlekedési folyosó hiánya is jelentős problémákat okoz. Az elégtelen 

tömegközlekedési viszonyok a foglalkoztathatóságot is gátolják. 
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A 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 

című jogszabály Baranya megye kilenc kistérsége közül nyolcat a hátrányos helyzetű 

kistérségek közé sorol (csupán a Pécsi kistérség rendelkezik pozitívabb mutatókkal), ezek 

közül három a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális mutatók alapján a komplex 

programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek közé tartozik.  

A megye lakónépessége 388 907 fő (2012. január 1.), ami az ország 

össznépességének 3,9%-a. (A területe az ország területének 4,76%-a.) A demográfiai 

mutatók az országos átlaghoz viszonyítva általában kedvezőtlenebbek – ennek egyik 

okaként tekinthetünk az aprófalvas településszerkezetre. A népességszám az országos 

átlagot meghaladó mértékben, folyamatosan csökken: 1994 és 2012 között több, mint 

13 000 fővel csökkent a megye lakóinak száma, ami a születésszám alakulásának és a 

negatív migrációs tendenciának a következménye; mindez pedig fokozottan érvényes az 

aprófalvas térségekben, különösen a már említett ormánsági és hegyháti részeken. Az 

eddigiekből következően a korstruktúra változása, elöregedés tapasztalható.  

A megyében a 2011-es statisztikai adatok szerint foglalkoztatottak aránya a 

munkaképes korú lakossághoz viszonyítva alacsonyabb (48%), mint az országos átlag 

(55,8%), ezzel együtt magasabb (12,4%) a munkanélküliségi ráta az országos adatnál 

(11%). A területi különbségek ezen a téren is kimutathatók: az LHH kistérségek érintettsége 

jelentősebb. 

Baranya multietnikus megye, főként három nemzetiség vonatkozásában találkozunk 

magasabb arányszámokkal: a népszámlálási adatok szerint a megyében lakik a 

magyarországi horvátok 23%-a, a németek 16%-a, a cigányok, romák 7%-a. 

 

1.2. A baranyai kisiskolák tipológiája  

 

Az előzőekben már hivatkoztunk arra a kiindulópontunkra, hogy Baranya megyében a 

közoktatási feladatok ellátásában – összefüggésben az aprófalvas településszerkezettel is 

(M1. térkép)23 – a kisiskolák nagy szerepet játszanak. A 2009/2010-es tanévben általános 

iskolai ellátás Baranya megye 89 településén, a települések mintegy 30%-án zajlott. A 

települések közül 58 helyen (az általános iskolai feladatellátást biztosító települések 65%-

án) találtunk 150 fő alatti (tag)intézményt. (7. táblázat)  

 

                                                           

23 Az „M” betűvel jelzett térképek – a táblázatokhoz hasonlóan – a Mellékletben szerepelnek. 
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7. táblázat: Általános iskolai ellátást biztosító települések száma és aránya Baranya 

megyében (2009/2010-es tanév) 

 

Települések száma  

 

Általános iskolai 

ellátást biztosító 

települések 

száma és aránya 

Általános iskolai 

ellátást biztosító 

települések közül 

150 fő alatti 

(tag)intézménnyel 

rendelkező 

települések száma és 

aránya 

Összesen 1-500 

fős 

település 

501-

1000 fős 

település 

301 204 47 89 / 29,56% 58 / 65,16% 

Az adatok forrása24: „Baranya megye állandó lakossága 2010. január 1.” (www.barko.hu) 

és NEFMI Oktatási statisztikák 2009. 

 

Adataink egyértelműen mutatták, hogy Baranya közoktatásának hangsúlyos szerkezeti 

alappillére a 150 fő alatti kisiskola, amelynek települése jellemzően az 501-1000 főt 

számláló község, az a településméret, amelynek még van potenciálja arra, hogy a környező 

kisfalvak tényleges kiscentruma legyen (8. táblázat). 

 

8. táblázat: A 150 fő alatti általános iskolai feladat-ellátási helyek száma a különböző 

nagyságú településeken Baranya megyében (2009/2010-es tanév) 

 

       Település   

lakónépessége  

(fő) 

 

Tanulólétszám (fő) 

1-500 501-

1000 

1001-

2000 

2001-

5000 

5000 

felett 

Összesen 

(%-os 

érték) 

 

1-50 6 7 1 0 2 16 

(25,4%) 

51-100 3 11 3 0 0 17 

(27%) 

101-150 2 13 10 0 5 30 

(47,6%) 

összesen 

(%-os érték) 

11 

(17,5%) 

31 

(49,2%) 

14 

(22,2%) 

0 

(0%) 

7 

(11,1%) 

63 

(100%) 

Az adatok forrása: KSH, „Baranya megye állandó lakossága 2010. január 1.” 

(www.barko.hu) és NEFMI Oktatási statisztikák 2009. 

 

Az oktatás-statisztikai adatok sajátos összefüggést mutatnak a települések lakosságszáma és 

a kis létszámú iskolák jelenléte között. Láthatjuk, hogy kisiskolák legnagyobb számban az 

                                                           

24 Az „adatok forrása” jelöléssel ellátott táblázatok esetében az adatgyűjtés és a feltárt adatok táblázatba 

rendezése a dolgozat szerzőjének munkája.  
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500-1000 fő közötti településeken találhatók, az ennél kisebb (500 fő alatti) vagy valamivel 

nagyobb (1000-2000 fős) településeken kisebb mértékben vannak jelen kisiskolák, s 

közöttük alig van eltérés. A 2000-5000 fő közötti településeken nem találunk egyetlen 150 

fő alatti intézményt sem: jellemzően egy iskola működik ezen településeken, amely 

intézmény viszont éppen a lakosság létszámából adódóan viszonylag magas 

tanulólétszámot mutat. Az 5000 fő feletti települések esetében a kisiskolák megjelenését 

több módon is magyarázhatjuk: elsődlegesen azzal, hogy ezek többiskolás települések, s 

többnyire a város peremterületén található az alacsony létszámmal működő iskola vagy az 

intézmény nem állami fenntartásban van. A nagyvárosi kisiskolák tapasztalataink alapján a 

települések periférikus területein találhatók vagy nem önkormányzati illetve (2013-tól) 

állami fenntartású intézmények (egyházi, alapítványi iskolák).  

 A 2012/2013-as tanév 150 fő alatti létszámmal működő iskoláinak településeit 

tankerületenként ábrázolják az M2-M11. térképek, melyek szemléltetik az eddig 

megfogalmazottakat a kisiskolák területi elhelyezkedésével, meghatározó jelenlétével 

kapcsolatban. (A tankerületi térképeken bekarikázással jelöltük azokat a településeket, ahol 

a 2012/2013-as tanévben működött iskola, ezen belül zöld csillag jelzi azokat a 

településeket, ahol az iskola tanulólétszáma maximum 150 fő és barna csillag jelzi azokat a 

többiskolás településeket, ahol működik olyan iskola is, ahol a tanulók száma legfeljebb 

150 fő.) 

 

Az oktatásstatisztikai adatok25 rámutatnak – a települési meghatározottság mellett – 

a további specifikus elemekre, melyek megrajzolják a baranyai kisiskolák tipológiáját. 

 

 A vizsgált iskolák jellemzője a hátrányos helyzetű tanulók nagyarányú jelenléte. 

Baranya megyében a 2009/2010-es tanévben az általános iskolai diákok csaknem 

40%-a hátrányos, közel 14%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A 150 fő feletti 

tanulólétszámmal rendelkező feladat-ellátási helyek esetében a mutatók értéke 

35,45% ill. 10,71%, míg a 150 fő alatti iskolák adatai ehhez mérten szignifikáns 

eltérést mutatnak (56,54%, ill. 25,74%). 

(A IV. fejezetben tovább vizsgáljuk ezt a kérdéskört.) 

 

                                                           

25 Az adatok forrása: NEFMI Oktatási statisztikák 2009. 



 58 

 A baranyai kis létszámú iskolák másik fő specifikuma a nemzetiségi oktatás 

jelenléte. Baranya megye lakosságának összetétele, a nemzetiségek nagyarányú 

jelenléte hatással van az iskolák programjára is. A 2009/2010-es tanévet vizsgálva 

az országos átlagot (7%) jelentős mértékben meghaladja a nemzetiségi oktatásban 

(cigány kisebbségi oktatás nélkül) részesülő tanulók aránya (30%), s Baranya megye 

150 fő alatti intézményeiben ez az érték még magasabb (43%). A cigány kisebbségi 

oktatásban részesülő tanulók aránya Baranya megyében szintén az országos átlag 

(6,5%) feletti (12%), a 150 fő alatti intézményeiben ez az arány eléri a 17,5%-ot.  

(A IV. fejezetben részletesebben foglalkozunk a nemzetiségi oktatás és kisiskolák 

összefüggésrendszerével, a baranyai kisiskolák helyzetével.) 

 

További szempontként vizsgálhatjuk az összevont tanulócsoportban tanuló diákok számát 

és arányát (9. táblázat). 

 

9. táblázat: Összevont tanulócsoportban tanuló diákok és összevont tanulócsoporttal 

működő feladat-ellátási helyek száma (2012/2013) 

 

 Magyarország Baranya megye 

Összes tanuló (fő) 742931 27357 

Összevont tanulócsoportban 

tanulók száma (fő) 
15877 579 

Összevont tanulócsoportban 

tanulók aránya az összes tanuló 

számához viszonyítva (%) 

2,10 2,11 

Feladat-ellátási helyek száma 3708 163 

Feladat-ellátási helyek száma, ahol 

van összevont tanulócsoport 
689 29 

Összevont tanulócsoporttal működő 

feladat-ellátási helyek aránya az 

összes feladat-ellátási helyhez 

viszonyítva (%) 

18,58 17,79 

Az adatok forrása: EMMI Oktatási statisztikák 2012. 

 

Baranya megyében a 2012/2013-as tanévben az összevont tanulócsoportban tanuló 

általános iskolás diákok aránya megegyezik az országos mutatóval (2,11 % ill. 2,10 %) és 
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az összevont tanulócsoporttal (is) működő feladat-ellátási helyek arányában sem 

tapasztalunk számottevő különbséget (17,79 % ill. 18,58 %). Mindemellett azonban 

érdemes tovább szűrnünk az iskolákra vonatkozó adatokat, mivel az oktatásstatisztikai 

adatsorokban egyrészt szerepelnek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató szegregált 

gyógypedagógiai intézmények, melyek nem tartoznak kutatásunk tárgyához, a 150 fő alatti 

általános iskolai intézményi körhöz, másrészt az adatgyűjtés a feladat-ellátási helyekre 

koncentrál, márpedig ezek több esetben ténylegesen egy iskolát jelentenek egy adott 

településen. Ily módon Baranyában 16 olyan iskola van, ahol működik osztatlan 

tanulócsoport és ez 286 diákot érint – ezen iskolák mindegyike 150 fő alatti iskola. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy Baranyában az országos mutatóhoz hasonló az osztatlan 

oktatás elterjedtsége, e tekintetben a baranyai iskolák körében nem találunk lényegi 

specifikumot. Az érintett iskolai kör meghatározó száma azonban rámutat arra, hogy az 

összevont tanulócsoportok jelenlétével számolnunk kell. (vö: II/3. fejezet) 

 A baranyai kisiskolák sorsát befolyásoló tényezők között országos és helyi 

tényezőket egyaránt említhetünk, ezeket szemlélteti összefoglalóan a 3. ábra. A 

részletekkel, s az intézményhálózat átalakulásával foglalkozik a következő fejezet. 

 

3. ábra: A baranyai alacsony létszámú iskolákat érintő (2006-tól bekövetkező) változások és 

ezek okai 

Az alacsony létszámú iskolákat érintő (2006-tól bekövetkező) 

változások és ezek okai

Tanulólétszám 

csökkenése

Jogszabályi 

változások

Finanszírozási 

lehetőségek 

szűkülése

Intézményi átszervezések
- megszűnés (iskola, évfolyam)

- tagiskolává válás

- fenntartóváltás

Önállóság megtartása –

fenntartó, nemzetiségi oktatás

Pályázati 

konstrukciók 

előírásai

 
(saját szerkesztés) 
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2. A baranyai kisiskolák történeti megközelítéséhez 

 

A kisiskolák történeti megközelítése során a körzetesítés – visszakörzetesítés – 

újrakörzetesítés – visszakörzetesítés ciklikusnak mutatkozó folyamatát kívánjuk feltárni. A 

történeti megközelítés során láthatóvá válik az is, hogy az egyes korszakok oktatáspolitikai 

intézkedései milyen hatást gyakoroltak a települések, helyi társadalmak életére a 

közoktatási intézmények vonatkozásában, illetve milyen válaszokat indukáltak a különböző 

rendelkezések. A helyi intézményekhez való ragaszkodás ugyanis végigkíséri az átalakulási 

folyamatokat. 

 

2.1. Körzetesítés és „visszakörzetesítés” 

 

2.1.1. A kisiskolákat érintő oktatáspolitikai változások  

 

A kisiskolák vizsgálata során megkerülhetetlen az iskolakörzetesítés problematikájának 

tárgyalása, mely megrajzolja a kisiskolák helyzetének 1945 utáni változását. A szűk 

definíció – „a tanyai települések kis létszámú általános iskolai felső tagozatos tanulóinak 

szakrendszerű oktatására hozott intézkedés” (BÁTHORY – FALUS, 1997: II/108) – lezárja 

azon értelmezési kereteket, melyek mentén a kisiskolák történetisége megragadható, 

azonban jelzi azt az alapvetést, melynek hatására az 1945-öt követő időszakban több 

kisiskola sorsa megpecsételődött.  

Kelemen Elemér a körzetesítésnek két szakaszát különíti el: (1) az ötvenes évektől a 

hetvenes évek elejéig tartó időszakot – mely leginkább a tanyákon és az aprófalvakban 

fejtette ki hatását – még „viszonylag sértetlenül” vészelték át a kisiskolák; (2) az 1971-től 

kezdődő időszakban azonban egy „tipikusan voluntarista településfejlesztési politika” 

érvényesült, mely a „szerep nélküli” falvak és itt lévő kisiskolák sorsát megpecsételte. 

(KELEMEN, 1993: 19) Az iskolák száma ennek megfelelően csökkent: 1950-1970-ig két 

évtized alatt 705 iskolával lett kevesebb, 1970-1980 között azonban tíz év alatt 1847-tel 

csökkent az általános iskolák száma (6. táblázat, II/3. fejezet).  

Az első időszak a modernizáció jelszavát hangsúlyozva a szakrendszerű oktatás 

bevezetését szorgalmazta. A tankötelezettségről és az általános iskoláról szóló 1951. évi 15. 

számú törvényerejű rendelet és az ennek végrehajtására vonatkozó közoktatásügyi 

miniszteri rendelet (1220-34/1951. KM sz. rendelet) elérendő célként tűzte ki a tanyasi és 
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pusztai iskolák megszűnését, és ezzel együtt a 8 évfolyammal működő iskolák 

megszervezését. (BÁTHORY – FALUS, 1997: II/108) Az alapfokú oktatás nyolc évfolyamra 

való tömeges kiterjesztése az elemi iskolák hálózatára építve kivitelezhetetlennek tűnt, így a 

kis létszámú iskolák – ahogy erre Kozma Tamás felhívja a figyelmünket – az 

elmaradottság, a klerikális reakció és a nacionalizmus fészkeiként értelmeződtek. (KOZMA, 

2002: 18) Az iskolahálózat racionalizására irányuló törekvéseket felgyorsította az 1971-ben 

elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció, mely hierarchikus rendbe 

sorolta a településeket, kijelölve szerepkörüket. A koncepció a decentralizáltabb 

településfejlesztést tűzte ki célul, azonban több szegmense fokozta a települések közötti 

egyenlőtlenségeket, s ez egyes települések elsorvadását eredményezte, ahogy valójában 

mégiscsak inkább a centralizálás irányába hatott. A „koncentrált decentralizáció” jegyében 

közel 2000 települést semmilyen központi funkcióra nem jelöltek ki, megfogalmazódott az 

egyes fejlesztések (pl. építési telkek kijelölésének) tilalma, így a kis- és aprófalvakban 

elindult egy olyan szelektív migrációs folyamat, mely falvak elnéptelenedéséhez vezetett. 

(LADÁNYI – SZELÉNYI, 2010) 

A körzetesítési politika iskolai vetülete rövid áttekintésként a következőképpen 

ragadható meg: az állam meghatározta, hol kell megszűntetni iskolákat, hol működhet alsó 

tagozatos, hol 8 évfolyamos iskola – több kisiskola és a körzeti iskola beiskolázási területe 

alkotott egy körzetet, melyben a körzeti iskoláé volt a központi szerep, s a kisiskolák 

tagiskolaként csatlakoztak hozzá. A körzeti iskolába való bejárás sok esetben nem volt 

megoldható, így több helyen általános iskolai diákotthonban helyezték el a tanulókat. 

Forray R. Katalin vonatkozó tanulmányában hangsúlyozza, hogy nem az iskolakörzetesítés 

alapelveivel kapcsolatban merült fel a legtöbb probléma, hanem a kivitelezés ill. a 

kampányszerűség okozta a legtöbb gondot.  A végrehajtás során nem helyzetek kellő 

hangsúlyt a lokális adottságokra, és figyelmen kívül hagytak bizonyos pedagógiai-szakmai 

érveket is. (FORRAY, 1998) A hetvenes években az „erőltetett ütemben és módszerekkel” 

zajló körzetesítés az alsó tagozatos iskolákra irányult, és a lebonyolítás során sok esetben a 

tanulólétszámot sem vették figyelembe, ahogy nem voltak tekintettel a helyi társadalom 

akaratára, a szülők tiltakozására sem. A meggyőzés és manipuláció eszközeivel befolyásolt 

folyamat rövid idő alatt igen intenzíven végbement. (ANDOR, 1986) Mindezek hatására 

jelentősen változott az iskolák száma: 1960-ban még 6307 iskolát találunk 

Magyarországon, 1985-re ez a szám valamivel több, mint felére csökken, összesen 3546 

iskola szerepel a nyilvántartásban. (6. táblázat, II/3. fejezet) 

A körzetesítésnek természetesen számos érve hangzott el, azonban Kozma Tamás 
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rámutat arra, hogy ezek mind a szakirodalomból tendenciózusan kiválasztott argumentumok 

voltak. (KOZMA, 1985: 229) Az érvek között a fentieknek megfelelően az alábbiak 

szerepeltek: a kisiskolák konzerválják az elmaradottságot, ezzel együtt a modernizáció 

szükségessége – főként a tanyavilágban – elkerülhetetlenné teszi az iskolahálózat 

átalakítását. A körzetesítés elleni érvek a kisiskolák pozitív tulajdonságaira építenek, 

melyek szerint a kisiskolák exkluzívak, hatékonyabbak, modernebbek. (KOZMA, 2002: 18-

20)  

A 80-as évektől azonban – többek között a 70-es évek demográfiai változásainak 

hatására is – megkérdőjeleződött az iskolakörzetesítés folytatásának szükségessége. Enyedi 

György 1986-ban írt műhelytanulmányában arra az összetevőre világít rá, mely szerint a 

körzetesítésre más módon tekintettek az oktatáspolitikusok, hiszen a szakrendszerű oktatás 

megteremtése és az összevont tanulócsoportokban való oktatás megszüntetése volt a fő cél. 

Azok azonban, akik „nem az oktatás képviselői”, több kivetni valót találtak ebben, így az 

alsó tagozatos gyermekek napi utaztatását vagy diákotthonban való elhelyezését, mely 

elszakítja őket családjuktól, továbbá kiderült az a probléma is, hogy a körzeti iskolák az 

újabb tanulók befogadására nem voltak felkészülve. A statisztikai adatok elemzése pedig 

arra mutatott rá, hogy a nyolcvanas évek közepén az iskola nélküli települések nagyobb 

részén (több mint 60%-án) volt annyi iskolás korú gyermek, hogy iskola működhessen a 

faluban. (ENYEDI, 1986: 57)    

Ladányi János és Szelényi Iván egy másik aspektusra hívja fel figyelmünket, mely a 

fentebb jelzett demográfiai folyamattal, a szelektív migrációval köthető össze. A 

településfejlesztők előzetes elvárásaival szemben ugyanis az aprófalvak népessége bár 

csökkent, nagy részük mégsem néptelenedett el, ugyanis megkezdődött a szelektív 

migrációnak egy ellentétes irányú folyamata: az elvándorló – képzettebb, fiatalabb, 

tehetősebb, dinamikusabb – népességcsoportok helyére a társadalom perifériájára szorult, 

szegényebb népesség érkezett. A lakosság szukcessziójának eredményeként az 1980-as 

évekre „cigány és nem cigány szegények kisfalusi gettói jöttek létre”26, ezzel együtt csonka 

társadalmak alakultak ki ezen településeken, csapdába kerülve, nagyon korlátozott kitörési 

lehetőségekkel27. (LADÁNYI – SZELÉNYI, 2010) Az erőltetett körzetesítés hatására nagy 

                                                           

26 Ladányi János és Szelényi Iván kutatásai egyes kistelepülések gettósodása mellett budapesti kerületek 

gettósodási folyamatára is rámutatnak. (vö: LADÁNYI, 1993; LADÁNYI – SZELÉNYI, 1997) 
27 A kutatók példaként említik egy másik írásukban Csenyétét. A Cserehát települése a szegregált települések 

létrejöttének mintáját mutatja: „(…) a csenyétei cigányság elmúlt másfél évszázados története nem egyszerűen 

a szegregációs minták változásának a története. A rendelkezésünkre álló adatok alapján inkább arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a történet egymást váltó integrációs és szegregációs ciklusok története. A múlt 
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egyenlőtlenségek alakultak ki a településhálózatban, emellett arra sincsenek biztos 

mutatók, hogy a körzetesítés jelentős megtakarításokat eredményezett volna az 

államháztartás számára. (LADÁNYI, 2010) 

 

Az 1980-as évektől az iskolakörzetesítési politika ellenében új tendencia 

bontakozott ki: többen – köztük Andor Mihály (ANDOR, 1986) – felhívták a figyelmet új, 

önálló iskolák alapításának létjogosultságára azokban a falvakban, ahol a gyermeklétszám 

ezt lehetővé teszi. Ehhez természetesen hozzárendelve azokat a személyi és anyagi 

feltételeket, melyek képesek az oktatás minőségi elvárásainak megfelelni. Andor rámutat 

arra, hogy az iskolák rehabilitációja során többféle kérdés merülhet fel, melyekkel számolni 

kell: megoldható-e a pedagógus-ellátás, van-e megfelelő iskolaépület, miként viszonyulnak 

a szülők az iskola visszavitelére, milyen ellenállás tapasztalható a közigazgatási apparátus 

és a központi iskolák részéről. (ANDOR, 1986: 75) 

Az 1985-ös oktatási törvényhez kapcsolódó más jogszabályok végül bizonyos 

esetekben engedélyezték, hogy a falvak új kisiskolákat alapítsanak, s egyes – nagyobb 

érdekérvényesítési kompetenciával felvértezett – települések visszaszerezték iskolájukat. 

Ha nem is jött létre sok új iskola, mégis meghatározó jelentőségű, hogy kitapinthatóvá vált 

a lokális társadalmakban rejlő erő, mely akár a központi akarattal (lásd: iskolakörzetek – 

központi iskola) is képes szembehelyezkedni (FORRAY, 1998; KOZMA, 1987). Kozma 

Tamás az iskola-helyreállítás sikerességének három feltételét nevezi meg kutatásaik 

alapján: jól szervezett helyi, civil politikai elitre, gazdasági önállóságra (prosperáló helyi 

gazdaságra) és egy jól csengő, a szakmai érveken túlmutató ideológiára (pl. nemzeti 

kisebbség revitalizálódása) volt szükség ahhoz, hogy a települések újraindíthassák 

iskolájukat. (KOZMA, 2002: 22) 

A körzetesítési politika azonban – közvetett eszközökkel, centralizáló akaratát 

leleplezve – folytatódott: a körzeti iskolák fejkvótát kaptak a körzetükben lakó tanulók után, 

ám a támogatás független volt attól, hogy a tanuló valóban az iskolájukban tanul-e, míg a 

másik – nem kijelölt – iskola központi támogatás nélkül látta el a körzeten kívül lakó 

diákjait. (FORRAY, 1998: 7-8) 

A 90-es években az önállósodási törekvések egy újabb fázisához érünk: az 1991. évi 

                                                                                                                                                                                 

század második felének integrációs ciklusát a századunk első felének telepi szegregációs korszaka követi. Azt 

követi egy harmadik korszak (…), melyet ismét integrációs jelenségek jellemeznek, majd a történet egyelőre 

egy végső, minden eddiginél szélsőségesebb szegregációs hullámmal, a kisfalusi gettó képződésével zárul.” 

(LADÁNYI – SZELÉNYI, 1998: 13) 
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önkormányzati törvény hatására – mellyel az általános iskolák alapításának-fenntartásának 

joga és kötelessége a helyi önkormányzatokhoz került – egyre több település ragadta meg a 

lehetőséget önálló intézmény létrehozására, általában úgy, hogy a körzeti iskolától 

függetlenedő tagiskolák önállóvá váltak, vagy – kevésbé jellemző módon ugyan – akár új 

iskola alapítását is kezdeményezték a települések vezető testületei. Ahogy erre Radó Péter 

rámutat: „… a kistelepülések egy részén a helyi társadalom azon nyomásának voltak kitéve, 

hogy a korábban <elvesztett> iskolát az új helyi hatalom hozza vissza a faluba, ezzel is 

növelve annak népességmegtartó erejét” (RADÓ, 2006: 37). Az iskolaalapítás során nem egy 

kistelepülésen jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre. 1990-1994-ig a 100 

főnél kevesebb tanulóval működő iskolát fenntartó önkormányzatok évente félmillió forint 

külön költségvetési támogatásban részesülhettek sikeres pályázat benyújtásával. Ezen felül 

köz- és magánalapítványi források is rendelkezésre álltak a kistelepülési iskolák 

támogatására. (FORRAY, 1998: 13) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXV. törvény 

(közoktatási törvény) az iskolafenntartók körébe emelte az egyházakat, az alapítványokat, 

egyesületeket, gazdálkodó szerveket, így az iskolák számának gyarapodása hozzájuk is 

köthető. 1995-ben már 3809 általános iskolát találunk Magyarországon (FORRAY, 1998), 

mindezt pedig kedvezőtlen demográfiai mutatók, a gyermekszám folyamatos csökkenése 

mellett – ez pedig a fenntarthatóság kétségeit vetítette újra előre. 

Miután az állami támogatások radikális csökkenését tapasztalhatjuk az 1995-ös évre, 

az általában forráshiánnyal küszködő kistelepüléseken az iskolák fenntartása komoly 

veszélybe került. Az oktatásirányítás – ezt felismerve – a települések közötti 

együttműködések, társulások ösztönzésére a finanszírozás újabb elemeit vezette be. Az 

1996-os költségvetési törvény az intézményfenntartó társulásoknak céltámogatást biztosított 

és iskolabusz vásárlására nyílt lehetőség. 1997-ben a társuló önkormányzatok tanulónként 

plusz normatívához jutottak, s bevezették az ún. bejáró normatívát. Eközben – némileg 

anakronisztikus módon – jelentős normatív támogatáshoz juthattak azoknak a 3000 fő alatti 

településeknek az önkormányzatai, melyek iskolát tartottak fenn. (KISTELEPÜLÉSEK…, 

2006: 38; FORRAY, 1998: 18-19) 

1998-ban a társulási normatíva mellett az 1100 fő alatti lakosságszámmal rendelkező 

települések – ha az óvodai nevelést és az alsó tagozatos oktatást helyben megszervezték – 

további kiegészítő támogatásra voltak jogosultak. Ezzel előtérbe került az az elv, mely 

szerint az óvodások és kisiskolások ellátása lehetőleg helyben történjen. A társulási 

normatíva azonban 2003-ig a 2000-ben megállapított szinten maradt, s ez a társulási 

hajlandóságot kissé visszavetette. (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 39) 
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Az Oktatáskutató Intézet 2004-ben megjelent, kistelepülésekről szóló 

műhelytanulmánya alapján összegezzük az általános iskolai intézményhálózat 1990-es 

években végbement alakulását. 1990-1999-ig az iskolák száma és a tanulólétszám csökkent 

az 500 fő alatti települések esetében, az 500 és 1000 fő közötti népességszámmal 

rendelkező településeken azonban mind az iskolák, mind a tanulólétszám esetében jelentős 

növekedés tapasztalható. (10. táblázat) (IMRE, 2004c) 

 

10. táblázat: Az iskolák és tanulók számának alakulása 1990 és 1999 között (átlagok) 

Település 

lakosságszáma  

Iskolák száma Tanulók száma 

1990 1999 Változás %-a, 

1990/99 

1990 1999 Változás %-a, 

1990/99 

–250 0,43 0,13 30,02 11,93 10,43 87,43 

251–500 0,59 0,53 89,83 15,12 12,2 80,69 

501–750 0,61 0,66 108,19 21,34 35,7 167,29 

751–1000 0,71 0,88 123,94 37,9 71,4 188,39 

1001– 0,88 0,91 103,41 124,71 154,6 123,97 

együtt 0,63 0,62 98,41 32,58 44,1 135,36 

Forrás: IMRE, 2004c 

 

Az 1980-as évektől lezajló folyamatot – az iskolaalapítást, iskolarehabilitációt – a 

szakirodalom a visszakörzetesítés fogalmával írja le. Forray R. Katalin azonban rámutat, 

hogy nem nevezhetjük visszakörzetesítésnek a falusi iskolák (újra)telepítését, ha az 

iskolakörzetesítést és visszakörzetesítést ugyanazon politika ellentétes folyamataiként 

értelmezzük, melynek alapvetése, hogy az iskola állami monopólium, hiszen ez alapján a 

visszakörzetesítés „az állam (párt) tervezői gondoskodásának és gondolkodásának 

megváltozását” jelentené. Az iskolák visszaállítására való lakossági mozgalmakra, az 

autonómiára törekvő helyi társadalmakra ezzel együtt mint „a demokratikus átalakulás 

előhírnökeire” tekinthetünk.  (FORRAY, 1998: 8) 

Ugyanezen folyamatot Kozma Tamás az oktatási diverzifikáció fogalmával jellemzi, 

mely a 70-80-as évek fordulóján vált használatossá nemzetközi dokumentumokban a 

plurális oktatás szinonímájaként. Az utóbbi kifejezés használata helyett az „oktatási 

diverzifikációra” esett a választás, és ez több okkal magyarázható: az állami szervek 

számára elfogadhatóbbnak (kevésbé „gyanúsnak”) tűnt és „eléggé szakmainak hangzott 

ahhoz, hogy óvatos nemzetközi fórumok is komolyan foglalkozni kezdjenek vele”. 
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(KOZMA, 1992: 86)  

 

2.1.2. Körzetesítés és visszakörzetesítés Baranyában 

 

Ha példákat keresünk az általunk vizsgált megye területén a fent említett történeti 

csomópontokra és folyamatokra, bőséggel találunk a kisiskolákat érintő eseményeket. A 

hivatkozott példák tárgyául szolgáló iskolák alakulástörténete természetesen nem fejeződik 

be az alfejezetben oktatáspolitikai határpontként jelölt visszakörzetesítésnél, ezért ezeket – 

saját tereptapasztalatainkkal is kiegészítve – egészen a kutatás jelenéig tekintjük át.    

A 60-as évek iskolabezárásai, majd az autonómiatörekvések közé tartozik Matty 

település esete, ahol az elmúlt fél évszázad alatt kétszer szűnt meg az iskola.  A drávaszögi 

térséggel részletesen foglalkozó Zolnay-tanulmány (ZOLNAY, 2007) alapján az alábbi 

módon összegezhetjük a történéseket: 

Matty közigazgatási önállóságát 1966-ban veszítette el, amikor a két hozzá tartozó 

pusztával együtt Drávaszabolcs társközsége lett. Általános iskoláját bezárták, a tanulók 

Drávaszabolcsra jártak iskolába. 1990 után azonban a közel 400 fős településnek lehetősége 

nyílt önálló önkormányzat létrehozására, mellyel együtt esély kínálkozott arra, hogy a 

település helyben teremtse meg az alapfokú oktatás intézményi hátterét. Az általános iskola 

8 évfolyammal kezdte meg működését 1991-ben egy új iskolaépületben. Erre azért volt 

lehetőség, mert akkor a falu az ott élő emberek számára megtartó potenciállal kecsegtetett – 

így a különböző évfolyamokban Drávaszabolcsra járó gyerekek a helyi, újonnan felépített 

iskolában folytathatták tanulmányaikat. Kistelepülésről lévén szó, várható volt, hogy 

alacsony létszámmal, összevont osztályokban történhet csak az oktatás: a maximális 

tanulólétszám 40 fő volt az intézményben. A szabad iskolaválasztás jogával élve azonban 

egyre több – főként tehetős – család a közeli Siklósra íratta be gyermekét iskolába, s az 

intézmény fenntartását nem tudta tovább finanszírozni az önkormányzat. A 2006/2007-es 

tanévben megszűnt a felső tagozat, Siklós egyik általános iskolájának vált tagintézményévé 

a mattyi iskola. Ekkor az alsó tagozaton csupán 13 diák tanult. Majd a következő tanévben 

teljesen megszűnt a finanszírozási gondokkal küzdő, mindössze 16 éves iskola. Mindennek 

a szülők iskolaválasztása és a közszolgáltatások fejlesztésében ellenérdekelt helyi gazdasági 

elit mellett oka volt a település szigetszerű helyzete is: a szomszédos, részben cigányok 

lakta Gordisát és a kissé távolabb fekvő Alsószentmártont – melynek lakói kivétel nélkül 

cigányok – nem tekintette partnernek Matty.  (ZOLNAY, 2007) 

Újabb példaként említhetjük a mohácsi tankerületben található Sátorhely települést, 
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mely a körzetesítés-visszakörzetesítés azon esetét reprezentálja, amikor is a megszűnt iskola 

úgy tudott újjászerveződni, hogy mind a mai napig működik a település szerves részeként – 

igaz, csak alsó tagozatos iskolaként. Az iskola történetének főbb, témánk szempontjából 

releváns csomópontjai28 az alábbiak: 

Sátorhelyen 1901-ben épült az iskola, és 1902-ben hatvan gyerekkel elindult a 

tanítás német és magyar nyelven. A körzetesítés folyományaként 1959-ben megszűnt a 

felső tagozat, s az érintett tanulók innentől Mohácsra jártak iskolába. 1974-ben az igazgatási 

központtá vált Nagynyárádhoz csatolják az iskolát, majd 1977-ben megszűnik az alsó 

tagozat is a faluban. Az iskola nélkül maradt település azonban nem törődött bele ebbe a 

helyzetbe, főként mivel a 80-as évek adatai szerint a sátorhelyi tanulók az iskola 

összlétszámának közel felét adták, s arányuk is egyre nőtt az intézményben. Végül 1986-

ban újra megnyílhatott az alsó tagozatos iskola, majd 1994-ben a felső tagozat is 

visszakerült Sátorhelyre. 

Mindez azonban nem vagy sokkal nehezebben mehetett volna végbe, ha nincs egy 

olyan társadalmi bázis, melyre építeni lehet az iskola visszaállításának kísérletét. Kozma 

Tamás a történések elemzésekor rámutat, hogy a településen jelen volt egy olyan 

nyomásgyakorló csoport – mégpedig a közeli bólyi mezőgazdasági kombinát helyben lakó 

vezető szakemberei és a tanács vezetői –, akik számára kiemelten fontos volt az iskola, mint 

„a sátorhelyi fölemelkedés lényeges tényezője” (KOZMA, 1992: 89). Az iskola 

visszaszerzését bemutató tanulmányrészlet a körzetesítési politika egy jelentős hibájára is 

rávilágít: előfordult ugyanis, hogy egy dinamikus fejlődésben lévő település intézményét 

körzetesítették, nem számolva ennek következményeivel. Ahogy ez a vizsgált település 

esetében kiderült, „Sátorhelyre akkor ért a körzetesítés hulláma, amikor gazdasági és ennek 

következtében társadalmi szempontból már a fellendülés kezdetén állt” (KOZMA, 1992: 88). 

A település tehát példája annak, hogy a lokális elit aktív szerepvállalása révén egyes 

települések újra tudták indítani a körzetesítés során megszűnt iskolájukat.  

A történetünk azonban úgy kerek, ha a további eseményeket és a jelenlegi helyzetet 

is bemutatjuk a településen. A tanulólétszám csökkenése – és a későbbiekben részletezett 

jogszabályváltozások – miatt ugyanis 2007-ben megszűnt a felső tagozat és az intézmény 

egy mohácsi iskola tagiskolájává vált. Láthatóan azonban a település továbbra is 

ragaszkodik az összevont oktatási formában tanító alsó tagozatos iskolájához. 

                                                           

28 Az események vázolásakor a következő forrásokra támaszkodunk: KOZMA, 1992; valamint: Sátorhely. 

Helytörténet: http://www.satorhely.hu/index.php/telepules/helytortenet.html [2014. 08. 10.] 
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A példák mutatják, hogy a körzetesítés Baranya megye alapfokú oktatási 

intézményrendszerét is jelentősen átrajzolta. Kelemen Elemér rámutat, hogy a körzetesítést 

előíró oktatáspolitika a településszerkezeti adottságok miatt intenzívebben fejtette ki hatását 

a dél-dunántúli térségekben, Baranya, Somogy és Zala megyében, és ezzel is 

összefüggésben az iskola nélküli falvak (1987-ben ez 926 település) fele baranyai, vasi, 

zalai település volt. (KELEMEN, 1992: 20-21)  

Reisz Terézia területi folyamatokról szóló monográfiája a baranyai körzetesítés 

kapcsán rögzíti, hogy az iskolák száma radikálisan csökkent, a települési közoktatási 

alapellátás megfeleződött. (REISZ, 2013: 12) Az általános iskolával rendelkező települések 

száma 1950-ben 298 volt, azonban három évtized alatt, 1980-ra 136 olyan település volt a 

megyében, ahol működött az alapfokú oktatás bármely formája. (HAJDÚ, 1985; idézi REISZ, 

2013: 11) A körzetesítési politika négy szakaszát elkülönítve Reisz Terézia sorra veszi a 

megyére jellemző fő tendenciákat, történéseket. A körzetesítés első szakaszának tekinti – 

mi inkább megelőző-előkészítő szakaszként definiálnánk – az 1945-1949 közötti időszakot, 

amikor elkezdődött Baranyában is a nyolc osztályos általános iskolai oktatás 

intézményrendszerének kialakítása. Ekkor még nem számolhatunk be az iskolák számának 

jelentős csökkenéréről, viszont új építésű iskolákat főleg a városokban találunk. A második 

szakaszt az 1950-es évekre teszi a szerző, amikor a szakrendszerű körzeti általános iskolák 

kialakítása került előtérbe. Baranyát érzékenyen érintette, hogy a miniszteri utasítás szerint 

ilyen intézmény nem létesülhet határövezetben és nemzetiségi területeken, így a Dráva 

mentén és a németek vagy horvátok által nagyobb arányban lakott Hegyháton vagy Mohács 

térségében. A hatvanas években sor került a 2-3 tanulócsoportos iskolák bezárására, 

melynek eredményeként a megyében 60,5%-ra csökkent az alsó tagozatos kisiskolák 

aránya. A központi források elosztása hosszas alkufolyamat eredménye volt, és csak azok a 

települések vagy térségek tudtak versenybe szállni, melyek erős politikai 

kapcsolatrendszerrel és eleve jelentős gazdasági potenciállal rendelkeztek: a megyeszékhely 

Pécs mellett Bóly, Mohács, Pécsvárad, Somberek, Szentlőrinc és Szigetvár (azaz a 

prosperáló mezőgazdasági és ipari üzemek települései), valamint vonzáskörzeteik tartoztak 

abba a körbe, melyek bizton számíthattak intézménybővítésre, fejlesztésre. Ez a meglévő 

területi egyenlőtlenségeket tovább fokozta. A körzetesítés hetvenes években bekövetkezett 

negyedik szakasza az alsó fokú településközpontokhoz tartozó falvakat érintette leginkább, 

mivel ezekben került sor főként iskolabezárásra vagy tagozat megszűntetésére. Az 1968-

1971 közötti időszak a legintenzívebb e tekintetben: ez idő alatt 62 intézmény szűnt meg 
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Baranyában. (REISZ, 2013: 12-24) 

A ’80-as évekbeli kisiskola-rehabilitáció baranyai jellemzői azt mutatják, hogy „nem 

volt realitása az intézmények visszatelepítésének”, mivel ezt több dolog gátolta: a legtöbb 

településen a helyi tanácsok intézményműködtetési gondokkal küzdöttek és nem voltak 

megfelelő épületek iskola és pedagógus szolgálati lakás kialakítására. 1984-ben 123 

baranyai település esetében vizsgálták az iskola(újra)indítás lehetőségét ott, ahol legalább 

tíz iskoláskorú gyermek élt, de a vizsgálatok után végül mindössze három településen 

indították el az 1-3 osztályos iskolát. (REISZ, 2013: 18-19) A ’90-es évek elején zajló 

iskola(újra)indítási trend és az önkormányzati rendszer kiépülésének eredményeként 

Baranyában 11 tagiskola vált önállóvá és elkezdődött a korábban bezárt intézmények 

újraindítása. Ez utóbbi azt is eredményezte, hogy nőtt az osztatlan és részben osztott iskolák 

aránya. Az évtized második felétől azonban egyre több település szembesült azzal, hogy az 

állami támogatások nem biztosítják a zökkenőmentes iskolafenntartást, s főként a hátrányos 

helyzetű térségek kistelepülései nem rendelkeznek olyan bevétellel, melyből a hiányokat 

fedezni tudnák. Így több helyen maguk a települések mondtak le iskolájukról.  (REISZ, 

2013: 21-22) 

 

--- 

A körzetesítés és visszakörzetesítés folyamatában vizsgálva a települések, helyi társadalmak 

szerepét azt tapasztaltuk, hogy míg az erősen centralizált oktatáspolitika a körzetesítés 

során nem engedte a helyi érdekek érvényesülését, és az intézményhálózat átalakítása során 

a lokális adottságokat is több esetben figyelmen kívül hagyták, addig a ’80-as években zajló 

visszakörzetesítés éppen a helyi társadalmak autonómiatörekvései révén bontakozhatott ki. 

A ’90-es évek elején az önkormányzatiság erősödése fokozta a helyi közösségek erejét, 

melyek – a település életképességének bizonyítékaként is tekintve a saját közoktatási 

intézményre – nem egy esetben új intézmény alapításába illetve korábban megszüntetett 

iskolájuk újraindításába fogtak, vagy meglévő körzetesített intézményüket önállóvá 

alakították. 

 A ’90-es évek közepétől azonban egyre többször ütköztek akadályba az 

iskolafenntartó önkormányzatok, mivel az intézményfenntartás komoly anyagi erőfeszítést 

követelt a – sok esetben hátrányos helyzetben lévő – településektől.      
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2.2. Újrakörzetesítés29 

 

2.2.1. Kisiskolák és oktatáspolitika az ezredfordulón 

 

A Közoktatási Törvény 2006-os, a közoktatás intézményhálózatának racionalizálása címén 

bevezetett változtatásai a hetvenes években lejátszódott körzetesítés irányai felé mozdították 

a település- és iskolaszerveződést. Az oktatáspolitikai törekvésekkel együttjáró törvényi 

változásokat az alábbiakban foglalhatjuk össze (ANDL, 2009):  

A 26. § (1) és (3) bekezdésének módosításával megszűnt a nyolc évfolyamnál 

kevesebb évfolyammal működő önálló általános iskola – ezek az iskolák 2006-tól csak egy 

másik iskola tagintézményeként létezhettek tovább. Az átmeneti szabályok alapján (133. § 

(3)) a fenntartóknak 2008. augusztus 31-ig gondoskodniuk kellett a nyolcnál kevesebb 

évfolyammal működő általános iskolájuk tagintézménnyé történő átalakításáról vagy az 

általános iskolai feladatok iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról.  

A rendelkezések értelmében a 2006/2007. tanévtől a fenntartónak meg kellett 

vizsgálnia, hogy indulhat-e hetedik-nyolcadik évfolyam az általános iskolában. A hetedik és 

nyolcadik évfolyamon azonban csak akkor indulhatott osztály, ha az egyes osztályok 

tanulói létszáma elérte a maximális osztálylétszám ötven százalékát, azaz 15 főt, és a 

számításnál a tényleges tanulói létszámot kellett figyelembe venni (tehát a sajátos nevelési 

igényű tanulókat az osztálylétszám kialakításánál nem lehetett kettes ill. hármas „szorzóval” 

figyelembe venni). Az előírás nem érintette a nem állami/önkormányzati fenntartásban lévő 

intézményeket, továbbá a szabályozás alól mentességet kaptak a nemzetiségi oktatásban 

részesülő tanulók osztályai és iskolái, hiszen a nemzetiségi oktatást 8 főre vonatkozó szülői 

igény esetében már kötelező megszervezni. Ha a fenntartó a meghatározottak szerint nem 

tudott gondoskodni a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola 

tagintézménnyé történő átalakításáról vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról, az 

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont engedélyével – mely iránti kérelmet 

2007. január 31-ig lehetett benyújtani – tovább működtethették az iskolát.  

Az iskolák megszűnése, tagintézménnyé válása általánosságban a 2006-os törvényi 

változások következménye. Ez tehát azt is jelenti, hogy kevésbé szakmai-pedagógiai érvek, 

inkább a létszámokra és a finanszírozásra vonatkozó új szabályozás tette lehetetlenné ill. 

korlátozta ezeknek az intézményeknek a működését. 

                                                           

29 A kifejezést Ladányi Jánostól és Szelényi Ivántól kölcsönöztük. 
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Az intézményhálózat racionalizálására irányuló törekvés imént vázolt jogszabályi 

alapja egy irányba mutat a többcélú kistérségi társulások létrehozására tett intézkedésekkel. 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

következményeként 2006-ra országszerte megalakultak a többcélú kistérségi társulások. A 

közoktatás terén a kistérségi preferencia abból az alapvetésből indult ki, hogy vannak olyan 

feladatok és szolgáltatások, „amelyek nagy valószínűséggel leginkább kistérségi szintű 

összefogással láthatók el a leghatékonyabban. Ilyenek például a pedagógiai szakszolgálati 

feladatok (logopédiai ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, 

gyógytestnevelés), a pedagógiai-szakmai szolgáltatások nagy része (szaktanácsadás, 

pedagógus továbbképzések, szakmai munkaközösségek, helyettesítés, versenyek 

szervezése), de feltétlenül ide kell sorolnunk a tanügy-igazgatási szakellátást és az alapfokú 

művészetoktatást.” (SZENTIRMAI, 2005) A közoktatási törvény módosítása azt is lehetővé 

tette, hogy a kistérségi társulások intézményfenntartóvá válhassanak. Ezt a folyamatot 

gyorsította fel az is, hogy a költségvetés által biztosított különböző források vonzóvá tették 

a települések számára ezt a fenntartói formát.30  

Ennek az átalakulásnak, tehát a kistérségi társulások közszolgáltatási feladatellátása 

prefelásának, a praktikuson túl teoretikus – vagy legalább szaktudományos – hozadéka is 

megrajzolódni látszik. Legalábbis úgy tűnik, az utóbbi néhány évre vonatkozó 

oktatáspolitikai változások egy szakmai-tudományos diskurzust hívtak életre. Váradi 

Mónika tanulmánya sorra veszi ennek a diskurzusnak a sarokszövegeit, elemezve azokat 

(VÁRADI, 2008). Az elemzés alapján az eltérő irányokat a következőkben ragadhatjuk meg: 

az egyik álláspont az újrakörzetesítés fogalmának bevezetésével jellemzi a törvényi változás 

hatását. Ladányi János és Szelényi Iván azt feltételezi, hogy az így meginduló társadalmi 

folyamatok a helyi társadalmat úgy rendezik át, hogy a centrumpozíciójú települések 

megerősödnek, míg azok, amelyek eddig is gyengének bizonyultak, hátrányos helyzetük 

következtében végleg leszakadnak, ami társadalmi és térbeli szegregációhoz vezet. Mindez 

pedig elsősorban a kistelepülések cigány, roma lakosságát érintik legérzékenyebben. Ezzel 

ellentétes véleményt képvisel Andor Mihály, aki kívánatosnak gondolja a közoktatás 

szerkezetváltozásának elősegítését, és bár hangsúlyoz financiális szempontokat is, mégis 

                                                           

30 A társulások 2006-os vizsgálatára vonatkozóan Kovács Katalin és Váradi Monika tanulmányában több 

olyan tényezőt említ, melyek azonban akadályozó tényezőként jelentkezhetnek a kistérségi társulások létében 

(a demokratikus kontroll hiánya, az uniformizáltság, a pénzügyi és szakmai szempontok megfelelő 

érvényesülésének hiánya). (KOVÁCS – VÁRADI, 2006)  
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alapvetően pedagógiai-szakmai érvekre támaszkodik akkor, amikor az elaprózott 

iskolarendszer problémáira reflektál. Érdemes azért megjegyeznünk: az olvasatok eltérése 

nem jelent kizárólagosságot, inkább az ehhez kötődő diskurzus fragmentáltságát mutatja.  

 Ladányi János és Szelényi Iván „lopakodó körzetesítésről” ír, mivel a 70-es évek 

körzetesítési akaratával ellentétben nem hivatalosan hirdetett és elfogadott programról van 

szó, viszont ideológiai alapja a településszerkezet finanszírozhatlansága. A „forráshiányos 

települések” kisebb támogatásban részesülnek a költségvetésből és nincs más választásuk, 

mint hogy „önkéntes” társulásokhoz csatlakozzanak. (LADÁNYI – SZELÉNYI, 2010; 

LADÁNYI, 2010) Véleményük szerint az egyik legjelentősebb probléma az, hogy a 

körzetesítési politika figyelmen kívül hagyja a településszerkezet – részben éppen a 70-es 

években lejátszódó körzetesítés következményeként létrejött – torzulásait, a kisfalusi gettók 

problémáját, és a többcélú kistérségi társulásokat olyan ösztönző rendszerrel támogatják, 

ami a leginkább rászoruló falvaktól von el támogatást. (LADÁNYI – SZELÉNYI, 2010) 

 A fentebb leírt törvényi változások hatására jelentős változások mentek végbe 

Magyarország közoktatási intézményrendszerében, főként a kistelepülések általános iskolai 

intézményeit illetően. Imre Anna a 2001 és 2007 között az 1000 fő alatti településeket/100 

fő alatti iskolákat érintő változások vizsgálata során azt tapasztalta, hogy a tanulólétszám 

csökkenését (-14 %) kisebb mértékben ugyan, de követte az intézmények (feladat-ellátási 

helyek) számának csökkenése (-10 %), és ezen belül a 100 fő alatti iskolák száma nagyobb 

mértékben csökkent (-15 %), mint a 100 fő felettieké (-8 %). A tanulólétszám változása 

fordított helyzetű, mivel a 100 fő alatti iskolákban a csökkenés kisebb (-10 %), mint a 

nagyobb iskolákban (-14,7 %). Ha a kistelepüléseket kiemelve vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, 

hogy a feladat-ellátási helyek és a tanulók száma is jelentősebben csökkent: a feladat-

ellátási helyek esetében 21 %-os a csökkenés a 100 fő feletti és 27 %-os a kisebb iskolák 

tekintetében, ha pedig a tanulólétszámot vizsgáljuk, a 100 fő feletti iskolákban 18,8 %-os, a 

100 fő alatti iskolákban 30,3 %-os a csökkenés. Összegezve mindezt „az adatok azt 

mutatják, hogy a két vizsgált időpont között a kis (100 fő alatti) és az ennél nagyobb 

iskolákban az arányok lassan a nagyobb iskolaméret irányába mozdultak el a feladatellátási 

helyek számát és arányát tekintve”. (IMRE, 2009: 295-297) 

 Ugyanez a vizsgálat kitér a fenntartói kör változásának elemzésére is. 2007-re 

csökkent a települési és megyei önkormányzatok, ezzel együtt nőtt az önkormányzati 

társulások és a nem állami fenntartók szerepe, valamint megjelentek a többcélú kistérségi 

társulások mint fenntartók. Ha az 1000 főnél kisebb településeket vizsgáljuk, a tendencia 

hasonló irányú, de erőteljesebb a megjelenése – és itt ki kell emelnünk, hogy az alapítványi 



 73 

vagy egyházi fenntartásban működő iskolák aránya 1 %-ról 10 %-ra növekedett. A 100 fő 

alatti iskolák esetében jelentős a megyei önkormányzatok, az alapítványok és egyesületek 

szerepvállalása, rajtuk kívül az önkormányzati társulások száma meghatározó, legkevésbé 

van jelen az egyház és a települési önkormányzat. (IMRE, 2009: 300-302) A fenntartói kör 

átrendeződése a 2006-os jogszabálymódosítás szükségszerű következményeként 

értelmezhető, hiszen a létszámelőírások nem vonatkoztak a nem állami/önkormányzati 

fenntartókra. Ezt támasztja alá az egyházi iskolák számának növekedését elemezve M. 

Császár Zsuzsa is, bár nem a jogszabályok, inkább a fenntartás anyagi nehézségei felől 

közelítve a fenntartóváltás folyamatát. Úgy tűnt, a 2000-es évek elejére elérte az egyházi 

intézményekben tanulók létszáma a maximális kiterjedését, mégis – a magyarországi 

össztanulólétszám csökkenése ellenére – újabb, bár enyhébb növekedést tapasztalunk az 

egyházi intézmények vonatkozásában. 2008 után tovább nőtt az egyházi iskolák száma, 

mivel több eladósodott önkormányzat az iskolabezárás elkerülésére más potenciális 

fenntartók felé fordultak31. (M. CSÁSZÁR, 2015: 24-25) 

A fenntartói struktúrában végbement változások a Dél-Dunántúlon a kistérségi 

tervdokumentumok, stratégiák kialakításakor is szerepet játszottak. A kistérségi közoktatás-

fejlesztési tervek létrejötte témánk vonatkozásában azért lényeges mozzanat, mert 

alapvetően formálta át és rendezte a Dél-Dunántúl – így Baranya megye – közoktatási 

stratégiáját. Azért is hangsúlyozzuk ezt különösen, mert ez az egyetlen régió az országban, 

amely megfogalmazta ilyen jellegű stratégiai dokumentum létrehozását. 

A tervezés során a kistérségi szintű közoktatás-fejlesztés került a fókuszba: „az 

elemzett közoktatási intézkedési tervek tapasztalatai alapján szükségesnek mutatkozott a 

kistérségek, mikrotérségek tényleges szükségleteinek összehangolására olyan kistérségi 

szintű közoktatás-fejlesztési tervek megfogalmazása (KKFT), amelyek megalapozzák és 

előkészítik az intézmények egymáshoz kapcsolódásának, szakmai-irányítási-gazdasági 

integrációjának megvalósítását és folyamatát”32. Végül a 2007-ben kiírt, a Nemzeti 

Iskolafelújítási Programhoz kapcsolódó, jelentős infrastrukturális beruházásokat lehetővé 

tevő pályázat (DDOP-2007-3.1.2./2F Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és 

központjaik fejlesztése) kötelező mellékleteként írták elő a kistérségi közoktatás-fejlesztési 

terveket, melyek – előírt algoritmusok szerinti – elkészítése a többcélú kistérségi társulások 

feladata lett. A kistérségi közoktatás-fejlesztési tervek készítésének koordinációját és az 

                                                           

31 2005-ben 4,2%, 2008-ban 5,3%, 2010-ben 7,7% az egyházi közoktatási intézmények aránya 

Magyarországon. (M. CSÁSZÁR, 2015: 25) 
32 http://www.nfu.hu/doc/460 [2009. 06. 03.] 
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értékelést a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség végezte az általa 

meghatározott eljárásrend és értékelési szempontok alapján. 2007 végére minden dél-

dunántúli kistérség terve elkészült, s a tervek mindegyike tervezői javaslatokkal zárul. Ezek 

közül több, ha nem is direkt módon, de reflektált a kisiskolák helyzetére, elsősorban a 

demográfiai prognózisból adódó létszámproblémák felvetésével.  

A társulási hajlandóság növekedését ill. az integrált intézmények létrejöttét 

tapasztalataink szerint erőteljesen befolyásolta az említett infrastrukturális pályázat, amely 

összehangoltan a stratégiai célokkal pénzforrást biztosított azok megvalósítására. A 

kisiskolák szempontjából ez a megvalósulás azt jelentette, hogy többnyire abban az esetben 

tudtak jelentős infrastrukturális beruházást és ehhez kapcsolódóan tartalmi fejlesztést 

végrehajtani, ha szorgalmazták egy kistérségi/mikrotérségi központhoz való 

csatlakozásukat, a pályázati kiírás ugyanis jelentős megkötéseket tartalmazott mind 

település/tanulólétszám, mind a kötelezően ellátandó közoktatási feladatok tekintetében. Ez 

egyúttal azt is jelenti, hogy az az alacsony létszámmal működő iskola, amelyik ragaszkodott 

az önállóságához, nem juthatott hozzá az infrastrukturális fejlesztést támogató pályázati 

forráshoz, bármekkora szüksége is lett volna erre. (Az V. fejezet esettanulmányainak egyike 

egy falusi iskola bezárása kapcsán más szempontból érinti ugyanezt a témát.) A pályázat 

nagyméretű integrált intézmények kialakítása felé mozdította el a kistérségeket vagy 

mikrotérségeket, mivel a pályázati feltételeknek ténylegesen csak úgy tudtak megfelelni, ha 

a kistérség vagy mikrotérség mindegyik iskolája része az összevont intézménynek. 

A közoktatási törvény által rögzített létszám-minimumból fakadó iskolabezárások 

ellen országos szintű civil kezdeményezés is indult: a 2007-ben életre hívott „Élőlánc a 

kisiskolákért” mozgalom a falusi kisiskolák megmentését tűzte ki célul, 2008-ban 

javaslattervet is összeállítottak „a falusi iskolák működési feltételeinek szabályozására”33. 

Az általunk vizsgált 150 fő alatti baranyai iskolák körében végzett kérdőíves 

mikrokutatásunkban a válaszadó igazgatók (38 fő) közül 15 fő (39,5%) jelezte, hogy hallott 

már a mozgalomról (MK6. táblázat), és közülük öten csatlakoztak is résztvevőként (MK7. 

táblázat). Egy igazgató arról számolt be, hogy a mozgalomban való részvételük segítette az 

iskola megmaradását: „Kezdetektől fogva együttműködünk velük, több konferencián is részt 

vettünk, eredményeiket mi is beépítettük az iskola megtartási stratégiába.” 

 

                                                           

33 „Az Élőlánc a kisiskolákért kezdeményezés javaslatai a falusi iskolák működési feltételeinek 

szabályozására a Pedagógusok Házában május 6-án rendezett tanácskozás nyomán” 

http://www.elolanc.hu/kisiskola/javaslatok-kisiskola.html [2014. 11. 15.] 
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2.2.2. Újrakörzetesítés Baranyában 

 

Tapasztalataink szerint (ANDL, 2012) az elmúlt évek intézményi átszervezéseinek 

elsődleges okai között – a demográfiai változások mellett – a következők voltak a 

meghatározók: a közoktatási törvény 2006-os változása, a finanszírozás lehetőségei és a 

2007-ben kiírt, az előzőekben hivatkozott DDOP pályázati konstrukció létszámfeltételei és 

más előírásai. 

A törvényi és finanszírozási változásokra adott intézményi illetve fenntartói 

válaszoknak különböző típusai mutatkoznak. Az egyik lehetséges válasz a megszűnés: 

Baranya megyében 7 településen (Bár, Homorúd, Matty, Máza, Szebény, Szentdénes, 

Zaláta) szűnt meg kisiskola a 2007/2008-as tanév kezdetére (ZSUPPÁN, 2007), ezt a 2008-as 

és 2009-es tanévkezdetre újabb bezárások követték (Alsószentmárton, Baranyajenő, 

Máriakéménd). Emellett városi iskolabezárásról is beszámolhatunk a megyében: 2006-tól 

Pécsett három iskola zárta be kapuit. 

Miközben nem vállalkozunk arra, hogy minden felsorolt település iskolatörténetét 

akárcsak címszavakban leírjuk, Homorúd példája34 mégis izgalmasnak kínálkozik – nem 

annyira típusossága, inkább különössége okán. A kistelepülés a Mohácsi-szigeten található, 

alsó tagozatos iskoláját nem érintette a 2006-os szabályozás. A Duna bal partján (a 

szigeten) Újmohács fekszik, amely működtet egy alacsony osztálylétszámokkal rendelkező 

általános iskolát. Újmohács területi szempontból elszigetelődik Mohácstól (a Duna csak 

komppal járható), ám közigazgatási szempontból Mohács város része. Abban az esetben, ha 

a szigeten megszűnik a kislétszámú iskola, a gyermekek iskolába jutása megnehezedik, 

hiszen nap mint nap kellene átjutni a folyón, a város egyik iskolájába. Homorúd a történés 

időszakában önálló közigazgatási egység, önálló önkormányzattal. Alsó tagozatos iskolája a 

2006/07-es tanévben 23 tanulóval működött. Az iskola azonban a következő tanévre 

megszűnt, a gyerekek az újmohácsi általános iskolába kerültek. A közoktatási törvény által 

előírt létszámminimumoknak az újmohácsi iskola eleget tett, ugyanakkor gazdasági hátterét 

komolyan stabilizálta a minél magasabb tanulólétszám. Homorúd és Mohács 

önkormányzatának együttműködése tehát a következőket eredményezte: Homorúd oktató-

nevelő intézményeinek bezárásával ugyan elvesztette óvodáját és iskoláját, Baranya megye 

Mohács-szigeti területének azonban stabil és hosszabb távra tervezhető iskolát biztosított. 

                                                           

34 A Mohács Térségi Általános Művelődési Központot megalakító konzorcium Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzése (Mohács, 2007) és Katona József közlése alapján. 
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Ez azért is kulcsfontosságú, mert a szigeten sok hátrányos helyzetű család él, akik számára 

különösen lényeges a minőségi oktatás helyben való biztosítása35; ezzel együtt a szigeten 

élő gyermekeknek „helyben maradhatnak”, ami ebben az esetben nem településhatárokat 

jelent, hanem tényleges természeti határt: a Dunát.   

Iskolabezárást ír le két esettanulmány is az V. fejezetben. Az egyik egy városperemi, 

a másik egy falusi iskola megszűnését taglalja, a település(rész)en javarészt hátrányos 

helyzetű családok laknak. Mindkét esetben azt tapasztaltuk, hogy a helyi társadalom nem 

tudta érvényesíteni az iskola megmaradásához kötődő érdekeit. Maga az intézmény pedig – 

ahogy ezt az egyik esettanulmányban meg is fogalmazzuk – kiszolgáltatottjává vált a tőle 

függetlenül alakuló gazdasági-politikai-társadalmi szituációnak. A bezárások – bár 

különböző módon mentek végbe – lehetőséget kínáltak az oktatási hálózat egyfajta tudatos 

újrarendezésére is, ez azonban mindkét esetben pusztán lehetőség maradt.  

A teljes megszűnés/megszüntetés mellett másféle utak is kínálkoztak, melyek pedig 

inkább a helyi intézmények megtartását kívánták biztosítan. A vizsgálati körbe vont, a 

2007/2008-as tanévben 150 fő alatti létszámmal működő baranyai iskolák sorsát követve az 

alábbi települési, fenntartói válaszokat tapasztaltuk: 

 Az intézmény fennmaradásának egyik lehetséges módja volt a törvény által felkínált 

tagintézménnyé válás, nem egy esetben az 5-8. ill. a 7-8. évfolyam megszűnésével. 

A vizsgált intézmények esetében 2007-2009-ig összességében 32 intézmény vált 

tagiskolává, az 5-8. vagy 7-8. évfolyam megszűnése 9 iskolát érintett.  

 A megyében találtunk példát arra is, hogy egy intézményfenntartó társulás egyik 

településén alsó, egy másik településén felső tagozatot működtetett: Bikal és 

Egyházaskozár az országban elsők között volt, akik 1998-ban másik öt településsel 

összefogva ily módon hozta létre iskolatársulását.36 Ez mindkét település számára 

haszonnal járt, hisz egyik település sem maradt közoktatási intézmény nélkül. Erre a 

megoldásra más településeken is lehetőség lett volna, azonban azt tapasztaltuk, sok 

esetben a települések közötti rivalizálás, a „saját” intézmény féltése akadályozza a 

kooperációt.  

 Országszerte tapasztalható tendenciaként jelentkezett a 2006-os jogszabályváltozást 

követően, hogy a kistelepülések átadták iskolájukat más fenntartónak, ugyanis nem 

                                                           

35 Az infrastrukturális feltételek nem voltak kielégítőek – az iskolának 2008-ban még nem volt tornaterme. A 

Dél-dunántúli Operatív Program pályázati forrásából azonban a tervek szerint megkezdődött a dologi-tárgyi 

korszerűsítés.  
36 Ez a megosztás az intézmény állami fenntartásba kerülésével sem változott. 
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állami intézményfenntartókra nem vonatkozott az a jogszabályi kitétel, amely a 7. és 

8. évfolyamos tanulólétszámot 15 fős minimummal határozta meg. A kisiskolák 

menekülési pályáját jelenthette az alapítványi fenntartás, melyre ugyan Baranya 

megyei példát nem találunk, országos szinten azonban megfigyelhető jelenség 

(LANNERT-NÉMETH-SINKA, 2008). Egyházi fenntartóhoz került ugyanakkor – 

egyúttal tagintézménnyé válva – Drávafok 80 fő alatti tanulólétszámmal működő 

iskolája. (A fejezet zárásaként bemutatjuk a fenntartóváltás körülményeit, 

motivációit és következményeit.) Szintén egyházi fenntartásban működik 2012-től 

Versend és Kölked általános iskolája (Baptista Szeretetszolgálat) és a pécsi Török 

István úti Általános iskola, új nevén Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda (Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye). 

 Vannak települések, melyek számára az iskola további működésének lehetőségét az 

kínálta, ha iskolájukat kistérségi fenntartásba adták át: 2009-re a vizsgálati körbe 

vont iskolákat tekintve 13 esetében ezt a megoldást tapasztaltuk. (A 2013. január 1-

jén bekövetkezett fenntartóváltáskor ezen iskolák – akárcsak az önkormányzati 

fenntartásban lévők – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek.) Az 

intézménystruktúra átalakítása – részben a kistérségi közoktatás-fejlesztési tervek és 

a pályázat hatására – kistérségi intézményfenntartást is eredményezett. A 

szentlőrinci kistérség egy iskola kivételével egy intézménybe szervezte összes 

óvodáját és iskoláját, a szigetvári és a sellyei kistérségben pedig dominált a 

kistérségi fenntartás. 

 A nemzetiségi oktatás bevezetése ill. alkalmazása – mivel a nemzetiségi oktatást 

folytató intézményekre nem vonatkozott az említett létszámhatár – szintúgy 

lehetőséget kínált arra, hogy a kislétszámú iskolák megmaradhassanak: az általunk 

vizsgált iskolák közül 52 helyen találkoztunk nemzetiségi oktatással.  Mivel 

Baranya megye lakosságára a nemzetiségi sokszínűség jellemző, az intézmények 

jelentős hányadában hagyományosan jelen van a nemzetiségi oktatás valamely 

formája. (Olyan iskolával is találkoztunk, ahol megszűnt a 7-8. évfolyam, azonban a 

következő tanévtől újra indíthatták osztályaikat, részben a nemzetiségi oktatásnak 

köszönhetően.) 

 Több fenntartó – a fenti lehetőségek valamelyikével is élve – az önállóság 

megőrzését tartotta szem előtt, számuk azonban folyamatosan csökkent. A vizsgálati 

körbe vont intézmények esetében a 2006/2007-es tanév állapotához képest az önálló 

iskolák száma a 2009/2010-es tanévre harmadára apadt. 2006-ban a 150 fő alatti 
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intézmények (69) közül 64 volt önálló, 2012-ben a 68 érintett intézményből 23 volt 

önálló. Az önálló intézmények mindegyikére jellemző volt a német/cigány/horvát 

nemzetiségi oktatás alkalmazása vagy az, hogy nem állami fenntartó működteti 

azokat.   

 

A változások nagyobbik hányada 2006-2008 között lezajlott, az alacsony létszámú iskolák 

további működését azonban azt követően is számos esetben bizonytalanság jellemezte. Ezt 

erősíti meg a kérdőíves vizsgálatunk vonatkozó eredménye is. 

 

Kérdőíves vizsgálat – az iskolabezárás lehetősége 

Baranyai vizsgálatunkban a 38 iskolaigazgató közül 12 (31%) jelezte, hogy az 

elmúlt öt év során felmerült az iskolabezárás gondolata, a többi intézmény léte 

stabilizálódott, több esetben természetesen annak eredményeként, hogy a fentebb 

jelzett átalakításokat (pl. tagintézménnyé szervezés) véghezvitték. A bezárással 

fenyegetett iskolák a motivációk között a jól ismert okokat sorolják: finanszírozási 

gondokat (11 fő), a születésszám csökkenését (5 fő), a tanulóelvándorlást (3 fő). 

Ezen intézményeknek azonban sikerült elkerülniük a bezárást, amit 10 esetben 

intézményi integrációba való belépés, egy esetben fenntartóváltás (az iskola átadása 

nem állami/önkormányzati fenntartónak) eredményeként értek el, de emellett két 

igazgató sikeres tanulótoborzásról is beszámol, három iskolában pedig bevezették a 

nemzetiségi oktatást. 

 

2.2.3. Az iskolamentés egy példája 

 

Mint azt az előzőekben bemutattuk, a helyi intézmények megtartásának többféle módja 

kínálkozott a 2006-os törvényi változások után, s ezekkel a lehetőségekkel élt egy-egy 

baranyai település is. Köztük található Drávafok, ahol településvezetők úgy döntöttek, 

iskolájukat egyházi fenntartásba adják – mindezt azzal a céllal, hogy a nyolc évfolyammal 

működő intézmény fennmaradhasson. 

Drávafok Baranya megye délnyugati részén, a Sellyei kistérségben található 

település. Mindössze 10 km-re fekszik a Dráva folyótól, ami egyúttal a magyar-horvát 

határt is kijelöli. A megyeszékhelytől, Pécstől való távolsága 60 km, míg a kistérségi 

centrumtól, Sellyétől 8 km-re található. A terület az Ormánság része, mely az ország 

leghátrányosabb térségeinek egyike. A Sellyei kistérséget területfejlesztési szempontból a 
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komplex programokkal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé sorolja a 

311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet. Egy korábbi, 2003-ban született kormányrendelet37 a 

kistérségnek mindegyik települését – szám szerint 35-öt – a kedvezményezett kategóriába 

sorolja, elsősorban az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliségi ráta miatt. 

(PAKU – MARTON – ANDL, 2010; 2011)  

Baranya megye meghatározó településformája az 1000 fő alatti község: a 

települések 84%-a tartozik ebbe a csoportba. A Sellyei kistérség 35 településéből 31,4 % 

200 fő alatti törpetelepülés, 42,8 %-a 500 fő alatti aprófalu (SELLYEI KKFT, 2009: 10). 

Drávafok községet lélekszáma alapján az 500-1000 fő közötti kistelepülések közé 

sorolhatjuk, így a kistérség nagyobb lélekszámú településeinek egyike. 

A Sellyei kistérség népességszáma a második világháborút követően jelentősen 

csökkent, 1990-ben az 1949. évi lakosságszám 63%-át találjuk (SELLYEI KKFT, 2009: 10). 

A csökkenés fő összetevője a negatív előjelű migráció, melynek okai között kiemelt 

szerepet kap két tényező: egyrészt politikai okokból a déli – jugoszláv – határsávba a 

második világháborút követően évtizedeken át nem irányult központi fejlesztés, másrészt az 

1960-as évektől a kistelepülések sem tartoztak a fejlesztendő települések közé (BARANYI – 

G. FEKETE – KONCZ, 2003: 6). Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a lakosságszám 

csökkenése ezen a területen jóval hamarabb elkezdődött, mint az ország, de akár Baranya 

megye más tájain. Az élveszületések számának jelentős megcsappanására az Ormánság 

területén a XX. század elejétől egyre többen hívják fel a figyelmet, köztük Kiss Géza 

néprajzkutató és Kodolányi János (KISS, 1937; KODOLÁNYI, 1927). A születésszám 

csökkenésének okai között kiemelt helyen szerepel az „egykék” jellemezte „speciális 

gyermekvállalási hajlandóság” (MOLNÁR, 1998: 3), mely a család tulajdonában lévő 

földterület szétaprózódásától való megóvása miatt alakult ki. Az „egykézés” okozta morális 

válságról is szól Kodolányi János: A hazugság öl. Memorandum Huszár Károlyhoz, a 

parlament alelnökéhez c. 1927-es írása. 

A (kül)politikai elképzelések és a településfejlesztésre vonatkozó tényezők (a 

korábban említett Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció) hatására az 

Ormánságban is elindult az a szelektív migrációs folyamat, mely a falvak lakosságának 

csökkenéséhez – nem egy esetben elnéptelenedéséhez – vezetett.  A demográfiai 

jellemzőkhöz szorosan hozzátartozik továbbá, hogy az 1950-60-as évek politikája az 

                                                           

37 7/2003. (I.14.) Kormányrendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 

az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
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Ormánság falvainak kisebb-nagyobb mértékű lakosságcseréjét ill. a lakosság összetételének 

változását is eredményezte. A megüresedett házakba az ország több településéről is 

érkeztek új lakosok, majd pedig a Sio-telep és Zokoga-puszta felszámolásával cigány 

családok költöztek több faluba. (HAVAS, 1997) Zokoga pusztáról Rockenbauer Pál is 

megemlékezik Kilenc ember faluja c. filmjében.  Az akkori tanácselnök a következőkről 

számolt be Révfaluval kapcsolatosan: „Itt szeretném említeni azt is, hogy a községhez 

tartozott Zokoga település, cigány település volt, ahol a férfiak többnyire muzsikus 

cigányok voltak, muzsikálással keresték meg a napi kenyerüket, és el kívánom mondani, 

hogy milyen hagyomány maradt ránk az utókor részére a Zokoga település kialakulásáról. 

Valamikor a pusztán élt egy öreg cigány bácsi, halász volt. Tekintettel arra, hogy a pusztát 

cigányok lakták, nagyon sok volt a gyerek. A gyerekek állandóan sírtak, ríttak, de nagyon 

sokszor még az anyjuk is. Egyszer csak megszólal az öreg cigány bácsi: <Hagyjátok már 

abba ezt a sok sírást  ríást, mert ez után ez lesz a zokoga.>" (ROCKENBAUER, 1985) 

A zokogai telep megszüntetését a Siklósi Járási Tanács rendelte el az 1966-ban 

történt Dráva-áradás után, melynek következményeként több ház megrongálódott. 

Előkészítés nélkül, rövid idő alatt zajlott le a lakosság elköltöztetése, s ebből is fakadhat, 

hogy végül az összetartó közösség mintegy újjászerveződött, ugyanis a különböző 

településekre költöztetett cigány családok nagy része végül Bogdásán telepedett le, ahová a 

legtöbb családot költöztették (HAVAS, 1997).  

A demográfiai változások eredményeképpen Drávafokon a lakosságszám az 

ezredfordulót követő évtizedben 550-570 fő körül mozgott, 2009-ben 566 fő volt. 

Korösszetétel tekintetében – a kistérség részletes 2009. januári adatai alapján – látható, 

hogy az általános iskolás korosztály 2009-ben 60 fő, s a 6 év alatti gyermekek száma (36 

fő) évente átlagosan 6 helyi első osztályos tanulót vetít előre az elkövetkezendő évekre (11. 

táblázat). 

 

11. táblázat: Drávafok lakossága korcsoportonként (2009) 

életkor (év) 0-2 3-5 6-13 14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80- 

létszám (fő) 16 20 60 23 315 32 52 38 10 

Forrás: SELLYEI KKFT, 2009. 

 

Célszerű azonban az iskolára – és a várható tanulólétszámra – vonatkozóan a fentebb 

említett Bogdása és Markóc településeket is vizsgálnunk, hiszen 2008. szeptemberéig a 
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három település közösen, iskolafenntartó társulásban tartotta fenn a drávafoki iskolát, s 

jelenleg is nagy többségében a három településről járnak az intézménybe a tanulók. A két 

kistelepülés a kistérség csökkenő lélekszámú községei közé tartozik (SELLYEI KKFT, 

2009): 2009-ben Bogdásának 309, Markócnak 70 lakosa volt, s életkor szerinti bontásban 

vizsgálva látható, hogy a 6 év alatti gyermekek száma (20 fő) átlagosan 3-4 első osztályos 

tanulót jelent a későbbiekben az iskolában a két településről (12. és 13. táblázat). 

 

12. táblázat: Bogdása lakossága korcsoportonként (2009) 

életkor (év) 0-2 3-5 6-13 14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80- 

létszám (fő) 5 10 20 25 172 21 31 12 13 

Forrás: SELLYEI KKFT, 2009. 

 

13. táblázat: Markóc lakossága korcsoportonként (2009) 

életkor (év) 0-2 3-5 6-13 14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80- 

létszám (fő) 1 4 11 2 38 2 7 3 2 

Forrás: SELLYEI KKFT, 2009. 

 

 

A falu és az iskola története38 

 

A falut a 13. századtól említik írásos források: „Fukó” községet említ egy 1257. évi 

határjárás jegyzőkönyv. A község sokáig a Dombay család birtoka volt, amit 1493-ban 

megvásárolt az enyingi Török család – a falu mai nevét a vételt rögzítő iratban olvashatjuk 

először. Ezt követően több családnak is birtokába került Drávafok környéke, s a 18. század 

közepén már működött iskola a településen, egy református tanító oktatta a helyi 

gyermekeket. 

Drávafokon az 1550-es években alakult meg a református gyülekezet Sztárai Mihály 

baranyai tevékenykedésének eredményeként. 1799-ben emelt a falu lakossága haranglábat, 

                                                           

38 A történeti összefoglaló az alábbi források felhasználásával történt:  

a település honlapja:  

http://www.dravafok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27 [2011. 10. 10.]  

az iskola honlapja: http://dravafokiskola.atw.hu/ [2011. 10. 10.]  
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1802-ben pedig felépült az első templom. A fából épített templom 1848-ban 

használhatatlanná vált, helyette az 1860-as években készült el a jelenlegi, kőből emelt 

templom, melyhez parókia is tartozott. Ezt követően (1873) egy tanítói lakással is 

kiegészülő új iskolaépület tette teljesebbé a falu lakosságának mindennapjait. S itt született 

1886-ban az akkori tanító fia, Csikesz Sándor református teológus professzor39, akinek 

nevét ma az iskola viseli. 

A ma is használt egyik iskolaépületet 1942-től vették használatba, 1953-ban pedig a 

tanulók számának folyamatos gyarapodása miatt tovább bővítették. Közben azonban 

jelentős változás következett be az intézmény életében: az 1948-ban történt államosítás a 

drávafoki református iskolát is érintette, az intézmény állami tulajdonba került. 

Az iskola további történetét meghatározta a tankötelezettségről és az általános 

iskoláról szóló 1951. évi 15. számú törvényerejű rendelet és az ennek végrehajtására 

vonatkozó közoktatásügyi miniszteri rendelet (1220-34/1951. KM. sz. rendelet), valamint a 

már említett 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció. A körzetesítési 

politika a drávafoki intézményt központi iskolának jelölte ki, ekkor kerültek ide a 

drávakeresztúri és a bogdásai tanulók. A megnövekedett létszám a 60-as és 70-es években 

további bővítést vont maga után. Az iskolát a hozzá tartozó óvodával együtt néhány évvel 

ezelőttig három község – Drávafok, a fentebb már említett Bogdása és Markóc – 

önkormányzatának társulása tartotta fenn.40  

 

Válaszút előtt  

 

A drávafoki iskola 2004-ben konzorciumi partnerként csatlakozott a kétújfalui általános 

iskola HEFOP 2.1.3. pályázatához, mely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres 

integrált oktatásának megvalósítására íródott. A program hozzájárult az integrációs 

pedagógiai program hatékony alkalmazásához, a pedagógusok továbbképzéseken, 

műhelyfoglalkozásokon vettek részt. Ekkorra azonban a tanulólétszám már jelentősen 

lecsökkent. Az iskolában a 2004/2005-ös tanévig működött 8 osztály, ezt követően a 

csökkenő tanulólétszám és a fenntarthatósági problémák miatt az alsó tagozat 2-2 osztályát 

összevonták. Az összlétszám a 2003/2004-es tanévben mindössze 80 fő volt, s a tendencia 

                                                           

39 http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/html/2437/78667/index.html#104 [2011. 01. 30.] 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC02469/02797.htm [2013. 08. 18.] 
40 Megjegyezzük, jelen esetben egy olyan településről írunk, ami Reisz idézett művében „iskolával és 

óvodával nem rendelkező” településként szerepel. (REISZ, 2013: 97). Ugyanígy tévesen került feltüntetésre 

Bogád, Borjád és Nagyharsány.  

javascript:openpopup_3753('http://bogdasa.dunantulinaplo.hu/index.php3')
javascript:openpopup_3755('http://markoc.dunantulinaplo.hu/index.php3')
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folytatódott: a 2006/2007-es tanévben már csak 74 diák járt az iskolába. (SELLYEI KKFT, 

2007: 47) Mint láthattuk, a 2009-es korosztályos bontás adatai alapján az általános iskolai 

korosztály a három faluban összesen 91 fő, és a gyermeklétszám további csökkenése 

mintegy 80 fős iskolát prognosztizált az elkövetkezendő évekre, amennyiben a szülők 

mindegyike a drávafoki iskolát választja. 

A Közoktatási Törvény 2006-os változtatásai azonban válaszút elé állították az 

iskolát illetve fenntartóját. Drávafokon a 2006/2007-es tanévben 11 ill. 12 tanuló járt a 7. és 

8. osztályba, így felmerült a két évfolyam megszűntetése, azonban ez a döntés az iskola 

önállóságának megszűnésével járt volna. A közoktatási törvény mellett a költségvetési 

törvény módosítása is sürgette az iskolát fenntartó három település önkormányzatát, 

ugyanis a 2007. évi módosítás az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű (ún. ÖNHIKI-s) 

települések számára biztosított támogatást óvodai és iskolai létszámfeltételekhez kötötte: az 

átlaglétszám 75%-át el kellett érniük az intézményeknek, és ez az előírás a tagiskolákra is 

vonatkozott.41 

Ebben az időszakban még egy jelentős dolog befolyásolta az intézmények jövőjét, 

legalábbis a Dél-Dunántúlon mindenképpen. 2007-ben megjelent a Nemzeti Iskolafelújítási 

Programhoz kapcsolódó dél-dunántúli pályázat (DDOP-2007-3.1.2./2F Integrált kis- és 

mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése), melynek révén jelentős 

infrastrukturális beruházásokhoz juthattak a nyertes fenntartók. Ahogy erről fentebb írtunk, 

a pályázat kötelező mellékleteként írták elő, hogy a többcélú kistérségi társulások el kellett, 

hogy készítsék kistérségi közoktatás-fejlesztési tervüket, amely illeszkedik a pályázat 

címéhez, azaz kistérségi vagy mikrotérségi szinten szerveződő integrált intézmények 

létrehozását állítja fókuszba.  

A Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás is elkészítette a 2007-2013-ig tartó időszakra 

szóló közoktatás-fejlesztési koncepcióját, mely az adatok elemzése után egyértelműen 

megfogalmazta, hogy a törvényi szabályozásoknak megfelelően a drávafoki intézmény 

fenntartójának lépéseket kell tennie: „A jelenlegi tanulólétszám mellett egyértelműen 

kijelenthető, hogy változatlan intézményszerkezet esetén mind a 2007-2008., mind pedig a 

2008-2009. tanévben a hatból 4 osztály, azaz a felsős 4 évfolyam tanulólétszáma nem fogja 

elérni az elvárt szintet.” (SELLYEI KKFT, 2007: 48) A megoldási utak közül kettőt vázolt fel 

a koncepció: 

- (református) egyházi fenntartásba való átadás; 

                                                           

41 Az említett összefüggésekről vö: IMRE, 2008; VÁRADI, 2008 
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- csatlakozás a kistérségi társulás által fenntartott egyik intézményhez. 

A tervezői javaslatok már egyértelműbben is megfogalmazzák a második lehetőséget: a 

drávafoki iskola csatlakozzon a sellyei intézményhez, 1-5. évfolyamos tagintézményként. 

Mindez abban a helyzetben került megfogalmazásra, amikor is a 2007-2008-as tanévet az 

iskola már alsó tagozat nélkül indította el – az alsó tagozatos diákok ugyanis a Pécsi 

Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája tanulói lettek.  

A koncepció azonban ezt a tényt nem említi, sőt, az osztálystruktúra felvázolásakor 

a Református Kollégium drávafoki tanulóit is a drávafoki intézménybe járó diákok közé 

sorolja.  

 

A fenntartóváltás  

 

A Pécsi Református Kollégium alapító okiratait42 elemezve nyomon követhetjük a 

változást:  

 

2007. június 27-én kelt az az intézményi alapító okirat, mely először említi Drávafokot. 

Telephelyként nevesíti a Fő utca 28-ban található „A” épületet, ahol az ellátott feladat az 

általános iskolai oktatás-nevelés 1-4. évfolyamon, délutáni napközis ellátással. A 2009. 

március 17-i okirat már tagintézményként említi a drávafoki Csikesz Sándor Általános 

Iskolát, 1-8. évfolyamon történő nevelés-oktatással, mellyel együtt megvalósul a kisebbségi 

oktatás, a délutáni napközis foglalkozás és az SNI tanulók ellátása. A 2010. május 10-i 

alapító okirat tovább bővül az ellátott tevékenységek vonatkozásában: képesség-

kibontakoztató és integrált felkészítést szervez a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

integrált oktatásának megvalósítására. 

A dokumentumokból kirajzolódó folyamat azonban nem zajlott le 

konfliktusmentesen. Mint láttuk, a kistérség közoktatás-fejlesztési koncepciója a sellyei 

intézményhez való csatlakozást preferálta. A kistérségi csatlakozás a felső tagozat 

elvesztését jelentette volna a községnek, ami a falu képviselőtestülete szerint a 

későbbiekben az iskola végleges megszűnését hozhatta volna. S nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül, hogy „egy alapfokú oktatási intézmény megszűnésének más a tétje egy 

                                                           

42 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_Intezmenykereso/o

h.php?id=kir_int_talalat [2014. 03. 12.] 
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kistelepülésen, mint egy városban vagy fővárosi kerületben. Az nevezetesen, hogy egy-egy 

falunak sikerül-e megőrizni a települési hierarchiában, a települések közötti 

kapcsolatrendszerekben elfoglalt pozícióját, esetleg a központosítási törekvések 

nyerteseként megerősödik, vagy éppen ellenkezőleg, intézményeit vesztve végképp a 

funkció nélküli, elsorvadó falvak közé süllyed.” (VÁRADI, 2008: 159) 

Az átszervezés megerősíti a 2007-ben történt intézményfenntartói változásokról 

szóló kutatási jelentés egy következtetését, mely szerint „minél inkább konszenzusos volt ez 

a folyamat a különböző érdekelt szereplő – önkormányzat, iskolavezetés, tantestület, 

szülők, alapítványi vezető – közt, annál inkább sikeres” (LANNERT – NÉMETH – SINKA, 

2008: 5). 

A drávafoki intézmény tehát a 2007/2008-as tanévben nem működött 8 évfolyammal 

– igaz, rendhagyó módon nem a felső, hanem az alsó tagozatos osztályok hiányoztak a 

sorból –, így 2008. augusztus 31-ig a közoktatási törvény értelmében csatlakoznia kellett 

egy 8 évfolyamos intézményhez. Ez megtörtént, így a falu iskolamentési kísérlete számukra 

sikerrel zárult. Az intézményi honlap így emlékezik meg erről: „Nyolc osztályos körzeti 

általános iskolaként működött 2007. augusztus 31-ig. Az alsó tagozatos tanulók már ebben 

az évben csatlakozhattak a Pécsi Református Kollégiumhoz kihelyezett osztályokként. A 

tanév során sok öröm, siker ért bennünket. A község lakóitól is sok pozitív visszajelzés 

érkezett. (…) Így érkeztünk meg a 2008. augusztus 31-én 11 órakor kezdődő tanévnyitó 

Istentiszteletünkhöz. Az egyházi méltóságok és az iskola vezetőinek zászlós bevonulását a 

Pécsi Református Kollégium kórusának éneke tette még ünnepélyesebbé alkalmunkat.” 43 

Felmerülhet azonban a kérdés, miért két lépcsőben zajlott ez a folyamat. A 

szabályozók változásában vélhetően megtaláljuk a magyarázatot, mivel a 2007-2008-as 

tanévtől tovább szigorították az állami oktatásból való kilépés rendjét: ha a 8 évfolyamnál 

kevesebbel működő általános iskola fenntartói jogát a helyi önkormányzat nem állami, nem 

önkormányzati fenntartónak adja át, öt éven át saját forrásaiból, a költségvetési törvényben 

meghatározott egyházi kiegészítő támogatásnak megfelelő összeget köteles fizetni az 

átvevő fenntartónak. 2007-ben született egy jogszabályi előírás, mely szerint „ha a nyolc 

évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola fenntartói jogát a helyi 

önkormányzat nem állami, nem önkormányzati fenntartónak adja át, az átadást követő 

tanévben, illetve azt követő négy tanéven át az egyházi kiegészítő normatívának megfelelő 

                                                           

43 http://www.dravafok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=12 [2011. 10. 10.]  
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összeget (jelenleg 145ezer Ft/fő) köteles megfizetni az átvevő fenntartónak.” (LANNERT – 

NÉMETH – SINKA (2008: 11) Drávafok, Bogdása és Markóc intézményfenntartó társulása az 

előírt összeget nem tudta volna saját forrásaiból fedezni, azonban a megoldásnak ezt a 

módját választva e kötelezettség teljesítése alól felmentést nyerhettek.  

A községeknek mindemellett természetesen biztosítaniuk kellett a világi oktatást 

választó szülőknek is a gyermekek iskoláztatását, ennek ellátására a sellyei 

önkormányzattal kötöttek feladatellátási megállapodást. 

Egy 2007-ben lezajlott TÁRKI-vizsgálat eredményeit így összegzik a 

kutatásvezetők: „Az esettanulmányok azt mutatják, hogy a sikeres iskolaépítés, 

intézményhálózat-építés azt feltételezi, hogy a szereplők közt intenzív a kommunikáció és a 

kooperáció. Ezt elősegíti, ha a helyi társadalom és önkormányzat képes és akarja segíteni a 

folyamatokat, ha a fenntartóban valódi tulajdonosi szemlélet alakul ki, ha valódi szervezet- 

és humánerő-fejlesztés zajlik, ha az intézmények valós igényeket szolgálnak ki, ha a 

földrajzi távolságok nem áthidalhatatlanok (közlekedési értelemben is), valamint ha a 

szervezet tanulószervezetként működik és rendelkezik jövőképpel.” (LANNERT – NÉMETH – 

SINKA, 2008: 35) Az eseményeket elemezve azt tapasztaljuk, hogy a településen a szereplők 

(elsősorban az önkormányzatok, az iskola, a szülők) intenzív kooperációja zajlott a kitűzött 

cél elérése érdekében: legyen továbbra is általános iskolája a falunak – s ezt nem látták 

volna biztosítottnak a kistérségi intézményekhez való csatlakozással. „A Baranyai 

Református Egyházmegye, a Pécsi Református Kollégium, Drávafok, Bogdása, Markóc 

községek önkormányzatai, a szülők, pedagógusok, összefogásával sikerült életben tartani 

iskolánkat. Ahol iskola van, ott élet van, jövő van, öröm van.” – összegzi az eredményt a 

község honlapján közzétett írás.44 

 

Az „új” intézmény helyzete a kistérségben45 

 

A kistérségben három integrált iskolaközpontot hoztak létre, mellettük két iskola (a 

drávasztárai és a felsőszentmártoni horvát nemzetiségi iskola) maradt önálló, ahogyan a 

drávafoki intézmény sem csatlakozott a kistérségi fenntartásban lévő integrált 

intézményekhez. A kistérségben 2010-ben zajló kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy 

                                                           

44 http://dravafok.hu/intezmenyek/altalanos-iskola/ 
45 Az alfejezet készítése során felhasználásra került az OFI TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú (21. századi 

közoktatás – fejlesztés, koordináció) támogatási szerződés „A demográfiai folyamatokra reagáló központi és 

helyi politikák vizsgálata” c. elemi projektjének keretében készített interjúk. 
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ezek az iskolák kiszorítva érzik magukat a többcélú kistérségi társulás által nyújtott 

lehetőségekből – miközben az ő településeik önkormányzatai is részei a társulásnak. (PAKU 

– MARTON – ANDL, 2010; 2011) Emellett fontos megemlítenünk, hogy Drávafok esetében 

mintegy „történelmi hagyománya” van a kiszorítottságnak. Két kistérség határán található a 

település, közel a Szigetvári kistérséghez, s ez a „határmentiség” meghatározó élményként 

van jelen a falu múltjában s jelenében. Ennek egyik megnyilvánulása volt az új járási 

rendszer 2013-ban történt kialakításáig, hogy a parlamenti választói körzetek határa átszelte 

a kistérséget, s öt település – köztük Drávafok – a szigetvári választói körzethez tartozott. 

A drávafoki iskola helyzete az egyházi fenntartás miatt a többi – társulásból 

kimaradt – intézményhez képest is kedvezőtlenül alakult olyan tekintetben, hogy a 2009-

ben módosított kistérségi közoktatás-fejlesztési terv az intézménnyel alig számolt, az 

csupán említés szintjén volt jelen. Ez a társulás felől azzal nyert igazolást, hogy nem a 

társulás egy önkormányzata (vagy azok társulása) a fenntartó, s így tervet sem készíthettek 

az iskolára vonatkozóan. Drávafok iskolája azonban sérelmezte, hogy a jelek szerint semmi 

módon nem számít rájuk a kistérség, miközben ők számos közös programban kívánnak 

továbbra is részt venni. A többcélú kistérségi társulás munkaszervezete és az intézmények – 

érzékelve a problémát – megfogalmazták szándékukat arra nézve, hogy olyan 

együttműködéseket, kooperációs formákat igyekeznek kialakítani, melyek a kistérség 

minden intézményére és fenntartójára kiterjednek. (PAKU – MARTON – ANDL, 2010; 2011) 

Arra a kérdésre azonban mindeddig nem fókuszáltunk kellően, miért is a református 

egyházzal való együttműködést látták megoldásnak a fenntartó képviselői. Évekkel a 

történések után több válaszlehetőséget látunk. Evidens válaszként adódik a történelmi múlt, 

mivel hagyományosan református településről van szó, melynek református iskoláját 1948-

ban államosították. Közben praktikus hozadéka is van a „nagy testvér” jelenlétének: kiemeli 

a helyi szereplőket a kistérségi csatározások egy részéből és iskolai karrierutat biztosít a 

falu diákjainak. Mindez azt is jelentheti, hogy a kiszorítottság, periférikusság 

hagyományosan megélt élményének helyébe a kiemeltség élményét helyezi. Végül 

haszonnal járhat, hogy a felvállalt integrációs törekvések ismert konfliktuselemei 

tompulnak, részben a keresztényi gondolat révén, részben a konfliktus kívülre helyezésének 

lehetőségével: az iskola fenntartója és centruma – így a döntési felelősség is – a falu 

társadalmán kívülre kerül. 

 

--- 
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Az újrakörzetesítés a korábban végbemenő körzetesítéshez hasonlóan – bár alacsonyabb 

számban – iskolabezárásokhoz, évfolyamok megszűnéséhez, az intézményi önállóság 

elvesztéséhez vezetett. A települések, az önkormányzatok mint fenntartók illetve maguk az 

intézmények igyekeztek az oktatáspolitikai törekvéseknek ellenállni, és az iskolamentés 

valamely módját választva sok esetben sikerült megtartaniuk a helyi közoktatási intézményt. 

A baranyai iskolák jellemző stratégiái a fenntartóváltás, a tagintézménnyé szervezés vagy a 

nemzetiségi oktatás alkalmazása. 
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2.3. Nemzetközi kitekintés  

 

2.3.1. A kisiskolák helyzete, oktatáspolitikai tendenciák Európában  

 

Az alacsony létszámú iskolák léte, szervezése nemcsak Magyarországon vet fel 

problémákat. Az intézményhálózat racionalizálása általában is elérendő cél, ehhez 

kötődően különböző szinteken fogalmazódnak meg eltérő, ám egy irányba mutató 

stratégiák, és ebben a kisiskolák fenntartása illetve fenntarthatósága, szükségessége 

alapvető kérdésként szerepel. Az oktatáspolitikai tendenciák több országban is a 

magyarországi körzetesítéshez hasonlatosak, miközben sok esetben eltérő megoldásokat 

látunk. Jankó Krisztina így összegzi mindezt az iskolakörzetesítés társadalmi hatásait 

vizsgáló munkájában: „A nemzetközi helyzetet röviden áttekintve az iskolakörzetesítések 

vonatkozásában elmondható, hogy a kisiskolák aránya az egyes országokban eltérő, s az 

őket létrehozó körülmények is mások, a problémák megoldása sajátos vonásokat mutat.” 

(JANKÓ, 2011: 66) A tanulólétszám változása (nemcsak csökkenése, de növekedése is), a 

hatékonysági és eredményességi szempontok, a gazdasági-társadalmi változások oly módon 

befolyásolják az adott ország oktatáspolitikáját, hogy az iskolahálózat megfelelő 

működtetését célul kitűzve foglalkozzon az alacsony létszámmal működő iskolákkal is. 

Fejezetünkben a különböző irányok felvázolását követően az európai országok közül kettőt 

emelünk ki: egyrészt Olaszországot, ahol a 2006-os magyarországi változásokhoz 

hasonlóan a létszámminimum meghatározása a kisiskolák létét veszélyezteti, másrészt 

bemutatunk egy ausztriai példát iskola (újra)nyitására, mely szintén párhuzamba állítható 

hazai történésekkel (lásd a drávafoki iskola fenntartóváltását a III/2. fejezetben), mivel a 

fenntartói pluralizmus nyújtotta lehetőséget felhasználva a későbbiekben bemutatott 

település katolikus szellemiségű magánintézményként indította újra iskoláját.  

 Összességében a második világháború óta eltelt több évtized alatt az egyes európai 

országok statisztikai adatai azt mutatják, hogy fokozatosan csökkent az alacsony létszámú 

iskolák száma, aminek legfőbb okaként az 1945 utáni gazdasági változásokat, s az ezzel 

összefüggő migrációs folyamatokat jelölhetjük meg, melyek sok településen a 

lakosságszám, s így a gyerekszám csökkenéséhez vezettek. (JANKÓ, 2011: 80-81). Vannak 

országok, melyek a kisiskolák bezárását adminisztratív módon, elsősorban a minimális 

tanulólétszám meghatározásával illetve ennek emelésével idézték elő. A célok között pedig 

elsősorban az osztatlan vagy részben osztott oktatást alkalmazó kisiskolák megszűntetése 

szerepel, hangsúlyozva ennek pedagógiai hátrányait (lásd erről a II/3. fejezet vonatkozó 



 90 

részeit), másrészt a fenntarthatóság, a fenntartási költségek csökkentése szerepel hangsúlyos 

indokként: tehát pedagógiai-szakmai és gazdasági érvek mentén rajzolható meg első 

közelítésben ez a fajta tendencia. Ahol alacsony létszámmal is működhetnek iskolák, ott 

általában a természetföldrajzi adottságokból eredő (pl. hegyvidék) ritka településháló 

indokolja ezt.  

Finnországban mind a mai napig igen elterjedtek az összevont tanulócsoportos 

iskolák, ezzel együtt a gyereklétszám csökkenése miatt és megtakarítás céljából sok, főként 

egy vagy kettő tanítóval működő iskolát zártak be a ’80-90-es években. 1980-tól évente 20-

30 iskola bezárása történt meg, de a 90-es évek első felében felgyorsult ez a folyamat, 

1991-1994-ig 324 intézmény szűnt meg. (NIEMI – PIRI, 1998) Németországban nagyszámú 

iskolabezárásra került sor, főként az osztatlan vagy részben osztott iskolákat érintette ez. Az 

egykori NDK területén a modernizáció jegyében az 50-es években több mint 4000 

egyosztályos iskolát zártak be. (FICKERMANN – WEISHAUPT – ZEDLER, 1998) 

Franciaországban 1964-ben született jogszabály a 16 fő alatti iskolák és osztályok 

megszűntetésére, azonban később tiltakozások hatására módosítottak ezen (FERRIER, 1998). 

Görögországban manapság is sok a „kombinált osztály”, bár az ötvenes évektől csökkent az 

arányuk. Az iskolabezárások mögött meghúzódó érv az esélyegyenlőség biztosítása az 

oktatás terén, más javaslatok azonban azt hangsúlyozzák, hogy a tanárok és diákok 

izoláltsága, a szaktanárhiány és egyéb problémák másképpen is orvosolhatók. 

Görögországban akkor kerül sor iskolabezárásra, ha három tanéven keresztül átlagosan 

kevesebb, mint 10 tanulója van az intézménynek. (BROUZOS, 1998) Hollandiát is példaként 

hozhatjuk az iskolaösszevonások vagy bezárások területén, mivel 23 főben határozták meg 

azt a minimális létszámot, ahány fővel egy iskola működhet. Itt végképp nem az összevont 

tanulócsoportokban való oktatás ellen irányult a beavatkozás, hiszen ennek – iskolamérettől 

függetlenül – nagy hagyománya és támogatottsága van a holland iskolarendszerben. (VAN 

GELDER, 1998) 

 Olaszországban az elmúlt évek során központi kérdéssé vált az alacsony 

létszámmal működő iskolák léte. Gazdasági racionalizálás céljából 2009-ben határozat 

született az iskolahálózat átszervezésére, melynek során megemelték az osztályok 

minimálisan kötelező létszámát.46 Ezt megelőzően már a ’90-es években az iskolahálózat 

                                                           

46 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81. 

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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racionalizálása felé tolódott a hangsúly. Az oktatásirányítás fő céljai között szerepelt, hogy 

(1) a maximális osztálylétszámot megcélozva vigyék véghez a lehetséges összevonásokat, 

(2) a várható tanulólétszámra alapozva alakítsák ki az iskolahálózatot, és (3) az osztatlan 

iskolákat vizsgálják felül, s csak kivételes esetekben engedjék működésüket. A kis 

közösségek azonban küzdöttek az iskolájuk fennmaradásáért, mivel szerintük sok fontos 

szerepet tölt be egy oktatási intézmény egy kistelepülésen. A hegyvidéki területek (pl. 

Trentino) iskolái számára csökkentették az előírt létszámot, így tíz diákkal is lehetővé vált 

az iskolák működése. (ZANETEL, 1998) A 2009-es jogszabálymódosítás oly módon 

befolyásolta az iskolák helyzetét, hogy miközben nem illetve alig csökken a tanulólétszám 

az országban, az iskolák és az osztályok számának csökkenését láthatjuk az 1-5. osztályt 

magába foglaló scuola primaria szintjén: 2009-2012 között három év alatt 558 iskolát 

zártak be, 3485 osztály szűnt meg. A scuola secondaria di primo grado (6-8. osztály) 

területén ugyanilyen mértékű változást nem tapasztalunk (sőt, inkább nagyon enyhe 

növekedés van egy-egy tanévben), meglátásunk szerint azért, mert ezen az iskolafokon már 

jelentősen kevesebb iskola működött eddig is, nagyobb átlaglétszámmal, mindemellett kis 

mértékben ugyan, de nőtt a tanulólétszám. (14. táblázat)  

 

                                                                                                                                                                                 

(GU n. 151 del 2-7-2009) 

 



 92 

14. táblázat: Az iskolák, osztályok és tanulók számának változása Olaszországban 

Tanév  Scuole primarie   Scuole secondarie di primo 

grado  

Iskolák 

száma 

Osztályok 

száma 

Tanulók 

száma 

Iskolák 

száma 

Osztályok 

száma 

Tanulók 

száma 

 2001/2002  18 595  151 920  2 772 828  7 903  86 468  1 794 858  

 2002/2003   18 577  151 115  2 759 937  7 885  85 772  1 796 953  

 2003/2004   18 389  150 613  2 768 386  7 867  86 257  1 805 001  

 2004/2005  18 351  151 062  2 771 247  7 890  85 811  1 792 244  

 2005/2006  18 218  151 399  2 790 254  7 886  83 871  1 764 230  

 2006/2007  18 163  151 991  2 820 150  7 904  82 975  1 730 031  

2007/2008 18 101 151 578 2 830 056 7 939 82 446 1 727 339 

2008/2009 18 009 150 345 2 819 193 7 921 82 751 1 758 384 

2009/2010 17 845 149 845 2 822 146 7 924 82 682 1 777 834 

2010/2011 17 724 149 258 2 827 564 7 937 82 654 1 787 467 

2011/2012 17 541 146 860 2 818 734 7 931 82 687 1 792 379 

Az adatok forrása: http://www.istat.it/it/ 

 

A határozat előírja, hogy a scuola primaria osztályai akkor szervezhetők meg, ha a létszám 

eléri a 15 főt (ez korábban 10-15 fő volt), a maximális osztálylétszám kevésbé változott, 25 

főről 26 főre emelkedett (szükség esetén ez 27 főre növelhető). Sajátos nevelési igényű 

tanulót integráltan oktató osztályokban a maximális létszám alacsonyabb (20 fő). Összevont 

osztályok továbbra is szervezhetők, de a korábbi 6-12 fős intervallumot 8-18 főre emelték. 

Mindezek a változások erősen befolyásolták az alacsony létszámmal működő iskolák létét, 

többen már a tervezett változásokra hivatkozva felhívták a figyelmet a kisiskolák 

veszélyeztetettségére (vö. D’AVOLIO, 2008). A scuola secondaria di primo grado terén 

azért sem láthattunk jelentős változást, mert ezeket az osztályokat a létszámváltoztatások 

kevésbé érintették. (A korábban 15-18 fős létszámminimumot 18 főben határozták meg, a 

maximális létszámot 25-ről 27/28 főre emelték.) Mindezek mellett kitüntetett figyelemben 

részesülnek a hegyvidékek és a kis szigetek iskolái, továbbá a nyelvi kisebbségek által 

lakott területek intézményei – ezekben (scuola primaria és scuola secondaria di primo 

http://www.istat.it/it/


 93 

grado) már 10 tanuló esetén lehet osztályt szervezni.47 Egyrészt fontos hangsúlyoznunk, 

hogy az olasz törvényhozás figyelembe veszi a földrajzi adottságokat, másrészt azt is 

látnunk kell, vannak iskolák, melyek a megengedő osztálylétszám-előírást – akár összevont 

formában – sem tudják teljesíteni. Több extrém módon alacsony létszámú iskola működik 

Olaszországban, ezek léte folyamatosan veszélyben van, többet be is kell(ett) zárni, másutt 

a település eredményesen harcol az iskola fennmaradásáért. Így például a 270 fős 

hegyvidéki Alpettében működött a 2013-14-es tanévben „a világ legkisebb iskolája”, egy 

tanulóval. A település ragaszkodik az évente változó létszámú iskolájához. (BURCHIA, 

2014) A 120 lakossal rendelkező sziget, Alicudi három tanulós iskolája azonban bezárásra 

került. (PERASSO, 2014) 48 

 Az alacsony létszámmal működő iskolák fenntartására, támogatására – akár a 

bezárások ellenében, akár azzal együtt is – szintén számos példát találhatunk. Norvégiában 

a maximális létszám meghatározásával kívánják támogatni a megfelelő oktatást, így egy 

1993-ban született törvény szerint az egyosztályos iskolákban (ahol minden évfolyam 

együtt tanul) maximum 12 fő lehet a tanulók száma, a kétosztályosokban (ahol az 1-2-3. és 

a 4-5-6. évfolyam tanul együtt) 30, a háromosztályosokban 50, a négyosztályosokban 84 a 

maximálisan elérhető létszám. Az összevont osztályok létszámát is előírják: négy évfolyam 

összevonása esetén 12, három évfolyam együttanulásakor 18, két évfolyam összevonásakor 

pedig 24 diák lehet egy osztályban. (ZOGLOWEK, 1998) Ausztriában is előtérbe került a 60-

as években a központosítás, azonban a szülők és a települések lakóinak elutasító 

magatartása megakadályozta ennek véghezvitelét, így a megmaradt kisiskolák fejlesztésére 

helyezték a 80-90-es években a hangsúlyt. (BERTSCH, 1998) (A későbbiekben látni fogjuk, 

hogy a minimális létszám meghatározása végül a 2000-es években iskolabezárásokat 

eredményezett.) Angliában az Audit Commission49, ami 1983-ban állami kezdeményezésre 

alakult, több vizsgálatában és ezeket összegző tanulmányában érinti a small school témáját. 

A Local Education Authority (LEA) tanulmánya alapján kiemelik, hogy a kisiskolák 

fenntartásának szükségességét négy tényező indokolja: 

- a helyi közösség ereje; 

- a közösség hozzájárulása az iskola életéhez; 

                                                           

47 A jogszabályi változások összefoglalása az alábbi dokumentumok felhasználásával történt: DECRETO 

81/2009; FORMAZIONE DELLE CLASSI; AUMENTA… 
48 A sziget iskolájának utolsó időszakáról (2011. május – 2013. szeptember) dokumentumfilm is készült, ami 

bemutatja a „tengerre néző terasz” három diákjának és tanárának napjait. (Alberto Bougleux: L’ultimo giorno) 

(PERASSO, 2014) 
49 http://www.audit-commission.gov.uk/ [2014.07.08.] 
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- az iskola hozzájárulása a közösség életéhez; 

- a tanulók más iskolába való utazásának nehézsége is költségei. (RATIONALISING, 

1990: 31) 

Az Audit Commission összeállított egy ajánlást, ami különböző szempontokat sorol, 

melyek további alpontjai mind meghatározott értékkel bírnak. Ezek alapján értékelhetővé 

válik az adott iskola, amely egy kritériumrendszer segítségével képes reprezentálni 

fenntartásának létjogosultságát. Az értékelés fő szempontjai az alábbiak: demográfiai 

mutatók (pl. gyerekek száma), az izoláció mutatói (pl. nagyobb központ távolsága), az 

integritás értéke (a gyerekek maximum 10%-a jár másik iskolába), társadalmi mérőszámok 

(pl. van-e a közösségnek postája, temploma, boltja), az iskola és a közösség kapcsolata (pl. 

önkéntesek az iskolában, az iskola a helyi közösség rendezvényeinek helyszíne). 

(RATIONALISING, 1990: 32)  

 Spanyolországi példa a kisiskolák támogatására a ritkán lakott Aragónia 

tartományban zajló program, mely az info-kommunikációs eszközök hatékony használatára 

épül. A 4-6 fős osztályokkal működő iskolákat is fejlesztették, mivel oktatáspolitikai 

prioritás a kisiskolák marginalizációjának megakadályozása. A technika segítségével 

virtuális osztálytermek alakíthatók ki, ahol több km távolságra lévő iskolák diákjai 

dolgozhatnak közösen. Azonban nemcsak az informatizálással segítik az iskolák munkáját – 

a ’80-as években kormányzati támogatással létrehoztak olyan innovációs központokat, ahol 

minden diák eltölthet egy-egy hetet, hogy másokkal együtt, közös projekteken 

munkálkodhassanak, oldva ezzel is az elszigeteltséget. (KŐRÖSNÉ, 2003)50 

Több országban (pl. Svájc, Olaszország, Ausztria) törekednek arra, hogy a 

kisiskolákat és az itt tanító pedagógusokat segítsék továbbképzésekkel, hálózatba 

szervezésükkel, tapasztalatcsere lehetőségeinek biztosításával. A már idézett Weston-

tanulmány szintén a kisiskolák közötti partnerség kialakításának és működtetésének javasolt 

lépéseit összegzi. (WESTON, 2000)  

 Ahogy ezt fentebb említettük, a települések – azok vezetői vagy a helyi társadalom 

tagjai – többnyire igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy iskolájuk 

működhessen. Ausztriában a tanulószám csökkenése miatt az iskolák száma csökkenő 

tendenciát mutat51. Az országban a tankötelezettség 9 évet ölel fel, 6 éves kortól 15 éves 

korig tart. Az 1-4. évfolyam (ISCED 1) teljesítése az általános képzést biztosító iskolákban 

                                                           

50 Magyarországi vizsgálatai kapcsán Fehér Péter is hangsúlyozza az internet és számítógéppel segített tanulás 

szerepét az esélyegyenlőség elérése érdekében a kistelepülések iskoláiban. (FEHÉR, 2008) 
51 Statistik Austria. http://www.statistik.at [2013. 08. 26.] 

http://www.statistik.at/
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(Volksschule) zajlik, ezt követően lépnek a tanulók a következő iskolafokra (ISCED 2), ami 

szintén négy évfolyamot takar (iskolatípusai: Hauptschule – HS, Neue Mittelschule – 

NMS52, Allgemein bildenden höheren Schule (Unterstufe) – AHS).53 Törvény szabályozza 

az egyes iskolatípusokra vonatkozó létszámelőírásokat, melyeket azonban az alacsony 

létszámmal működő intézmények nehezen biztosítanak. A minimális osztálylétszám a 

Volksschuléban 10 fő, a Hauptschuléban és Neue Mittelschuléban 20 fő (az irányérték 

mindegyik iskolafokon 25 fő).54  A magániskolákra azonban nem vonatkozik ez az előírás, 

így – amint ezt a bemutatásra kerülő eset rámutat – ha nem 

állami/tartományi/önkormányzati fenntartásban van az intézmény, alacsonyabb létszámmal 

is működhet. Mindemellett Ausztriában kevés a magánintézmény – melyet fenntarthat 

többek között egyház, egyesület, magánszemély55 –, az iskolák többségének a település a 

fenntartója (ez a 2012/2013-as tanévben a különböző tárgyalt iskolatípusok 93-96 %-ában 

tapasztalható)56. 

 A továbbiakban bemutatjuk – egy „új” iskola létrehozásának példáján –, hogy egy 

osztrák település, annak helyi szereplői milyen iskolamentési stratégiával éltek annak 

érdekében, hogy a faluban újrainduljon-megmaradjon az iskola. 

 

2.3.2. „Új” iskola létrehozásának példája 

 

2009-2011 között az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „A határmenti oktatás elemzése” 

című kutatási projektje a határok mentén létrejövő, azokon átnyúló közoktatási – és részben 

felsőoktatási – kapcsolatokat vizsgálta.57 A Pécsi Tudományegyetem Oktatáskutató 

                                                           

52 Az oktatási reform részeként a 2015/16-os tanévre minden Hauptschulé-t át kell alakítani Neue 

Mittelschulé-vá, s ekkortól a 10-14 éves korosztály ebben az iskolatípusban tanul. Részletesebben lásd:  

http://www.neuemittelschule.at/ [2014. 01. 30.] 
53 Österreichischer Austauschdienst. 

http://www.oead.at/bildungssystem [2013. 08. 26.] 

Formales Bildungswesen 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/formales_bildungswesen/ [2013. 08. 26.] 
54 Szövetségi törvény az iskolák szervezéséről 

Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation (Schulorganisationsgesetz), StF: BGBl. Nr. 

242/1962 
55 Szövetségi törvény a magániskolákról 

Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über das Privatschulwesen (Privatschulgesetz), StF: BGBl. Nr.  244/1962 
56 Statistik Austria. http://www.statistik.at [2013. 08. 26.] 
57 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú (21. századi közoktatás – 

fejlesztés, koordináció) támogatási szerződésének 7.3.4. elemi projektje: „A határmenti oktatás elemzése” (a 

pályázat megvalósításának időtartama: 2008. július 1. – 2012. május 31.). Kutatásvezető: Híves Tamás. A 

pécsi kutatócsoport tagjai: Andl Helga, Dominek Dalma Lilla, Laki Tamásné, Molnár Ildikó, Molnár-Kovács 

Zsófia, Vadász Viola. Munkánkat szakértőként segítette: Forray R. Katalin.   

http://www.statistik.at/
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Központjában szerveződő kutatócsoportunk a dél-dunántúli és a nyugat-dunántúli 

határmenti kapcsolatokat elemezte58, s bár alapvetően települési és főként intézményi 

kapcsolatok álltak a kutatás fókuszában, előfordult, hogy a különböző sajtóorgánumokban 

is keresgélve speciális esetekre találtunk. Ilyen volt az ausztriai Eberau (Monyorókerék) 

iskolamentési kísérlete, mely egyrészt rávilágított arra, hogy a határmenti kapcsolatokat 

érdemes tágabban értelmeznünk, másrészt jól mutatja, hogy a kis létszámú iskolák 

fennmaradásért folytatott harca korántsem magyarországi specialitás, s a lokalitások 

közoktatási intézményeikhez való ragaszkodásának számos eltérő példájával (s főként: 

megoldási módjával) találkozhatunk. 

 Kutatásunk kezdetén, 2009. februárjában napilapokban és internetes portálokon arra 

vonatkozó írásokkal vagy felhívásokkal találkoztunk, hogy Eberau polgármestere és az 

iskolaigazgató magyar diákokat toboroz, hogy tanulmányaikat a település osztrák 

iskolájában, a „Josefinum Eberau”-ban folytassák. Minderre azért került sor, mert a falu 

újra kívánta indítani az egy évvel korábban – az alacsony tanulólétszám miatt – bezárt 

iskolát. S ezt akár oly módon is, hogy az eddig állami iskola egyházi magánintézményként 

működik tovább. (Az előzőekben foglalkoztunk a magyarországi települési-fenntartói 

stratégiákkal, bemutatva egyúttal egy baranyai kistelepülés példáját, mely kisiskoláját úgy 

próbálta megtartani, hogy egyházi fenntartásba adta azt.) A kiterjedt toborzás 

eredményeként a 2009. őszén induló tanévben 70 tanulóval, köztük 35 magyar diákkal újra 

elindult az iskola. (ANDL – DOMINEK – MOLNÁR-KOVÁCS, 2011: 106-107) 

Az esetet taglaló írások59 alapján a magyar szülők iskolaválasztási motivációi között 

többféle magyarázó okot is találtunk. Az egyik fontos szempont a távolság, illetve jelen 

esetben a közelség: Eberau a határ mellett, Szentpéterfától 3 km-re található, 

Szombathelytől való távolsága 25 km (1. térkép).  

                                                           

58 A pécsi kutatócsoport a horvát-magyar, szlovén-magyar, osztrák-magyar és részben a szlovák-magyar 

oktatási együttműködéseket kutatta. Az eredmények publikálásra kerültek: ANDL – DOMINEK – MOLNÁR-

KOVÁCS, 2011, valamint ANDL – MOLNÁR-KOVÁCS – VADÁSZ, 2011. 
59 Vö: TAMÁS – HAJBA, 2009; KLEMENTISZ, 2009  
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1. térkép: Az osztrák-magyar határ egy szakasza mentén fekvő települések 

 

                                                                                                            

Forrás: Google Maps60 

 

Az utazás szervezett módon zajlik, mivel Szombathelyről autóbusz szállítja a tanulókat, 

felnőtt kísérettel. A szülők számára legvonzóbb motívumként azonban azt feltételezhetjük, 

hogy az osztrák iskolában folytatott tanulmányok során a diákok biztos nyelvtudásra 

tesznek szert. Ezzel együtt az osztrák iskolahálózatba való bekerülés ausztriai iskolai 

karrierutat ígér, és feltételezhetően – annak valamiféle végpontjaként – ausztriai 

munkavállalást, vagy legalább esélyt az ottani munkaerőpiacon való megjelenésre. Emellett 

az intézmény kidolgozott egy oktatási programot, ami a magyar irodalom és történelem 

magyar nyelven való tanítását helyezi fókuszba, kiegészítve ezt délutáni felzárkóztató 

foglalkozásokkal, melyek pedig a német nyelv – és ezzel együtt a többi tantárgy – minél 

                                                           

60https://maps.google.com/maps?q=eberau&ie=UTF-

8&ei=jVNYUvLQO4KQtQbo5IGIBQ&ved=0CAoQ_AUoAg [2013. 10. 11.] 
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magasabb szintű elsajátítását célozzák. Az iskola alkalmaz egy magyar tanárt, aki a diákok 

kíséretét biztosítja, a tanórákon és a délutáni foglalkozásokon segíti a megértést, a szülők és 

az iskola közötti kapcsolatot gondozza. Végül az Ausztriában hagyományosan ingyenes 

tankönyvek szintén befolyásolhatták a szülői választást. (vö. ANDL – DOMINEK – MOLNÁR-

KOVÁCS, 2011: 106-107) 

 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „A határmenti oktatás elemzése” című kutatási 

projektje már lezárult, amikor az iskolára vonatkozó újabb hír jelent meg a nyugat.hu 

internetes portálon „Osztrák iskolabotrány: ki akarták tiltani a magyar diákokat” címmel61. 

A hír újra felkeltette érdeklődésünket és úgy döntöttünk, helyszíni látogatás keretében 

igyekszünk felfedni, milyen összetevői (motivációi, lehetőségei, várható eredményei és 

következményei) vannak egy fentebb ismertetett iskolamentési kísérletnek, egyúttal 

kíváncsiak voltunk arra, hogy a 2009-es „iskolaépítés” három év elteltével milyen módon 

alakult.62 2012 tavaszán Ausztriában, a helyszínen tett látogatásunk során megfigyelés, 

tanórai hospitálás révén jutottunk további információkhoz, ezt kiegészítve félig strukturált 

interjút készítettünk az igazgatóval, beszélgetést folytattunk diákokkal és tanárokkal. Az 

alábbiakban elemezzük a terepkutatás tapasztalatait, s – további forrásokat is bevonva – 

összegezzük a kis létszámú iskolákra vonatkozó kutatás szempontjából releváns 

összefüggéseket. 

Eberauban63 két iskola található: a Volksschule Eberau, ami állami intézmény és a 

Katholische Privatschule HS/NMS Josefinum Eberau, ami egyházi iskolaként funkcionál. 

2012-ben a „Josefinum Eberau” négy évfolyamán hat osztály működött: az 5. 

évfolyamon egy magyar és egy vegyes összetételű osztály64, a 6. évfolyamon egy vegyes, a 

7. évfolyamon kettő vegyes osztály (bár az egyikben a magyarok mellett csak egy osztrák 

diák tanult) és a 8. évfolyamon egy vegyes osztály. Arra vonatkozóan, hogy pontosan hány 

magyar tanulója van az iskolának, nem szolgáltattak adatot, vélhetően tartanak ennek 

túlhangsúlyozásától.  

Az 1221-ben alapított, jelenleg közel 1000 fős település lakói főként osztrákok, de 

német, holland, török családok is élnek a településen, és Magyarországról is érkezett 

néhány család, akik itt telket, házat vásároltak. Eberau jellemzően mezőgazdasági település, 

de a helyiek nagy része a környéken dolgozik, naponta ingázik. A falu a trianoni 

                                                           

61 PAIS-HORVÁTH, 2012   
62 A 2012-ben zajló terepkutatás során kutatótársam volt Laki Tamásné. A tapasztalatok elemzése, összegzése, 

az esetleírás elkészítése a szerző munkája. 
63 Eberau hivatalos honlapja: http://eberau.riskommunal.net [2013. 09. 28.] 
64 A magyar osztályokba csak magyar tanulók, a vegyes osztályokba osztrák és magyar tanulók járnak. 

http://www.nyugat.hu/tartalom/szerzo/?author=Pais-Horv%C3%A1th+Szilvia+&column=kozelet


 99 

békeszerződés előtt a szombathelyi járáshoz tartozott és szoros kapcsolatban állt a közeli 

Szentpéterfával. Míg ez utóbbi falu 1923-ban népszavazás során úgy döntött, hogy 

Magyarországhoz kíván tartozni – elnyerve a „leghűségesebb magyar község” címet65 –, 

addig Monyorókerék Ausztria részévé vált. Mindemellett Szentpéterfával való kapcsolatuk 

megmaradt, s közelsége miatt feltételezhetnénk, hogy az eberaui iskola magyar tanulóinak 

nagy része Szentpéterfáról való – azonban Szentpéterfa lakóinak jelentős hányada horvát 

nemzetiségű, így a gyerekek a helyi horvát-magyar kétnyelvű iskolában tanulnak. A két 

település közötti kapcsolat mindemellett több területen megnyilvánul, így például 

„mintaértékű összefogásként” említik, hogy a két település 1997-ben közösen épített 

szennyvíztisztítót, melynek fejlesztésére 2012-ben jelentős uniós forrást nyertek el.66 

Láthatóan a mesterségesen meghúzott országhatár a két település esetében nem jelent 

tényleges választóvonalat, és a soknemzetiségű határmenti terület kisközösségeit mára 

ismét sokrétű kapcsolati háló határozza meg. Ily módon – miközben a falvak 

együttműködnek többek között infrastrukturális fejlesztésekben, amelyet a praxis és a 

területi közelség diktál – közoktatási rendszerükben a többnemzetiségű térség nyelvi-

nemzetiségi viszonyrendszere a mérvadó, egyházi működésükben pedig a közös 

felekezethez való tartozás dominál. 

  Az iskola (Hauptschule) 1958-ban nyílt, és a kisiskolásokat fogadó Volksschulétól 

mindig is elkülönülve működött – bár egy épületben. Vizsgálatunk időpontjában az épület a 

falu tulajdonában áll, s az önkormányzattól bérli a Hauptschulét újra életre hívó egyesület 

(Verein "Katholische Privatschule zum heiligen Josef in Eberau - Josefinum Eberau"), 

melynek tagjai között megtaláljuk a helyi polgármestert, a három környező település 

polgármestereit, az eberaui és a szentpéterfai katolikus papot is. A falvak hozzájárulást 

fizetnek az egyesületnek, hogy az intézmény fenntartása (rezsiköltség, felújítás, 

karbantartás stb.) biztosított legyen. 2008-ban még állami fenntartásban volt az iskola, de a 

tanulólétszám folyamatos csökkenése miatt bezárására kényszerültek. Már a bezárás előtti 

utolsó tanévben működött az egyesület, mely próbálta a helyi közösség és az egyház 

képviselőinek segítségével életben tartani az iskolát, de – ahogy arról többek között egy 

parlamenti képviselői kérdéssor is tanúskodik67 – a tartományi adminisztratív ügyintézés ezt 

                                                           

65 Szentpéterfa hivatalos honlapja: http://www.szentpeterfa.hu/index.php?v=1&p=28&function=2_2 [2013. 

10. 10.] 
66 Eberau és Szentpéterfa együtt fejleszt. http://volksgruppenv1.orf.at/magyarok/aktualis/stories/163487/ 

[2013. 10. 10.] 
67 „Anfrage… Eingelangt am 09.09.2008”  

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04932/fnameorig_141117.html [2013. 09. 28.] 
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megnehezítette. Azonban a bezárást követően szinte azonnal szervezkedésbe kezdett a falu, 

az egyesület intézte az újraindítás körüli teendőket, végül Burgenland püspöke engedélyezte 

azt. Ily módon a volt állami intézmény mára katolikus iskolaként működik tovább, és mint 

magánintézmény „akár két-három fővel is működhetne”, ahogy ezt jelezte az igazgató. Ez 

utóbbi tény hasonlóságot mutat az előírt létszámokra vonatkozó 2006-os magyarországi 

szabályozással, egyúttal az is látható, hogy az iskola újraindítását hasonló stratégia tette 

lehetővé, mint azt magyarországi példákon láthatjuk: a létszámfeltételek szigorítása vezetett 

több helyen ahhoz, hogy a települési önkormányzatok egyházi vagy alapítványi/egyesületi 

fenntartásba adták iskolájukat. Ausztriában a katolikus és az evangélikus egyház szerződést 

kötött az állammal, mely alapján a tanárok fizetését az állam biztosítja, s a tanárok 

állami/szövetségi alkalmazottak, és ugyanez a megállapodás általánosan minden egyházi 

intézményre érvényes az államilag elismert vallások esetében.  

Az egyházi intézményekkel kapcsolatban számos kutatás számol be arról, hogy az 

egyházi/felekezeti iskolák kifejezetten érzékenyek az iskolához kötődő (kis)közösségek 

meg- és fenntartására, és erősen jelentkezik a kapcsolati háló iskolai eredményességet 

növelő hatása (vö: PUSZTAI, 2009).68  Jelen esetben „az iskolához kötődő (kis)közösség” 

maga a falu, melynek vezetői bíznak abban, hogy a helyi közösség megtartóerejét növeli az 

– egyházi intézményként – újraindított iskola.  A településen az első négy osztályt biztosító 

Volksschule továbbra is állami intézményként működik, így nyitott mindenki számára, de a 

Hauptschule igazgatója is hangsúlyozza, hogy intézményük „nyílt iskola”, ahová vallási 

hovatartozástól függetlenül bárki beiratkozhat. 

Az iskola újraindításának fő motivációjaként az interjúpartnerek azt az evidenciát 

említik, hogy 2008-ban az egész környék iskola (Hauptschule) nélkül maradt. 

Hangsúlyozzák, hogy az eberaui iskola kulturális értéket is képvisel, nemcsak a diákok, de a 

település, a lakóközösség számára is. A település és iskola szoros kapcsolatát mutatja, hogy 

az iskola igyekszik reflektálni a helyi igényekre is, így programjában – lévén 

„Naturparkschule” – kiemelt szerepet kap a környezettudatosságra nevelés, s általában a 

környezetismerettel kapcsolatos, helyben ill. a helyiek számára is fontos témák, köztük a – 

Burgenland gazdasági életében szereppel bíró – szőlészet vagy a bioenergia.  

                                                           

68 Más képzési területre – a felnőttképzésre – vonatkozóan hasonló megállapításra jut Juhász: „A 

vallási/egyházi felnőttképzési intézmények szakképzési kínálata mellett meghatározó közösségépítő, 

közösséget összetartó erejük (…)”. Emellett a társadalmi mobilitás erősítése, az esélyteremtés is megjelenik 

ezen intézmények erősségei között: „(…) nagy szerepet játszanak a helyi társadalmak felzárkóztatásában, a 

leszakadó személyek és csoportok (nők, kisebbségek, munkanélküliek, fogyatékosok stb.) segítésében és 

társadalmi integrálásában”. (JUHÁSZ, 2010: 258) 
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Kérdés azonban, hogy a „helyiek iskolája” mennyiben a „helyieké”, hiszen végül 

magyar tanulók nagyarányú jelenléte mentette meg a település intézményét – miközben 

magyar gyermekek Ausztriában való tanulása nem újkeletű jelenség. A diákok 

Magyarországról történő toborzásának ötlete Eberauban származhat a határ közelsége 

mellett abból a tényből, hogy Ausztriában hagyományosan nagy létszámban tanulnak 

magyar diákok. Imre Anna 1996-ban megjelent, határmenti együttműködéseket elemző 

tanulmánya hangsúlyozza, hogy az osztrák-magyar határnyitás (1989) egyik látható 

következménye a tanulói migráció: megjelentek a határ közelében fekvő magyarországi 

településeken lakó tanulók az osztrák iskolákban, nyelvtanulás, szakmaszerzés céljából 

(IMRE, 1996: 28). A fentebb említett határmenti kutatásunk során is több esetben 

találkoztunk ezzel (ANDL – DOMINEK – MOLNÁR-KOVÁCS, 2011: 101-102), s az Eberauhoz 

közel fekvő Oberwartba szintén naponta indul busz Szombathelyről, mely a diákokat 

szállítja. Ez a migráció egyirányú, és elsősorban gazdasági indíttatású, a német 

nyelvterületen való későbbi munkavállalás vágya dominál a folyamatokban.  

Azonban a migrációs folyamatokat látva is felmerül a kérdés: miért jár egy magyar 

diák (ráadásul jelen esetben többnyire egy megyeszékhelyről) egy másik ország kis 

falujának iskolájába? A paradox helyzet magyarázatát a motivációk vizsgálata adhatja. A 

szülők – mint ezt fentebb írtuk – főként a nyelvtanulást és a későbbi ausztriai 

munkavállalást említik motivációként, de nem elhanyagolható érv, hogy a diákok 

véleménye szerint az eberaui iskolában kedvesebbek, nyugodtabb a tanárok. Mindemellett 

láthatóan a falusi-városi iskola országhatáron belüli presztízskülönbsége helyett egy sokkal 

inkább érvényes vélekedés: az osztrák ill. a magyar iskoláról való gondolkodás kettőssége 

erősödik fel, amelyben magasabb presztízzsel bír a külföldi, mint a hazai. A német nyelvvel 

kapcsolatosan ha nem is egy ilyenfajta hierarchia dominál, annyi azonban megállapítható, 

hogy a német nyelv önmagában esélyt feltételez egy másfajta életkarrier kiépítésére69. 

Ebben az elképzelésben – bár a szülők megfogalmazzák a német nyelvterületen való 

továbbtanulás és ezzel együtt a valószínűsíthető külföldi életpálya lehetőségét (munkahely, 

lakás, család stb.) – a német nyelv a nem német anyanyelvi területen is nagyobb előnyt 

jelent, mint amekkora hátrányt az, hogy a gyerekek magyar nyelvi kompetenciái, a magyar 

iskolarendszer által elvárt tudása esetleg gyengébb. A magyarországi továbbtanulás 

                                                           

69 A nyelv – vagy inkább: egy világnyelv – szerepére vonatkozóan vö: „A globalizáció alighanem 

legszembetűnőbb, leginkább nyomon követhető és legdinamikusabban terjedő dimenziója a kulturális 

globalizáció. Bayer József szerint ennek a folyamatnak két fő indikátora van: a telekommunikáció forradalmi 

robbanása és egy-két világnyelv kialakulása.” (PONYI, 2010: 133) 
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esetében ez sokkal inkább tűnik áthidalhatónak, mint fordított helyzetben a külföldön 

elképzelt iskolai karrier. 

Érdemes azonban visszatérnünk a fentebb megfogalmazott paradox helyzet 

elemzéséhez: a „helyiek iskolája” oly módon lehet életképes, ha nemcsak a helyiek számára 

nyújt lehetőséget a gyerekek oktatására, hanem ténylegesen nyitott, befogadó iskolaként 

működik. Ezzel összefüggésben a magyarországi történések egy meglehetősen egyszerű 

analógiát kínálnak számunkra: hasonlóképp ahhoz, ahogy Magyarországon a cigány, roma 

tanulók „felértékelődését” tapasztalhatjuk az iskolamentési kísérletek kapcsán, az eberaui 

példánkban a magyar tanulók válnak kiemelten „értékessé”. Ahogy a 2006-2007-ben 

lefolytatott magyarországi kistérségi kutatásaik egyik eredményeként írja Váradi: „Ugyanis 

ők [a cigány tanulók] azok, akiknek köszönhetően stagnál vagy éppen növekszik egy-egy 

óvoda és iskola létszáma, ezért értékesek, hiszen, ha megvan a létszám, megmaradhat az 

intézmény, és ezzel együtt a pedagógusok és más alkalmazottak állása.”  (VÁRADI, 2008: 

177) – miközben a magyarországi migrációs folyamatok kapcsán éppen az tapasztalható, 

hogy a cigány, roma tanulók növekvő aránya több esetben azt a szülői reakciót 

eredményezi, hogy a nem cigány (és nem egyszer a cigány) szülők másik iskolába íratják 

gyermeküket. A hasonlattal természetesen érdemes óvatosan bánnunk, mindazonáltal az 

eberaui történetben találunk olyan szálat, ami erősíti analógiánkat: a magyar gyermekeket 

nem várja mindenki tárt karokkal az osztrák településen. Ehhez elegendő visszautalnunk a 

fentebb idézett 2012-es sajtóhírre („Osztrák iskolabotrány: ki akarták tiltani a magyar 

diákokat”), mely jelzi, az osztrák lakosok egy része inkább elküldené a magyar 

gyermekeket a faluból. A Josefinum Eberauban érdeklődve a történtekről részletes 

információkat nem közöltek velünk, azt azonban hangsúlyozták, az iskola „privatschule”, 

így nem vonatkoznak rá a sajtóban írottak, nincs olyan jogszabály, amely magánintézmény 

számára korlátozást jelentene a tanulók toborzása terén. Az állami iskolára (Volksschule) 

viszont vonatkozik az a megkötés, mely szerint bejelentett állandó vagy ideiglenes osztrák 

lakcímmel kell rendelkezni ahhoz, hogy a más állampolgárságú gyerekek Ausztriában 

teljesítsék a tankötelezettséget, így az eberaui alsó tagozatos intézményben is csak azok a 

diákok tanulhatnak, akiknek igazolható az ottlakásuk. Márpedig ez az iskola is csak oly 

módon tudja biztosítani a magasabb létszámot, ha magyar tanulók is járhatnak az 

intézménybe.  
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Analógiánk kapcsán vizsgálat tárgyát képezheti, hogy alkalmazkodik-e a befogadott 

(„felértékelődött”) gyermekek igényeihez az iskola.70 A fentebb említett keretek (utazási 

feltételek biztosítása, magyar tanár jelenléte, magyar nyelv és irodalom, magyar történelem 

tanítása, délutáni fejlesztő foglalkozások) mellett számos elem mutatja, hogy a magyar 

tanulók kiemelt figyelmet kapnak. Mindezeket kiegészítik olyan programok, melyek 

célzottan a multikulturális közegre épülnek: közös projektek vagy akár az a magyar nyelvű 

szavalóverseny, melyet Weöres Sándor 100. születésnapja alkalmából rendezett az iskola – 

s melynek első helyezettje lehetett egy nem magyar anyanyelvű osztrák tanuló.71 Az 

igazgató szerint csak pozitív hozadéka van annak, hogy létrejött egy osztrák-magyar 

közösségű iskola, főként mivel a tanulók szociális kompetenciái jelentősen fejlődnek, 

kölcsönös nyelvtanulás tapasztalható, a kultúrák találkozása pedig gazdagítja a diákok 

tudását, érzékenységét. Emellett azonban láthatóan meg kell küzdenie az iskolának azzal a 

problémával, hogy – bár az előzetes német nyelvtanulás feltétele a felvételi eljárásban való 

részvételnek72 – a magyar tanulók nem anyanyelvi nyelvtudása hátráltathatja az osztrák 

tanulók haladását. Meglátásunk szerint ez is állhat annak a döntésnek a hátterében, hogy 

2012-ben a magyar tanulók nagyobb létszáma miatt tisztán magyar osztály megszervezése 

mellett döntöttek – mely pedig csak részben biztosítja a német nyelvi közeget, legalábbis az 

osztrák diákokkal, kortársakkal való kommunikáció a tanórán kívüli időszakokra esik. 

Kutatásunk tapasztalatai alapján elmondhatjuk, a település lakóinak – főként a 

szülők – többsége számára nem jelent nagy problémát a magyar diákok jelenléte, főként azt 

belátva, általuk biztosítható, hogy járhassanak az osztrák diákok helyi iskolába. A magyar 

szülők pedig egyelőre élnek a lehetőséggel, hogy német nyelvi környezetben tanulhatnak 

gyermekeik – ahogy azt az igazgatónő jelezte, már nincs is szükségük arra, hogy külön 

propagandát folytassanak Magyarországon, elegendő a folyamatos híradás a különböző 

eseményekről, sikerekről. Úgy tűnik, a jelzett ellentmondásokkal terhelten ugyan, de 

hosszabb távon működőképessé vált a 2009-ben újjászervezett katolikus magániskola 

Eberauban. 

 

 

                                                           

70 Váradi Monika idézett tanulmánya szerint „a kutatási tapasztalatok azt jelzik: sok esetben [a cigány tanulók] 

nem kapják meg azt a színvonalú, minőségű oktatást, amire pedig nekik lenne a legnagyobb szükségük.” 

(VÁRADI, 2008: 178) 
71 http://www.josefinum-eberau.at/2013/11/30/erfolgreiche-schuler-beim-ungarischen-rezitationswettbewerb/ 

[2013. 12. 04.] 
72 Az első tanévben még előfordult, hogy a nyelvi akadályok miatt a magyar diákok egy évfolyammal lejjebb 

folytatták tanulmányaikat, mint azt tették volna Magyarországon maradva.  
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Az esetleírás és a nemzetközi irodalom inkább leíró igényű összefoglalói azt mutatják, hogy 

a kisiskola kérdésköre más országokban is aktuális kérdésként jelenik meg mind az 

oktatáspolitikába, mind az oktatásirányítás-oktatásszervezés gyakorlatában, és az ezekhez 

kapcsolódó, ezeket a változásokat elemző nevelésszociológiai szakirodalomban. Az újra és 

újra megélénkülő diskurzus motivációi azonban mindegyik szinten hasonlóak: részben 

pedagógiai-szakmai, részben gazdasági-fenntarthatósági kérdésekből indulnak ki. Az 

európai példák alapján láthatóvá válnak az országok közötti különbségek is, melyek részben 

abból adódnak, hogy milyen hagyománya alakult ki az oktatásnak ill. 

intézményrendszerének. Az országok oktatási rendszerében lévő különbség továbbá az is, 

hogy mennyiben veszik figyelembe az adott oktatási intézmény társadalmi és természeti 

környezetét, így a helyi közösségi akaratot, mint Ausztriában vagy a terep (a tényleges 

földrajzi tér) sajátosságait, mint Olaszországban. Ugyanígy kitűnik az összefoglalóból, 

hogy mennyiben tekintenek a kisiskolára önmagában álló, magányos intézményként, és 

mennyiben a hálózatiság-hálózatosodás lehetséges új, módszertani szempontból is újító 

terére – vagyis hogyan válhat az oktatás intézményrendszerének olyan alkotóelemévé, 

amely – felszámolva a hozzá kapcsolódó negatív sztereotípiákat –, tényleges 

értékhordozóként válik erőssé és legitimmé.  

Ami pedig közös a vizsgált országokban: a települések ragaszkodása az iskolához, a 

tanulók helyben történő oktatásához – és miként ez a vizsgált osztrák település példáján is 

láthatóvá vált, az intézményhálózat racionalizálására tett központi törekvések ellenében a 

lokális elit képes mozgósítani erőforrásait és új utakat keresni a helyi iskola megmaradása 

vagy újjászervezése érdekében.  
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2.4. Újabb oktatáspolitikai tendenciák Magyarországon 

 

2.4.1. A kisiskolák 2011 után   

 

Az iskolahálózat – elsősorban a 2006-os jogszabály-módosítások következtében történő – 

alakulása többféle anomáliát felvetett, s több tanulmány vizsgálja azt is, hogyan változott a 

kialakult új struktúrában a kisiskolák és a kistelepülések helyzete.73 A 2008-ban megjelent 

Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért szintén foglalkozik a kisiskolákkal: többek 

között célként fogalmazza meg, hogy „a tanulók érdekeit figyelmen kívül hagyó önkényes 

önkormányzati, társulási döntések elkerülése érdekében egyértelmű, számszerű 

kritériumokat is tartalmazó szabályozást kell kidolgozni arra nézve, hogy a kisiskolák és az 

alsó tagozatos tagiskolák milyen feltételekkel maradhatnak meg, illetve milyen feltételekkel 

zárhatók be.” (HAVAS, 2008: 136) Megjegyezzük, tapasztalataink szerint az önkényesnek 

ítélt önkormányzati, társulási döntéseket sok esetben a jogszabályi-financiális 

kényszerhelyzet határozta meg, valódi döntéshelyzetről így kevésbé beszélhetünk.    

A 2010-ben végbement kormányváltást követően ismét középpontba került a 

kisiskolákról való gondolkodás az oktatásirányítás szakmai és politikai szereplői részéről 

egyaránt. A fókuszba kerülés pontosan mutatja: a kisiskolák kérdésköre nem csupán 

iskolaszervezeti kérdés, hanem komplex társadalmi érintettséggel bír, sőt, politikai-

ideológiai terheltsége is időről időre megmutatkozik.  

Az oktatáspolitikai irány változása döntő átalakulást eredményezett a magyarországi 

oktatási rendszerben az iskolafenntartás tekintetében: a centralizáció felé való mozdulás 

hangsúlyos lépése az önkormányzati intézmények állami fenntartásba vétele 2013. január 1-

jétől. A kisiskolákra vonatkozó elképzelések a jogszabályi változások elemzéseként válnak 

láthatóvá. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – melyet 2011. december 19-

én fogadott el az Országgyűlés – a 2012. szeptemberéig hatályos 1993. évi LXXIX. 

törvénnyel (közoktatási törvény) ellentétben foglalkozik a kisiskolák problémakörével is: 

egyrészt iskolák alapítása-működtetése, másrészt létszámminimumok, valamint osztatlan 

osztály szervezése terén fogalmaz meg előírásokat. A 89. § szerint „azon a településen, ahol 

legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel 

és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig 

fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, a települési önkormányzat kezdeményezésére 

                                                           

73 A teljesség igénye nélkül, vö: IMRE, 2009; VÁRADI, 2008.  
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a kormányhivatal gondoskodik arról, hogy helyben működjék egy óvodai vagy egységes 

óvoda-bölcsődei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola”. Az összevont 

osztályokra vonatkozó fogalom-meghatározást a Köznevelési törvény értelmező 

rendelkezései között találjuk: „4. § 22. összevont osztály: az általános iskola alsó tagozatán, 

az alapfokú művészeti iskolában, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben legalább kettő, legfeljebb négy iskolai évfolyam tanulóiból alkotott osztály, 

az alternatív program alapján működő iskolák – a kiadott engedélyben meghatározottak 

szerint – szervezhetnek összevont osztályokat”. Osztályösszevonást tehát a jogszabály 

megenged az általános iskolákban, azonban – az alternatív iskolák kivételével – csak alsó 

tagozaton, a felső tagozaton már évfolyamonként kell elérni az előírt minimális 

tanulólétszámot. A minimális általános iskolai osztálylétszámra vonatkozó előírás 14 fő, ez 

az a megengedett legalacsonyabb tanulószám, amivel az állami fenntartásban74 lévő iskolák 

osztályokat indíthatnak.75 Ez alól a nemzetiségi programot megvalósító iskolák kivételt 

képeznek, hiszen a nemzetiségi oktatást 8 gyermek szülőjének kérése esetén meg kell 

szervezni.76 Ezzel együtt fontos azt is figyelembe vennünk, hogy mivel a nem állami 

fenntartású intézmények – a korábbi intézkedésekhez hasonlóan – a törvény által előírtnál 

alacsonyabb létszámmal is működhetnek, a kisiskolák számára továbbra is menekülési 

útként kínálkozik a fenntartóváltás. Ez is motivációként értelmezhető abban a folyamatban, 

melyre M. Császár Zsuzsa rámutat. A 2012/2013-as tanév előtt több település – „félve a 

2013-as államosítástól” – egyházak segítségét kérte, hogy vegyék át a helyi iskola 

fenntartását. Az adatok a következőképp mutatják a változást: míg 2011-ben 7,9%, addig 

2012-ben már 9,5% volt az egyházi közoktatási intézmények arányszáma, 2013-ra pedig 

további növekedést tapasztalunk (11,9%). (M. CSÁSZÁR, 2015: 24-25) 

2011. márciusában – „Az új közoktatási törvény tervezetének vitaanyaga” 

nyilvánosságra kerülését követően – a minisztérium honlapján „Lekerülhet a lakat a bezárt 

kisiskolák kapujáról” címmel jelent meg az a pályázati felhívás, mely a bezárt kisiskolák 

újraindítását célozza77. A pályázható 300 millió forintot a központi költségvetés 

                                                           

74 Más fenntartás esetén a törvényi rendelkezés: „31.§ (2) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más 

nem állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn:  

b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező 

felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a 

maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével” 
75 4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
76 „89. § (2) A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell 

szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri.” 
77 A pályázat forrása: „a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. 

melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet „Közoktatási feladatok támogatása” alcím „Kisiskolák 
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biztosította, a minisztérium nyertes fenntartónként maximálisan 30 millió forint támogatást 

nyújt. A kiírt pályázatra végül mindössze tíz önkormányzat vagy társulás jelentkezett, 

melynek számtalan oka lehet: financiális (a fenntartók tartottak attól, hogy a későbbiekben 

nem tudják működtetni az iskolát), demográfiai (továbbra is csökkenő gyereklétszám), 

lokális társadalmat érintő (a helyi társadalom nem támogatta az iskola újranyitását) okokat 

egyaránt említhetünk. Mindenesetre a pályázat iránti alacsonyfokú érdeklődés újra felhívja 

a figyelmet arra, hogy a kisiskolák problémaköre nem csupán oktatáspolitikai kérdés – és 

felveti a területi-társadalmi folyamatok kontextusába ágyazott, komplex vizsgálat 

szükségességét, a kisiskolák újraindítása vagy bezárása, folyamatos működtetése esetén 

egyaránt. 

Kérdésként merül fel továbbá, hogy a körzetesítés – visszakörzetesítés – 

újrakörzetesítés ciklikusnak rajzolódó folyamatában a jogszabály által biztosított 

iskolaindítás az újabb „visszakörzetesítés” egyik jeleként értelmezhető-e. Oly módon 

biztosan, hogy egyértelműen jelzi az oktatáspolitikai szándékot: bezárt iskolák 

újranyithatnak, ahol eddig nem volt iskola, szülői kezdeményezésre indulhat. Azonban ha 

összehasonlítjuk az időben megelőző „visszakörzetesítéssel”, a ’80-as és ’90-es évek 

autonómiatörekvései sokkal inkább látszódnak alulról jövő szándékként, a 2011-től 

bekövetkező változások – az idő rövidsége miatt tendenciáról ugyan még nem beszélhetünk 

– inkább tűnnek felülről jövő akaratnak, mely az előző oktatáspolitikai történések 

oppozíciójaként fogalmazza meg céljait.78 Egyelőre az látható, hogy kevés település élt az 

iskolaindítás lehetőségével, nemcsak a 2011-ben kiírt pályázatra volt alacsony a jelentkező 

önkormányzatok száma, hanem a későbbiekben, a Köznevelési törvény megjelenése után 

sem nőtt jelentősen a vállalkozó települések száma, miközben az intézmények állami 

fenntartásba vétele miatt a költségek is kevésbé terhelik az önkormányzatokat. A Radó 

Péter és munkatársai által jegyzett, a fentiekben már többször hivatkozott OPEK jelentés a 

kisiskolákra vonatkozóan a központi oktatásirányítás mozgásterét bizonytalannak 

jellemezte, s az oktatásirányítási szereplők napi élményeként fogalmazzák meg, hogy „az 

oktatás helyi szereplői „felülírják” a központi oktatáspolitikai szándékokat” 

                                                                                                                                                                                 

újraindítása” jogcímcsoport előirányzatának terhére, 300,0 millió forint támogatási összeg felhasználására” 

(Pályázati felhívás „Kisiskolák újraindítására”, 2011.) 
78 „Védhetetlen az elmúlt esztendőkben elindított iskolabezárási folyamat, ugyanis nem igaz, hogy a 

kisiskolák működtetése elviselhetetlen terhet ró az államra, hiszen az ezzel járó költségek a közoktatási 

költségvetés csupán kb. egy százalékát teszik ki.” (2010.06.03. interjú Hoffmann Rózsa oktatási 

államtitkárral) 

http://eduline.hu/kozoktatas/2010/6/3/20100603_22653_hoffmann_rozsa_tanarok_szakmai_elle 

 [2014. 07. 18.] 
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(KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 47). (Radóék ezt a decentralizált oktatási rendszer 

jellemzőjeként értelmezik, ahol a helyi döntéshozók eltérő módon interpretálhatják az 

oktatáspolitikai üzeneteket.) 

Az V. fejezetben található esettanulmányok között szerepel az a hátrányos helyzetű 

baranyai település, mely kihasználta a pályázat adta lehetőséget és egy jóval korábban, a 

körzetesítés időszaka akatt bezárt iskoláját indította újra. Az iskolaindítás motivációi között 

a praktikus hozadékokon (mint a munkahelyteremtés, a kisdiákok mentesülése az utazás 

alól) túl a szimbolikus értékek dominálnak, akárcsak egy másik település, Pecöl79 esetében, 

ahol az „iskola nélkül nincs falu” alaptételre építve a polgármester minden lehetséges, 

mások számára akár irracionálisnak tűnő eszközt (pl. többgyerekes családok beköltöztetése 

a faluba) felhasznált az iskola fenntarthatóságának biztosítására. (JANKÓ – ANDL, 2015a) A 

két eset feltárása során világossá vált, hogy a pályázati forrás sokat segít, ám korántsem 

elegendő: a helyi vezetők iskolaalapító szándéka és töretlen elkötelezettsége, valamint a 

helyi lakosok (szülők) közösségi akarata elengedhetetlen feltétele az iskola létrehozásának. 

Tapasztalatunk hasonló egy másik településen, Göncruszkán, mely azonban más 

alternatívát keresett: pályázat helyett egy másik helyi közösség, a református egyházközség 

támogatásával és vezetésével nyitotta újra iskoláját. A református iskola létrehozása 

azonban újabb problémára is felhívja a figyelmet: mivel az egyházi intézmény a környéken 

lakó szülők számára esélyt biztosít arra, hogy az állami intézmény helyett ezt választhassák, 

a hátrányos helyzetű térségben az iskola a szelekció és szegregáció lehetőségét hordozza. 

(JANKÓ – ANDL, 2015b) 

Az iskolaindítás lehetősége mellett az önkormányzati iskolák állami fenntartásba 

vétele is felvet további kérdéseket a kisiskolák kapcsán. Egy tankerületi kutatásunk80 során 

azt tapasztaltuk, hogy a kisebb települések az intézkedések pozitív hozadékaként tekintettek 

arra, hogy a helyi oktatási intézmény működtetése nem őket terheli. Interjúpartnereink 

szerint a helyi önkormányzatok és a polgármesterek hozzáállását egyfajta ambivalencia 

jellemzi, mert bár megszűnt a feladatuk és felelősségük a közoktatás szervezésére 

vonatkozóan, mégis a helyi iskola fennmaradására, megtartására törekednek. (ANDL – 

PAKU, 2015) 

                                                           

79 A kutatás az OFI TÁMOP 3.1.1. keretében vizsgált újrainduló iskolákat. (Társadalmi Megújulás Operatív 

Program 3.1.1. számú, „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” című kiemelt projekt) 
80 A vizsgálat az OFI TÁMOP 3.1.1. kutatásban az irányítás-finanszírozás témakörben zajlott. (Társadalmi 

Megújulás Operatív Program 3.1.1. számú, „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” 

című kiemelt projekt) 
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2014 januárjában a minisztérium köznevelési államtitkára közleményében kiemelte, 

hogy „a kormány a kisiskolák fenntartási és működtetési feladatainak átvállalásával, az akár 

8 fős alsó tagozatok elindításával egyértelművé tette, hogy számára minden gyermek érték, 

az államnak fontos a legkisebb település léte és fejlődése is”81. Azonban a csökkenő 

gyereklétszám mellett jelenleg van-e tényleges esélye akár egy „tömeges” iskolanyitásnak? 

Erre részben választ kaphatunk, ha elemezzük a 2013-ban minden megyére elkészített 

köznevelés-fejlesztési terveket, mivel ezekben a dokumentumokban ez egyes tankerületek 

felmérésekor a potenciális iskolaindítókat is számba veszik: meghatározzák, van-e olyan 

település a tankerületben, ahol nincs általános iskola, de a demográfiai adatok indokolnák 

az alsó tagozat megszervezését. 

 

2.4.2. Iskolaindítás lehetősége a megyei köznevelés-fejlesztési tervek szerint 

 

Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy a megyei köznevelés-fejlesztési terveket82 

elemezve láthatóvá váljon, hány település érintett a lehetséges iskolaindítás területén. A 

megyei tervek kötelező formai előírások alapján készültek, ezért minden terv esetében „A 

köznevelési feladatellátás 2013/2014. tanévi átszervezésének javasolt szempontjai” c. 

fejezet „Általános iskolai középtávú beiskolázási terv” c. alfejezetét vizsgáltuk, mivel ez a 

rész tartalmazza azt az egységet is, mely az iskola nélküli településekkel foglalkozik. 

(„Azon települések, ahol nincs általános iskola, de a demográfiai adatok indokolnák az alsó 

tagozat megszervezését”) A tervek vizsgálata során azonban azt láttuk, korántsem 

tapasztalható az általunk feltételezett egységesség az egyébként egyszerűnek tűnő kérdés 

megválaszolásában. Összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy – legalábbis az 

általunk vizsgáltak vonatkozásában – nem tekinthetők valódi stratégiai dokumentumnak a 

megyei fejlesztési tervek, mivel inkább statisztikai adatokra épülő helyzetfeltárásból eredő 

megállapításokat olvashatunk bennük, mintsem több szempontból vizsgált és értelmezett, a 

várható következményeket is figyelembe vevő lehetséges fejlesztési irányokat. Így sok 

esetben csak egyszerű megállapításokkal találkoztunk (pl. a település nevének említése 

                                                           

81 Veszprémvarsány – Biztosított a kisiskolák jövője is [2014. 01. 17.] 

http://hoffmannrozsa.hu/oktatas/veszpremvarsany-biztositott-kisiskolak-jovoje [2014. 07. 18.] 
82 Megyei Köznevelés-fejlesztési Tervek. 

http://2010-2014.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=306#!DocumentBrowse [2014. 07. 01.] 
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után: „A demográfiai mutatók alapján a településen megszervezhető az alsó tagozatos 

köznevelési feladatellátás.”83), amit kiegészítenek néhány – szintén „sablon” – mondattal 

(„A feladatellátásra vonatkozó szülői igények esetén és a szükséges infrastruktúra 

felmérését követően válhat tervezhetővé az új feladatellátási hely kialakítása. A fenntartó 

vizsgálja meg a feladatellátás megszervezhetőségét helyben.”). A tervezés és az indoklás 

során többnyire csak puszta helyi demográfiai adatokat olvashatunk, de arra vonatkozó 

megállapítást, hogy egy iskola indítása milyen következményekkel járna a diákok által 

eddig látogatott iskolára nézve (teljesítik-e az „elhagyott” iskolák az előírt 

létszámminimumot vagy esetükben további intézkedésekre lesz majd szükség), nem 

tartalmaznak a dokumentumok. Kettő esetben találunk csak kivételt: a Győr-Moson-Sopron 

megyei és a Vas megyei terv – bár konkrét adatokkal nem számol – az érintett 

tankerületeknél jelzi, hogy „Új intézmény megszervezésénél a fenntartónak azt is célszerű 

vizsgálni, hogy a jelenlegi feladatellátási helyre járó tanulók kiesése milyen 

következményekkel járhat az ottmaradó létszámokra és csoportszámokra.” Emellett egy 

tankerület leírásánál emelnek be a tervkészítők speciális szempontot: a Veszprém megyei 

dokumentumban a Zirci tankerület esetében fontosnak tartották megjegyezni, hogy a 

cseszneki iskola esetleges újraindításának tervezésekor „figyelembe kell venni, hogy 

Csesznek és a feladatellátási hellyel rendelkező Bakonyszentkirály gyakorlatilag összenőtt 

települések”84. Más következményekkel sem számolnak a tervek, így azzal sem, hogy a 

helyben történő oktatás nem jelenti-e azt egyes esetekben, hogy hátrányos helyzetű tanulók 

szegregált intézménye jöhet létre, ami pedig újabb megfontolásokat generál. 

 A statisztikai adatok értelmezése kapcsán is jelentős eltéréseket tapasztaltunk. 

Vannak tervek, melyek minden olyan település esetében, ahol a demográfiai adatok szerint 

van 8 fő 6-10 éves gyermek és a tendencia alapján várható is ez a létszám, jelzik, hogy 

igény esetén középtávon megszervezhető az alsó tagozat (pl. Veszprém megye, Zala 

megye), más dokumentumokban (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg) nem kalkulálnak a 8 fővel 

való iskolaindítással, sőt, mintha a Köznevelési törvény 89.§-áról se vennének tudomást.85 

Vannak olyan tervek is, ahol az egyes tankerületekre vonatkozóan is mintha más elvet 

érvényesítenének, egyikben 18-19 fő esetében sem tartják indokoltnak a helybeni oktatás 

                                                           

83 Nógrád megye 
84 Veszprém megye, 469. 
85 Ennek illusztrálására a következők olvashatók a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tervben: „a demográfiai 

adatok ismeretében törvényi előírás szerint nem kötelező megszervezni az alsó tagozatos köznevelési 

feladatellátást” – pl. Balsa esetében, ahol évente 5-6 vagy Szamosangyalos esetében, hol évente 6-8 születést 

regisztrálnak.  
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megvalósítását, másikban alacsonyabb létszám (15 fő) is elegendő ahhoz, hogy a szakértők 

szerint megszervezhető legyen az alsó tagozat, mindezeket érvek nélkül ismertetik.86 S 

hogy a statisztikai adatok milyen különböző módon értelmeződhetnek, arra markáns példa a 

Heves megyei tervdokumentum. A bélapátfalvi tankerületben 23 főre (6-10 éves 

korosztály) alapozva középtávon megszervezhetőnek ítélik az alsó tagozatot, a többi 

tankerületben – magasabb létszámmal (pl. az 59 fős Kerekharaszton) – ugyanezt nem 

tartják megvalósíthatónak, de az Egri tankerület tartogatja a legmeglepőbb adatokat: 

egyrészt azt, hogy vannak kiemelkedően magas létszámmal (6-10 éves korosztály) 

rendelkező települések, ahol nincs általános iskolai feladatellátási hely (Andornaktálya: 266 

fő, Demjén: 70 fő, Egerbakta: 154 fő, Egerszalók: 199 fő, Egerszólát: 96 fő, Nagytálya: 97 

fő, Szarvaskő: 301 fő), másrészt azt a nem várt dolgot tapasztalhatjuk, hogy a felsorolt 

települések közül Demjénen és Nagytályán nem tartják középtávon megszervezhetőnek az 

alsó tagozatot. Feltételezhetjük ugyan, hogy ennek infrastrukturális oka lehet, de erre való 

utalás nem szerepel a dokumentumban. Előfordul olyan „megoldás” is, hogy az iskola 

nélküli településsel kapcsolatban csak annyit jeleznek, melyik a 35 tanuló kötelező 

felvételét biztosító iskola (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmártoni tankerület). A 

tervek általános vonása, hogy – amint erre fentebb már utaltunk – többnyire sablon 

mondatokat használnak fel, melyekkel az alapvető gond akkor van, ha semmilyen biztos 

kiindulópontot nem adnak a későbbi tervezéshez. Példaként említhetjük az alábbi, több 

tankerületnél előforduló mondatot: „A tankerület (...) településén nincs alsó tagozat, és a 

demográfiai adatok alapján - az Nkt. előírásai alapján, ha 8 tanuló szülője kéri, meg kell 

szervezni az ellátást - elképzelhető, hogy középtávon sem szükséges ezen változtatni.”87   

 Olyan tervekkel is találkoztunk, melyek fentebb jelölt fejezete nem tartalmaz utalást 

sem iskola nélküli településekre. Van ezek között olyan tankerület, melynek minden 

településén van iskola, de van olyan is, ahol nem – ez ugyan kiderül egy másik fejezetből, 

azonban a létszámokra való reflexió teljesen hiányzik.88 Emellett előfordulnak 

pontatlanságok is, így például iskola nélküli települések között nevesítenek olyan községet, 

ahol van iskola (a Tolna megyei Szedres). 

 

                                                           

86 A Békés megyei terveben találunk erre példát: a Békéscsabai tankerületben Csabaszabadi (6-10 évesek 

száma: 19 fő) és Gyomaendrőd (18 fő) településeken nem javasolják, a Mezőkovácsházi tankerületben 

Máriadombegyházon (15 fő) és Medgyesbodzáson (15 fő) megszervezhetőnek tartják az alsó tagozatos 

feladatellátást. 
87 Komárom-Esztergom megye 
88 Pl. Csongrád megye 
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 Összegezve megállapíthatjuk, hogy a megyei köznevelés-fejlesztési tervek 258 

olyan iskola nélküli települést nevesítenek, ahol a demográfiai adatok alapján – amennyiben 

szülői igény ezt alátámasztja – megszervezhető az alsó tagozatos feladatellátás. Minden 

megyében található ilyen település, a legmagasabb számban (78) Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében. Azonban az összesített számadat értelmezése során figyelembe kell vennünk a 

megyei tervek elemzése során tapasztaltakat: 

(1) a megyei fejlesztési tervek nem tekinthetők valódi stratégiai dokumentumnak, mivel 

többnyire statisztikai adatokra támaszkodó megállapításokat tartalmaznak, nem pedig a 

várható következményeket is figyelembe vevő lehetséges fejlesztési irányokat; 

(2) a demográfiai adatokat különbözőképpen értelmezik a terveket készítő szakértők, 

így van, ahol ha 6-10 évesek száma eléri a 8 főt, megszervezhetőnek ítélik az alsó tagozatot, 

más esetekben jelentősen magasabb (30-50 fő) létszám előfordulása esetén is elutasítják azt; 

(3) az előző pontban jelzettekhez általában nem társul részletes indoklás vagy a 

következmények elemzése; 

(4) egy megyei terven belül, tankerületeket összehasonlítva is tapasztalható a fentebb írt 

ellentmondás; 

(5) vannak tervek, melyek a minimálisan előírt osztálylétszámra (14 fő) koncentrálnak, 

s kevésbé vesznek tudomást a Köznevelési törvény 89. §-áról. 

Azt is fontos figyelembe vennünk, hogy a statisztikai (demográfiai) adatok csupán 

kiindulópontként értelmezhetők, hiszen a szülői igények és motivációk erősen átrajzolhatják 

a statisztikai adatok alapján megjelenő képet. A számos meglévő példa közül emeljük ki 

Kolontár esetét. A településen 2013. júniusában bezárt az alsó tagozatos iskola, ahová az 

utolsó tanévben mindössze 5 tanuló járt, miközben a településen 60 fő általános iskolás 

korú (7-14 éves) gyermek lakik, s a 6-10 évesek száma az utóbbi időkben minden évben 20 

fő felett van.89 A szülők azonban a közeli város, Ajka iskolájába íratják a gyermekeiket, 

melynek fő okai között szerepel, hogy a szülők többnyire Ajkára járnak dolgozni, a felső 

tagozatos korú tanulók is ajkai iskolákba járnak90, emellett jelentős tényező, hogy a 

településen nem működik óvoda, így már a 3-6 éves gyermekek is „bejáró óvodások”. A 

2013-2014-es tanévben nem lett volna egyetlen elsős beíratott tanuló az iskolában, így az 

iskola bezárására kényszerültek.  

                                                           

89 Adatok forrása: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Veszprém 

megye. 2013-2018. 
90 A kolontári gyermekek körzet szerinti iskolája Devecser, de a szülők inkább ajkai iskolákat választanak, 

melynek egyik okaként feltételezhetjük azt, hogy a devecserei iskolában magas a halmozottan hátrányos 

helyzetű (53%), ill a cigány, roma tanulók aránya. 
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2.4.3. A baranyai iskolák újraindításáról 

 

A baranyai iskolák újraindításának vagy új iskola létrehozásának lehetőségeit – kiegészítve 

egyúttal a fentebb leírtakat – a Baranya megyei Köznevelés-fejlesztési Tervben (BARANYA 

MEGYEI…, 2013) foglaltak alapján és az iskolaigazgatók körében végzett kérdőíves 

vizsgálat alapján foglaljuk össze. 

 A Baranya megyében a vizsgált dokumentum szerint a 2012/2013-as tanévben 

járási ill. tankerületi szinten összesen 209 általános iskola nélküli település volt, ami a 

települések közel 70%-a. (A tankerületenkénti adatokat a 15. táblázat mutatja.) Ezt az 

adatot 211-re emelhetjük, ugyanis két olyan település is van a megyében, ahol van iskola, 

azonban esetükben nem beszélhetünk a helyi általános iskolás korú gyermekek általános 

iskolájáról. (Oldon gyógypedagógiai intézmény működik kollégiummal, 

Magyarhertelenden pedig felnőttek általános iskolája található. Ezeket a településeket – 

indoklás nélkül – nem sorolja a terv az általános iskola nélküli települések közé.) A 

mellékletben elhelyezett tankerületi térképeken (M2-M11. térkép) láthatók az általános 

iskola nélküli települések. 
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15. táblázat: Iskola nélküli települések Baranya megyében 

Járás, 

tankerület 

Iskola nélküli települések*  Iskola nélküli 

települések 

száma 

Bóly Belvárdgyula, Hásságy, Kisbudmér, Liptód, Máriakéménd, 

Monyoród, Nagybudmér, Pócsa, Töttös 

9 

Komló Bodolyabér, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Liget, Magyaregregy, 

Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, Szárász, Tófű, 

Vékény 

14 

Mohács Bár, Bezedek, Erdősmárok, Feked, Görcsönydoboka, Homorúd, 

Ivándárda, Kisnyárád, Maráza, Sárok, Szebény, Székelyszabar, Szűr, 

Udvar 

14 

Pécs Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Birján, Bosta, Cserkút, Ellend, 

Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kökény, Kővágótöttös, 

Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsár, Pécsudvard, Pereked, 

Regenye, Romonya, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd 

26 

Pécsvárad Apátvarasd, Erzsébet, Fazekasboda, Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, 

Martonfa, Óbánya, Ófalu, Szellő 

10 

Sásd Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, 

Felsőegerszeg, Gerényes, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, 

Mekényes, Meződ, Nagyhajmás, Palé, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, 

Varga, Vázsnok 

20 

Sellye Adorjás, Baranyahídvég, Besence, Bogdása, Drávaiványi, 

Drávakeresztúr, Gilvánfa, Hegyszentmáton, Hirics, Kákics, Kemse, 

Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Magyartelek, Markóc, 

Marócsa, Nagycsány, Okorág, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Sámod, 

Sósvertike, Tengeri, Téseny, Vejti, Zaláta 

29 

Siklós Alsószentmárton, Babarcszőlős, Bisse, Csarnóta, Cún, Drávacsehi, 

Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszerdahely, Garé, 

Gordisa, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kásád, Kisdér, Kisharsány, 

Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, 

Kovácshida, Lapáncsa, Márfa, Márok, Matty, Nagytótfalu, Palkonya, 

Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklósbodony, Szaporca, Szava, 

Tésenfa, Túrony, Villánykövesd 

39 

Szentlőrinc Boda, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, 

Helesfa, Kacsóta, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szentdénes, 

Szentkatalin, Velény, Zók 

15 

Szigetvár Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, 

Bürüs, Csebény, Csertő, Endrőc, Gyöngyösmellék, Horváthertelend, 

Ibafa, Katádfa, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, 

Molvány, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, 

Pettend, Somogyhatvan, Somogyviszló, Szentegát, Szörény, 

Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Zádor 

33 

Az adatok forrása: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési 

terv. Baranya megye. 2013-2018. (BARANYA MEGYEI…, 2013) 
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(* Félkövér betűtípussal jelölve azok a települések, melyeken a fejlesztési terv szerint 

indokolt az alsó tagozatos iskola megszervezése.) 

 

A 209 településből mindössze 5 település esetében jelzi a terv, hogy a demográfiai adatok 

alapján indokolt lenne alsó tagozat szervezése. A tervben szereplő adatok és fejlesztési 

iránymutatások alapján a Baranya megyei tervet is azon dokumentumok közé sorolhatjuk, 

melyek – ahogy fentebb fogalmaztunk – a minimálisan előírt osztálylétszámra (14 fő) 

koncentrálnak, s kevésbé vesznek tudomást a Köznevelési törvény 89. §-áról. Egy esetben 

találunk csak kivételt: a Komlói tankerület adatait elemezve a terv készítői 

megfogalmazzák, hogy „olyan település, ahol nincs általános iskola, de a demográfiai 

adatok indokolnák az alsó tagozat megszervezését az Nkt. által meghatározott minimum 

létszámokat figyelembe véve előre láthatólag nincs, de a 2013. szeptember 1-én hatályba 

lépő Nkt. 89. § tekintve várható lehet a szülők igénye alsó tagozat megszervezésére Mánfán 

és Mázán” (BARANYA MEGYEI…, 2013: 400) A Köznevelési törvény 89. §-a alapján 

azonban több településen is megszervezhető lenne az általános iskolai feladatellátás, bár 

több helyütt ez összevont osztályokkal működő alsó tagozatot jelentene.  

 A terv a 2005. 09. 01. és a 2011. 08. 31. között születettek számára alapoz (éves 

bontásban). Alsószentmárton esetében 142 fős végösszeg szerepel, és évente 20-30 születés 

látható az adatsorban. A Siklósi tankerületre vonatkozó tervezés szerint „olyan település, 

ahol nincs általános iskola, de a demográfiai adatok indokolnák az alsó tagozat 

megszervezését: Alsószentmárton, a 2013-14. tanévtől létesül Waldorf általános iskola a 

településen” (BARANYA MEGYEI…, 2013: 449). Azonban az információ, amit tényként 

szerepeltetnek a szakértők, nem fedte a valóságot, 2013-ban nem indult el a településen az 

általános iskolai oktatás. Viszont nem foglalkozik a terv az iskolanyitás következményeivel, 

így az egyházasharaszti, a siklósi katolikus és a siklósi református iskolára gyakorolt 

hatásával sem. (A település tanulói többnyire a felsorolt iskoláiba járnak.)91 Keszü 

településen 74, Nagykozárban 172 a jelölt időszakban születettek száma, Mázán 63, Mánfán 

46 főt tartanak nyilván. A lehetséges iskolanyitás körülményei esetükben sem kerülnek 

feltárásra. A Köznevelési törvény 89. §-a alapján azonban a demográfiai adatok szerint több 

                                                           

91 A Közoktatási Információs Rendszerben a szünetelő intézmények között találhatjuk az alsózsolcai 

székhelyű Dr. Ambedkar Iskola Rosa Parks Általános Iskoláját, mely alsószentmártoni tagintézményként 

működne. 

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/201035 

[2014. 07. 26.] 

Az iskola honlapján további információkat találhatunk a 2009-es tervekről: 

http://www.ambedkar.hu/diofanak-harom-aga/#more-397 [2014. 07. 26.] 
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települést is említhetnénk, melyek a mázai és mánfai adatokhoz hasonló képet rajzolnak. 

Így például a Pécsi tankerületben Pécsudvardon (évente 6-10 születés), a Sásdi 

tankerületben Baranyajenőn (évente 5-10 születés), a Sellyei tankerületben Gilvánfán 

(évente 5-12 születés) mutatkozhat igény az alsó tagozat megszervezésére. Természetesen 

elképzelhető, hogy egyik településen sem kérik a szülők az iskola megszervezését, azonban 

a tervezés során fontos lenne minden lehetséges települést számba venni, az iskolanyitás 

körülményeinek szempontjait rögzíteni. 

 

 

Kérdőíves vizsgálat – Igazgatói vélemények alsó tagozatos iskolák alapításáról 

 

A Baranya megyei kérdőíves mikrokutatásban feltettük a kérdést, egyetértenek-e az 

igazgatók a Köznevelési törvény 89. §-ával. („Egyetért Ön a Köznevelési törvény 

89. §-ában megfogalmazottakkal, mely szerint azon a településen, ahol nyolc alsó 

tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján 

feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a 

szülők ezt igénylik, gondoskodni kelli arról, hogy helyben működjön az alsó tagozat 

feladatait ellátó tagiskola?”) A 38 válaszadó közül – bár maguk is alacsony 

létszámmal működő intézményt vezetnek – nem mindenki támogatja az elképzelést. 

(MK8. táblázat) Mindazonáltal a válaszadók többsége, 4/5-e egyetért a 

jogszabállyal. Indoklásaikat az alábbi táblázat (16.) szemlélteti: 
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16. táblázat: Alsó tagozat működését (Köznevelési törvény 89. §) támogató indoklás 

érvei 

 

az egyetértés indoka fő fő (összesen) 

helyben történik az 

oktatás 

 5 20 

 a gyermekeknek nem kell 

utazniuk (az utazás fárasztó, sok 

időt vesz igénybe, anyagilag 

megterhelő, veszélyt rejt) 

10 

a közösség szerepe 3 

a család mellett lehet a tanuló 1 

biztonságot ad 1 

a település számára 

haszonnal jár 

az iskola a település része, 

alapvető eleme 

5 14 

(lakosság)megtartó ereje van 4 

kötődés alakul ki a településhez 4 

helyben történhet döntés 1 

az alacsony létszám 

előnyei 

szülőkkel való szorosabb 

kapcsolat 

2 5 

a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók számára 

hasznosabb  

1 

családias 1 

több gyakorlási lehetőség 1 

a 

kompetenciamérések 

által igazolt 

megfelelő tudás 

nyújtása 

 1 1 

a közpénzek 

feleslegesebb 

elköltésének több 

példája van 

 1 1 

„Mert nem biztos, 

hogy azt a 8 gyereket 

más intézmény 

szívesen befogadná.” 

 1 1 

„működés közben 

látva minden 

pedagógusnak ez 

lenne a véleménye” 

 1 1 

 

Az igazgatók indokai között a „helyben történő oktatás” szerepel leginkább (20 fő), 

ehhez kapcsolódó fő érv pedig az, hogy így a kisgyermekeknek nem kell utazniuk 

(az utazás fárasztó, sok időt vesz igénybe, anyagilag megterhelő, veszélyt rejt), a 

család mellett lehet a tanuló, biztonságot ad. Emellett az indokok között azok 
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szerepelnek nagyobb számban, melyeket a kisiskola előnyeiként is megfogalmaztak 

az igazgatók egy másik kérdés kapcsán, s ezek közül főként azok az érvek fordulnak 

elő, melyek a település érdekei felől közelítenek (lakosságmegtartó ereje van, a 

diákok részéről kötődés alakul ki a település felé) (14 fő). Az alacsony létszám és az 

ehhez kötődő előnyök (pl. szülőkkel való szorosabb kapcsolat lehetősége, 

differenciálás lehetősége) ebben az esetben – bár jelen vannak – kevésbé 

szerepelnek az érvek között. 

 Az ellenérveket megfogalmazók (7 fő) mindannyian az alacsony létszámhoz 

kötik indokaikat: 

- „túl kicsi” a 8 fővel működő iskola (3) 

- költséges fenntartás (5) 

- szakmai szempontból nem indokolt (3), ehhez kapcsolódóan: „a mai kor 

követelményeivel nem lehet lépést tartani” (1), nagyon zárt (1), szűkkörűek a 

lehetőségek (1), nehézzé teszi a későbbi beilleszkedést (1) 

Egy esetben a jogszabályi háttér ellentmondásosságára hívják fel a figyelmet: „A 8 

fős osztályokat megszüntetnék, de 8 fővel osztatlan iskolák létrehozását 

engedélyeznék – ez számunkra ellentmondás.” 

 

 Az eddigiekhez kapcsolódó kérdésre („Ön szerint fontos-e egy település 

számára, hogy legyen helyben iskolája?”) az előzetes várakozásoknak megfelelően 

minden válaszadó „igen” választ adott.  

A következő kérdésre („Ön szerint miért fontos egy település számára, hogy 

legyen helyben iskolája?”) adott válaszok (17. táblázat) egybecsengenek a 

szakirodalom által nevesített érvekkel (vö: FORRAY, 2009). Az előnyök között a 

helyben történő oktatás mellett – mely közvetlenül a gyerekek szempontjából tartja 

fontosnak az iskola jelenlétét a településen („nem kell más településre utazniuk”) – 

jelentős számban fordulnak elő indokok a településre, annak jelenére-jövőjére 

vonatkozóan. Ezen válaszok között is legnagyobb számban az iskola mint 

közintézmény jelenik meg, illetve lakosságmegtartó erejét hangsúlyozzák, valamint 

sorolódnak a válaszok között az iskola szimbolikus jellegére vonatkozó motívumok 

(pl. „rangot ad”, „a jövő záloga”), ahogyan ezt láthatjuk a későbbiekben leírt 

baranyai település iskolaindítási motivációinak sorában (V/3. fejezet).  
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17. táblázat: A helyben megszervezett iskola melletti érvek 

 

az egyetértés indoka fő fő (összesen) 

helyben történik az 

oktatás 

 1 13 

 a gyermekeknek nem kell 

utazniuk  

5 

a közösség szerepe 7 

a település számára 

haszonnal jár 

az iskola a település része, 

alapvető eleme, közintézmény 

19 56 

(lakosság)megtartó ereje van 18 

kötődés alakul ki a településhez 1 

hagyományápolás 2 

rangot ad 1 

szociális, életvezetési tanácsok 1 

iskolázás ösztönzése 1 

a jövő záloga 4 

a pedagógusok mint értelmiségi 

réteg jelenléte 

5 

munkahely 3 

társadalmi munkát vállal az 

iskola 

1 

az alacsony létszám 

előnyei 

szülőkkel való szorosabb 

kapcsolat 
1 1 

 

Az iskolanyitás motivációira vonatkozóan 2004-ben végzett kutatást az Oktatáskutató 

Intézet. A kistelepülési iskoláknak a kistelepülések népességmegtartó erejében betöltött 

szerepét vizsgálva arra a megállapításra jutottak, hogy az 1990-es években iskolaindítások 

okai között szerepelt a népesség – főként a fiatalok – megtartására való törekvés. Ennek 

sikeressége kevésbé volt egyértelmű, és „bár megfigyelhető ezekben az iskolákban kisebb 

vagy nagyobb arányú létszámnövekedés, nehéz lenne bizonyítani, hogy ez az iskola 

indításának következménye, s nem a fentebb vázolt általános létszámnövekedés 

eredménye.” Emellett egyértelműen láthatóvá vált, hogy „az iskolák léte kedvez a helyi 

közösségi élet, a helyi rendezvények szervezésének”. (IMRE, 2004c) 

 

--- 

Úgy tűnik, hogy a kisiskolák újranyitásával kapcsolatos oktatáspolitikai törekvés 

jogszabályi előkészítését nem előzte meg vizsgálat, legalábbis ennek nyomát sehol nem 

találtuk, hivatkozási pontként sem szerepel különböző vitaanyagokban. A megyei fejlesztési 

tervek elemzése szintén az iskolaindítás előkészítésének hiányát mutatja, ahogyan ezt jelezte 
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a 2011-ben megjelent iskolanyitási pályázaton való alacsony részvételi hajlandóság. 

Véleményünk szerint Andor évtizedekkel korábbi munkája, mely az iskolák 

visszatelepítésének esélyeit taglalta az 1980-as években, kiindulási pontként jelenleg is 

megfontolandó: 

- vegyük figyelembe a szülők hozzáállását (Andorék 1986-os kutatásában a vizsgált 

községek 87%-ában a szülők nem támogatták az iskola visszavitelét – ennek okait is fontos 

feltárni);  

- vizsgáljuk meg a tárgyi és személyi feltételeket; 

- vizsgáljuk a demográfiai folyamatokat; 

- tárjuk fel az iskolák rehabilitációja ellen ható érdekeket (közigazgatási szféra, központi 

iskolák). (ANDOR, 1986) 

Mindezek a megfontolások más társadalmi szituációban és egy korábbi nevelésszociológiai 

diskurzusban kerültek lejegyzésre, ám érvényességük máig hat. A gondolatmenetet – az 

előzőekben leírtakra (vö. II/2.2. fejezet) hivatkozva – érdemes kiegészítenünk a 

méltányosság és esélyegyenlőség hangsúlyos érdekének érvényesítésével. Összességében az 

oktatáspolitikai stratégia kialakításakor ezek tűnnek a minimálisan megkerülhetetlen 

elemeknek, hiszen csak így van esély arra, hogy a jogszabályi akarat találkozzon társadalmi 

valóságával, és a kölcsönös viszony egy mind jobban és hatékonyabban működő közoktatási 

intézményrendszer fenntarthatóságának irányába mutasson. 

 Az iskolanyitással kapcsolatos kutatások azt is megmutatták, hogy a helyi akarat 

képes arra, hogy új iskolát hozzon létre illetve korábban bezárt iskoláját újraindítsa. Amit 

pedig erre vonatkozóan hangsúlyozunk, az a „visszaállamosítás” kontextusában 

értelmezendő – ahogy arra más esetre vonatkozóan és másfajta összefüggésrendszerben egy 

Forray – Kozma tanulmány rámutat: „most az volna a dolgunk, hogy keressük a helyi és a 

központi politika új egyensúlyait” (FORRAY – KOZMA, 2013: 25) 
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IV. A KISISKOLA A HÁTRÁNYOS HELYZET ÉS A NEMZETISÉGI OKTATÁS 

ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERÉBEN 

 

 

 

1. Kisiskola és hátrányos helyzet 

 

A kistelepülési kisiskolákról szóló, az előzőekben többször hivatkozott, az Oktatáspolitikai 

Elemzések Központja által készített tanulmány hangsúlyozza, hogy „a kistelepülések 

kisiskolái kénytelenek teljesen nyitott beiskolázási politikát folytatni, ugyanakkor a 

hátrányos helyzetű tanulók aránya ebben az iskolatípusban növekszik leginkább. Szintén a 

kisiskolában a legmagasabb a roma tanulók aránya.” (KISTELEPÜLÉSEK…, 2006: 8) Ez 

összefügg a kistelepülésekre sok esetben jellemző szelektív migrációval, és gyakran a 

tanulói elvándorlással, az erősebb érdekérvényesítéssel rendelkező szülők iskolaválasztási 

gyakorlatával. Másrészt több elemzés kitér arra, hogy a kisiskolák gyengébb 

eredményességi mutatói a tanulók – iskolai sikeresség szempontjából – kedvezőtlenebb 

szociokulturális hátteréből adódnak. (A kérdéskört részletesen tárgyalja a II/2. fejezet.) 

Mindez elkerülhetetlenné teszi, hogy a kisiskolák tipológiai megközelítése során 

foglalkozzunk az iskolák ill. általános iskolai feladat-ellátási helyek tanulói összetételével, a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok jelenlétével.  

 Elsőként szükségesnek tartjuk a területi dimenzió beemelését az értelmezési körbe, 

mivel az iskolák létét a térben való elhelyezkedésük erősen meghatározza. Az adatok 

alapján láthatóvá válnak a területi különbségek, melyeket más vonatkozásban több szerző 

elemez. A területi egyenlőtlenségek kapcsán – és ez a baranyai kisiskolák érintettsége miatt 

bír kiemelkedő jelentőséggel – Hajdu Gábor és Sik Endre vizsgálta a hátrányos helyzetű 

kistelepüléseket. Az elemzés során arra a megállapításra jutottak, hogy „a vizsgált 

dimenziók (életképesség, elérhetőség, intézményi – egészségügy, oktatás, szociális – 

ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdaság és közigazgatás) mindegyikére igaz, hogy a vidéki 

Magyarország négy településtípusa92 minden tekintetben élesen eltér egymástól, s noha 

ennek mértéke más, a HHK általában a rosszabb helyzetűnek mutatkozott, mint a fejlettebb 

                                                           

92 A dokumentum négy típusát különbözteti meg a településeknek: hátrányos helyzetű kistelepülés (HHK), 

hátrányos helyzetű nagyobb település, fejlett kistelepülés, fejlett nagyobb település. (HAJDU – SIK, 2014) 
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kistelepülések vagy a hátrányos helyzetű nagyobb települések átlaga, s kivétel nélkül, mint 

a fejlett nagyobb települések.” (HAJDU – SIK, 2014: 25)  

Visszatérve a dolgozat bevezetőjében illetve a kisiskolák tipológiai megközelítése 

során írottakra, Baranya megye esetében fontos hangsúllyal bír a terület aprófalvas jellege. 

Azonban vannak hasonló térszerkezetet mutató térségei az országnak – elsősorban Nyugat-

Magyarországon –, melyekben bár sok a kistelepülés, ezek között kevesebb a hátrányos 

helyzetű. (2. térkép) A baranyai kistelepüléseken és körzetükben található kisiskolák 

esetében a területi hátrány így hangsúlyosan van jelen. 

 

2. térkép: A vidéki Magyarország négy településtípusának területi elhelyezkedése 

 

A térkép forrása: HAJDU – SIK, 2014: 7 

 

Centrum- és perifériahelyzet ellentétében mutat hasonló összefüggéseket Süli-Zakar 

és Lenkey, akik Magyarország településeinek 2014-es társadalomföldrajzi besorolásakor az 

észak-keleti és dél-dunántúli országrészen mutatnak ki jelentősebb számban periférikus és 

pauperizálódott településeket (3. térkép). Tanulmányukban hangsúlyozzák, hogy „elmélyült 

és igen súlyos területi válság” tapasztalható Magyarországon, és ez főként a vidéki 

periférikus térségekben jelentkezik. (SÜLI-ZAKAR – LENKEY, 2014: 377-382) Baranya 

megye is azon területek közé tartozik, melyeket így jellemeznek: „Hegy- és dombvidéki 
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aprófalvainkban az ország északkeleti és Dél-Dunántúli térségeiben a települések százaiban 

egyedüli munkaadó az önkormányzat” (SÜLI-ZAKAR – LENKEY, 2014: 377).   

 

3. térkép: Magyarország településeinek társadalomföldrajzi típusai (2014) 

 

A térkép forrása: SÜLI-ZAKAR – LENKEY, 2014: 378 

(Szerkesztette: Süli-Zakar István) 

 

A területi egyenlőtlenség megmutatkozik az iskolázottsági adatok vonatkozásában 

is. Az Erdei és munkatársai által végzett vizsgálat az iskolázottság területi sajátosságaira 

mutat rá a 2011-es népszámlálás településszintű adatainak elemzésével. Az általuk képzett 

mutató alapján kirajzolódik az iskolázottság megyei rangsora: Budapest és az észak-

dunántúli megyék rendelkeznek a legmagasabb iskolázottsági mutatóval, míg a sort észak-

alföldi és dél-dunántúli megyék zárják. (ERDEI – BUDINSZKI – TAR – EPERJESI, 2014: 404-

405) Baranya iskolázottság tekintetében az utolsó előtti helyen áll, ily módon az oktatást is 

érintő komplex programok – így például a későbbiekben említett Gyerekszegénység Elleni 

Program – különös jelentőségre tehetnek szert a térségben.  

A területi dimenziót iskolastatisztikai adatok vizsgálata során tovább bővítjük, 

mielőtt azonban erre rátérnénk, fontosnak tartjuk, hogy tárgyaljuk a (halmozottan) 

hátrányos helyzet fogalmát, mivel a későbbiekben részletezett, a tanulóösszetételre 

vonatkozó statisztikai adatok így válnak értelmezhetővé. A hátrányos helyzetű tanulókra 
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vonatkozó adatgyűjtés ugyanis nem tekint vissza hosszú múltra. Liskó Ilona a kilencvenes 

években végzett kutatása alapján rámutat, hogy az iskolák eltérő szempontok alapján, más-

más metódussal gyűjtenek információt és vezetnek – vagy nem vezetnek – nyilvántartást a 

hátrányos helyzetű tanulókról. Ennek egyik okaként jelöli meg, hogy „a hátrányos helyzet 

relatív és nagyon nehezen meghatározható fogalom volt” (LISKÓ, 1997: 61). Két évtizeddel 

korábban Kozma Tamás így határozza meg a hátrányos helyzetűek körét: „hátrányos 

helyzetről két esetben beszélnek. Az egyik esetben az esélyek egyenlőtlen voltát értik rajta 

társadalmunk különféle rétegeinek, csoportjainak vagy egyéneinek ún. fölfelé irányuló 

vertikális mobilitásában. A másik esetben viszont bizonyos állapot megjelölésére szolgál 

egyes társadalmi csoportok helyzetének jellemzése végett.” (KOZMA, 1975: 18) A 

különböző megközelítések összevetéseként megállapíthatjuk, hogy „az oktatás 

szempontjából hátrányos helyzet összetevőit elemző szerzők tanulmányaiban (vö: Liskó 

1997, Papp 1997, Forray – Hegedűs 2003, Fejes 2006, Havas 2008, Szűcs 2008) az 

alacsony jövedelem és a szülők alacsony iskolai végzettsége mindig meghatározó helyen 

szerepel” (ANDL – KÓRÓDI – SZŰCS – VÉG, 2009: 40). Ezzel együtt azok a hazai és 

nemzetközi vizsgálatok, melyek rámutattak arra, hogy a magyarországi közoktatási 

rendszert nagymértékű szelekció és méltányosság-beli problémák jellemzik, egyre inkább 

sürgették a hátrányos helyzetű tanulók körének pontosítását, ami pedig a jogszabályalkotás 

szintjén is megjelent. 2002-ben rendeleti szinten szabályozták a hátrányos helyzet fogalmát, 

majd a 2006-ban módosított közoktatási törvény definiálta a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók körét (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§), 2007-

től pedig a jegyző hatáskörébe sorolta a regisztrációt és a nyilvántartást. A két dimenzió, az 

alacsony jövedelem és a szülők alacsony iskolai végzettsége a jogszabályban oly módon 

jelenik meg, hogy – a 2013-ban történt módosításig – hátrányos helyzetűnek a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei számítanak, ezen belül pedig 

halmozottan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiknek a szülei legfeljebb nyolc 

általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.93 A (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók 

definíciója és a szabályozás módja 2013-ban újfent változott, iskolastatisztikai adatainkat 

azonban ez még nem érintette. (A jogszabályváltozáshoz kapcsolódó kérdéskörrel 

részletesen foglalkozik Varga Aranka, vö: VARGA, 2013b; 2014.) 

                                                           

93 A definíció változásával és ehhez kapcsolódóan a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók regisztrációjával, valamint a beiskolázással és az ehhez kapcsolódó előnyben részesítés gyakorlatával 

foglalkozik az alábbi tanulmány: ANDL – KÓRÓDI – SZŰCS – VÉG, 2009. 
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A további két térkép (4. és 5. térkép) a fentebb vázolt területi egyenlőtlenségeket 

mutatja, ezúttal a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányára 

vonatkozóan. Az érintett tanulók nagyobb aránya mutatható ki Magyarország észak-keleti, 

keleti részein, valamint Dél-Dunántúlon, a gazdasági szampontból is leszakadó térségekben. 

(VARGA, 2014: 163) 

 

4. térkép: A hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolákban járásonként (2012/2013) 

 

A térkép forrása: VARGA, 2014: 162 
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5. térkép: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolákban 

járásonként (2012/2013) 

 

A térkép forrása: VARGA, 2014: 163 

 

A Baranya megyei oktatásstatisztikai adatok elemzése során közelebb jutunk a 

vizsgált intézményi kör jellemzőihez.94 Egyúttal azt állítjuk, hogy az iskolák adatsora olyan 

tüneti elemként is elgondolhatóvá válik, mely a település, kistérség, térség egészének 

társadalmi szerkezet-átalakításának szükségességére mutat rá. Baranya megyében 

kutatásunk kezdetén a 2009/2010-es tanévben az általános iskolai diákok csaknem 40%-a 

hátrányos, közel 14%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A 150 fő feletti tanulólétszámmal 

rendelkező feladat-ellátási helyek esetében a mutatók értéke 35,45% ill. 10,71%, míg a 150 

fő alatti iskolák adatai ehhez mérten szignifikáns eltérést mutatnak (56,54%, ill. 25,74%). 

(lásd: 4. ábra)95 

 

 

 

 

                                                           

94 Korábbi összefoglalását lásd: ANDL, 2012. 
95 Szerkesztés saját számítás alapján. 
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4. ábra: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Baranya megye 150 fő feletti 

és 150 fő alatti általános iskolai feladat-ellátási helyein (2009/2010) 
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Az adatok forrása: NEFMI Oktatási statisztikák 2009. (saját szerkesztés) 

 

A fentebb említett területi hátrány egyik jellemzője, hogy Baranya megye kilenc kistérsége 

közül három, a Sásdi, a Sellyei és a Szigetvári kistérség – társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális mutatók alapján – az ország komplex programmal segítendő 

leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik. (Az LHH kistérségek listáját a 

311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról című 

jogszabály tartalmazza.)  

A tanuló-összetétel vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a három kistérség 

iskoláiban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya (60,04%, ill. 

29,33%) jelentősen meghaladja a megyében található általános iskolák hátrányos ill. 

halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak arányát (39, 84%, ill. 13,84%). Ennél is 

jelentősebb különbséget találunk, ha azoknak az iskoláknak az adatsorával (35,85%, ill. 

10,78%) vetjük össze a mutatókat, melyek nem LHH kistérségben találhatók. (lásd: 5. ábra) 
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5. ábra: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya Baranya megye LHH 

és nem LHH kistérségeiben (2009/2010) 
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Az adatok forrása: NEFMI Oktatási statisztikák 2009. (saját szerkesztés) 

 

6. ábra: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya Baranya megye LHH 

kistérségeiben, a 150 fő feletti és 150 fő alatti általános iskolai feladat-ellátási helyeken 
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Az adatok forrása: NEFMI Oktatási statisztikák 2009. (saját szerkesztés) 
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Az előbbiekben láthattuk, hogy a hátrányos helyzetű tanulók a 150 fő alatti iskolákban 

felülreprezentáltak, azonban az LHH kistérségek esetében csak a hátrányos helyzet 

vonatkozásában találunk – kevésbé jelentős – eltérést (56% ill. 68%), a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya a 150 fő feletti és 150 fő alatti iskolákban közel azonos 

(29%). (lásd: 6. ábra) Az adott társadalmi határhelyzetben az mutatkozik meg, hogy 

bizonyos területek esetében az iskola végképp csupán elszenvedője az alakuló társadalmi 

folyamatoknak, leginkább a kollektív marginalizálódásnak. A 150 fő alatti és feletti iskolák 

bizonyos mutatóik tekintetében hasonlóak. Lényegében mindenki hátrányos helyzetűvé 

lesz, az elszigetelődés általánossá válik a helyi társadalom minden színterén. Forray R. 

Katalin a kisiskolák kapcsán fogalmazza meg azt a kutatói tapasztalatot, amely 

vizsgálódásunk nyomán újraértelmezhetővé válik szélesebb körben: „Nem az iskolán belüli 

szegregáció itt a probléma, hanem a falu, a falusi közösség és az iskola, az iskolai közösség 

marginalizálódása.” (FORRAY, 2009: 253) Ezzel együtt a kistelepülési kisiskolák kapcsán 

megfogalmazott javaslat kiterjeszthetővé válik a leghátrányosabb kistérségekre: „Mivel az 

elszigetelődés kétségkívül a legnagyobb probléma, olyan megoldásokat kell keresni, 

amelyek nyitják a zárakat és kapcsolatok hálóját építi ki.” (FORRAY, 2009: 253) 

 Az elszigetelődés ellen, de ezen túl számos más területen is az egyik leghatékonyabb 

módszerként tekinthetünk arra a lehetőségre, mely a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítését célozza. Az 57/2002 

OM rendelet96 által bevezetett program alapján az iskolák a 2003/2004-es tanévben 

alkalmazhatták először az Integrációs Pedagógiai Rendszert (IPR)97, mely a hátrányos és 

halmozottan hátrányos tanulók iskolai sikerességét támogatja. Mivel a kisiskolákban 

magasabb a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók száma, a vizsgált intézmények nagy 

hányada bevezette az iskolai integrációs programot – ennek többféle motivációját tártuk fel 

terepkutatásaink során, és ezek egyben az iskolamentési stratégiákhoz is kapcsolódtak. 

Egyrészt financiális oldalról közelítve hasznosnak mutatkozott a program alkalmazása, 

hiszen az iskolák és fenntartóik számára forrásbevonást jelentett, másrészt több iskola a 

                                                           

96 57/2002. (XI. 18.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet módosításáról  
97 Az oktatási miniszter 27.480/2003. sz. közleménye az Integrációs Pedagógiai Rendszerről. 2007-től az IPR 

kisebb változtatáson esett át, egyúttal bevezetésre került az Óvódai Integrációs Program. Az Iskolai 

Integrációs Program (amit a továbbiakban is IPR-ként neveznek a felhasználók) elérhetősége: 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/ipr_070424.pdf [2014. 11. 05.]. A programról, annak eredményeiről, jó 

gyakorlatokról több kiadvány született, a teljesség igénye nélkül vö: ARATÓ – VARGA, 2005; 2012; BATHÓ, 

2012; KÉZDI – SURÁNYI, 2008. 
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programkínálatának bővítésére szolgáló lehetőséget látta ebben. Több olyan intézménnyel 

találkoztunk a kisiskolák között, melyek az IPR bevezetésével együtt olyan intézményi „jó 

gyakorlatot” fejlesztettek ki (ilyen Baranya megyében például Gödre, Mindszentgodisa, 

Bükkösd általános iskolája), ami által – azzal együtt, hogy a tanulók sikeres iskolai 

pályafutása a legfontosabb elérendő céljuk – a presztízsük is növekedett, és melynek révén 

létjogosultságuk is bizonyítékot nyerhet(ett) maguk számára, önreprezentációjuk részévé 

vált. Az IPR működtetése mindazonáltal további pályázati lehetőségeket nyitott az iskolák 

és fenntartóik előtt, melyek a kisiskolák megmentésének útját – vagy legalábbis az ebben 

való hitet – jelentették.  

 

Kérdőíves vizsgálat – az IPR bevezetése 

 

A baranyai kisiskolák körében végzett kérdőíves vizsgálatunkban a 38 iskola közül 

27 intézmény, azaz az iskolák több mint kétharmada válaszolta azt, hogy alkalmazza 

az IPR-t. Ezek közül 15 intézmény a kezdetekkor élt a lehetőséggel és már a 

megjelenését követő első három esztendőben alkalmazta a pedagógiai 

keretrendszert.  

 

Az IPR mellett – mely egy komplex intézményfejlesztés megvalósításán keresztül 

prioritásként a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását, eredményes 

iskolai továbbhaladását jelölte meg – hangsúlyos országos programként jelent meg 2007-

ben az országgyűlési határozattal kihirdetett „Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti 

Stratégia. A 2007-2032 között megvalósítandó stratégia rögzíti a gyerekszegénység elleni 

program átfogó céljait, valamint részletezi azokat a kiemelt fejlesztési területeket, melyek 

mindegyikét elengedhetetlenül fontosnak írja le a generációs program céljainak elérése 

érdekében: (1) foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet javítása, (2) a gyermekes családok 

anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése, (3) lakás, lakhatás feltételeinek, 

minőségének, biztonságának javítása, (4) a képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai 

pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a szegregáció megszüntetése, 

(5) a gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése, (6) 

egészségesebb gyermekkor biztosítása.98 A program megvalósítása az Európai Unió által 

                                                           

98 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 

http://www.complex.hu/kzldat/o07h0047.htm/o07h0047.htm [2013.. 11. 05.] 
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támogatott pályázati rendszeren keresztül zajlik, mindeddig 23 LHH kistérségben – köztük 

kettő baranyaiban – zajlik illetve zajlott komplex kistérségi gyerekesély program.99 A 

pályázat eredményeiről egyelőre nem állnak rendelkezésre pontos mutatók, azonban a 

program számos olyan lehetőséget kínál, melyekhez a hátrányos helyzetű térségek, 

települések oktatási-nevelési intézményei közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatnak.  

A kisiskolák és a hátrányos helyzet további összefüggéseinek újabb aspektusára 

világít rá Pusztai Gabriella a felekezeti oktatás vizsgálata során. Korábban már írtunk arról 

– és a drávafoki iskola példájával részleteztük –, hogy 2006-tól az „újrakörzetesítés” 

folyományaként több alacsony létszámú iskola fenntartója adta át intézményét valamely 

egyháznak, menekülve ezzel a bezárás elől. Pusztai erre vonatkozóan hangsúlyozza, hogy a 

magyarországi felekezeti oktatásban tapasztalható tendenciák egyike, hogy egyre 

határozottabb célként jelenik meg az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportokkal való 

foglalkozás. Ennek egyik jele, hogy elsősorban azon alapfokú intézmények fenntartását 

vették át felekezetek, melyek alacsony – és folyamatosan csökkenő – létszámúak, több 

összevont osztályt működtetnek, és főként hátrányos helyzetű településen találhatók. 

(PUSZTAI, 2014: 62)   

Témánkhoz szorosan kapcsolódik, hogy a vidékfejlesztésnek is hangsúlyos 

terepeként tekinthetünk az oktatásra, az oktatási-nevelési intézményekre. Ennek aktualitását 

jelzi az Educatio folyóirat 2014-ben megjelent tematikus száma, mely a „Vidékfejlesztés és 

oktatás” címet viseli. Az ebben szereplő írások szerzői „egy dologban látványosan 

egyetértenek: oktatás és tanulás nélkül esélyünk sincs a vidék leszakadásának lassítására, 

hogy a folyamat megfordításáról már ne is szóljunk” (KOZMA, 2014: 370). És bár a 

tanulást-tudást többféleképpen értelmezik a szakértők, „a közösséget átfogó tanulások 

együttesének” szervezése Kozma Tamás szerint két elengedhetetlen feltételre épül: (1) az 

iskolára, ami szervezi a tudást és tanulást, valamint (2) a helyi közösségből egy olyan 

szereplőre, aki „helyi hősként”, „kulcsemberként” vagy „változásmenedzserként” aktív 

szerepet vállal a szervezésben. (KOZMA, 2014: 370) 

 

A későbbiekben következő esettanulmányaink (V. fejezet) hangsúlyosan kötődnek a 

hátrányos helyzet témaköréhez: mindegyik esettanulmány hátrányos helyzetű 

település(rész) iskolájával foglalkozik, és mindegyik intézményben magas vagy magas volt 

                                                           

99 gyerekesely.eu [2015. 02. 11.] 
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a hátrányos helyzetű tanulók aránya, kettő közülük alkalmazta/alkalmazza az IPR-t is. A 

városperemi iskola bezárásának története kapcsán rámutatunk arra, miként alakította az 

intézmény sorsát a hátrányos helyzetű, valamint a cigány tanulók növekvő aránya. A 

kistelepülésen bezárt iskoláról szóló esettanulmány egy periferiális helyzetű (LHH) 

kistérség intézményéről szól, és a bezárás körülményei kapcsán azt is bemutatjuk, hogy a 

„helyben történő oktatás” milyen alternatív módját kísérelte meg megvalósítani a település, 

melyben szerepet játszott a fentebb említett kistérségi komplex gyerekesély program. Az új 

iskola nyitásáról szóló esettanulmányban szereplő település szintén hátrányos helyzetű – s a 

bemutatott eset kapcsán példát láthatunk arra is, hogy az előzőekben elmített „kulcsember” 

a vizsgált községben milyen szerepet játszott az iskola újraindításában.  

 

--- 

A baranyai oktatásstatisztikai adatok rámutattak, hogy a (halmozottan) hátrányos helyzetű 

tanulók felülreprezentáltak az alacsonyabb létszámú iskolákban. A település-statisztikai 

adatokat elemezve ez együttjár a területi hátránnyal, ami a megye kistelepülésein és a 

körzetükben található kisiskolák esetében hangsúlyos jellemző. A nagy arányban hátrányos 

helyzetű tanulókat oktató iskolákat a marginalizáció és a szegregáció jelentősen érintheti, 

melynek oldása feladatként jelentkezik az oktatáspolitika és a gyakorlati megvalósítás terén. 

Az iskolai adatok nemcsak az adott intézmény helyzetét jellemzik, hanem olyan tüneti 

elemként is értelmezhetők, melyek a település vagy a környező térség társadalmi szerkezet-

átalakításának szükségességét sürgetik. Intézményi szinten az IPR további alkalmazása 

jelenthet részben megoldást, térségi szinten pedig olyan komplex programok, mint az idézett 

„Legyen Jobb a Gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, mely a helyi erőforrásokra, 

közösségekre építve kívánja a különböző szolgáltatásokat és intézményrendszereket – így az 

oktatást is – fejleszteni.  
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2. Kisiskolák és nemzetiségi oktatás 

 

 

Baranya megye alacsony létszámú iskoláinak tipológiai vizsgálata rámutatott, hogy a 

vizsgált intézmények alapvető jellemzője, hogy ezekben az iskolákban a diákok az 

országos/megyei átlagnál nagyobb arányban vesznek részt nemzetiségi oktatásban, s a 

(német, horvát vagy cigány) nemzetiségi oktatás valamely formáját majd mindegyik önálló 

iskola alkalmazza. (ANDL, 2012) A fejezet az utóbbi specifikumra helyezi a hangsúlyt, és 

oktatás-statisztikai adatok elemzésére, dokumentumelemzésre és esettanulmányok 

vonatkozó egységeire alapozva kísérli meg bemutatni a kisiskolák és a nemzetiségi oktatás 

összefüggésrendszerét, fókuszálva a cigány nemzetiségi oktatásra. 

Baranyában a nemzetiségi oktatás hangsúlyos jelenléte összefügg a térség 

lakosságának nemzetiségi összetételével is. A 2009/2010-ben önállóan működő kis 

létszámú iskolák vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy szinte mindegyikben jelen van a 

német/cigány/horvát nemzetiségi oktatás programja – ez időközben láthatóan az 

intézmények vagy települések „iskolamentési stratégiáinak” meghatározó elemévé is vált 

(vö: IMRE, 2009; ANDL, 2012). 

A kutatás egyik alapgondolata, hogy a kisiskolák tipológiája megmutatja: a 

kisiskolákat alapvetően érintik a nemzetiségi, különösen a cigány kisebbségi oktatás 

szabályozói.  Ezért – bár a kisiskolákra vonatkozó komplex kutatásunknak nem szűken vett 

tárgya – megkíséreljük a következőkben egy inkább leíró, mintsem elemző egységben a 

magyarországi nemzetiségi oktatáspolitika alakulástörténetének vázát adni – fókuszáltan a 

kisiskolákra –, melyben egyszerre érintjük az oktatáspolitikai változások jogszabályi 

összetevőit és az oktatási színtér szereplőit. Ennek társadalompolitikai-oktatáspolitikai 

aktualitást ad az, hogy a nemzetiségi oktatást szabályozó Irányelvek (17/2013. (III.1.) 

EMMI rendelet: A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve) nemrégiben, 2013-ban változtak.  

 

2.1. A Baranya megyei általános iskolai nemzetiségi oktatás az adatok tükrében, 

különös tekintettel az alacsony létszámú iskolákra 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről 2011-ben 

készült ombudsmani jelentés rögzíti a 2010/2011-es tanév statisztikai adatait. A megyék 

sorrendjében a nemzetiségi oktatási intézmények és az érintett tanulók számát tekintve – 



 134 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye mögött – második helyen áll Baranya: 58 iskola és 16 082 

tanuló esetében valósul meg a nemzetiségi oktatás valamely formája (KÁLLAI, 2011: 34). 

Ha pedig megvizsgáljuk, miként alakul a nemzetiségi iskolák megyén belüli aránya, 

Baranya megye az első helyet foglalja el: az általános iskolák 76%-a folytat nemzetiségi 

oktatást (KÁLLAI, 2011: 36). Mindezt magyarázhatja, hogy a térséget nemzeti-etnikai 

sokszínűség jellemzi, a magyarországi megyék között a nemzetiségi lakosság aránya a 

2001. évi népszámlálási adatok alapján a legmagasabb, 10,5% (KSH, 2001). A 2011. évi 

népszámlálás mutatói szerint Baranyában 52 988 fő vallotta magát a hazai nemzetiségek 

közül valamelyikhez tartozónak. Ez a megye összlakosságának 13,71 %-a, amely arány 

ezúttal is első helyet jelent a megyék között. A német nemzetiség jelenléte mellett 

meghatározó a cigány/roma és a horvát nemzetiségű lakosság nagyobb száma (18. táblázat). 

 

18. táblázat: Baranya megye hazai nemzetiségi lakosainak száma, 2011 
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Forrás: 2011. évi népszámlálás adatai (KSH, 2013) 

 

Az idézett jelentés összeveti az egyes megyék nemzetiségi lakosainak arányszámát a 

nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók arányával100. Általános jellemző, hogy a 

nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók arányszáma minden esetben magasabb, mint a 

megyék nemzetiségi lakosainak arányszáma, aminek okaira vonatkozóan a kutatók két 

feltételezéssel élnek: egyrészt valószínűsíthető, hogy voltak, akik a népszámlálás során nem 

vállalták identitásukat, másrészt nemzetiségi oktatást nemcsak az adott nemzetiséghez 

tartozó szülők kérnek gyermekük számára. A legnagyobb eltérést mutató megyék között 

Baranya megye is szerepel: négyszeres különbséget regisztrálhatunk, mivel míg a 

nemzetiségi lakosság aránya 10,5 %, nemzetiségi tanulók aránya 43 %. A Baranya, Tolna 

                                                           

100 A Jelentés „nemzetiségi tanulók arányáról” ír, azonban a nemzetiségi oktatásban való részvétel nem jelöl 

egyértelműen nemzetiségi hovatartozást is: vannak „nemzetiségi tanulók”, akik nem járnak nemzetiségi 

programot működtető iskolába és vannak tanulók, akik nem tartoznak az adott nemzetiséghez, mégis részt 

vesznek a nemzetiségi oktatás valamely formájában. 
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és Veszprém megye esetében mutatkozó nagy eltérést a jelentés a német nemzetiségi 

oktatásban résztvevők nagy arányszámával indokolja. (KÁLLAI, 2011: 38) Láthatóan a 

német nyelv szerepe nemzetiségi státuszától függetlenül az iskola olyan, közvetlen 

haszonként is könnyen értelmezhető szolgáltatását jelenti, amelyben a német nyelvtudás 

iskolai karrierutat és valódi munkaerőpiaci lehetőséget is hordoz. Miközben a nemzetiségi 

tudástartalmak nem értékelődnek le, a nyelvhez kötődő hétköznapi praxis a meghatározó. 

Számos településen és iskolában az a tapasztalat, hogy a német nemzetiségi oktatásban nem 

csupán német nemzetiségűek vesznek részt. Iskolalátogatásaink során találkoztunk olyan 

intézménnyel, ahol a német nemzetiségi programban nagy számban vannak cigány, roma 

tanulók. A falu, ahol az iskola található, hosszú ideje „német település”, legalábbis a 

közösségi tudat ilyen módon rögzítette, azonban jelentős változáson esett át az utóbbi 

évtizedekben. A lakosság egy része kicserélődött, egyre több cigány, roma család költözött 

be a faluba. A falu éthoszához kötődően az oktatási intézmény megőriz valamit a múltból, a 

német közösségi identitásból, s ez praktikusan a német nyelvtanításban, a német 

nemzetiségi oktatásban jelenik meg. Ezzel együtt jól érzékelhető, hogy miközben a 

nemzetiségi identitáselemek nem tűnnek el, a különböző motivációk egy irányba 

mozdulnak: német nyelvet tanulnak a más nemzetiséghez tartozók is.  

Baranya megyében – mint azt fentebb láttuk – a tanulók nagy arányban vesznek 

részt nemzetiségi oktatásban, a kisiskolák érintettsége pedig még számottevőbb. A 

2009/2010-es tanévben Magyarország összes általános iskolájához viszonyítva a baranyai 

iskolákban 4,5-ször több tanuló vett részt nemzetiségi oktatásban, a vizsgálat tárgyát képező 

150 fő alatti iskolák esetében pedig 6,1-szeres ez a szorzó. Amennyiben a cigány kisebbségi 

oktatás mutatóit vizsgáljuk, szintén jelentős különbséget találunk: az összes általános 

iskolához viszonyítva közel kétszeres a baranyai tanulók részvétele ebben az oktatási 

formában, a 150 fő alatti intézményekben 2,7-szeres. (7. ábra) 
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7. ábra: Nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók aránya a 2009/2010-es tanévben (%) 
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Az adatok forrása: NEFMI Oktatási statisztikák 2009. (saját szerkesztés) 

 

 

A nemzetiségi oktatás baranyai kisiskolákban tapasztalható kiemelkedő jelenléte több okkal 

magyarázható: (1) soknemzetiségű terület, ahol alapvetően alacsonyabb lakosságszámú 

települések vannak, és kisebb településeken koncentráltabb lehet a közösség nemzetiség-

élménye, az identitáserősítés; (2) a falvak helyi társadalmának (részben) közösségi eleme, 

ill. a közösségi reprezentáció eleme, intézményesült formája az iskola.  

 Emellett az, hogy a nemzetiségi oktatás a kisiskolák körében mind hangsúlyosabbá 

vált, annak is köszönhető, hogy – amint a fejezet bevezetőjében megfogalmaztuk – 

„iskolamentési stratégia” elemeként értelmezhető. A későbbiekben részletezzük azt a 

lehetőséget, amit a nemzetiségi oktatás bevezetése-alkalmazása jelent az iskolák és 

fenntartóik számára.  

 

2.2. A nemzetiségi oktatás történeti vázlata 1945-től napjainkig  

 

2.2.1. A nemzetiségi oktatást érintő változások kisiskolákra gyakorolt hatása 

 

A nemzetiségi oktatás nem minden időszakban volt meghatározó oktatási forma, jelenléte 

szoros összefüggést mutat az ország nemzetiségi politikájával, oktatáspolitikájával. A 

kisiskolák helyzete pedig speciálisnak tekinthető ebben a viszonyrendszerben – ennek egyik 
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leghangsúlyosabb elemeként említhetjük azt a tényt, hogy a ’60-as években az 

iskolakörzetesítés következtében történő iskola-összevonások nagy számban érintették a 

nemzetiségi iskolákat: „román, szlovák és délszláv iskolák szűntek meg és olvadtak be a 

magyar iskolákba” (KÁLLAI, 2011: 9). 

A nemzetiségi oktatásra irányuló oktatáspolitika meghatározó eleme, hogy egy 

rendkívül összetett erőtérben működik, sokféle – akár egymásnak ellentmondó – igényre 

kell reflektálnia (vö: IMRE, 2008). Magyarországon a nemzetiségi oktatás 1945 utáni 

alakulástörténetét erősen befolyásolta az aktuális kül- és belpolitikai helyzet, ennek 

különböző szegmensei: így például a határrendezés, a lakosságcserék, az iskolák 

államosítása. Az alábbiakban kronologikus rendben tekintjük át a nemzetiségi oktatás 

történetét101, keresve egyúttal a kisiskolák helyét a történések folyamatában. 

Az 1945 előtti nemzetiségi oktatás három formában valósult meg: nemzetiségi 

tannyelvű („A” típus), kétnyelvű („B” típus) és nyelvoktató („C” típus) iskolákban zajlott a 

tanítás. Az 1945-ben született kormányrendeletek azonban átalakították az addigi rendszert: 

egyrészt a tannyelvű oktatásra nem egyéni és kollektív jogként tekintettek, hanem szülői 

kérelmektől s ezek elbírálásától tették függővé, másrészt megszüntették a „B” típusú, 

kétnyelvű oktatást. Mindemellett – bár a rendeletek nem határoztak meg distinkciót a hazai 

nemzeti kisebbségekre vonatkozóan – a német nemzetiségi oktatást voltaképpen 

felszámolták: az 1945-46-os tanévben csak horvát, szerb, szlovén, román és szlovák 

nemzetiségi oktatás valósult meg. (KÁLLAI, 2011: 7; FÖGLEIN, 2004a) 1946-ban újabb 

rendelet született, mely – az állami szerepvállalást hangsúlyozva – rögzítette, hogy a 

nemzetiségi tanulókat anyanyelvi oktatásban kell részesíteni, mégpedig állami iskolák 

létrehozásával ill. fenntartásával, egyúttal törölték a szülői kérelmek rendszerét és a 

népességi adatok alapján (15 nemzetiségi tanuló esetén) szervezték meg a tannyelvű 

nemzetiségi oktatást – meghagyva a szülő választási jogát arra vonatkozóan, hogy igénybe 

kívánja-e venni ezt az oktatási formát. (FÖGLEIN, 2004a; IMRE, 2008) A német nemzetiségi 

oktatás továbbra sem létezett, a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény végrehajtása 

pedig jelentősen csökkentette a szlovák tannyelvű iskolák számát. A különböző 

rendelkezések hatására végül az 1947/48-as tanévben jelentősen lecsökkent a nemzetiségi 

iskolák száma (8. ábra). 1948-ban újabb jogszabály született, mely már figyelmen kívül 

hagyta a népességi adatokat a tannyelvű oktatás megszervezésekor. Ez a kisiskolák számára 

                                                           

101 A nemzetiségi oktatás történeti áttekintésekor elsősorban az alábbi művekre alapoztuk: FÖGLEIN, 2004a; 

2004b; 2004c; IMRE, 2008; KÁLLAI, 2011.  
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jelentős változást eredményezett, mivel az alacsony létszám miatt – amit nagyrészt a 

kitelepítések idéztek elő a kistelepüléseken – több helyen nem volt lehetőség a tannyelvű 

oktatás megszervezésére. Emellett – a körzetesítés különös előfutáraként – felkínálta ún. 

körzeti nemzetiségi tannyelvű iskolák létrehozását, melyek mellett tanulóotthonok 

kialakítására is lehetőség nyílt. (KÁLLAI, 2011: 7; FÖGLEIN, 2004a). 

Az 1949. évi XX. törvény, az Alkotmány deklarálta, a magyarországi nemzetiségek 

számára az anyanyelven történő oktatást és a kultúra ápolását. Az alkotmányban rögzítettek 

azonban elvi síkon maradtak: a német nemzetiségi oktatás újbóli bevezetése még váratott 

magára, a délszláv nemzetiségi oktatás pedig a kialakult politikai légkörben (Tito 

Jugoszláviájával való romló viszony okán) tovább szűkült. Végül 1951-ben megkezdődött a 

német nemzetiségi iskolák felállítása, majd 1952-ben született egy minisztériumi utasítás a 

nemzetiségi oktatásban résztvevő tanárok továbbképzéséről, s ekkor említik első 

alkalommal a délszláv, román, szlovák mellett a német nyelvet és irodalmat is. Sztálin 

halála után, a despotikus rendszer lazulását követően került sor a német tannyelvű iskolák 

szervezésére – ennek a politikai fordulatnak következményeként 1955-ben a német 

nemzetiségi iskolák számában jelentős változás áll be. (8. ábra) (KÁLLAI, 2011: 8; FÖGLEIN, 

2004b; IMRE, 2008) 

 

8. ábra: Nemzetiségi iskolák számának alakulása 1937-1968 között 

 

   

Forrás: KÁLLAI, 2011: 11  
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Az ötvenes évek elején a nemzetiségi tannyelvű iskolák nagy hányadát 

jellemezhetjük a kisiskola terminusával: míg a szlovák tannyelvű iskolák osztott iskolaként 

működtek, a szerb, horvát, szlovén, román iskolák jelentős része egy tanítóval, osztatlan 

formában működött. (FÖGLEIN, 2004b) 

Az évtized közepére a pozitív irányban változó mennyiségi mutatók mögött többféle 

probléma húzódott meg: „A beiskolázás több megyében nehezen ment, a lemorzsolódás 

néhány nemzetiségi iskolában rosszabb volt az országos átlagnál, az egy tanerős román és 

szerb iskoláknál általánosnak volt mondható, hogy a szülők gyermekeiket a felső tagozaton 

a magasabb színvonalú magyar iskolákba íratták át. Az indulást nehezítették az iskolák 

felszereltségének hiányosságai, a képzett pedagógusok és a kész tantervek hiánya is.” 

(IMRE, 2008) A tapasztalt problémák is hozzájárultak ahhoz, hogy bár az 1958-ban született 

nemzetiségpolitikai párthatározat az anyanyelvi oktatás szerepét hangsúlyozta, 1960-ban a 

tannyelvű oktatást mégis megszűntették. A természettudományi tárgyakat és a testnevelést 

magyarul kellett tanítani, ami azt eredményezte, hogy innentől fogva a nemzetiségi 

tannyelvűnek nevezett iskolák voltaképpen kétnyelvű iskolákká („B” típus) váltak. 

(FÖGLEIN, 2004c; IMRE, 2008) Az indoklásban azt kifogásolták, hogy a tannyelvű iskolák 

nem fejlődnek megfelelően, az osztatlan vagy részben osztott (kis)iskolákban alacsony a 

tanítás színvonala, és a tanulók kétnyelvűségének jobban megfelel a kétnyelvű oktatás 

(MUNKATERV, 1960; idézi: FÖGLEIN, 2004c). Láthatóan az oktatáspolitika homogenizáló 

akarata is megnyilvánul e döntés során, és ebben a kisiskola mint az érvelés alapja jelenik 

meg. 

A ’60-as évek oktatáspolitikája más módon is jelentősen befolyásolta a nemzetiségi 

oktatást folytató intézmények sorsát, köztük kiemelten a kis létszámú iskolákét: elindult az 

iskolák körzetesítése. Az 1961. évi III. törvény a közoktatásról – amellett, hogy leszögezi: 

az oktatás nyelve a magyar nyelv – rögzíti ugyan, hogy „a nemzetiségekhez tartozó 

tanköteles gyermekek számára továbbra is lehetővé kell tenni, hogy anyanyelvükön 

részesüljenek oktatásban” (2. § (2)), ezt az iskola-összevonásokkal jelentősen megnehezítik. 

Egyrészt sok osztatlan tanyasi iskola (főként szlovák, román, délszláv) szűnt meg, másrészt 

előfordult, hogy ha az alsó tagozat megmaradt, a felső tagozatot biztosító körzeti iskolában 

nem volt lehetőségük a tanulóknak a nemzetiségi programban való további részvételre. 

(FÖGLEIN, 2004c; IMRE, 2008) Mindennek eredményeként csökkent a nemzetiségi 

oktatásban tanulók száma. (8. ábra) A létszámcsökkenés mellett más problémákkal is 

szembesülniük kellett az oktatásirányítóknak: egy 1968-as párthatározat (MSZMP PB 1968. 

szeptember 17-iki határozata) azt említi meg többek között, hogy hiányos volt a tanárok 
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szakmai-módszertani támogatása, nem álltak rendelkezésre véglegesített tantervek, a 

nemzetiségi nyelvtanítás nem lett ténylegesen az órarend része, így előfordult, hogy meg 

sem tartották ezeket a nyelvi órákat. (FÖGLEIN, 2004c; IMRE, 2008) 

A ’60-as évekről szólva azonban fókuszba kell, hogy kerüljön az eddig meg sem 

említett cigány kisebbség – 1961 ugyanis másként is jelzi a nemzetiségekhez való viszonyt. 

A romológiai diskurzusok egyik kulcsdátuma 1961, kulcsdokumentuma az MSZMP 

Politikai Bizottságának határozata a cigánylakosság helyzetének megjavításával 

kapcsolatos egyes feladatokról (1961. június 20.). Ez a határozat kijelenti, hogy „a 

cigánylakosság felé irányuló politikában abból az elvből kell kiindulni, hogy bizonyos 

néprajzi sajátossága ellenére sem alkot nemzetiségi csoportot”. A párthatározat a 

cigányságról sokkal inkább szegénységi csoportként („sajátos társadalmi helyzetüket kell 

figyelembe venni”) tesz említést – számunkra ebben a pillanatban ez azért fontos, mert 

barométerszerűen jelzi egy társadalom vagy politikai akarat szándékát a direkt asszimiláció 

felé (vö: FORRAY, 2003; KÁLLAI, 2000: 19; SIMON, 2000a; LIGETI, 2004: 153-155). Míg 

rögzítik, hogy „biztosítani kell számukra a teljes állampolgári jogok és kötelességek 

érvényesülését, és ezek gyakorlásához szükséges politikai, gazdasági és kulturális feltételek 

megteremtését”, diszkriminatív aktussal keresztülhúzzák ezt: mást, kevesebbet értenek az 

állampolgári jogok teljességén a cigányság esetében. A cigány nyelvvel kapcsolatban – és 

ne kerülje el figyelmünket, hogy egyes számban fogalmaz a határozat, tudomást sem véve a 

cigány, roma közösségek (nyelvi) sokszínűségéről – megállapítják, hogy fejlesztésére és 

cigány nyelvű iskolák, kollégiumok létrehozására nincs szükség, „mivel konzerválják a 

cigányok különállását és lassítják a társadalomba való beilleszkedésüket”. Láthatóan a 

párthatározat fő jellemzője a homogenizáló és asszimiláló akarat. Ennek bizonyítéka az is, 

hogy röviddel megalakulása után megszüntették az 1957-ben szerveződött Magyarországi 

Cigányok Kulturális Szövetségét, melynek fő célkitűzése a cigány irodalom, zene és más 

művészetek támogatása, a cigány nyelv megőrzése volt (KÁLLAI, 2000: 18). 

 A magyarországi általános nemzetiségi politika értelmezéséhez fontos 

foglalkoznunk ennek nemzetközi kontextusával is. Imre Anna a nemzetközi 

szakirodalomból kiindulva – főként Corson (1997), Rassool (1997), Hallinan (2000) 

elemzéseire támaszkodva – hangsúlyozza, hogy „a háború utáni időszakban, beleértve a 

’60-as éveket is, a fejlett országokban szintén általános volt az a nézet, miszerint az 

asszimiláció egyaránt szükségszerű és kívánatos”. Az érvelés szerint a kisebbségi 

csoportoknak is elemi érdekük, hogy a domináns kultúra lassan vegye át a saját, 

parciálisnak tekinthető kultúrájuk helyét. A strukturalista antropológiából átszármazó 
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konszenzuselméletek hatására a szociológiát is uralta az a nézet, mely szerint az 

asszimiláció valid és irreverzibilis folyamat. (IMRE, 2008)   

 Mindemellett Magyarországon a meglévő nemzetiségi oktatás terén tapasztalt 

problémákra reflektálva a Művelődésügyi Minisztérium egy 1969-ben kelt utasításában 

megfogalmazta annak szükségességét, hogy ahol korábban működött nemzetiségi 

nyelvoktatás, ott újra vezessék be. Ugyanebben az esztendőben beiktatták a nemzetiségi 

oktatásban dolgozó tanárok bérpótlékát, majd új óratervek is készültek. Az intézkedések 

hatására némi növekedés állt be a nyelvoktató iskolák számának alakulásában, a kétnyelvű 

(tannyelvűnek nevezett) iskolák köre azonban nem bővült. Arányait tekintve a német 

nyelvoktató program iskoláinak és tanulóinak száma jelentősen meghaladta a többi 

nemzetiségét. (FÖGLEIN, 2004c; IMRE, 2008) 

 Az 1972. évi Alkotmány „minden nemzetiség számára biztosítja az egyenjogúságot, 

az anyanyelv használatát, az anyanyelven való oktatást, saját kultúra megőrzését és 

ápolását”. Ez az 1949. évi alkotmánnyal szemben minden nemzetiségről szól, bár újra 

fontos jeleznünk, hogy a cigány népesség továbbra sem tartozott a nemzeti-etnikai 

kategóriába. Még a hetvenes években megalakult a Nemzetiségi Oktatási Bizottság, 

szabályozták a nemzetiségi tanulócsoportok létszámát, új tantervek és óratervek készültek, 

tankönyvjegyzékeket tettek közzé. (FÖGLEIN, 2004c) Az intézkedések hatására kisebb 

ingadozásokkal ugyan, de stabilizálódott a nemzetiségi iskolák száma, növekedett a 

nemzetiségi nyelvoktatásban részesülő tanulók létszáma. A kétnyelvű (tannyelvű) iskolák 

és tanulóik száma azonban folyamatosan enyhe csökkenést mutatott. (19. táblázat) 

 

19. táblázat: Nemzetiségi általános iskolák és tanulók száma 1965/66-1976/77. 

tanév nemzetiségi az összesből nemzetiségi 

iskolák nyelvoktatásban 

részesülő 

tanulók 

tannyelvű 

iskolák 

nyelven tanulók 

száma 

1965/66 287 23 278 25 2228 

1970/71 289 20 870 22 1828 

1973/74 302 23 744 20 1901 

1976/77 298 28 099 20 1984 

Forrás: NAGY, 1978: III/240 (részlet a táblázatból) 
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 Az 1978-ban született, „Szigorúan bizalmas!”-nak minősített nemzetiségpolitikai 

határozat102 megállapítja, hogy megnövekedett a társadalom nemzetiségi oktatással 

szembeni igénye, s az Oktatási Minisztérium számára előírta, hogy gondoskodjon a 

nemzetiségi oktatás megfelelő személyi és tárgyi feltételeiről. Célul tűzte ki továbbá, hogy 

emelkedjen a nemzetiségi tannyelvű (értsd alatta: kétnyelvű) iskolák száma. A kis létszámú 

iskolák tanulóinak szempontjait figyelembe véve megfogalmazta, hogy hangsúlyt kell arra 

is helyezni, hogy a körzetesítés „sehol se vezessen a nemzetiségi oktatás visszaszorulására”. 

(FÖGLEIN, 2004c) 

 Az évtized a hazai cigányság számára is tartogatott újabb határozatot: 1979-ben 

megjelent „A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának 

határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről”. A határozat elsősorban az 1961-es 

párthatározatban foglaltak teljesülését veszi számba. Kitér a nemzetiségi kategorizáció 

kérdésére is: „A kutatók és a cigány értelmiségiek egy részében élnek olyan nézetek, hogy a 

cigányokat – eltérően a Politikai Bizottság 1961-es határozatától – nemzetiségnek kellene 

tekinteni. Ebben a kérdésben nem indokolt megváltoztatni az 1961-es határozat 

álláspontját.” Emellett kijelenti, hogy „a hazánkban élő cigányok nem tekinthetők 

nemzetiségnek, hanem olyan etnikai csoportnak, amely fokozatosan beilleszkedik 

társadalmunkba, illetve asszimilálódik.” Problematikussága mellett egy fontos, 

paradigmaváltó gondolatot fogalmaz meg a dokumentum: már elismeri a cigányságot 

etnikai csoportként, s nem pusztán megoldandó szociális problémaként definiálja. (SIMON, 

2000a) Emellett a dokumentum láthatóvá teszi, hogy immár hangsúlyosan jelen van egy, az 

érdekeit artikulálni kívánó cigány értelmiségi réteg.  

Érdemes felfigyelni arra, hogy az asszimiláció köznyelvi szóhasználata a nyilvános 

és tudományos megnyilatkozásokban is legitimmé válik. Az asszimiláció jelentése leszűkül, 

egyszerűen annyit jelent: hasonlóvá, felismerhetetlenné válni. Következésképpen – bár 

finomabbá vagy legalább érzékenyebbé válik a cigány közösségekről való elgondolás, 

valamint ezzel együtt az ehhez kötődő politikai akarat és cselekvési irány – mégsem 

artikulálódik az előzőektől (jelen esetben az 1961. évi határozattól) jelentősen eltérő 

gondolkodásmód. A cigányok, romák a társadalomban továbbra sem jelennek meg másként, 

nem alakítóik történeteiknek. Nem elhanyagolható ugyanakkor – bár ez nem tárgya a 

                                                           

102 A Politikai Bizottság 1978. január 10-i határozata nemzetiségi politikánk néhány időszerű kérdéséről és a 

nemzetiségi szövetségek 1978-ban esedékes kongresszusainak előkészítéséről. (MOL M-KS 288. f. 20. cs. 

1069. ő. e.) Idézi: FÖGLEIN, 2004c. 
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kutatásunknak –, hogy mégis változások állnak be ebben a diskurzusban. Ahogy az idézett 

dokumentum is utal erre, megjelenik a nagyváros életében az első cigány értelmiségi 

generáció, mely évről évre egyre hangosabban, bár korántsem egységesen, érvényesít 

közösségi érdekeket. Alighanem ennek is köszönhetően az évtized fordulója jelentős 

változást hoz, és ennek érezhetők a közoktatásban is a hatásai.  

 A ’80-as években fontos változás történik a nemzetiségi oktatásban: az 1985. évi I. 

törvény az oktatásról rögzíti, hogy „a nemzetiségekhez tartozó gyermekek, tanulók 

anyanyelvükön, illetőleg két nyelven – anyanyelven és magyarul – részesülhetnek óvodai 

nevelésben, valamint iskolai nevelésben és oktatásban” (7. § (2)). Ezzel a tannyelvű oktatás 

újból elnyerte létjogosultságát, lehetővé vált tannyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató programok 

megvalósítása. (FÖGLEIN, 2004c) A törvény hatását a statisztikai adatok is bizonyítják: az 

1975/76-os tanévben 28.099 nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulót regisztráltak, majd ez 

a szám az 1989/90-es tanévre 43.300-ra emelkedett. (STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ…, 2011: 

29) Hangsúlyt fektettek arra, hogy a jól működő nyelvoktató nemzetiségi általános iskolákat 

kétnyelvű iskolákká szervezzék ill. létrehozzanak új kétnyelvű iskolákat. (FÖLGEIN, 1997) 

 Az új oktatási törvény nem szól a cigány tanulókról, a változás jelei azonban részben 

érezhetővé váltak. 1984-ben került az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága elé a 

Központi Bizottság Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának jelentése, melyben 

megfogalmazták, hogy az oktatásnak és a művelődésnek prioritást kell élveznie a cigányság 

társadalmi státuszának változása érdekében. A cigányságot etnikai csoportként definiálja, 

melynek léteznek olyan kulturális értékei, hagyományai, amiket megőrizni érdemes. 

(FORRAY, 2003: 145-146; SIMON, 2000b) Megfogalmazták, hogy a Művelődési 

Minisztériumnak feladata olyan oktatóprogramok kidolgozása, melyek figyelembe veszik a 

cigány tanulók nyelvi adottságait. Célul tűzték ki továbbá cigány múzeum, hetilap (Lakatos 

Menyhért szerkesztésében Romano Nyevipe), kulturális szövetség létrehozását, a 

cigányságra vonatkozó tudományos kutatások támogatását. Bár mindez zömében elképzelés 

maradt csupán, Forray R. Katalinnal egyetértve hangsúlyozzuk, hogy a tervek 

egybecsengenek a multikulturális társadalom és az interkulturális nevelés teoretikusai által 

megfogalmazottakkal. (FORRAY, 2003: 146) 
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A nemzetiségi oktatás az 1990-es évektől (különös tekintettel a cigány kisebbségi oktatásra) 

 

A jogi szabályozás változásai a ’90-es években 

 

A nemzetiségi oktatás idősoros létszámadatai azt mutatják, hogy a rendszerváltást követően 

tovább növekedett a nemzetiségi programban résztvevő általános iskolai tanulók száma. 

(M2. táblázat) Emellett megjelenik a cigány kisebbségi oktatásban résztvevő tanulók 

létszámadata is, mivel az új politikai légkörnek valamint a fordulatot jelző jogszabályoknak 

köszönhetően – igaz, a későbbiekben részletezett problémákkal terhelten – lehetőség nyílik 

cigány kisebbségi oktatás bevezetésére az oktatás-nevelés rendszerében.  

A cigány kisebbségi oktatásban résztvevőkre vonatkozóan azonban nehezen 

találtunk bármiféle statisztikai adatot. Az oktatás-statisztikai évkönyvek 2001-től közölnek 

hivatalos létszámadatokat, miközben tudható, hogy már ezt megelőzően is létezett cigány 

tanulókat célzó program. Ennek okaira a 2006-ban megjelent Jelentés a magyar 

közoktatásról egyik mellékletében bukkantunk: „Az éves oktatásstatisztikai jelentések 

1997/98-as tanévtől tartják nyilván a nemzetiségi oktatás keretében a „cigány felzárkóztató 

programban” részt vevő tanulók számát. Viszont adatok csak az 1999/00-res tanévtől állnak 

rendelkezésre. Az összehasonlíthatóság kedvéért – a mellékletben elhelyezett – 

táblázatunkban ezt az adatot közöljük. Ez az adat viszont nem tekinthető hivatalos adatnak, 

mivel az OM egyetlen hivatalos kiadványában sem szerepel.” (JELENTÉS…, 2006: 566) 

Több kutató próbálkozott azzal, hogy pontos információkhoz jusson a nemzetiségi 

oktatásra, a résztvevőkre vonatkozóan, így például Forray R. Katalin, aki egy 1993-ban 

végzett kutatás során hiába keresett részletes adatbázist – végül ahhoz a megoldáshoz 

folyamodott, hogy a kutatásban résztvevőkkel felkerestek minden önkormányzatot, amely 

kiegészítő normatívát igényelt, és a tőlük beérkező információk alapján becsülték meg a 

létszámot. (FORRAY, 1993) Hasonló adathiányt tapasztaltak öt évvel későbbi kutatásuk 

során is: „mindegyik, a nemzetiségi-kisebbségi oktatásért felelős hivatal abban a tudatban 

tevékenykedik, hogy a részletes adatokat másutt tartják nyilván” (FORRAY, 2003: 167). 

Mint említettük, a cigány kisebbségi oktatásban résztvevő tanulókra még összesített adat is 

csak 2001-től áll rendelkezésre. 

A meglévő adatok azt mutatják, hogy az 1989/90-es tanévben már 43.300 tanuló vett 

részt a nemzetiségi oktatásban, ami mintegy 15.000 fővel több, mint bő egy évtizeddel ezt 

megelőzően – mint említettük, a cigány kisebbségi oktatásra vonatkozó adatunk ez időből 

még nincsen –, majd egy újabb évtized elteltével (2001/2002) ez a szám 46.189 főre 
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emelkedett és a cigány kisebbségi oktatásban résztvevők száma is jelentős (24.268 fő), a 

2010/2011-es tanévben pedig már 50.000 feletti mind a nemzetiségi (55.144), mind a 

cigány kisebbségi (53.054) programban résztvevő tanulók száma. (STATISZTIKAI 

TÁJÉKOZTATÓ…, 2011; JELENTÉS…, 2006: 566) Ez utóbbi lehetséges okait a későbbiekben 

részletezzük. 

A nemzetiségi és cigány kisebbségi oktatás terén az 1989-től tapasztalható 

létszámnövekedés (M2. táblázat) összefügg a társadalmi környezet változásaira reflektáló 

jogszabályokkal, kiemelten az Alkotmánnyal, az önkormányzatokról, a nemzeti és etnikai 

kisebbségekről, a közoktatásról szóló törvénnyel. Az Alkotmány 1990. évi módosítása 

(1990. évi XL. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról) államalkotó 

tényezőként definiál minden, a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai 

kisebbséget, akik számára kollektív jogként fogalmazza meg kultúrájuk ápolását, az 

anyanyelven való oktatást. Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

meghatározza az önkormányzatok felelősségi körét, melynek része az alapfokú oktatás-

nevelés és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása, s az ugyanebben az 

évben megjelenő költségvetési törvény103 már támogatás igénylését is lehetővé teszi az 

iskolafenntartó önkormányzatok számára („általános és középiskolai nemzetiségi, etnikai 

vagy két tannyelvű oktatásban részesülő egy tanulóra (kiegészítő hozzájárulás)”), 

amennyiben nemzetiségi vagy cigány kisebbségi programot vezetnek be és alkalmaznak. 

Az 1993. LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól104 kritikus 

vélemények szerint nem annyira törvény, mint inkább deklaráció (CSERTI CSAPÓ, 2000: 

54), azonban, még ha deklarációként is tekintünk a jogszabályra, olyan egyéni és 

közösségi jogokat fogalmaz meg, melyek a nemzetiségi oktatás tekintetében is 

hangsúlyosak. Végül a jogszabályok között kiemelt szereppel bír a közoktatási törvény 

(1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról), mely a bevezető részben, az alapelvek között 

rögzíti a nemzetiségi oktatáshoz való jogot. 

 

Tartalmi szabályozás a ’90-es években, különös tekintettel a cigány kisebbségi oktatásra 

 

A ’90-es évek elején a törvényi szabályozás kialakította a nemzetiségi oktatás 

feltételrendszerének jogi kereteit. Emellett azonban a nemzetiségi oktatás jelentős tartalmi 

                                                           

103 1990. évi CIV. törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás 

vitelének 1991. évi szabályairól 
104 A törvény születésének körülményeiről lásd többek között: Simon, 2000c; Bindorffer, é.n. 
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hiányosságokkal küszködött: a „Jelentés a magyar közoktatásról 1997” summázata szerint 

a nyolcvanas-kilencvenes évek oktatási rendszert érintő innovációi a kisebbségi oktatást 

elkerülték, a nemzetiségi oktatás nagyrészt a hetvenes évek tanterveire alapoz, a cigány 

felzárkóztató programok pedig tanterv hiányában különböző módon valósulnak meg. 

(JELENTÉS… 1997, 1998) A cigány felzárkóztató programok egyre meghatározóbb jelenléte 

a pontos, hivatalos statisztikai adatok hiánya ellenére is látható: egy 1995-ös adatfelvétel 

szerint abból a 900 iskolából, ahol nagyobb arányban oktatnak cigány, roma tanulókat, 492 

igényelt, 430 kapott is normatívát. Forray R. Katalin 1993-ban, majd Setényi János 1996-

ban közzétett kutatási eredményei azonban a nóvumként megjelenő cigány felzárkóztató 

oktatással kapcsolatban számos negatív megállapítást hoztak: a szabályozatlanság miatt a 

felzárkóztatást különbözőképpen értelmezik az iskolák, nem tisztázott, kik is alkotják a 

célcsoportot, a programok eltérő minőségűek, többnyire alacsony színvonal jellemzi őket, 

általában tantárgyi korrepetálás történik, a cigány népismereti tartalmak alig jelennek meg a 

programokban (FORRAY, 1993; SETÉNYI, 1996).  

A cigány felzárkóztató programok jelentősen eltértek a nemzetiségi oktatás többi 

formájától, mivel keveredtek bennük a cigányságra mint felzárkóztatásra szoruló társadalmi 

rétegre és a cigányságra mint etnikumra vonatkozó elemek. Egyrészt a nemzetiségi 

oktatásnak kihagyhatatlan része a nyelvoktatás vagy a nemzetiségi nyelven való oktatás – 

ez a más nemzetiségek esetében kötelező elem a ’90-es évek első felének cigány 

felzárkóztató programjaiban még lehetőségként sincs jelen. Másrészt stigmatizáló jellegű, 

hiszen egy egész népcsoportot tart – szociális szempontból – felzárkóztatásra szorulónak, 

vagy ahogy Forray R. Katalin fogalmaz: „a cigány felzárkóztató oktatás fogalma azt a nem 

is igen rejtett jelentést hordozza, hogy van egy olyan népcsoport Magyarországon, amely 

szabadon választott identitását a másoktól való lemaradásban határozza meg” (FORRAY, 

2000: 16). 

1995-ben újabb törvényi szabályozás kerül bevezetésre, megjelenik a Nemzeti 

Alaptanterv (NAT: 130/1995. (X.26.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról). 

A NAT külön alfejezetben ismerteti a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásának elveit. 

Újdonsága, hogy az eddigi (anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató, cigány felzárkóztató) 

kisebbségi programok mellé kerül az interkulturális oktatás, ami biztosítja „a kisebbséghez 

és a többséghez” tartozó tanulóknak, hogy együtt sajátítsák el a népismereti 

tananyagtartalmakat és – amennyiben erre szülői igény mutatkozik – a kisebbségi nyelvet. 

Emellett a többi nemzetiségi programhoz hasonlóan a cigány felzárkóztató programban 

résztvevők számára is lehetőség nyílik valamely cigány nyelv tanulására, és mindegyik 
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program esetében kötelezővé válik a kisebbségi népismeret oktatása. (vö: JELENTÉS… 1997, 

1998; FORRAY, 2000: 17) 

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1995-ben elkészítette a kisebbségi 

oktatásfejlesztési programot, ami öt beavatkozási pontot jelölt meg (a kisebbségi oktatás 

tartalmi megújítása; feltételek biztosítása a jellemzően nyelvoktató nemzeti kisebbségi 

oktatás kétnyelvűvé fejlesztése számára; a kis létszámú nemzeti kisebbségek 

iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatása feltételeinek biztosítása; önálló 

cigányoktatás-fejlesztési program elindítása; a közoktatás multikulturális tartalmának és 

jellegének erősítése), egyúttal hangsúlyozva, hogy a feladatok számos területet érintenek, 

így a tankönyvkiadást, a pedagógusképzést, a szakmai szolgáltatást, a finanszírozást. 

(JELENTÉS… 1997, 1998) A cigány kisebbség oktatását a minisztérium a kisebbségi 

oktatásfejlesztési program részét képező, mégis önálló Cigány Oktatásfejlesztési 

Programmal kívánta támogatni. A program megtartja a 1992-es kormány-előterjesztés fő 

irányvonalait, melyek közül az egyik a cigány/roma tanulók felzárkóztatására, 

tehetséggondozására vonatkozik, a másik a felsőoktatásban, főként a pedagógusképzésben 

kívánta új elemként megjeleníteni a cigány/roma népismeretet, a cigányság kultúráját. 

Azonban az egyes területek hangsúlya felcserélődik: míg a ’92-es előterjesztés a cigányság 

kulturális vonásaira helyezik a hangsúlyt, addig a ’95-ös program a cigányság szociális, 

szociokulturális hátrányait helyezi a középpontba. (FORRAY, 2000: 16-17.) Ez a kettősség 

érzékelhető a 32/1997. MKM rendeletben is (A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 

nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve), mely 

egyébiránt mérföldkőnek tekinthető a hazai nemzetiségi oktatás történetében. 

Az „Irányelvek” meglehetős késéssel jelent meg, mivel a felkért szakértők között 

sokáig nem jött létre konszenzus két fontos területen, egyrészt a tantervi szabályozás 

mélységére, minden nemzetiségre vonatkozó egységességére, másrészt a kisebbségi oktatás 

megszervezésére vonatkozóan. (JELENTÉS… 1997, 1998) Láthatóan nem alakult ki egységes 

álláspont arról, mi is a nemzetiségi, etnikai oktatás célja (pl. célja-e az anyanyelvi szintű 

nyelvtudás), s főként a cigány/roma tanulók esetében vannak-e „speciális” feladatok. A 

diszkrimináció kérdésköre is előtérbe került: legitimálhatja-e a nemzeti, etnikai oktatás a 

cigány tanulók szegregációját. (FORRAY, 2003: 151) Hogy valóban jogosak a felmerült 

kérdések, mutatja a különböző oktatási formák elnevezése is:  

„a) anyanyelvű oktatás, 

b) kétnyelvű kisebbségi oktatás, 

c) nyelvoktató kisebbségi oktatás, 
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d) cigány felzárkóztató oktatás, 

e) interkulturális oktatás”. 

A deficit-elmélet mint továbbra is uralkodó irányzat láthatóan csak a cigányság esetében 

nevesítik a „felzárkóztató oktatást”, s mindezt a Magyarországon élő nemzeti és etnikai 

kisebbségek „eltérő nyelvállapotával” és „kulturális sajátosságaival” indokolják. A cigány 

felzárkóztató oktatásnak nem kötelező eleme a nyelvoktatás, viszont kötelező „a cigány 

népismeret műveltségi terület oktatása és az iskolai sikerességet elősegítő 

készségfejlesztés”. 

 

A cigány nemzetiségi oktatás tartalmi szabályozásának változása a 2000-es években 

 

1999-ben ugyan módosították a fenti elnevezést – innentől fogva cigány kisebbségi 

oktatásról beszélünk –, de a tartalma nem változott, továbbra is része volt a nemzetiségi 

oktatásnak a felzárkóztatás. Változást csak az Irányelvek 2002-ben történő módosítása 

hozott, többek között a kisebbségi ombudsman évente készített beszámolóinak hatására, 

melyek elemezték, milyen problémák, diszfunkciók fordulnak elő a kisebbségi oktatás – 

ezen belül hangsúlyozottan a cigány kisebbségi programok – területén (BESZÁMOLÓK A 

NEMZETI…). Az 58/2002 OM rendelet már a cigány népismeret műveltségi terület oktatását, 

a kisebbségi önismeret fejlesztését és a folyamatosan szervezett cigány kulturális 

tevékenységet teszi kötelezővé. A „felzárkóztatás” ily módon kikerült a tervezendő célok és 

tevékenységek köréből, ezzel együtt bevezetésre került az 57/2002 OM rendelet által a 

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, mely a hátrányos helyzetű tanulókra – 

függetlenül nemzetiségi hovatartozásuktól – fókuszál. 

A 2011. évi ombudsmani jelentés – mely az Irányelvek 2013-as módosítását is 

megalapozta – számos megoldatlan problémára hívja fel a figyelmet a cigány nemzetiségi 

oktatás területén is, melyek között szerepel, hogy „a cigány kisebbségi nevelésben 

jellemzően kisebbségi kötődés és szakirányú végzettség nélküli pedagógusok vesznek 

részt” (KÁLLAI, 2011: 80), emellett hangsúlyos kérdésként merül fel, hogy a népismereti 

tartalmak tananyagba integrált oktatása során valóban megtörténik-e ezen ismeretek 

közvetítése: a népismeret-átadás és a folyamatosan szervezett kulturális tevékenység valódi 

tartalmai – az integrált forma miatt – tulajdonképpen ellenőrizhetetlenek (KÁLLAI, 2011: 

79). A nyelvoktatáshoz (elsősorban a beás nyelv oktatásához) szükséges feltételrendszer 

hiányosságaival és a fejlesztési lehetőségekkel foglalkozik Orsós Anna több műve is. 

(PÁLMAINÉ ORSÓS, 2009; ORSÓS, 2011; ORSÓS, 2012a), ugyanígy a hiányokra mutat rá 
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Lakatos Szilvia disszertációja a lovári nyelv közoktatási helyzetének vizsgálata során 

(LAKATOS, 2012). 

A 17/2013. EMMI rendelet (A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve) többek között ezekre a problémákra reflektálva 

született meg, azonban tereptapasztalatunk alapján a módosítások miatt a cigány 

nemzetiségi programot folytató iskolák számának csökkenése várható, legalábbis a 

nyelvoktató formát választó kevés intézmény nehezen tartja megvalósíthatónak a 

megnövekedett óraszám miatt, mivel a beás vagy lovári nyelv tanítására szánt órakeretet 

megemelték, emellett a népismeretet önálló tantárgyként kell tanítani. (Azt is fontos 

azonban megjegyeznünk, hogy a nyelvoktatás egyenlőtlen helyzetben van a többi 

nemzetiségi nyelvhez képest, hiszen ezek oktatására heti öt tanórát ír elő a rendelet.) 

További kérdések is felmerülnek azonban a cigány nemzetiségi oktatás kapcsán: Kik 

tanítják a beás/lovári nyelvet? Milyen képzettséggel tanítják a népismereti tartalmakat? 

Milyen segédanyagok állnak rendelkezésre? Romológiatanár képzést biztosít ugyan a Pécsi 

Tudományegyetem, azonban alacsony számban végeznek tanárok ezen a szakon – ez pedig 

újabb problémákra irányítja figyelmünket. A kérdések voltaképpen a cigány kisebbségi 

oktatás kapcsán régóta megválaszolatlanok, illetve ha van is válasz, az nem tekinthető 

relevánsnak. Orsós Anna 2012-ben megjelent tanulmánya (ORSÓS, 2012b) részletesen 

foglalkozik a kérdéskörrel, témánk szempontjából az alábbiakat emeljük ki: (1) a cigány 

nemzetiségi programot alkalmazó közoktatási intézményekben nem kötelező romológus 

végzettségű szakemberek alkalmazása, miközben vannak végzett romológusok, akik ezzel a 

képzettséggel nem tudnak elhelyezkedni; (2) mivel nincs cigány nyelvekre vonatkozó 

nyelvtanárképzés, nincsenek szakképzett, nyelvtanár végzettségű pedagógusok.105 

Közben azonban azt is tapasztaltuk, hogy a több (kis)iskola tervezi, hogy a 

nehézségek ellenére bevezeti a csak magyar nyelven zajló cigány nemzetiségi programot, 

mivel – ha nem is ez az egyetlen ok – továbbra is „menekülési utat” jelenthet az előírt 

                                                           

105 A köznevelési törvény 99. §-a a következő választ adja a tanárhiány megoldására: „(3) Ha nincs a képzés 

szakirányának megfelelő hazai felsőfokú pedagógusképzés vagy megfelelő végzettségű és szakképzettségű 

pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-oktatásban, 

kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört tölthet be, továbbá vezetői megbízást kaphat az is, aki az e 

törvény 3. mellékletében foglaltak vagy az átmeneti, továbbá a kivételi szabályok szerint pedagógus-

munkakört tölthet be az óvodában, iskolában, kollégiumban, valamint az adott nyelvből legalább középfokú 

„komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal 

rendelkezik.”,  

valamint „(5) A nemzetiségi nyelv oktatására a bolgár, a cigány (romani vagy beás), a görög, a lengyel, az 

örmény, a ruszin, az ukrán nyelv oktatása esetében alkalmazható az is, aki pedagógus szakképzettséggel és az 

adott nyelvből felsőfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal 

egyenértékű okirattal rendelkezik.” 
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létszámminimum megkerülésére. Ez pedig az előbbiekben jelzett problémák mielőbbi 

megoldását sürgeti. 

 

2.2.2. Nemzetiségi oktatás és kisiskolák a 2000-es években. Baranya megyei helyzetkép 

 

Az 1945-1990 közötti időszakot vizsgálva láthattuk, hogy a nemzetiségi oktatás 

szabályozói, ezek változásai miként befolyásolták a kisiskolák helyzetét. 1990 után a 2006-

os évet tekinthetjük egyfajta fordulópontnak, mely felerősíti a nemzetiségi oktatás és az 

alacsony létszámú iskolák viszonyrendszerét, kölcsönös egymásra hatását: (1) a nemzetiségi 

oktatás szabályozói lehetőséget biztosítanak az iskoláknak arra, hogy alacsony 

tanulólétszámmal is működhessenek; (2) ebből eredően is növekedett a nemzetiségi 

oktatásban résztvevő tanulók és iskolák száma. Mivel az előírt létszámminimumot – mely 

szerint csak akkor indítható 7. és 8. évfolyam egy iskolában, ha 15-15 fő tanul ezeken az 

évfolyamokon – a nemzetiségi oktatást folytató intézményeknek nem kellett teljesíteniük, 

hiszen a nemzetiségi oktatást már 8 gyermek szüleinek kérésére meg kell szervezni, a 

kisiskolák és fenntartóik számára „menekülési vagy iskolamentési stratégiává” vált a 

nemzetiségi oktatás bevezetése vagy alkalmazása. A többször idézett ombudsmani jelentés 

megerősíti kijelentésünket, amikor a szülői igényekkel kapcsolatos megállapítást tesz: „Míg 

a nemzetiségi nevelés-oktatás esetében az igényjogosultság kérdésének az elhallgatása 

útján, esetenként talán jóhiszeműen, indirekt módon, addig a cigány kisebbségi nevelés 

esetében gyakran rábeszéléssel, direkten érik el a tanulólétszám optimalizálásában érdekelt 

iskolák azt, hogy a szülők „igényeljék” a kisebbségi oktatást.” (KÁLLAI, 2011: 78) 

Ez irányú kutatások rámutatnak, hogy 2006-tól növekszik a nemzetiségi oktatás 

valamely formáját választó iskolák száma, és a kistelepülések kisiskoláiban jelentősebb a 

növekedés, főként a cigány kisebbségi oktatás terén. Imre Anna 2001-es és 2007-es 

oktatásstatisztikai adatok egybevetése során azt találta, hogy 13,8 %-ról 25,6 %-ra nőtt a 

nemzetiségi vagy cigány kisebbségi programot alkalmazó iskolák aránya, az érintett tanulók 

aránya pedig szintén közel duplájára, 13,5 %-ról 25,6 %-ra emelkedett (IMRE, 2009: 302-

303). Az 1000 fő alatti kistelepüléseket vizsgálva az eredmények még markánsabban 

mutatkoznak meg: „2001-ben szintén 15% körüli volt a kisebbségi programokban érintett 

iskolák és a tanulók aránya egyaránt (a tanulók 10,3%-a nemzetiségi, 5%-a cigány 

programban tanult), 2007-re azonban jelentősebb mértékben növekedett meg az arányuk: a 

tanulók 35, a feladatellátási helyek 36%-a vált érintetté” (IMRE, 2009: 303). Emellett a 

különböző programok jelenlétét vizsgálva az adatok alapján láthatóvá vált a tannyelvű és 
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kétnyelvű oktatást folytató iskolák csökkenő, ezzel együtt a nyelvoktató programokat 

alkalmazó iskolák növekvő aránya, illetve a cigány kisebbségi program térnyerése (IMRE, 

2009: 303).  Ez utóbbi feltételezésünk szerint azért is lehetséges, mert a cigány kisebbségi 

oktatás esetében – más nemzetiségi programoktól eltérően – nem kötelező valamely cigány 

nyelv oktatása, és a népismereti tartalmak tantárgyakba integrált oktatása – melyre a 

2013/2014-es tanévig lehetőség volt – jóval könnyebben megvalósítható, mint más 

nemzetiségi oktatás bevezetése.  

 A Baranya megyei kisiskolákat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az önálló és/vagy 8 

évfolyamos iskola megtartásának egy lehetséges útja a nemzetiségi oktatás (német, cigány, 

horvát) bevezetése ill. alkalmazása. A 2012/2013-as tanévben 68 alacsony létszámú (150 fő 

alatti) iskola működött a megyében, és ezek nagy többségében, 57 iskolában zajlott 

nemzetiségi oktatás: 36 iskolában német, 17-ben cigány, 2-ben horvát, illetve 2 iskola 

német és cigány nemzetiségi programot is folytatott.106 A vizsgálatba bevont 68 intézmény 

között 23 olyan iskolát találunk, ami önállóan – nem tagintézményként – működik, ebből 

négy nem állami fenntartású intézmény, a többi iskola pedig a nemzetiségi oktatás révén 

tudta megtartani önállóságát.  

A 2009. évi, fentebb már bemutatott adatok tekintetében jelentős elmozdulást 

tapasztalunk Baranya megyében a 150 fő alatti intézmények esetében. (20. táblázat) Három 

év alatt enyhe (1-2 %-os) növekedés tapasztalható a nemzetiségi oktatásban részesülő 

tanulók arányában mind az országos, mind a Baranya megyei iskolákat vizsgálva, azonban 

ha a 150 fő alatti baranyai iskolákra szűkítjük a kört, a tendencia erősebben mutatkozik 

meg: a nemzetiségi oktatásban részesülő diákok aránya 15 %-kal növekedett és a 75,3 %-os 

mutató messze meghaladja mind az országos (14,7 %), mind a megyei (44 %) értéket. 

Tovább részletezve az adatokat azt tapasztaljuk, hogy a német és horvát nemzetiségi oktatás 

terén összességében 7,3 %-os, a cigány nemzetiségi programban résztvevő tanulók esetében 

7,5 %-os növekedés látható. Mindez megerősíti a kutatás egyik alapgondolatát, miszerint a 

kisiskolákat alapvetően érintik a nemzetiségi, különösen a cigány kisebbségi oktatás 

szabályozói. 

 

 

 

                                                           

106 Az adatok forrása: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv, Baranya 

megye, 2013-2018; valamint az iskolák pedagógiai programja és alapító okirata. 
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20. táblázat: Nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók aránya a 2009/2010-es és a 

2012/2013-as tanévben (%) 

 

 Nemzetiségi 

oktatásban részesülő 

tanulók aránya 

(cigány nemzetiségi 

oktatás nélkül) 

Cigány nemzetiségi 

oktatásban részesülő 

tanulók aránya 

Nemzetiségi 

oktatásban részesülő 

tanulók aránya, a 

cigány nemzetiségi 

oktatásban részesülő 

tanulókkal együtt 

 2009 2012 2009 2012 2009 2012 

Magyarország 

összes általános 

iskolájában 

7 7,2 6,5 7,5 13,5 14,7 

Baranya megye 

összes általános 

iskolájában 

30 31,1 12 12,9 42 44 

Baranya megye 

150 fő alatti 

általános 

iskoláiban 

43 50,3 17,5 25 60,5 75,3 

 

Az adatok forrása: NEFMI Oktatási statisztikák 2009. és EMMI Oktatási statisztikák 2012. 

 

 

Kérdőíves vizsgálat – nemzetiségi oktatás a vizsgált iskolákban 

 

A Baranya megyei kisiskolák körében végzett kérdőíves vizsgálatunk során azt a 

kérdést is feltettük az igazgatóknak, hogy – amennyiben alkalmazzák – mikor került 

bevezetésre a nemzetiségi oktatás az iskolában. A 38 válaszadó közül 27 jelezte, 

hogy van az iskolában nemzetiségi oktatás. A bevezetés időpontját tekintve nagy 

szóródást tapasztalunk: 2 intézményben 1945 előtt került bevezetésre, 6 iskolában a 

’80-as években, 7 iskolában a ’90-es években, újabb 12 helyen – s ez szintén a 

fentebb megfogalmazott tendenciát mutatja – a 2000-2011 közötti időszakban. 

(MK9, MK10, MK11 táblázat) Arra vonatkozóan, hogy – ha felmerült az utóbbi öt 

évben – miként kerülték el a bezárást, 3 iskola jelezte azt, hogy a nemzetiségi 

oktatás bevezetésével érték ezt el. 
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Különböző dokumentumok részletes elemzése tovább árnyalja a nemzetiségi 

oktatásra, valamint a nemzetiségi programoknak a kisiskolákkal való kapcsolatára 

vonatkozó kutatási eredményeinket. A Baranya megyei (kis)iskolák pedagógiai 

programjaira vonatkozó komparatív vizsgálatok tapasztalataként elmondható, hogy jelentős 

az eltérés (1) a dokumentumok strukturáltságában; (2) a dokumentumok tartalmában, 

részletezettségében; (3) abban az ideológiai pozícióban, amelyből a nemzetiségi oktatásra 

tekint az adott intézmény. A német és horvát nemzetiségi oktatást folytató iskolák 

pedagógiai programjainak a nemzetiségi oktatásra vonatkozó egységei általában 

részletesebben fejtik ki a tartalmi elemeket, melyek között a nyelvoktatás kiemelt szereppel 

bír. Ezzel szemben a cigány nemzetiségi oktatás esetében a nyelv ismerete, használata a 

vizsgált intézmények közül csak egyben jelenik meg célként (a többi intézmény nem a 

nyelvoktató formát választotta). Míg a német és horvát nemzetiségi iskolák egyértelmű 

prioritásként fogalmazzák meg a kultúra – és kiemelten a nyelv – megőrzését, az 

identitáserősítést, s ennek számos módszerét, eszközét ismertetik, addig az ideológiai 

pozíció a cigány nemzetiségi oktatást végző intézmények esetében továbbra is nem egyszer 

a fentebb bemutatott deficit-szemlélettel terhelt. Példaként említhetünk olyan iskolát, mely 

továbbra is „cigány felzárkóztató” programokat tervez, s olvashatunk „kulturális 

elmaradottság”-ról is. A megfogalmazott célok között nem egy esetben találkozunk azzal, 

hogy a cigány nemzetiségi program feladatának tartja, hogy az iskolai sikerességet 

támogassa (készségfejlesztéssel), valamint célként határozza meg, hogy „a cigány 

származású tanulók körében minimum nyolc osztályos végzettség” legyen jellemző, többen 

kapcsolódjanak be az Útravaló Ösztöndíjprogramba és a cigány, roma tanulók „többsége” 

szakképesítést, illetve érettségit nyújtó intézményben tanuljon tovább. Találkoztunk olyan 

intézménnyel, mely pedagógiai programjában a bevezetett német és cigány nemzetiségi 

program között hangsúlyos különbségként írja le, hogy a cigány nemzetiségi program – a 

nemzetiségi önismeret fejlesztése mellett – a felzárkóztatást, a társadalmi integrációt és az 

iskolai sikerességet szolgálja, míg a német nemzetiségi program – a német nyelv és a 

hagyományápolás mellett – a tehetséggondozás terepének számít. (Ugyanakkor meg kell 

jegyeznünk, hogy a programok sokszínűsége is jellemzi ezeket az iskolákat.)  

Az intézményi dokumentumok mellett a megyei szinten elkészített Baranya megyei 

köznevelés-fejlesztési terv (2013) vizsgálatát is fontosnak tartottuk, hiszen műfajából 

eredően feltételeztük, hogy a köznevelési intézmények programjai – így a nemzetiségi 

programok – hangsúlyos szerepet kapnak a tervezéskor. Az elemzés során azt állapíthattuk 
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meg, hogy a terv nem fogalmaz meg tényleges fejlesztési irányokat a nemzetiségi oktatás 

területén (KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI TERV, 2013).  

Későbbi vizsgálat tárgya lehet a horvát és német nemzetiségi oktatásnak a cigány 

nemzetiségi oktatástól való eltérő helyzete a baranyai iskolákban, mely ugyan nem 

„kisiskola-specifikum”, mégis rámutat a nemzetiségi oktatás differenciáltságára, esetleges 

problématerületeire. A baranyai kisiskolákat vizsgálva ugyanis jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk az alábbi területeken: anyaországi támogatottság, a helyi és országos 

nemzetiségi önkormányzatok szerepe, a nyelvoktatás (kétnyelvű és nyelvoktató forma) 

helyzete, rendelkezésre álló tankönyvek és segédanyagok, a tanárképzés helyzete. 

 

2.3. Határmenti kapcsolatok és nemzetiségi kisiskolák  

 

Egyik tételmondatunk, miszerint a kis létszámú iskolákban az átlagosnál nagyobb 

mértékben van jelen a nemzetiségi oktatás, egy másik összefüggésben is vizsgálható, 

mégpedig az országhatáron átnyúló oktatási kapcsolatok mentén. 2009-2011 között az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyik kutatási projektje a határmenti oktatás elemzésére 

vállalkozott.107 A dél-dunántúli és a nyugat-dunántúli régiók vizsgálata során108 

kutatócsoportunk egyik feltételezése az volt, hogy a nemzetiségek és a nemzetiségi oktatás 

jelenléte erősíti az intézmények határmenti kapcsolatait. Hipotézisünk igazolást nyert, 

egyúttal kutatásunk arra is rávilágított, hogy a nemzetiségi (kis)iskolák létét erősen 

befolyásolja a határmentiség és az anyaországi támogatottság. Horvátország és Szlovénia 

esetében is azt tapasztaltuk, hogy anyaországként – akár kormányzati, akár 

települési/intézményi szinten – jelentős anyagi és szellemi támogatást nyújtanak a 

magyarországi horvát és szlovén nemzeti kisebbség számára az oktatás területén. Így a 

határmenti együttműködések tekintetében a nemzetiségi oktatást is folytató iskolákban 

sokoldalúbb, mélyebb kapcsolatrendszerrel találkoztunk, mint más – a határmenti 

kistérségekben lévő – intézmények esetében, főként mivel az egyéni és közösségi 

identitáserősítésnek is számos lehetőségét adják a határmenti kapcsolatok. (ANDL – 

MOLNÁR-KOVÁCS – VADÁSZ, 2011) 

                                                           

107 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú (21. századi közoktatás – 

fejlesztés, koordináció) támogatási szerződésének 7.3.4. elemi projektje: „A határmenti oktatás elemzése” (a 

pályázat megvalósításának időtartama: 2008. július 1. – 2012. május 31.). Kutatásvezető: Híves Tamás.  
108 A pécsi kutatócsoport a horvát-magyar, szlovén-magyar, osztrák-magyar és részben a szlovák-magyar 

oktatási együttműködéseket kutatta. Az eredmények publikálásra kerültek: ANDL – DOMINEK – MOLNÁR-

KOVÁCS, 2011. és ANDL – MOLNÁR-KOVÁCS – VADÁSZ, 2011. 
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 Baranya megyei példaként érdemes megvizsgálnunk a felsőszentmártoni általános 

iskolát, ami a 2009/2010-es tanévben 86 fővel működött109. A határtól néhány kilométerre 

fekvő faluban a 18. század elejétől élnek horvátok, 1970-ben a településen 1700 horvát és 

27 magyar lakost tartottak nyilván.110 Az állandó népesség azonban jelentősen csökkent, 

négy évtized elteltével, 2011-re 1042 fő (TERÜLETI…, 2013) lakott az öregedő korstruktúrát 

mutató faluban. A nemzetiségi lakosok aránya azonban továbbra is magas: a 2011-es 

népszámlálás eredményei szerint 714 horvát nemzetiségű lakosa van a falunak (KSH, 

2013), ami 68 %-os arányt jelent. 

Az iskola létszáma folyamatosan csökken, a 2012/2013-as tanévben 61 fő volt111, s 

ez jelentős (30%-os) változás a három évvel korábbi adatokhoz képest is. A település 

azonban ragaszkodik az iskolájához, főként mivel a horvát nemzetiségi identitás 

erősítésének fő forrásaként tekintenek a helybeliek az intézményre. Az intézményben112 

nagy hagyománya van a horvát nyelv használatának: az 1857-ben épített iskolában 1859-től 

az első világháborúig folyt a horvát nyelv oktatása, majd 1951-ben jelent meg újra 

tantárgyként a horvát nyelv és irodalom. 2004-től vált kéttannyelvűvé az iskola, s azóta is 

egyik fő céljuk „a horvát nyelv oktatásának biztosítása, a nyelvi ismeretek fejlesztése. A 

hagyományok, népszokások ápolásával, falunk történetének, népköltészetének, költőink 

verseinek tanításával erősíthetjük tanítványaink identitástudatát, fejlesztjük nyelvi 

kultúráját.” (részlet az iskola honlapjáról) 

Már a kéttannyelvű oktatás bevezetése előtt is folyamatosan kereste az iskola az 

együttműködési lehetőségeket horvátországi intézményekkel, s a nemzetiségi oktatás minél 

magasabb színvonalon történő megvalósítását részben ezek az együttműködések segítik: 

1997-től kapcsolatban áll az iskola a hercegovaci iskolával. Bár az említett kutatásunkban 

határmenti együttműködéseket vizsgáltunk, ennek földrajzi vonatkozásait részben felül 

kellett írnunk, ugyanis Felsőszentmárton esetében kiderült, hogy az együttműködés határait 

nem a földrajzi közelség, sokkal inkább a közösen beszélt nyelv területi határa jelöli ki.113 A 

sikeres együttműködés kialakításának fontos szempontja lett, hogy a két településen 

                                                           

109 Az adatok forrása: NEFMI Oktatási statisztikák 2009. 
110 http://felsoszentmarton.hu/index.php/onkormanyzat/felsoszentmarton-tortenete [2013. 08. 30.] 
111 Az adat forrása:  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_Intezmenykereso/o

h.php?id=kir_int_mod&int_omkod=027375 [2013. 08. 30.] 
112 Az iskola történetének rövid összefoglalója: http://www.martincisuli.eoldal.hu/ [2013. 08. 30.] 
113 A kutatás keretében a felsőszentmártoni iskola kapcsolatairól önálló esettanulmány készült, melyt az 

összefoglaló elkészítése során felhasználtunk: Molnár Ildikó (2010): Egy határmenti két-tannyelvű iskola 

anyaországi kapcsolatai - A határmenti alapú együttműködés kudarca. Kézirat. 

http://www.martincisuli.eoldal.hu/
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ugyanaz a nyelvjárás (gradistyei nyelvjárás) használatos. A nyelvi azonosságra épülő 

kapcsolat sokféle területet érint, melyek között – az évenkénti kölcsönös látogatás mellett – 

több olyan elem szerepel, ami a nemzetiségi oktatás sikeres megvalósítását segíti: így 

például a pedagógusok módszertani támogatása, az anyaországból érkező könyvek és 

folyóiratok, a színjátszó találkozók, a csereüdültetés mind ezt támogatják. (ANDL – 

MOLNÁR-KOVÁCS – VADÁSZ, 2011: 81) 

A határmenti kapcsolatokat vizsgálva – és most a példát keresve tekintsünk ki 

Baranyán kívüli más térségre – az anyaországi támogatás jelentős formájával találkoztunk a 

szlovén nemzetiségi oktatás területén, s ez egyes zalai falvak kisiskolája tekintetében 

meghatározó jelentőséggel bír. A magyar-horvát és a magyar-szlovén határmenti oktatási 

kapcsolatokat elemző tanulmányunk hangsúlyozza: „A Rába-vidék iskoláit vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a nemzetiségek és nemzetiségi közoktatási intézmények jelenléte 

erősíti a határmenti kapcsolatokat, befolyásolja azok kialakulását, s az anyaország 

erőforrásokat képes mozgósítani a kapcsolatok fenntartása, fejlesztése érdekében.” (ANDL – 

MOLNÁR-KOVÁCS – VADÁSZ, 2011: 83) 

A magyar-osztrák-szlovén határ mentén elterülő Vendvidéken jelentős számban 

élnek szlovén nemzetiségűek, s ennek intézményi vetülete a nemzetiségi oktatás jelenléte. 

A történelem során azonban a szlovén nemzetiségi oktatás sem fejlődhetett 

zökkenőmentesen, sőt a szlovén nyelv még tantárgyként sem volt jelen hosszú időn 

keresztül. Az okokat illusztrálja a Magyar Kommunista Párt járási titkárának 1946-os 

jelentése: „A szlovén nyelv oktatását csupán néhány jugoszláv érzelmű agitátor szeretné, 

akiket a másik oldalról irányítanak. A lakosság ellenzi a szlovén nyelvű oktatást, mondván, 

hogy nekik a magyar nyelv tanulására van szükségük, mivel nem akarnak jugoszlávok 

lenni.” (idézi: PERGER, 1996: 228) A hatalomtól, a kialakult politikai helyzettől való félelem 

generálta hangulat hatására a szülők a „magyar iskolát” választották, s csak a 60-as évek 

második felében találkozunk újra a szlovén (anya)nyelv tantárgyként való oktatásával 

(PERGER, 1996: 228). 

Vizsgálatunk idején három olyan általános iskolát találtunk, ahol szlovén 

nemzetiségi oktatás zajlik: kis létszámban egy szentgotthárdi intézményben, nagyobb 

létszámban két falusi kisiskolában, Apátistvánfalván és Felsőszölnökön – s ez utóbbi két 

helyen a nyelvoktató forma mellett a kétnyelvű oktatást is bevezették. Apátistvánfalván a 

2011-es népszámlálási adatok szerint 379 fős az állandó népesség, 62 %-uk vallotta magát 
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szlovén nemzetiségűnek (KSH, 2013). Az iskolában a 2012/2013-as tanévben 51 fő tanult – 

köztük Orfaluról bejáró tanulók is vannak –, a helyi óvodába 8 gyerek járt114. 2007-ben 

felmenő rendszerben került bevezetésre a kétnyelvű oktatás. Apátistvánfalva ezzel 

Felsőszölnök példáját követte, ahol már 2005-től zajlik a szlovén kétnyelvű oktatás. Ez 

utóbbi településen 2011-ben 417-en laktak, 70 %-uk szlovén nemzetiségű (KSH, 2013). Az 

intézmény 1965-ben vált körzeti általános iskolává, s ekkor vezették be a szlovén mellett a 

német nyelvet is. Jelenleg a két tanítási nyelvű oktatás keretében a szlovén nyelv és 

irodalom tantárgyat, a környezetismeretet, az ének-zenét, a rajzot, a technikát és a 

testnevelést oktatják szlovénül.115 A tanulólétszám 2012-ben 65 fő volt, a helyi óvodába itt 

is mindössze 8 gyermek járt116. Mindkét iskolát önkormányzati társulás tartotta fenn 2012 

júliusáig, ekkor azonban a települések úgy döntöttek, az Országos Szlovén Önkormányzat 

mint fenntartó nagyobb biztonságot jelenthet az iskola számára, így mielőtt 2013. január 1-

jétől állami fenntartásba került volna, átadták az iskolát a nemzetiségi önkormányzatnak. 

A két iskola létét tehát erősen meghatározza a nemzetiségi oktatás. Fentebb említett 

kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a szlovén nemzetiségi program hatékony 

megvalósítását – egyúttal az intézmények kisiskolaként való fennmaradását – segíti, hogy a 

Szlovén Oktatási Minisztérium többféle támogatást nyújt a magyarországi szlovén 

nemzetiség számára, sőt, a különféle programok koordinálására pedagógiai szaktanácsadót 

biztosít, aki heti négy napon át a Rába-vidék intézményeinek munkáját segíti. A szülők 

számára írt kézikönyve (PERGER, é.n.) részletesen foglalkozik a nyelvtanulás és -tanítás 

kérdéskörével – hangsúlyozza ennek fontosságát a kisebbségi létben –, emellett bemutatja a 

határon átnyúló kapcsolatokat, valamint a nemzetiségi oktatást és az identitáserősítést 

támogató programlehetőségeket. Ezek között mind a tanárokra, mind a diákokra 

vonatkozóan számos támogatási formát találtunk. A szlovén nyelvet tanító pedagógusok 

évente más-más szlovén településen lebonyolított egyhetes továbbképzésen vehetnek részt, 

melynek része a tanórákon való hospitálás, a módszertani megújulás segítése, 

tapasztalatcsere. A diákok számára főként tanórán kívüli programokat biztosítanak, melyek 

között Szlovéniában megrendezett versenyek, közös évzárók, tanulmányi kirándulások 

szerepelnek. Több muravidéki iskola ápol kapcsolatot magyar intézményekkel, évente 

                                                           

114 Az adatok forrása:  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_Intezmenykereso/o

h.php?id=kir_int_mod&int_omkod=036686 [2013. 08. 30.] 
115 A Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola honlapja: kossicsiskola.gportal.hu [2013. 08. 30.] 
116 Az adatok forrása:  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_Intezmenykereso/o

h.php?id=kir_int_mod&int_omkod=036688 [2013. 08. 30.] 
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szerveznek kulturális rendezvényeket, sporteseményeket. Ezek az események lehetőséget 

nyújtanak a szlovén nyelv használatára, gyakorlására, de fontos szempont az is, hogy a 

diákok között barátságok alakulnak ki. Az eddig sorolt programokat egészíti ki a tanulók 

számára szervezett roglai téli erdei iskola és a pirani nyári anyanyelvi tábor. Hogy ezek ne 

jelentsenek nagy anyagi terhet a családoknak, a szlovén minisztériumi támogatást kiegészíti 

a Magyarországi Szlovének Szövetsége és az Országos Szlovén Önkormányzat. Az 

országos önkormányzat más módon is nyújt támogatást: minden szlovénül tanuló diák 

számára egyszeri ösztöndíjat biztosítanak. Gimnáziumba lépve cserediák programban való 

részvételre is lehetőség nyílik, nyaranta pedig a ljubljanai egyetem nyelvkurzusain vehetnek 

részt a tanulók. Végül a felsőfokú képzés terén teljesedik ki az anyaországi támogatottság: 

egy államközi egyezmény alapján évente öt Rába-vidéki diákot segít ösztöndíjjal és 

kollégiumi elhelyezéssel a Szlovén Oktatási Minisztérium. (PERGER, é.n.) 

Az említett két kisiskola nemzetiségi önkormányzati fenntartása mintegy szerves 

folytatása annak, amit az Országos Szlovén Önkormányzat eddig is célul tűzött ki: az 

OSZÖ „a nyelvi identitás erősítését elmélyítő kulturális rendezvények szervezése és 

támogatása, a szlovén nemzetiségi nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javítása; nyelvi 

képzések támogatása és a nemzetiségi nyelvi fejlődés feltételeinek megteremtése terén 

igyekszik a szlovén nemzetiségi nyelvoktatás fennmaradása érdekében munkálkodni”117. 

Az alacsony – egyúttal csökkenő – létszámú iskolák számára „menekülési utat” jelentett a 

2006-os létszámminimum bevezetését követően a nemzetiségi oktatás megléte, jelenleg 

pedig a nemzetiségi önkormányzati fenntartás biztosítja az iskolák további fennmaradását. 

Egyúttal a helyi társadalmakat erősíti a saját – jelen esetben kiemelten nemzetiségi – 

intézmény megléte. 

Az iskolák sorsa azonban továbbra is kétségekkel terhelt. Az alacsony óvodai 

létszámból adódóan a tanulók számának további csökkenése prognosztizálható, az Országos 

Szlovén Önkormányzat határozatai között pedig az szerepel, hogy „a nevezett intézmények 

fenntartói jogát átveszi abban az esetben, ha az intézmények hosszú távú működéséhez 

szükséges forrásokat a kormányzat a központi költségvetésből biztosítja” (12/2012. (IV.16.) 

OSZÖ határozat)118.  

 

 

                                                           

117 Az Országos Szlovén Önkormányzat honlapja: http://www.slovenci.hu/ [2013. 09. 01.] 
118 http://www.slovenci.hu/ [2013. 09. 01.] 
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--- 

Az alacsony létszámmal működő általános iskolákra vonatkozó kutatásunk rámutatott az 

eddigiekben, hogy a marginális helyzet és egzisztenciális bizonytalanság folyamatosan jelen 

van a kisiskolák életében. (ANDL, 2012) A tipológiai vizsgálat azt is megmutatta, hogy a 

nemzetiségi oktatás kiemelt szerepet játszik a kisiskolák életében – egyfajta stratégiai elem 

–, amely azonban a folytonosan változó társadalmi és oktatáspolitikai környezetnek van 

kiszolgáltatva. Emellett láthatóvá vált, hogy az oktatáspolitika a nemzetiségi oktatás 

rendszerén belül egyenlőtlen feltételeket teremt. Ezeknek a kérdésköröknek – tehát a 

kisiskolának, a nemzetiségi oktatásnak és benne a cigány nemzetiségi oktatásnak – az 

együttes és szükségszerű megjelenése tapasztalataink szerint összetett problémahalmazt hoz 

létre. 
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V. ESETEK 

 

 

 

A korábbi fejezetekben többször utaltunk már a dolgozat zárásaként szereplő 

esettanulmányokra, melyek mindegyike egy alacsony létszámú iskoláról szól. Célként 

fogalmaztuk meg, hogy az egyes kisiskolák egyediségét és típusosságát egyaránt 

megmutassuk, ezzel együtt feltárjuk az intézmények makro- és mikrotársadalmi környezetét, 

az iskolához kötődő különféle stratégiákat. A dolgozatban bemutatott esetek az iskolák 

létezésének két végpontját ragadják meg: megszűnést és nyitást. Egy városi és egy falusi 

iskola bezárása, valamint egy iskola születése áll a történések középpontjában. Ezzel az 

esettanulmányok mindegyike egy helyi oktatáspolitikai döntés – iskolabezárás vagy 

iskolanyitás – körülményeit vizsgálja, mely döntések hátterében sokeredőjű folyamatok 

állnak.  

 Mindeközben az esettanulmányokra úgy is tekinthetünk, mint az eddigiekben 

tárgyalt tematikus szálak találkozási pontjaira – hogy a leghangsúlyosabbakat említsük: 

alacsony létszámú iskolákról írunk, melyek sorsát jelentősen befolyásolta-befolyásolja 

többek között területi meghatározottságuk, az ezzel is összefüggő demográfiai folyamatok, 

a körzetesítés időszakától megrajzolódó településfejlesztési és oktatáspolitikai 

irányvonalak, a helyi társadalom érdekérvényesítő képessége. Továbbá a leírt iskolák 

mindegyikére jellemző a hátrányos helyzetű tanulók magas aránya, és az iskolák 

mindegyike bevezette a cigány nemzetiségi programot. A kisiskolák szakirodalom által 

sorolt – és a kérdőíves mikrokutatásban is felszínre került – jellemzői, előnyeik és 

hátrányaik, valamint a hatékonyság, eredményesség és méltányosság témája szintén 

megjelennek az esetek leírásakor.  

 

 A bevezetőben ígértük, hogy visszatérünk ahhoz a Flyvjberg-tanulmányhoz 

(FLYVBJERG, 2006), mely az esettanulmányra vonatkozó leértékelő attitűddel szemben 

annak jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az öt állítást, amit tanulmánya félreértésnek 

nevez, rögzítettük a dolgozat bevezetésében. A félreértések cáfolatait most tekintjük át – 

főként azért, hogy ezzel megmutassuk az esettanulmányt mint érvényes kutatói stratégiát és 

tudományos elbeszélésmódot, egyúttal jelöljük is dolgozatunk nézőpontját.  

 Az öt cáfolat alapos részletezése helyett – mely a dolgozatot eredeti céljaitól messze 

vinné – néhány fontos megállapításra hívjuk fel a figyelmet: 
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Az első félreértés kapcsán Flyvjberg az esetek humán tudományokban és az 

általános tanulási folyamatban betöltött szerepéről ír. Bourdieau, Christensen, Campbell, 

Eysenck írásaira hivatkozva megállapítja, hogy az előíró elméletek és általánosítások 

helyett jóval termékenyebbek, értékesebbek lehetnek a humán tudományokban a konkrét és 

kontextusba ágyazott ismeretek.  

A második az esettanulmány azon félreértésének cáfolata, amely szerint az 

esettanulmány nem járul hozzá a tudományos fejlődéshez. Itt a szerző egyrészt a 

kivételekről ír, melyek kifejezetten továbbviszik a tudományos gondolkodást, hiszen addigi 

állításai felülvizsgálatára kényszerítik a kutatót azzal, hogy a szokásostól eltérőt mutatnak 

fel. Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy az egyedi nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem-

általános, mivel a jól megválasztott tudományos példa önmagában is lehet annyira 

érvényes, mint a magas elemszám.  

A harmadik az előzővel összefüggésben arra mutat rá, hogy az esettanulmány – a 

feltételezésekkel ellentétben – képes arra, hogy ne csupán egy adott kutatás 

kiindulópontjául, a hipotézisek felállítására szolgáljon, hanem alkalmas legyen a 

tudományos leírásra. (Flyvjberg itt az esetválasztás stratégiáiról is ír.) 

A negyedik cáfolat az elfogultság, a kutatói szubjektivitás túlzott megjelenésének a 

problémáját taglalja, melyre vonatkozóan – jelentős kutatókra és kutatási eredményekre 

hivatkozva – a szerző odáig jut, hogy az esettanulmány ebben a tekintetben nem tér el más 

tudományos megközelítésmódoktól és leírásoktól. A terepen zajló kutatások nem is nagyon 

engedik a túlzott kutatói szubjektivitást, hiszen – és itt Ragint idézi Flyvjberg – a vizsgálati 

tárgyunk „visszabeszél”. 

Végül – amely az esettanulmányok kapcsán szinte folytonos problémaként jelenik 

meg – arra keres választ a szerző, hogy az egyedi példából hogyan lehet általánosítani, 

hogyan lehet az esettanulmányt összegezni. A válasz pedig az, hogy van, amikor ez 

lehetséges, és van úgy, hogy ez kevéssé lehetséges – az esettanulmány nem is szándékozik 

minden esetben általánosító megállapításokhoz jutni.  

Ez utóbbihoz kapcsolódva esettanulmányaink írásakor magunk is igyekeztünk azt a 

pozíciót érvényesíteni, mely szerint az esettanulmány lényege az, hogy nyitva hagyjuk, nem 

pedig az, hogy összefoglaljuk és bezárjuk. (FLYVBJERG, 2006: 238) 
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1. Egy városperemi iskola bezárása 

 

 

 

A fejezet első egysége arra tesz kísérletet, hogy egy esettanulmány119 keretein belül mutassa 

meg és értelmezze az iskola-megszűnések jelenkori történetét. Nem elszigetelten gondolja 

el az iskolatörténetet, hanem oly módon, hogy azt széles kontextusba vonja: megpróbálja az 

iskola környezetét – társadalmi, gazdasági, földrajzi – leírni, és azt időben elhelyezni, 

egyúttal megjelöl olyan hangsúlyos kutatási, elméleti irányokat, amelyek összefüggésbe 

hozhatók az esettanulmány által feltárt konkrét eseménysorral. Végül az iskola-bezárás 

kapcsán a tanulmány közelebbről szemlél: vizsgálja az iskolai munkafolyamat 

résztvevőinek lehetőségeit, döntéseit, kiszolgáltatottságukat, mindezek okait és 

következményeit. 

 

„A völgy kihalt. A mezőn csirkék bóklásznak, a távolból fekete macska figyeli őket. 

Tuningolt Skoda parkol az út szélén. A kocsiról lekoptak a színes matricák, csak a 

dísztárcsái csillannak meg a térdig érő gazban. A domboldalon fekvő házak hátat 

fordítanak az útnak. A telepet a dombtetőre építették. A főtéren bányász áll, jobb kezében 

csákány, bal kezében villanylámpa. Fáradtan néz a közösségi ház felé, szomorú, barázdált 

mészkőarc. Nem maradt semmi a múltból, a kaszinó bezárt, a tűzoltószertárban 

gumiabroncsokat raktároznak. A bányakórházat tüdőszanatóriummá alakították át, majd 

megszüntették. Az udvaron térdig ér az avar, ampullákat rejt. Ha a bányász megfordulna, 

az István-akna tornyát még látná. Védett műemlék. Üresen állnak körülötte a szecessziós 

bányaépületek, a felolvasóterem évtizedek óta csendes. Legyez a szél, piros-fehér-zöld 

szalagok himbálóznak a halott bányászok emlékművén. A dalárda férfikórusa kísérte őket a 

sírba. A gesztenyefák között lovak legelésznek, kerítés választja el őket a mélységtől. A 

közösségi ház mögött elhagyott külszíni fejtés.” 

(részlet Kiss Tibor Noé: Ez egy stadion, én pedig az edző vagyok c. novellájából. KISS, 2014)  

 

A társadalmi viszonyrendszerek változása, benne a demográfiai és gazdasági mutatók 

alakulása – melynek összefüggés-rendszerét tanulmányunknak nem célja vizsgálni – abba 

az irányba mozdítja a mindenkori oktatáspolitikát, hogy a közoktatási intézményrendszer 

                                                           

119 Az iskolabezárásról szóló kutatásunk első fázisának eredményeit egy korábbi esettanulmányban 

rögzítettük. (ANDL, 2008) 
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átalakítására törekedjen, és ez az alkalmazkodás többek között együtt jár tanulócsoportok, 

osztályok, iskolák megszűntetésével. Ennek végigvitele sokféleképpen képzelhető el és 

sokféleképpen megy végbe. Mert miközben az átalakulások központi-kormányzati 

szándékok mentén mennek végbe, a helyi társadalom sokrétű társadalmi intézményeinek 

akarata, szokásrendje és érdekhálója artikulálódik a tényleges tettekben. 

Esettanulmányunk a következőkben arra kíván rávilágítani, hogy egy közoktatási 

intézmény – esetünkben egy általános iskola – alakulástörténete létrejöttétől megszűnéséig 

mennyiben kiszolgáltatott annak a gazdasági-politikai-társadalmi szituációnak, amelybe 

saját története beleíródik. Végső soron azt tapasztaljuk, hogy az iskola inkább elszenvedője, 

semmint alakítója saját sorsának és társadalmi kontextusának. Egyúttal egy olyan iskoláról 

szólunk, melynek alakulástörténetébe – ahogyan ezt a dolgozat bevezetőjében is rögzítettük 

– hangsúlyosan szólt bele az a sokeredőjű társadalmi folyamat, amelynek legfőbb, az 

iskolában megjelenő következménye a cigány, roma tanulók egyre növekvő száma és az 

ehhez kötődő konceptuális, stratégiai, tantervi, módszertani stb. válaszok. 

A tanulmány tárgyául szolgáló (kis)iskola egy városi peremvidék – hátrányos 

helyzetű városrész – bányatelepén, a helyi buszjáratok egyikének végállomásán működött a 

2006/2007-es tanév végéig. A több fázisban (2003, 2007-2008, 2013-2014) zajló kutatás az 

iskolabezárás szereplőire, motivációira és következményeire koncentrál.  

 

Történeti áttekintés  

 

 A történet120 helyszíne – a későbbi bányatelep – a 19. század közepéig alig lakott terület 

volt. A fokozódó benépesülés egy akkoriban jelentős gazdasági társaságnak volt 

köszönhető, mely az 1850-es években kőszénbányát nyitott, „toborzás útján cseheket, 

morvákat, szlovéneket és németeket telepítettek erre a vidékre, amelyet ezután Coloniának 

neveztek”. (RÉVÉSZ, 1969: 2) A munkahelyteremtés együtt járt a telep infrastrukturális 

fejlesztésével. Máig láthatók azok a 19. századi épületek, melyek a valamikori jólét 

állapotáról tanúskodnak: épségben megmaradt a gerendavázas tűzoltószertár, a volt 

iskolaépület, több bányászlakás. (HAVAS – KEMÉNY – LISKÓ, 2002: 69) Az első iskolát 

                                                           

120 A telep és az iskola történetének áttekintéséhez elsősorban az iskolai dokumentumok – főként a pedagógiai 

program és az alternatív iskolai program (PEDAGÓGIAI…, 2002; ALTERNATÍV…, 2001) – és a pedagógusok 

munkái szolgáltak alapul (kiemelten: RÉVÉSZ, 1969; NAGY-IVÁNNÉ VARGA, 1994). Ezeket kiegészítik az 

interjúk során elhangzott információk. 
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1856-ban hozták létre, de már 1864-ben másik épületbe költözött, majd a gyarapodó 

tanulólétszám miatt egy újabb, 1872-ben létrehozott épületben is elkezdődött a tanítás. A 

beiskolázási adatok azt mutatják, hogy az 1880-as években 900 fő feletti létszámmal 

működött az iskola. A létszámnövekedéshez hozzájárulhatott, hogy egy 1869-es 

rendeletnek megfelelően már nemcsak a bányászok gyermekei járhattak az iskolába, hanem 

az a telep „közös iskolájává” vált. (RÉVÉSZ, 1969: 6) Az 1900-as évek elején bővült a 

tisztviselőtelep lakásainak sora, sőt kaszinót hoztak létre a bányászati tisztviselők számára. 

A két világháború közötti időben többszintes kórházat építettek, majd a negyvenes években 

átadták a hat tantermes új iskolaépületet. Cigány családok először a 20. század első 

évtizedeiben jelentek meg a telepen, a kivándorolt bányászok megüresedett munkahelyeit 

töltötték be. (RÉVÉSZ, 1969) 

  Mivel a bányászat a második világháborút követő években is jól teljesítő és fontos 

ágazat maradt, újabb bányászlakások épültek, és mellettük mind több tágasabb családi ház. 

A bányavállalat finanszírozásában és sok-sok társadalmi munkával egyre folytak a felújítási 

munkálatok. (HAVAS – KEMÉNY – LISKÓ, 2002: 69) 

 Az 50-es és a 60-as évek első fele a telep és az iskola virágkora volt: „város a 

városban”- így jellemezte a településrészt egy interjúpartnerünk visszaemlékezve ezekre az 

évekre, mivel sokminden (boltok, strand, művelődési ház) helyben elérhető volt az ittélők 

számára, be sem kellett ezért utazniuk a belvárosba.  Az iskolában a diákok létszáma pedig 

ekkortájt 500 fő felett volt, többen ma is úgy tekintenek vissza az intézményre, mint ami „a 

legjobb iskola volt a városban”.  

 A helytörténeti munkák a folytonos fejlődés szakadáshelyét a ’60-as évek közepére 

teszik: ez egyszerre jelentett gazdasági és infrastrukturális változást is, hasonlóképpen a 

lakosságcsere hirtelen felgyorsulását. Ennek gazdasági előzményeként az 

energiahordozókhoz kapcsolódó stratégiai váltást jelölik meg (a kőszén helyett egyre 

inkább a kőolaj kitermelés vált preferálttá), másrészt a külszíni fejtés problematikusságát, 

amely egyfelől a lakókörnyezet közvetlen rombolásával járt, másrészt munkaerőigénye is 

jóval alacsonyabb volt, így a bányászok egy része elvesztette addigi megélhetésének 

forrását.  

Ezzel együtt a telepen a lakosság kicserélődése már a 60-as években elkezdődött, a 

80-as évek végétől pedig a folyamat felgyorsult. Az elköltözés szelektív migráció keretében 

történt, a legdinamikusabb elemek, elsősorban a juvenilis korosztály, a szakképzettséggel 

rendelkezők döntöttek úgy, hogy elhagyják lakóhelyüket. Az új beköltözők többsége a 

társadalom periferiális rétegeihez tartozott, sokan közülük nem rendelkeztek képzettséggel, 
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munkanélküliek voltak, s ezzel együtt egyre több cigány, roma család érkezett a telepre. Az 

intézmények jelentős hányada is bezárt – egy interjúpartnerünk 2014-es 

visszaemlékezésében plasztikusan így jellemezte ezt az időszakot: „Olyan hírek voltak, 

hogy elmegy onnan még a temető is.” 

 Az ezredfordulóra a településrészen végbement a lakosság nagymértékű 

szukcessziója, s a szegregáció csaknem teljessé vált.121 

 

Migráció és szegregáció a településrészen 

 

Szelényi Iván már 1972-ben papírra vetette annak a városszociológiai kutatásnak az 

eredményeit, melyet a hatvanas évek végén Konrád Györggyel közösen végzett (SZELÉNYI, 

1990). 

   Szelényiék többek között annak kimutatására törekedtek, „hogy a városokban 

funkcionálisan és beépítési módjuk alapján elkülöníthető övezeteknek milyen sajátos 

társadalmi tartalma van”. (SZELÉNYI, 1990: 106) Vizsgálták, hogy az övezetek szerinti 

társadalmi szegregáció jelen van-e a vidéki városokban. A kutatás eredménye mintegy 

bizonyítéka annak, hogy a tárgyalt bányatelep sorsa már a hatvanas években 

megpecsételődött. A város övezetrendszerét vizsgálva ugyanis a következőkre jutottak: 

1. A város hat övezetre volt osztható: a városmagban a belváros, az e körüli átmeneti övezet 

két szakasza – a leromló, avuló és a zöldövezeti, színvonalas rész –, az ipari lakóterület, a 

családi házas telepek és az új lakótelepek. A belváros, a zöldövezet és a lakótelepek 

infrastruktúrája színvonalasabb volt a másik három övezettel való összehasonlításban. A 

lakókat tekintve pedig azt tapasztalták, hogy míg a tanultabb, magasabb státuszú társadalmi 

                                                           

121 A szegregációt általában – és szinte szükségszerűen – az adott városrészben a lakosság szukcessziója előzi 

meg és kíséri. Erre a lakosságmozgásra az jellemző, hogy előbb egy addig másutt – s nem feltétlenül 

koncentráltan – lakó társadalmi csoport szórványosan jelenik meg az érintett városrészben. Erre az addig 

ottlakók kevéssé reagálnak, mígnem a beköltözés felgyorsul, jól körülírható homogén közösség (etnikai, 

gazdasági, nyelvi, stb. közösségről van szó, amely külső, az addig ottlakók szempontjából értelmeződik 

leginkább homogénnek) jelenik meg egyre nagyobb számban. Erre erős válasz érkezik: az őslakosok 

tömegesen költöznek ki lakóhelyükről. Ennek a folyamatnak a leírására vezeti be a városszociológia 

diskurzusa a kipp-pont terminusát. Olyan töréspontról van szó, amely két eltérő népcsoport arányának 

ugrásszerű megváltozását mutatja egy adott, tényleges társadalmi térben. A jelenséget elsőként amerikai 

nagyvárosokban vizsgálták, s azt figyelték meg, hogy ahogy az afro-amerikaiak aránya elérte az 5%-ot, 

csökkenni kezdtek a lakáspiaci árak a városrészben. Az „őshonos” lakosság tolerálja, ha az afro-amerikaiak 

aránya 5-25% közötti (a tolerancia esetünkben azt jelenti, hogy nem kezdődik meg a rohamos kiköltözés). Ám 

ha az összlakosság hozzávetőleg egynegyedét eléri a beköltöző afro-amerikaiak száma, az addig ottlakók (a 

beköltözőknél gazdasági státuszukat tekintve erősebb és jellemezően fehér lakosság) pánikszerű menekülésbe 

kezdenek, eladják lakásaikat. Mivel a lakások értéke tovább csökken – többek között a tömeges eladásoknak 

köszönhetően –, felgyorsul a szegényebbek, köztük az afro-amerikaiak beköltözése is. (vö: CSÉFALVAY, 1994: 

255-259; LADÁNYI, 1993; CSERTI CSAPÓ, 2011: 106-107) 
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rétegek a jobb infrastruktúrával rendelkező városrészekben élnek, az iskolázatlanabbak, az 

alacsonyabb státuszúak a leromlottabb övezetekben élnek. Mindez mutatta, hogy a 

városban jelen van a társadalmi szegregáció az övezetek vonatkozásában. (A bányatelep az 

ipari lakóterület övezetébe tartozott, s a területre összességében jellemző volt a lakóépületek 

gyenge minősége. A házak 43%-a egylakásos földszintes ház volt, 45%-a 1920. előtt épült, 

60%-a komfort nélküli vagy félkomfortos volt. A családfők közül 53% nem végezte el a 8 

osztályt, 55% szakképzetlen fizikai munkás volt.) 

2. A városban végbemenő mozgásfolyamatok hatására a szegregáció nem csökken. Ennek 

okaként a kutatók azt hangsúlyozták, hogy a szegregálódó övezetekbe a szegényebb, 

alacsonyabb státuszú bevándorló réteg költözött. A törzslakosság és a bevándorlók 

lakóhelyi szegregációját vizsgálva kiderült, hogy a szegregáció mértéke a bevándorlókra 

vonatkozóan még jelentősebb. 

3. Mind a lakásgazdálkodási mechanizmus - mely az értelmiségi és a szakképzett rétegbe 

tartozónak kedvez -, mind a városfejlesztés - ami az új lakótelepekre koncentrálja a 

beruházásokat és nem tervezi a leromló övezetek rekonstrukcióját – az avuló övezetek 

slumosodását idézi elő, és „hozzájárul az övezetenkénti társadalmi és demográfiai 

szegregációhoz. (…) A fizikai és társadalmi-demográfiai leromlás tendenciái legfőképpen 

az átmeneti övezet jelzett szakaszán és az ipari lakóterületen kereszteződtek. Ezek 

tekinthetők tehát városaink legkritikusabb, rekonstrukcióra mindinkább rászoruló 

övezeteinek.” (SZELÉNYI, 1990: 135)  

Szelényi és Konrád már egy1969-ben megjelent könyvükben, mely az új lakótelepek 

szociológiai problémáival foglalkozott, részletezik a lakótelep-építésekkel összefüggő a 

településszociológiai következtetéseket. Országos tendenciaként írták le, hogy az 

egyenlőtlen pénzelosztás egyes területek fizikai leromlását eredményezik, de emellett 

illetve ezzel együtt fokozódik a „társadalmi leromlás”, a slumosodás. A fizikailag leromló 

városrészeken koncentrálódik az alacsony jövedelmű, alacsony iskolai végzettségű, 

legkevésbé mobil népességcsoportok. A szegregációs folyamat egyik problémájaként jelzik, 

hogy az intézményellátottság alacsonyabb színvonalú, mely az oktatás területén is 

kitapintható: a hátrányos helyzetű tanulók iskolai teljesítménye alacsonyabb, mint a 

kedvezőbb körülmények között élő gyermekeké, valamint az iskolában olyan légkör 

alakulhat ki, mely nehezebb helyzetek elé állítja a pedagógusokat, ami pedig bizonyos 

kontraszelekció kialakulásához vezethet. (SZELÉNYI – KONRÁD, 1969: 144-148) 

   Szelényiék mindkét említett kutatása rávilágított ugyan bizonyos problémákra, a 

megfogalmazott észrevételek válasz nélkül maradtak – a bányatelep is élte tovább addigi 
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életét. S közben elindult, majd önmagát gerjesztve felgyorsult egy, a gettók kialakulására 

emlékeztető folyamat. A bányatelep alakulástörténete azonban korántsem írható le teljes 

egészében a gettó terminusával. Az ugyanis a faji-etnikai csoportok területi elhatárolódása 

és koncentrálódása révén alakult ki jellemzően az amerikai nagyvárosokban. A gettók 

létrejötte leginkább azért tér el más szegregációs folyamatoktól, köztük a slumképződéstől, 

mert hangsúlyos kauzális eleme az adott faji-etnikai csoport diszkriminációja. Esetünkben 

termékenynek tűnik mind a gettó, mind a slum fogalmának bevezetése, hiszen miközben 

tudjuk, hogy a telep lakossága etnikai heterogenitást mutat, a körülvevő többségi 

társadalom előítélet-képző, erősen homogenizáló szemléletmódja nem vesz tudomást az ott 

élő közösségek közötti jelentős eltérésekről.  

Az iskolabezárás előtti években azt tapasztaltuk, hogy a heterogenitás egyfelől 

megjelenik a telep térszerkezetében, ahol csak bizonyos utcák, utcarészek működnek szinte 

zárt közösségként, miközben a telepen jelentősek a gazdasági eltérések a családok ill. a 

lakórészek között. A beköltöző családoknak sem mindegyike roma, s a telepről nem 

költözött el minden tehetősebb, nem roma család. A telepen élő, a nem cigányok által 

cigánynak mondott közösség sem létezik egységes egészként: a telepen beások és oláh 

cigányok is laknak, akiknek hangsúlyos identitásképző eleme nyelvi, kulturális 

azonosságuk meghatározása ill. a másiktól való elhatárolása. Ez több esetben is 

hangsúlyossá válik, az egyébként akár nem etnikus alapú konfliktusokban is. 

   S ha nem is beszélhetünk etnikailag homogén gettó létrejöttéről, a gettósodás 

Ledebur-Henderson-féle modelljének segítségével (CSÉFALVAY, 1994: 259-262; CSERTI 

CSAPÓ, 2011: 107) láthatóvá válik az az öngerjesztő folyamat, mely a telepen végbement. A 

modell első lépése az adott társadalmi csoport (általában faji-etnikai dimenziókban 

értelmezhető) diszkriminációja a munkaerőpiacon. A bányatelepen már a 80-as években 

sem a magasabb státuszú társadalmi csoportok éltek, s a rendszerváltás után az amúgy is 

hátrányos helyzetük tovább romlott. Az ezredfordulóra az itt lakók – főként a 

"bevándorlók", akiknek többsége cigány származású – nagy részére az alacsony iskolai 

végzettség jellemző (ha dolgoztak is valaha a bányában, leginkább betanított munkásként), 

ezért vagy munkanélküliek, vagy munkahelyükön rosszul fizetettek. A munkahellyel 

rendelkezők többsége segédmunkás, még akkor is, ha van szakmunkás végzettsége, a nők 

között pedig a jellemző foglalkozás a takarítónő és más segédmunkák.  

    A második lépés a gettóképződés során az, amikor az adott városrészben a 

munkahelyek száma csökkenni kezd. A telepen a mélyművelésű bányát bezárták, a tovább 

folyó külszíni fejtés kevés embert foglalkoztatott (eredetileg 2002-re tervezték a 
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megszűntetését, ez végül 2004-ben történt meg). Az iskolabezárás idején – és jelenleg is – 

működik más üzem is a telepen, de ez egyrészt kevés embernek ad munkát, másrészt 

zömében nem is a telepen lakókat alkalmazza. A munkanélküliség tömegesedése is 

leginkább az itt élő képzetlen munkaerőt sújtotta. A kutatásunk kezdetén azt tapasztaltuk, 

hogy sokuk végez ugyan folyamatos munkát, de illegális – a szürke vagy fekete – gazdaság 

keretei között. Közben a középosztály folyamatosan elköltözött, a gazdaságilag 

leértékelődő városrészben az ezredfordulóra meghatározóvá váltak a szegényebb, 

képzetlenebb társadalmi csoportok. Többen közülük lakásfoglalók, s többségében 

önkormányzati tulajdonú, komfort nélküli, kis alapterületű, leromlott állagú lakásban 

laktak. (Nem egy esetben ugyanazokban a lakásokban, melyeket már az évtizedekkel 

ezelőtti Szelényi-kutatás is szinte lakhatatlannak minősített.) 

   A gettósodás harmadik lépcsőfoka a lakáspiaci diszkrimináció: a vizsgált csoport 

tagjai alacsony jövedelmük miatt nem tudnak elköltözni. Nem rendelkeznek 

megtakarítással, s az esetek többségében egyszerűen nem kapnak hitelt ahhoz, hogy jobb 

környékre költözhessenek. A telepen megindult a slumképződés, az épületek állaga egyre 

romlott. 

   A Ledebur-Henderson-modell negyedik fázisában az itt lakók hátrányba kerülnek a 

közszolgáltatások terén is – kutatásunk kezdetére a bányatelepen megszűnt a kórház, a 

strand, bezárt a művelődési ház, a könyvtár, a két élelmiszerbolt csak napközben és egyikük 

szakaszosan tart nyitva. Az úthálózat nagy része a telep belsejében alig járható, a 

közvilágítás gyenge: kevés, kis fényerősségű lámpatest található a közterületen. Az 

építészeti környezet leértékelődésében nem csupán a családok deficitgazdálkodása, a 

rendezetlen tulajdonviszonyok (lakásfoglalás, szóbeli megállapodáson nyugvó albérletek, 

gazdasági épületek lakóépületté alakítása) játszanak szerepet. Hangsúlyosak itt a külszíni 

fejtés által okozott károk. A bányaművelés ugyanis leginkább robbantásokkal történt, s a 

rezgéshullámok az egész telepen érezhetők voltak, a megrepedezett falakon a hatásuk 

látható is. Az általános iskola 2 épülete is bezárt: az egyiket 2006-ban, a másikat 2007-ben 

szűntették meg. 

   Az ezt követő fázisban a városrész eljut a környezeti-építészeti és társadalmi 

devalválódás állapotába, jellemzővé válik a deviancia, a vandalizmus, a kriminalitás. Az 

ottlakók szerint a bányatelepen is romlott a közbiztonság, és feszültté vált a különböző 

lakossági csoportok közötti viszony. (Ez főként azokra a területekre igaz, ahol a leromló 

területek beékelődtek az „őslakosok” lakta utcákba.) 
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   Az így általánosnak mondható, az élet minden területére kiterjedő devalválódási 

folyamatnak részeként kiépül egy zárt, védekező szubkultúra. Olyan életstratégiákkal, 

értékképzetekkel, melyek aligha érvényesek és érvényesíthetők a telepen kívül. (Fontos 

azonban hangsúlyozni a leírtak tényleges modell-jellegét, hiszen itt csak annyiban 

beszélhetünk „faji-etnikai” gettó létrejöttéről, amennyiben a többségi, hatalmi nézőpontot 

érvényesítjük.) 

 

Az iskola alakulástörténete 

 

A bányatelep iskolája az 1850-es években jött létre a helyi bányászok gyermekei számára. 

Az 1947-ben államosított iskolát az 1950-es évektől mint a munkásosztály gyermekeinek 

iskoláját jelentősen fejlesztették, a tanulói létszám egyre növekedett, az 50-es évek végére 

elérte a 400 főt, a 60-as évek közepére meghaladta az 500-at. Az iskola a város egyetlen 

német tagozatos intézményeként működött, a visszaemlékezések szerint folyamatos 

innováció jellemezte, kísérletekben vett részt, kapcsolatban állt az Országos Pedagógiai 

Intézettel. Az itt tanulók nagy része értelmiségi pályát választott, többen híres emberekké 

váltak, például fotósként, orvosként, tornászként. 

Az említett gazdasági változásoknak, valamint az ebből fakadó migrációs 

folyamatoknak megfelelően azonban az iskolai létszám folyamatosan csökkent, s ezzel 

egyidejűleg a tanuló-összetétel jelentősen megváltozott. Ez a rendszerváltást követő 

időszakban drasztikusan felgyorsult, az ezredfordulót követő néhány év részletezése is jól 

mutatja ezt. Már a 2001/2002-es tanévben alig több mint 120 gyermek tanult az iskolában, 

egy évvel később 110 – ez volt az iskola történetének utolsó olyan tanéve, amikor mind a 

nyolc évfolyamon működött osztály. (9. ábra) A létszám csökkenésével párhuzamosan 

növekedett a cigány, roma tanulók aránya. Az iskolai nyilvántartás szerint 1990-ben 10%, 

1991-ben 13%, 1992-ben 25%, 1993-ban 32% volt a cigány, roma diákok aránya az 

iskolában. 1993-tól a közoktatási intézmények nem tarthatták nyilván a cigány tanulókat, a 

telepi iskola azonban évről-évre elkészítette a maga összesítését, így 2001-ben a felső 

tagozaton 39, az alsó tagozaton 47%-os számarányt mutattak ki – ez szintén a növekvő 

tendencia jelzője. (10. ábra) 
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9. ábra: Az iskola tanulólétszámának változása (2001/2002-2006/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatok forrása: Iskolai statisztika (saját szerkesztés) 

 

10. ábra: A cigány, roma tanulók aránya az iskolában (1990-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatok forrása: Iskolai statisztika (saját szerkesztés) 

 

Az iskolában a tanulólétszám rohamosan csökkent, ezzel párhuzamosan zuhantak a 

tanulás eredményességének mutatói is. Több kutatás, tanulmány foglalkozik annak 

összefüggésrendszerével, miként alakulnak az iskola világának változói, s azok hogyan 

hatnak egymásra122. Köztük Kertesi Gábor és Kézdi Gábor közös tanulmánya (KERTESI – 

KÉZDI, 1996)123 az iskolák minőségi és eredményességi mutatóira vonatkozóan a következő 

                                                           

122 A teljesség igénye nélkül: FORRAY – HEGEDÜS, 2003; HAVAS – KEMÉNY – LISKÓ, 2002. 
123 A tanulmány részbeni másodközlése: BALÁZS – NAGY (szerk.): A romapedagógia elméleti és gyakorlati 

alapjai. – A tanulmánykötet címe, rendezőelve megosztotta a szakmai-tudományos közvéleményt, a 

„romapedagógia” végeredményben előítélettel terhelt, használhatatlan terminus. Vö. többek között: FORRAY, 

2001.  
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– számunkra korántsem közömbös – összefüggésekre jutott. Egyfelől „az általános iskolák 

minőségi mutatói annál jobbak, 1. minél jobb módú településen van az iskola, 2. minél 

nagyobb az iskola, illetve 3. minél kisebb a cigány gyermekek aránya az iskolában”. 

Másfelől: „minél nagyobb a cigány gyermekek aránya az iskolában, annál rosszabbak az 

eredményesség mutatói.” (KERTESI – KÉZDI, 1996) A bányatelep iskolájára vonatkozóan a 

2002/2003-as tanévben megállapíthatjuk, hogy az intézmény egy slumosodó 

peremkerületben található, 110-120 tanulóval, akik között a cigány/roma tanulók aránya 

50%, és a tanulmányi átlageredmények tendenciózusan romlanak.  

A Kertesi – Kézdi tanulmány interpretációja, jelentésképzési stratégiái nyilván nem 

esnek egybe a középosztálybeli, nem roma szülők által képzett jelentésekkel, ill. az erre a 

jelenségre való válaszukkal. Ők ugyanis – ahogyan ezt a tapasztalat is igazolni látszik – a 

következő oksági hálót készítik el: ha az iskolában túl sok a cigány tanuló, az iskola 

színvonala zuhanni kezd (éppen a cigány gyerekek jelenlététől), és így ők nem kívánják oda 

járatni gyermeküket. Másik iskolába viszik, ahol biztosítva látják az oktatás részükről elvárt 

színvonalát. Így tehát a „konszolidált középosztálybéli” családok, melyek még a telepen 

maradtak, elkezdték gyermekeiket a város „elitebb” iskoláiba járatni. A tanulólétszám oly 

mértékben zuhant, hogy az iskolát bezárás fenyegette. Megmentésének úgy tűnik egyetlen 

módja kínálkozott, mégpedig az, hogy felvállalta a másutt „nem szívesen látott” tanulók 

oktatását. Az intézmény ún. befogadó iskolává vált,  a diákok negyede a körzeten kívülről 

érkezett, néhányan két busszal utazva érték csak el az iskolát. Sok volt közöttük a 

szakvéleménnyel rendelkező (magatartászavaros, hiperaktív, dyslexiás, dysgráfiás) tanuló, a 

2000/2001-es tanévben az összlétszám 30%-át ők alkották. Emellett az iskola alapító 

okiratába belekerült az épértelmű mozgássérült tanulók integrált oktatása – nem utolsó 

szempont: ezek a gyermekek a létszám számításakor „hármat értek” –, ennek tárgyi és 

személyi feltételeit folyamatosan alakította ki az intézmény. Megtörtént az épületek 

akadálymentesítése, szomatopedagógust és gyógypedagógiai asszisztenst alkalmaztak, 

bevezetésre került a terápiás lovaglás. (A telepen 1999-ben megnyílt egy alapítványi iskola 

is, mely főként mozgáskorlátozott és halmozottan sérült gyermekekkel foglakozik.) 

Meg kell azonban említenünk, hogy az „iskolamentésnek” más lehetősége is 

felmerült, de ez végül nem valósult meg: tervezett cigány nemzetiségi gimnázium számára 

kerestek megfelelő helyszínt az alapítók. Kiderült, a célnak szánt épület statikai 

szempontból nem volt megfelelő, le is kellett bontani. Azonban a visszaemlékezések szerint 

támogatottsága sem volt a tervnek – „aláírásgyűjtés folyt az iskolában és a telepen ez 
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ellen” –, ami újfent rámutat arra az ellentétre, mely a telep „őslakosai” és az újonnan 

beköltözők (közöttük sok cigány család) között alakult ki.   

 Az iskola végül megmenekült a bezárástól, bár önálló szervezeti egységként 

megszűnt – egy 1997-ben született határozat értelmében a közelben lévő általános iskola 

tagiskolájává vált, azé az intézményé, melyre több év távlatából is mint „örök riválisra” 

gondolnak az érintettek. Mégis: a telep devalválódási folyamatát feltételezhetően lassította,  

hogy az iskola mint a terület egyetlen közintézménye megmaradt. Ugyanakkor az iskola 

által felvállalt, integrációsnak mondott törekvés magában rejtette azt a – feltételezhető 

hasznossági mutatóinál jóval nagyobb – veszélyt, hogy minden többségi normától való 

eltérés, minden másság defektusként értelmeződött. Az iskolára kívülről tekintőkben olyan 

kép artikulálódott, mely szerint az itt tanuló gyermekek valamennyien „hibásak”.  

Az így értelmezett integráció következményeként azonban két hangsúlyos és 

egymástól elváló probléma jelent meg az intézmény reprezentációjában. Az egyik az, hogy 

az iskola és vele diákjai a toleránsnak egyáltalán nem nevezhető társadalom 

megbélyegzettjeivé váltak, s ez akár közösségi, akár egyéni karrierjükön, interakcióikon 

nyomot hagyott. Ez a metaforikus értelmezés, melyben az iskolát a diák, a diákot az iskola, 

ill. amelyben a telepet az iskola, az iskola a telepet jelenítette meg, csapdahelyzetet 

teremtett a társadalom minden színterén.  

A felvetődő problémák másik sarokpontja, hogy – az előbbi stratégiáról korántsem 

leválaszthatóan – a cigány-roma identitás külső elemeibe épült be a „hiba”, mintegy ennek 

az identitásnak állandó tulajdonságaként. S ha ez intézményi szinten megjelenhet, könnyen 

válhat olyasfajta üzenetté, amely legitimálja az ebből adódó elítélő magatartásformákat.  

A sok megélt kudarc hatására az iskolában tanító pedagógusok számára 

egyértelművé vált, hogy az addig alkalmazott módszerek, a hagyományos keretek között 

való oktatás tarthatatlan. A megszokott fejlesztési módok a hátrányos helyzetben lévő – 

nagyjából felerészt cigány származású – gyerekeknél egyre kevésbé hoztak sikert. Mind 

több lett az évismétlő tanuló, az eredményességi mutatók minden téren az országos átlag 

alatt maradtak. Ily módon vált egyértelművé nagyjából a kilencvenes évek közepe-vége 

táján, hogy az iskolában több téren is innovációra van szükség, miközben ennek 

támogatottsága a tantestület részéről korántsem volt egységes. 

A tudatosan megtervezettnek nem mondható iskolafejlesztés első fontos lépése az 

1998-ban elkészült helyi intézményi interkulturális program. Két évvel később, 2000-ben 

az akkori első osztályban elindult a „Lépésről lépésre” program. Többek között ezeket is 

magában foglalja a 2001-ben megírt „Alternatív iskolai program”. 2002 szeptemberétől az 
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intézményben kihelyezett tagozatként működött egy alapfokú művészeti iskola. A civil 

szférával, különböző segítő szervezetekkel is egyre szorosabbá vált az iskola kapcsolata, 

majd 2003-ban – egy nyertes pályázatnak köszönhetően – elkezdődött a szülők aktívabb 

bevonása az iskola életébe. 

Az intézmény programja szerint alsó tagozaton az interkulturális program három fő 

modulja a Meixner-féle dyslexia prevenciós olvasás- és írástanítás, valamint a „Lépésről 

lépésre” program egész napos iskolája keretén belül megvalósuló interkulturális 

ismeretnyújtás és differenciált fejlesztés volt. A felső tagozatosok a tantárgyi órák 

keretében jutottak ismeretekhez a cigány irodalom, a cigányság története témakörökben. A 

cigány/roma kultúra elemeinek a tantárgyakba való beillesztése és főként ennek tanórai 

megvalósítása nehézkesen zajlott. A tantestületben többen elvégeztek különböző 

időtartamú és kreditértékű pedagógus-továbbképzéseket, melyek azonban kellő 

ismeretanyaggal nem vértezték fel a pedagógusokat. Az 1997-ben megjelenő „Nemzeti, 

etnikai iskolai nevelés irányelve” által előírt „cigány felzárkóztató programban” egyszerre 

jelentek meg a szociális helyzetből adódó hátrányok kompenzálásra irányuló 

tevékenységek és a cigány kultúra ápolásának területei, s ez az iskola programjában is 

olvasható. 

Néhány év elteltével kezdett csak tudatosulni a tanárokban, hogy nagy 

létjogosultságuk van azoknak a programoknak, rendezvényeknek, melyek más iskoláknak, 

a szülőknek, illetve az egész telepnek szólnak. Ezt felismerve – hagyományteremtő 

jelleggel – 2002 áprilisában megrendezésre került a Roma Kultúra Napja. A projektnap 

lehetőséget nyújtott arra, hogy a cigány kultúra egyes elemeivel találkozhassanak a 

tanulók, illetve hogy több iskola közös gondolkodása megkezdődjön-folytatódjon. A 

program sikere számos intézmény összefogásának volt köszönhető, így különböző 

egyesületek és a művészeti iskola szerepe volt jelentős. Egyúttal a rendezvény a szülők 

aktív részvételére is számított, akár zsűritagként valamely versenyen, akár lecsót főző-

punyát sütő „szakácsként”. 

 Az ilyen nagyszabású program mellett az identitáserősítésben nagy szerepet játszott 

az, hogy a pedagógusok egy része felismerte a civil szervezetek jelentőségét, melyek több 

téren is segítséget nyújtottak az iskolának, a diákoknak. Az 2001/2002-es tanévtől a 

bányatelepi tanulók közül többen folyamatosan jártak civil szervezet által felkínált 

szakkörre, tantárgyi felkészítőre, sőt ketten részt vehettek egy háromhetes franciaországi 

tanulmányúton.  
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A fentebb említett „Lépésről lépésre” program Magyarországon 1994-ben került a 

bevezetése, először óvodai, majd iskolai színtéren. A program a gyermekek szükségleteiből 

indul ki, épít az otthonról hozott ismereteikre, emellett teret ad a spontán érdeklődésnek, 

valamint az autonóm döntéseknek, értékeli a kulturális sokféleséget. (vö: ZÁGON, 2014) 

Ezért is gondolták a telepi iskola pedagógusai, hogy adaptálják a másutt már sikeres 

oktatási gyakorlatot. A program bevezetése a 2000/2001-es tanévben történt az akkori első 

osztályban s alkalmazását az alsó tagozatra kívánták kiterjeszteni. (Hogy a „Lépésről 

lépésre” program bevezetése az iskola mint szervezet számára katalizáló erővel bírhatott 

volna, jelzi Becze Orsolya kutatása is a pedagógiai innováció ezen módjáról. (BECZE, 

2010)) 

 Az iskola folyamatosan kereste a különböző pályázatokban rejlő lehetőségeket, 

végül 2002-ben a sikerrel pályáztak egy projektjükkel. A pályázati dokumentáció szerint a 

projekt három hangsúlyos, látszólag nem feltétlenül összefüggő elemre volt bontható: kert, 

főzés és újságírás. A program az iskola és a család együttműködésére épített, nem hagyva 

figyelmen kívül a telep lakóit sem.  

2001-ben kezdte meg működését az az alapfokú művészeti iskola, mely az egyik 

telephelyét 2002-ben az általános iskolában alakította ki. Pedagógiai programjuk szerint 

küldetésüknek tartják, hogy a kötelező iskolarendszeren kívüli, de ahhoz illeszkedő 

képzéssel segítsék elő a cigány, roma gyerekek tehetséggondozását. A telepi iskola tanárai 

bíztak a zenei-képzőművészeti nevelés transzfer hatásában, abban, hogy a művészeti 

tevékenységek során szerzett jártasságok és készségek, a sikerélmény áttevődik az élet más 

területeire, így az általános iskolai tanulmányokra is. 

 Az imént sorolt programokat kiegészítette, hogy 2003-tól az iskola egy újabb 

pályázat révén alkalmazhatott roma családi koordinátort. 

 A megkezdett programok hosszú távú, sőt akár rövid távú hatását sem várhatta meg 

az iskola. 2003-ra jelentősen csökkent a tanulók létszáma, s az áprilisi beiratkozás során 

mindössze 8 óvodás gyermeket írattak a telepi iskolába a helyi óvoda akkori 20 

nagycsoportosa közül. A városban határozat született arról, hogy a tagiskola nem indíthat 

ilyen alacsony létszámmal osztályt. A döntést sürgette az a tény is, hogy közben a város 

többi iskolájában is folyamatosan csökkent a létszám – a telepi iskola gesztorintézménye is 

csak egy osztályt tudott volna indítani, így azonban ott két osztály kezdte meg az új tanévet. 

A csökkenő gyermeklétszám okán az intézmények között élesedő létszámversenyből az 

erősebb érdekérvényesítő akarattal rendelkező iskolák kerültek ki „győztesen”.  
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 A fenntartói döntésre akár deszegregációs lépésként is tekinthetnénk, ahogy Szeged, 

Hódmezővásárhely, Nyíregyháza oktatási intézményeinek átalakításakor is sor került 

zömében hátrányos helyzetű diákokat oktató szegregált iskola bezárására. (vö: SZŰCS, 

2010; BERECKY – FEJES, 2010; KERÜLŐ, 2008; KERÜLŐ, 2010) Esetünkben azonban 

korántsem beszélhetünk szisztematikusan előkészített deszegregációs intézkedésről, és nem 

is a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának megvalósítása volt a cél.124 Ahogy egy 

interjúpartnerünk felidézi: „Mióta az eszemet tudom, a város oktatási koncepciója az 

intézmények racionalizálása” – s ez nem mást jelentett, mint intézmények bezárását. 

A fenntartói határozattal a telepi iskola sorsa megpecsételődött. A tanuló-összetétel 

homogenizálódása tovább folytatódott, a tanárok és a diákok motiváltsága nagyot zuhant, a 

tantestület fluktuációja szinte természetessé vált. A bizonytalanság miatt a pedagógusok 

közül többen tanév közben távoztak, ha jobb munkalehetőséghez jutottak, és egy bezárandó 

iskola nem jelentett vonzerőt új munkaerő toborzásakor.   

A 2003/2004-es tanévben még csak az „új elsősök” hiányoztak a létszámból: 102 fő 

tanult a 7 évfolyamon. Ezt követően azonban nem csak az elballagó nyolcadik osztályosok 

számával csökkent a létszám, hanem több szülő döntött úgy, hogy másik iskolába íratja át a 

gyermekét. Az iskola tanulóinak létszáma a következőképpen alakult: a 2004/2005-ös 

tanévben a 3-8. évfolyamon 77 fő, 2005/2006-ban a 4-8. évfolyamon 57 fő, 2006/2007-ben, 

amikor már csak felső tagozat működött, 39 tanuló járt az iskolába. Az eleinte lineárisan 

megrajzolódó létszámcsökkenés és erre kevésbé reagáló iskola ebben az exponenciálissá 

váló létszámalakulásban végképp elvesztette lehetőségét arra, hogy képes legyen válaszokat 

fogalmazni, lehetséges stratégiákat kidolgozni – az iskola megszűnésének igazi kudarca 

nem a megszűnés maga, hanem sokkal inkább az, hogy a pedagógiai folyamat szereplői, 

diákok, pedagógusok és szülők személyes kudarcként élik meg a bezárást. 

 A tanulók eljutását az iskolában 2003/2004-es tanévtől a helyijárati busz kora 

reggeli és délutáni nyomvonalának megváltoztatása biztosította. Az elsős gyermekeket a 

telepi iskola családi koordinátora kísérte. A gesztor iskolában azonban nem működött a 

„Lépésről lépésre” program, s nem volt kidolgozott terv arra vonatkozóan, hogyan biztosítja 

az intézmény a folytonosságot, hogyan válik valóban befogadó iskolává. A gesztor 

intézmény igazgatója áttanítást vállalt a telepi iskolába, amely szimbolikusan értelmezendő, 

miközben ezt a szimbolikus gesztust ő maga alig tette láthatóvá. 

                                                           

124 Szűcs Norbert a hódmezővásárhelyi és a szegedi deszegregációs intézkedések vizsgálata alapján 

rámutatott, hogy sikeréhez elengedhetetlen egy minimális társadalmi konszenzus, ami egyúttal feltételezi az 

átgondolt program megfelelő kommunikációját is. (SZŰCS, 2010) 
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 A következő tanévektől – ahogy azt a fenti adatsor is mutatja – több szülő átíratta 

gyermekét másik iskolába. Az átjelentkezések ugyanakkor nem a gesztor iskolába történtek, 

hanem egy belvárosi iskolába, hiszen a telep helyijáratának általános útvonala mentén – 

illetve egyik megállójához közel – csak ez az iskola volt könnyen elérhető. Az iskola 

fogadta is az átjelentkezőket, melynek fő motivációja az volt, hogy itt is folyamatosan, 

drasztikusan csökkent a tanulólétszám – a város egy másik, sok cigány, roma tanuló által 

látogatott, szintén szegregálódó (azóta már szintén bezárt) intézményéről van szó. 

(Megjegyezzük: e szegregációs folyamatot a telepi iskola tanulóinak megjelenése csak 

gyorsíthatta ebben az intézményben is.) Ez szintén indexe lehetne annak az alapvető 

megállapításnak, hogy a szegregáció olyan sok-összetevős „társadalmi játszma”, melyre az 

iskola önmagában nem adhat megoldást. 

A gesztor iskola a 2004/2005-ös tanévben egy pozitívnak szánt lépést tett: az induló 

két első osztály egyikébe átvette a telepi iskola két tanítóját, akik a Lépésről lépésre 

programban már tapasztalatot szereztek. A szülőknek felkínálták a lehetőséget: osztályt ill. 

tanítót választhatnak – s természetesen a szülők az ismerős tanítót választották. Ennek 

eredményeként létrejött egy kis létszámú, hátrányos helyzetű gyermekeket fogadó osztály a 

„telepi tanítókkal”, és egy másik, ahol a vélt érdekeiket védeni kívánó szülők gyermekei 

tanultak. A két osztály közötti különbség, az ebből fakadó problémák, valamint az igazgató 

felismerése, hogy ezzel a lépéssel az intézményen belüli szegregáció példáját valósították 

meg, azt a döntést eredményezte, hogy a következő tanévtől nem indítottak osztályokat. A 

szándék mögött ott rejlik azonban az a tény is, hogy a 2005/2006-os tanév első osztályainak 

vezetését két „helybeli” tanítóra bízták, nem vettek át a telepi iskolából tanárokat. 

Felmerül a kérdés: miért nem zárták be előbb az iskolát?  Miért várták meg azt az 

állapotot, amikor 39 tanuló járt csak az iskolába, azok, akik esetében a szülői 

érdekérvényesítés alig működhet, illetve amikor a szakos ellátottságot sem lehet biztosítani? 

A válasz egyrészt a mozgássérült tanulók elhelyezésének problematikájában rejlik – nem 

volt a városban olyan intézmény, ahol az akadálymentesítés megtörtént volna, ezt a 

2007/2008-as tanévre biztosították egy iskola teljes körű felújítása után. Másrészt a lassú 

bezárási folyamat nem keltett olyan heves indulatokat, mint történt volna ez az iskola 

azonnali megszüntetésével, amikor 120 diák elhelyezéséről kellett volna gondoskodni – a 

városvezetés ezzel egyértelműen a számára könnyebb, egyszerűbb utat választotta. Ez a 

stratégia végül láthatóan átírta az iskola létéhez ill. megszűnéséhez kapcsolódó jelentéseket, 

az ebben szereplők reprezentációit: a tanácstalanság helyére a szükségszerűség került, a 
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bizonytalanság és félelem koncepcióként artikulálódott, az idegenség és távolságtartás 

egyszerre befogadássá (vagy legalább odafigyeléssé) vált.  

2007 szeptemberében az előző tanévben 5-6-7. osztályos telepi iskolások számára 

felkínálták a gesztorintézményben való továbbtanulást, de nem mindenki választotta ezt a 

megoldást. Végül 19 fő érkezett a bányatelepi iskolából. Emellett a bányatelepi óvodából 

évente azidőtájt jellemzően 4-8 fő jelentkezett ide, így a 2007/2008-as tanévben 43 tanulója 

volt az iskolának a telepi körzetből, ez az összlétszám 15%-a. A mindennapos utazás 

korántsem időben vált megterhelővé, sokkal inkább az okozott problémát, hogy az 

egyébként is szegény családok számára további anyagi terhet jelentett a helyijárati 

buszbérlet rendszeres finanszírozása, különösen mert a város addigi gyakorlatával szakítva 

nem biztosította ingyenesen a tanulók utazását. 

 Az „új” iskolában számos probléma jelentkezett. A 8. évfolyamon a gesztor 

iskolában csak egy osztály működött, az ide érkező 8 tanulóval azonban az osztálylétszám 

36 főre emelkedett. A városi oktatásirányítók számára azonban ez nem jelentkezett 

megoldandó problémaként, holott a továbbtanulás a diákok iskolai karrierjének egyik 

legjelentősebb fordulópontja. További feszültségeket hordozott magában az is, hogy egyéni 

fejlesztésre órakeretet először e tanévben nem biztosított a fenntartó. Azt, hogy az iskola 

sem készült fel a diákok zökkenőmentes befogadására, s a módszertani felkészülés sem 

történt meg teljes mértékben, jelzik az eredményességi mutatók. Romló tanulmányi 

átlageredményekkel találkozunk: a bányatelepi iskolások félévi tanulmányi átlaga 2,08-2,97 

között volt, míg ugyanezek a diákok 3,16-4,08 közötti átlaggal rendelkeztek egy évvel 

korábban. Mindez amellett, hogy az iskola egy pályázat keretében a 7-8. osztályos 

hátrányos helyzetű tanulók segítésére külön mentortanárt alkalmazott. 

A bányatelepi iskolában működtetett programok sorsának alakulását vizsgálva a 

telepi iskola megszűnését követő tanévben azt tapasztaljuk, hogy akkori kezdeményezéseik 

többsége nem vagy alig lelhető fel a bezárás után a gesztor intézményben. A „Lépésről 

lépésre” programot „a helyi viszonyokra adaptálva” vezették be, ami az évfolyamonkénti 

egy osztály iskolaotthonos formában történő oktatását jelentette, a program tényleges 

alkalmazása nem történt meg. Az említett alapfokú művészeti iskolának a gesztor iskola 

már nem biztosított telephelyet, mivel másik két művészeti iskolával kötött szerződést – így 

a telepi iskolások vagy nem folytatták a megkezdett tanulmányaikat, vagy eljártak egy 

másik telephelyre, így az ő helyben történő oktatásuk nem valósult meg. A Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal kapcsolata már nem volt az iskolának. A cigány/roma 

népismeret elemei nem jelentek meg se tantárgyakba integrálva, se más módon.  
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A tanulók beilleszkedése sem zajlott akadálymentesen, s úgy tűnik, a tanárok 

számára inkább okozott problémát a telepi diákok „tömeges” megjelenése, mint a fogadó 

tanulóknak. A visszaemlékezések szerint „szépen vizsgáztak a gyerekek, nem volt 

megbélyegzés, jobban vizsgáztak, mint némely felnőtt”. A kérdéskör kapcsán érdemes 

felidéznünk egy deszegregációs intézkedés vizsgálatát, mely a pedagógusok körében 

végzett mérés során rákérdezett arra is, hogy „Ha Ön lenne most egy befogadó iskola 

igazgatója, hogyan készítené elő a folyamatot?” A tanári válaszok két hangsúlyos területet 

jelöltek meg: egyrészt fontosnak vélték a tanulókról való előzetes információgyűjtést, 

másrészt más, deszegregációs intézkedésben érintett iskolákkal való tapasztalatcserét. 

(BERECZKY – FEJES, 2010: 340) 

A bezárást követő évben azt tapasztaltuk, hogy a gesztorintézmény alakulástörténete 

mindeközben hasonló, típusos történetté formálódik: az iskolában jelentősen növekszik a 

hátrányos helyzetűek aránya (mintegy 30% körüli értékre), ugyanakkor a tanulólétszám 

drasztikusan csökken (5 év alatt 380-ról 280 főre), amelynek eredményeként a középtávú 

fejlesztési terv csupán évfolyamonkénti egy osztályt irányoz elő. A város iskolapolitikája 

nagy iskolaközpontok létrehozása mellett döntött, ily módon az intézmény valaha volt 

önállósága megszűnt – ahogy részben a neve, státusza is. Akkori meglátásunkat az idő 

múlásával még inkább igazolni látjuk: a 2013/2014-es tanévben 224 fővel működik az 

iskola, már csak két évfolyamon vannak párhuzamos osztályok, a diákok 40 %-a hátrányos 

helyzetű, és „bizonyos helyeken elkönyvelték úgy, mint a problémás gyerekek iskoláját”. Az 

évek során egyre erősödő konkurenciát jelent a közelben lévő egyházi iskola, de annak, 

hogy az iskola nem fogalmazott meg válaszokat, az is következménye, hogy a telepi 

óvodások közül egyre kevesebb gyermeket iratnak be az iskolába (2007-ben még 9, 2013-

ban csupán 3 főt). A tantestületben – bár ez csillapodott az évek alatt – még mindig vannak, 

akik szerint a telepi iskola hozzájuk való csatolása okozta a problémát, egyúttal felmentve 

magukat saját felelősségük alól. 

A bányatelep két iskolaépületének sorsa jelképesnek tekinthető. A 2006/2007-es 

tanévre kiürülő épület másfél évig üresen állt. Egy alapítványi iskolával tárgyalt az 

önkormányzat a használatba adásról, de végül a környezetet és az épület állagát meglátva az 

alapítvány – leginkább a szülők – nem támogatták ezt a megoldást. Végül miután egy 

anyaotthon épülete életveszélyessé vált, ők igényt tartottak az iskolaépületre, s a település 

peremén található épületbe beköltözött néhány, a társadalom peremén tengődő család. 

A másik épületet az utolsó tanévben felújították. Az örömbe keserűség vegyült, 

hiszen a helyi pedagógusok-diákok-szülők évek óta várták, hogy megfelelő infrastrukturális 
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körülmények között zajlódjon az oktatás, s ez nem valósult meg. Többükben felmerült, 

hogy ez a gesztus nem más miatt történt, mint a helyi politikai érdekek érvényesítéséért – az 

épület későbbi használatba vétele miatt. A bezárást követő évben az épület egy része 

közösségi házként funkcionált, jellemzően a telepen lakó fiatalok egyik találkozási helyévé 

vált, s nem mellesleg ingyenes internet-hozzáférést biztosított számukra. Az évek során a 

közösségi ház egyre inkább megtelt élettel, vezetője számos programot kínál az ott 

lakóknak, s közben egy, a hátrányos helyzetű fiatalok élethelyzetének javítása iránt 

elkötelezett civil csoport intenzív közösségépítő munkába fogott.  

Fontosnak találjuk azt is, hogy foglalkozzunk az óvoda helyzetével – egy olyan 

óvodáéval, mely máig ideiglenes épületben működik. 1977-ben ugyanis a telep óvodáját 

bezárták, az épületet lebontották. 1982-ben nyílt meg az új óvoda, ami panel 

betonelemekből épült, abból kiindulva, hogy ha fogy a gyerekek száma, át tudják máshová 

helyezni az épületet. 1995-ig önállóan működött az óvoda, ekkor azonban egy másik 

intézményhez csatolták, mely a térképen ugyan közelinek tűnt, valójában azonban a 

buszjáratok nem tették egyszerűvé a megközelítését. 2000-ben egy újabb összevonás 

történt, ekkor már öt intézmény tartozott egymáshoz, majd 2007-ben véghezvittek egy 14 

óvodát tömörítő intézmény-integrációt. A lakosságcsere hatása a ’90-es években érződött 

először az óvodában, az ezzel összefüggő gyereklétszám-csökkenés (vagyis az, hogy a 

körzetben lakó gyerekek egy részét más óvodába írattak a szülők) tovább fokozódott az 

iskola bezárásával – volt olyan nevelési év is, amikor 36 főre apadt a létszám, és az 

intézményt a bezárás fenyegette. A létszámcsökkenést azonban sikerült visszafordítani az 

óvodában, azzal együtt is, hogy a telep elkülönülő, újonnan beépített részéről a tehetősebb 

családok ritkán íratják a helyi óvodába a gyerekeiket.  

 

„Talán elindul valami…” 

 

 - a telep jelenlegi helyzete alapján fogalmazott így egy interjúpartnerünk. Erre utal a 

közösségi ház működése és a civil szervezetek programjai, működik a műfüves pálya is, 

illetve az elmúlt években lezajlott infrastrukturális fejlesztések, a csatornázás és a gáz 

bevezetése. A város egy rehabilitációs programba bevonta a telepet is, melynek 

eredményeit 2015-re láthatjuk. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a külszíni fejtés okozta 

károk felszámolása, a rekultiváció késik, mind a mai napig nem kezdődött meg. Igaz, „a 

területet a természet magáévá tette, egyre zöldebb”. 
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Az óvodában az iskolabezárást követő létszámcsökkenés mára (2014) megállt. 50 

fővel működik, de a gyerekek között sok hátrányos helyzetű (82 %), ezen belül halmozottan 

hátrányos helyzetű (38 %). Az óvoda igyekezett olyan stratégiát kialakítani, mely reflektál a 

helyi viszonyokra, egyúttal innovatív jellegű: így bevezették az óvodai integrációs 

programot, 2010-től pedig tehetségpontként működik. 

A gesztoriskola a 2013/2014-es tanévet egy új, korábban nem az iskolában tanító 

igazgató irányításával kezdte meg. 2014 tavaszán egy interjúpartnerünk úgy fogalmazott, 

„az elmúlt években összesen nem történt annyi minden, mint idén szeptember óta”. A 

korábban elszalasztott lehetőségek most válaszokká formálódnak, az intézményvezető célja 

a tanulószám-csökkenés és a szegregálódás megállítása, az iskola vonzóvá tétele, inkluzív 

környezet megteremtése. Ez többek között olyan tevékenységekben nyilvánul meg, mint a 

beiskolázásra koncentráló óvoda-iskola munkacsoport létrehozása vagy építész hallgatók 

bevonása az iskolai környezet átalakítására. A tantestület készül a Hejőkeresztúron már 

sikereket eredményező komplex instrukciós program bevezetésére, valamint egy komplex 

művészeti program kialakítására. Nem utolsó sorban elindították az alsó tagozaton a 

„Lépésről lépésre” programot.  

2014-ben visszatekintve az iskolabezárásra egy, a telepen lakó interjúpartnerünk így 

fogalmaz: „A telepnek nem jelentett semmit, hogy bezárt az iskola.”, ami összefüggést 

mutat azzal, hogy „a telep lakói mind a mai napig nem fogadták be az ideköltözőket”. A 

folyamatok elemzése során azt tapasztaltuk, hogy az iskola a fénykorát követően már nem 

járult hozzá a közösségi önképhez, a telep az iskolát már régen elvesztette. Ez utóbbi 

megállapításunkat erősíti a volt iskola köré szerveződött Facebook-csoport, ahol a 

visszaemlékezések, feltöltött fényképek és tablók az 1980-as évekig tartanak csupán. Így az 

elmúlt három évtized iskolai történéseinek nagy része kiszorul az iskola történetéből, ahogy 

részben kiszorulnak belőle azok is, akik alakították azt. 

 

Zárszó helyett 

 

Egyetlen kérdést még mindenképpen érdemes körüljárnunk: valóban előnyös-e az 

iskolabezárásnak ez a formája? Azaz, az elhúzódó, fokozatos leépítés, végül megszűntetés 

milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az eljárásban résztvevő felek számára? „Csak 

hátránya volt, pánikba estek az emberek” – jellemzi az időszakot az iskola egy volt tanára, 

azonban a válaszunk megfogalmazása során több szempontot is figyelembe kívánunk venni.   
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Azt már láttuk, hogy a helyi (oktatás)politika és szereplői számára inkább jár 

haszonnal mint kárral, amennyiben haszonként a lehető legkevesebb látható konfliktust 

tekintjük. Az időintervallum növelése – s erre szintén utaltunk – a konfliktuselemeket 

elmozdítja, új értelmezési kereteket kínál fel, újabb átértelmezéseket eredményez, hiszen 

folyamatosan egymásra ható, egymást befolyásoló akciók sora zajlik, több cselekvővel. Ez 

elmozdítja, megosztja, sőt szétszórja a felelősséget (döntések és következmények 

tekintetében), ahogy a döntésekre adott reakciókat (dühöt, felháborodást, közösségi 

összefogást, petíciót, stb.) is dekoncentrálja.  

A fogadó iskola (melynek alakulástörténete nem szorosan vett tárgya a jelen 

dolgozatnak) számára számtalan előnyt kínál fel tagintézményének elhúzódó bezárási 

folyamata. Képes ugyanis felkészülni a változásra, kommunikációs stratégiákat kidolgozni, 

melyekkel meg tudja szólítani a már az iskolájába járó diákok szüleit, felkészítve őket a 

változásokra. Ugyanakkor lehetősége van megszólítani a majd érkező gyermekek szüleit is, 

esetleg olyan szülői közösséget (legalább fórumot) kialakítani, amelyben helyet kap 

mindkét szülői csoport, hogy azután együtt készülhessenek fel a váltásra. A (még) két 

iskola tanulóinak, tudomásul véve, hogy végtére is egy iskoláról van szó, még ha különböző 

iskolaépületekről is, olyan közös tanulói programcsomagot képes így az iskola kidolgozni, 

amelyben az érkezéskor a gyermekek nem idegenként találkoznak. Ezzel együtt a 

pedagógusok közötti kontakt is erősödik, felszínre kerülnek szakmai-módszertani kérdések, 

eltérések és egyet-nem-értések, melyek rendezése bizonnyal harmonikusabbá teheti az 

átköltözést diáknak, szülőnek, tanítónak, tanárnak egyaránt. Mindez persze alig történt meg, 

az előnyök helyett a hátrányok (például a gesztoriskola presztízsvesztesége) foglalkoztatták 

a fogadóiskola szereplőit, stratégia helyett a keserűség, a bizonytalanság érzése erősödött, 

ez a destrukció pedig hasonló mintázatot mutat, mint a telepi iskola esetében ezt fentebb 

nyomon követhettük. 

Végül milyen hozadékai vannak ennek az elhúzódó folyamatnak a megszüntetett 

iskola szereplői számára? Az utolsó tanév meghittsége, az egy épület-egy közösség élménye 

alighanem az a nosztalgikus és kimerevített múltidő marad, amely személyes mítoszává 

válik a benne élők: diákok, szülők, pedagógusok és iskolai dolgozók számára, amelyhez 

nyilvánvalóan semmilyen jövőképzet nem társult, mégis elvesztése egy elképzelt jövő 

elvesztését jelenti. 
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2. Bezár az iskola egy faluban 

 

 

 

Tanulmányunk egy iskolabezárásról szól. Egy alacsony létszámú iskoláról, ami a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségeink egyik községében működött 2008-ban történt 

jogutód nélküli megszűnéséig. Az esettanulmány elemzi a település és iskola 

viszonyrendszerét, vizsgálja az iskola megszűnés előtti állapotát, a bezárásról szóló 

döntéshez vezető utat. Az esettanulmány készítésekor megfigyelésre, interjúk125, 

dokumentumok és statisztikai adatsorok elemzésére támaszkodtunk. Ezek alapján kívántuk 

feltárni az iskola bezárásához vezető döntés okait, motivációit, az intézmény 

megszűnésének következményeit, valamint a helyben megvalósuló – kiemelten a hátrányos 

helyzetű tanulókra irányuló – tanulássegítés egy alternatív lehetőségét. Az interjúk az iskola 

bezárását követő években készültek, így az interjúpartnerek beszámolói az eltelt időből 

fakadó reflexiókat is tartalmazzák.126 

 

A település és az iskola 

 

A bezárt iskola településén (a továbbiakban: Település) az alapfokú oktatási-nevelési 

intézmények hosszú múltra tekintenek vissza.127 A bezárásig azokról a településekről 

fogadta az iskola a tanulókat, melyeket már az 1920-as években is említenek feljegyzések: a 

helybeli 99 tanuló mellett a környező falvakból 164 diák járt ide, többségük német 

anyanyelvű volt. Az iskola utolsó, hatályos alapító okirata szerint egyházi alapítású 

intézményként kezdte működését, majd az államosítást követően a községi tanács 

működtette az iskolát. A bezárást megelőző időszakban a Település mellett két másik 

község önkormányzata tartotta fenn az intézményt, de működési területe kiterjedt egy 

harmadik falura is. Ugyanazoknak a településeknek a gyermekei látogatták az iskolát, 

melyeket már a század eleji írások is rögzítettek. (CSONKA, 2008: 14) 

                                                           

125 Az interjúk egy részér készítették: Gyaraki Annabell, Havancsák Alexandra, Szabó Eszter. 
126 A kutatás tapasztalatainak rövidebb összegzése az alábbi tanulmányban rögzítésre került: ANDL, 2013b. 

Jelen írás a megjelenés óta eltelt idő alatti történésekre is kitér a helyben történő oktatás egy alternatív 

módjával kapcsolatban. 
127 Az interjúpartnerek beszámolói mellett a település és iskola alakulástörténetéhez adalékul szolgált Csonka 

Ferencné szakdolgozata (CSONKA, 2008).  
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A dél-dunántúli kistérség, ahol a Település is található, hazánk 33 leghátrányosabb 

kistérségeinek egyike, kedvezőtlen gazdasági, infrastrukturális, demográfiai mutatókkal. A 

Település lakosságának változása a kistérségi csökkenő tendenciával ellentétes képet mutat, 

legalábbis folyamatos csökkenésről a falu esetében nem beszélhetünk: közel 500 fős 

állandó népességszám jellemezte az elmúlt évtizedet. A kistérség településeinek jelentős 

hányada 500 fő alatti falu, és az MTA Regionális Kutató Központja által végzett számítás 

szerint a szegénységi kockázat – mely a szegénység előfordulásának valószínűségét mutatja 

– 11 településen éri el a legmagasabb értéket (10), és ezek között a települések között 

található a vizsgált település is. (KISTÉRSÉGI…, 2009: 8-9) 

Az évtizedek során a szelektív migráció hatására a népesség összetételében jelentős 

változás történt és bár pontos adataink nincsenek erre vonatkozóan, minden interjúpartner a 

cigány, roma népesség növekvő számáról tett említést.  

„Ez régen egy sváb falu volt, akiket betelepítettek. A kitelepedés után betelepítettek 

délvidékieket, és azután az erdőből jöttek be az erdei beás cigányok. Maradt azért 

néhány sváb család.” (az iskola volt tanára 1.) 

Havas Gábor egy, a Baranya megyei beásokkal foglalkozó tanulmányában a 

„telepfelbomlás és átalakulás változatait” elemezve a foglalkozási struktúrában 

bekövetkezett változásból indul ki. Esetünkben ez a kiindulópont kevésbé hangsúlyos, 

sokkal inkább a tanulmány következtetése, amely tipologizálja a falvak közelében lévő 

telepek megszűnését vagy átrendeződését. A ’60-as évektől jellemzővé vált (1) a telep 

falujába való beköltözés, (2) a több faluban való szétszóródás, valamint (3) a hatósági 

intézkedésekkel történő áttelepítés. (HAVAS, 1997) A Település esetében ez utóbbival 

találkozhatunk. A 2014/1964. (V. 4.) kormányhatározat – mely „a szociális 

követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról” rendelkezett – az 

elköltöző/elköltöztetett cigányok szórt telepítését irányozta elő, ez azonban 

költségtakarékosságra hivatkozva általában nem valósult meg (CSALOG, 1997; LENGYEL, 

2006). Ez is alapja lehetett annak a szegregálódási folyamatnak, melynek eredményeként az 

ezredfordulóra főként Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország kistelepülésein a lakosság 

szukcesszióját, etnikai homogenizálódását tapasztalhatjuk (CSALOG, 1997; LADÁNYI – 

SZELÉNYI, 1997). 

A Település helyzete jól mutatja Ladányi János és Szelényi Iván állítását, mely 

szerint a vidéki lakosság nagy hányada a rendszerváltást követő időszakra lakóhelyén 

csapdába került (LADÁNYI – SZELÉNYI, 1997). A faluban kevés – sok esetben csak idényre 

szóló – a munkalehetőség, többnyire a környező városokban tudnak csak elhelyezkedni a 
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faluban lakók. Mindezt nehezíti, hogy az álláskeresők többsége legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik. 

 „Azt gondolom, hogy (…) alig van olyan lehetőség az ott élők számára, hogy munkához 

jussanak helyben. És azt is látni kell, hogy azért az ott élők zöme nem érettségivel, 

illetve diplomával rendelkező ember, hanem inkább 8 általánossal vagy szakmával jobb 

esetben (…).” (közoktatási referens)128 

Az iskola létszáma a falu lakosságának közel stagnáló számától eltérően 

folyamatosan csökkent. Ennek egyik fő oka, hogy a Társult Települések közül kettő 

lakosságszáma csökkenő tendenciát mutat, a lassan elöregedő aprófalvakból egyre kevesebb 

gyermek tanult az iskolában, másrészt – a visszaemlékezések szerint egy személyes 

konfliktusnak köszönhetően129 – a harmadik társult falu diákjainak egyre nagyobb hányada 

a Szomszéd Település szintén csökkenő létszámú iskolájába iratkozott be.  

A csökkenő tanulólétszám miatt az iskola bezárásáról a 90-es évektől egyre többször 

esett szó, az 1920-as évek 250 feletti létszáma elérhetetlen messzeségbe került. Az 

interjúpartnerek visszaemlékezései szerint az ezredfordulót követően csökkent jelentősen a 

diákok száma: 

 „(…) én amikor talán 1991-ben odakerültem (…), akkor mondjuk olyan 150-160-as 

iskolalétszám volt, amikor eljöttünk, akkor meg talán 60.” (az iskola volt tanára 2.) 

A bezárásról szóló hírek okozta bizonytalanság több szülőt arra ösztönzött, hogy a 

kistérségi központ (továbbiakban: Város) iskolájába írassa gyermekét. 

„Amíg megvolt az iskola, akkor is írattak be már az utóbbi időszakban, hogy 

lebegtették, hogy megszűnik az iskola, „Hát akkor már jobb, hogyha ott kezdi, nem majd 

harmadikban kerül be [a Városba]” – így mondogatták a szülők.” (az iskola volt tanára 

2.) 

Mindez csak fokozta a rendszerváltást követő időszakban végbement történéseket, amikor 

is a német nemzetiségi oktatás gyakorolt vonzerőt a beiskolázási gyakorlat terén: 

„Az első igazán nagy érvágás az akkor volt, amikor bejött ez a szabad iskolaválasztás. 

Ugye akkor a német miatt – a Városban volt a kéttannyelvű német – akkor voltak, akik a 

német miatt már ide [a Városba] íratták be a gyerekeiket.” (az iskola volt tanára 1.) 

                                                           

128 A tanulmányban szereplő interjúrészletek a bezárást követő két év elteltével készített interjúkból 

származnak (2010). 
129 Kovács Katalinnak és Rácz Katalinnak a kistérségről szóló tanulmánya – a vizsgálatunk tárgyát képező 

iskola mikrotérségéről írva – elemzi a konfliktust (KOVÁCS – RÁCZ, 2008: 296-298). 
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A motivációk között megjelennek más, korántsem iskolaspecifikus elemek is. A Település 

nem tud munkát kínálni az ott lakók nagy részének, akik ingázni kényszerülnek. Ily módon 

a gyermekek helybeni iskolába járása már nem jelent prioritást a családok számára, sőt, 

nagyobb biztonságban érzik ott a gyermeküket, ahol egyébként napközben ők is 

tartózkodnak. A szülők továbbá az iskolai karrierutat tágasabbnak, több perspektívával 

rendelkezőnek látták a jobban felszerelt, nagyobb méretű, több lehetőséget kínáló 

iskolában. 

A tanulómozgások – felerősítve a demográfiai változásokat – végül azt 

eredményezték, hogy az iskolában egyre nőtt a cigány, roma gyermekek aránya, és egyre 

nőtt a hátrányos helyzetű tanulók aránya is, ami tovább fokozta a tanulói elvándorlást. 

„(…) és hogyha ez [az iskolabezárásról szóló hírek] már 98-ban elkezdődött, akkor ez 

ilyen önmagát beteljesítő jóslat volt és akkor elkezdték először azt, hogy jobb módú 

szülők, akik megtehették azt, hogy hordják-vigyék más településre a gyerekeiket, 

elkezdték elhozni a Városba. Aztán ahogy az évek múltak, akkor ez a folyamat egyre 

inkább erősödött, felgyorsult.” (közoktatási referens) 

„Hát, iskolában már a legvégén, ott már szinte 80-90% roma volt. De szerintem ez 

olyan, mondjuk kezdődött durván 40%-kal, de a 80%-ot az tette, hogy a nem romák 

elmentek.” (az iskola volt tanára 2.) 

A települést érintő szelektív migráció mintázatát követi a közoktatás terén végbemenő 

tanulómozgás: az iskolaválasztás terén eszköztelen családok (anyagi javak hiánya, alacsony 

iskolázottság, az iskolai karrierutak terén való tapasztalatlanság, kilátástalanság élménye) 

nem tudnak élni a szabad iskolaválasztás kínálta előnyökkel és ezzel együtt kénytelenek 

elszenvedni annak összes hátrányát. Hangsúlyozzuk tehát, nem választásról, hanem éppen a 

választáshoz való hozzáférésről illetve annak hiányáról van alapvetően szó.  

A szegregált iskola létrejöttét minden interjúpartner a tanulóelvándorláshoz köti. 

Forray R. Katalin a problémakörrel foglalkozva hangsúlyozza, hogy a rurális térségekben a 

(nagy)városi szelekcióhoz hasonló folyamatok játszódnak le, „amikor is az ambiciózusabb 

családok – ha nem költöznek el – gyermekeiket nem a helyi iskolába íratják be, hanem 

inkább nagyobb települések iskoláiba utaztatják” (FORRAY – HEDEDŰS, 2003: 123). Ez 

összefügg azzal a számos helyen tapasztalt folyamattal, hogy abba iskolába, ahol nő a 

cigány/roma tanulók száma, azért sem íratják a szülők a gyereküket, mert egyrészt az iskola 

minőségi mutatójaként tekintenek a cigány tanulók létszámára, másrészt a nem cigány 

tanulók szülei meg kívánják óvni a gyermeküket az iskola okozta vélt vagy valós 

stigmatizációtól. (FORRAY – HEDEDŰS, 2003: 123) 
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Az iskola bezárásának évében mindössze 52 tanuló járt az intézménybe, 65 %-uk 

halmozottan hátrányos helyzetű. A működési terület települései a 6-13 éves korosztály 

létszámából adódóan alacsony – és csökkenő – létszámú iskolát vetítettek előre, az iskola 

fenntarthatósága így akkor is folyamatos problémát jelentett volna, ha a fent említett 

tanulómozgások nem mentek volna végbe. Az általános iskola mellett óvoda is működik a 

településen, s bár létszáma közel állandónak tekinthető, az egycsoportos óvoda nem 

biztosított megfelelő utánpótlást az iskola számára. 

A 2007/2008-as tanév bejáró tanulókra vonatkozó adatai a két mikrotérségi és a 

városi általános iskola esetében (21. sz. táblázat) szintén rámutatnak arra, hogy az iskola 

megtartó ereje folyamatosan csökkent. 

 

21. táblázat: Bejáró (és helybeli) tanulók száma településenként a Település általános 

iskolájának működési körzetében (2007/2008) 

 Település – 

Általános Iskola 

(fő) 

Szomszéd Település 

– Általános Iskola 

(fő) 

Város – Általános 

Iskola (fő) 

Település (30) 6 17 

Társult Település 1. 15 16 3 

Társult Település 2. 1 7 - 

Társult Település 3. 3 - 3 

Az adatok forrása: STKT, KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉS, 2007: 53 

 

A táblázat szemlélteti a Szomszéd Település iskolájának szívóhatását. Meglepőnek 

találhatjuk, hogy a Településről is találunk tanulót a Szomszéd Településen. A Szomszéd 

Település általános iskolájának helyzeti előnye a települések eltérő státuszából adódik: 

mikrotérségi központként infrastruktúrájában, a munkahelyek számában is a környező 

településeknél erősebb, és ez a települési vonzás sokféle úton-módon, de visszahat a 

beiskolázási mutatókra. 

„Tehát felszínen is történtek dolgok, de a háttérben is. Mondok egy példát: teszem azt a 

Társult Településen élő családot, akinek a Településre jártak a gyerekei, de a szülő az a 

Szomszéd Településen dolgozott, állítólag azt mondták neki, hogyha nem szeretné 

elveszíteni a munkahelyét, akkor írassa át a gyerekeit a Szomszéd Település iskolájába, 

mert különben <úgy jár>.” (napközivezető) 
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Bezárás előtt – A döntéshez vezető út 

 

A két csökkenő létszámú mikrotérségi iskola – a Település iskolája és a Szomszéd 

Település intézménye – és a fenntartó önkormányzatok versenyhelyzetként értelmezték a 

kialakult szituációt, a fenntartók közötti kooperáció lehetősége háttérbe szorult. Az 

interjúpartnerek visszaemlékezése szerint a települések közötti rivalizáció erősödése és az 

együttműködési hajlandóság folyamatos csökkenése nem engedte a megoldásként kínálkozó 

egyesülést.130 Ez tapasztalható volt a Település iskoláját fenntartó községek esetében: 

„Akkor a fenntartói társuláshoz [három másik település is] hozzátartozott. Ezek a 

polgármesterek sem tudtak mindig megegyezni egymással, tehát nagyon sokszor 

játszótérnek tekintették az intézményfenntartást és vagy nem akarták kifizetni a rájuk 

eső részt [a Településnek], vagy mondjuk nem tudták.” (közoktatási referens) 

… és a két iskolát fenntartó társulások esetében is: 

„98-ban már felmerült a két iskola egyesítése és akkor, de mégse, mert akkor hol legyen 

az alsó és hol a felső, meg ki legyen az iskolaközpont vagy hát a gesztortelepülés és én 

azt gondolom, hogy a polgármesterek ebből presztizskérdést csináltak. Ez volt az egyik 

oka annak, ami végül is a [Település] iskolájának bezárásához vezetett.” (közoktatási 

referens) 

Közben az iskola – demoralizáló körülmények között ugyan, de – élte tovább addigi 

életét. A dokumentumok tanúsága szerint működött a cigány kisebbségi program, 

bevezetésre került az Iskolai Integrációs Program. A tanórán kívüli tevékenységek sorában 

említik az interjúpartnerek a kirándulásokat, a kézműves foglalkozásokat, a könyvtári 

foglalkozásokat, filmvetítéseket. Az iskola láthatóan erőfeszítéseket tett arra, hogy 

reflektáljon a tendenciaszerűen megmutatkozó változásokra. Ez különösen azért 

hangsúlyos, mert nem csupán a jelen fenntartására való törekvést jelez, de utal arra, hogy az 

iskola bízik a fennmaradásában. Mindemellett az iskola eredményességi mutatói egyre 

romlottak. Minden évben voltak ugyan tanulók, akik bejutottak az Arany János 

                                                           

130 A kistérség közoktatásában bekövetkező változásokkal foglalkozó KOVÁCS – VÁRADI (2012) tanulmány 

hasonló következtetéseket fogalmaz meg: az iskola bezárásához vezető út, majd az iskola bezárása többszintű 

rivalizálást eredményezett a kistérségben, a változás szükségszerűen dinamizálta a közoktatási színtér 

szereplőit.   
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Tehetséggondozó Programba, azonban a végzősök többsége szakiskolában folytatta 

tanulmányait, és voltak, akik sehol nem tanultak tovább.  

A pénzügyi háttér egyre kevésbé biztosította a sokszínű programok megvalósítását. 

Az iskola tanárai a 2006/2007-es tanévben külön díjazás nélkül tartották az informatika, 

tömegsport, angol, matematika szakköröket (CSONKA, 2008: 22). 

„(…) az ott tanító pedagógusok, nagyon-nagyon sokat tettek az asztalra, hiszen egy idő 

után már, amikor a költségvetési keretek csökkentek, akkor a napközi, a tanulószoba, 

ezek a felzárkóztatások, ezek mind olyan területek voltak, ahonnét persze először húzták 

meg a nadrágszíjat és akkor ezek a pedagógusok azért felosztották egymás között, 

ingyen és bérmentve, mosolyogva, mikor jönnek be tanulószobázni, vagy napközizni, 

vagy szakkört tartani, vagy felzárkóztatni.” (közoktatási referens) 

Ezzel együtt – bár a tanári beszámolók nem szólnak róla –, a tanulói emlékezet ezt másként 

őrzi: 

„Nyolcadikban már nem is kirándultunk, akkor már lehetett érezni, hogy nem olyan, 

mint régen.” (az iskola volt diákja) 

A bizonytalan helyzet több pedagógust arra ösztönzött, hogy más munkahelyet keressen, s a 

fluktuáció az oktatás minőségére is hatással volt: 

„A tanárok, azok minden évben cserélődtek. Némettanárunk minden évben másik volt. 

Németből eljutottunk addig, hogy az igének a múlt ideje, mert mindenki újra akarta 

kezdeni.” (az iskola volt diákja) 

Az iskola infrastrukturális ellátottsága nem jelentett vonzerőt, és bár az 

interjúpartnerek eltérően emlékeznek az akkori időszakra, a dokumentumok alapján is 

jelentős infrastrukturális hiányokat tapasztalhatunk. 

 „… az az épület, ahol mi tanítottunk, az egy régi jegyzői lakás volt állítólag, tehát 

képzelj el egy falusi házat, amelynek az istállójában volt a tanári kialakítva és ez nem 

vicc. (…) és hogyha bementünk az egyik osztályba, akkor át kellett menni az udvaron.” 

(az iskola volt tanára 2.) 

A 2006/2007-es tanév kezdetére a 7. évfolyamon 6, a 8. évfolyamon 9 fővel 

indítottak osztályt. Ez azt eredményezte, hogy az iskola a jogszabályi változások131 hatására 

                                                           

131 A közoktatási törvény 2006-ban történt módosítása alapján (a 133. § (3) bekezdés szerint) a 2006/2007. 

tanévtől az általános iskolában a 7. és a 8. évfolyamon azonban csak akkor indulhatott osztály, ha az egyes 

osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám 50 %-át (15 fő).  
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az Országos Értékelési és Vizsgaközponthoz fordult a további működés engedélyeztetésére. 

A Település önkormányzata szakértő segítségét kérte annak megállapítására, miként lehetne 

hatékonyabban működtetni az iskolát. A felvázolt három lehetőség közül végül azt 

választották, hogy osztályösszevonásokkal a tanulócsoportok számát négyre csökkentik, és 

öt státuszt megszüntetnek. A fenntartói társulásból a további finanszírozási gondok miatt 

ekkor már kivonult két település (CSONKA, 2008: 26-27), így mindössze két falu működtette 

tovább az intézményt. 

Az utolsó tanévben a létszám tovább apadt (49 főre), s összevont osztályokban folyt 

a tanítás. Az iskola tanárai így emlékeznek erre az időre: 

„A legvége nagyon fájdalmas volt. (…) Napközi például a végén már egyáltalán nem volt, 

alsóban benn maradtunk a gyerekekkel tanulni háromig, aztán egyvalaki maradt mindig 

háromnegyed négyig” (az iskola volt tanára 1.) 

Az összevont osztályokban való tanítás új helyzet elé állította a pedagógusokat, hiszen nem 

volt gyakorlatuk az ebben a munkaformában megvalósuló tanulásszervezés terén. Az 

alacsony pedagóguslétszám miatt pedig számos tantárgy esetében nem volt szakos ellátás: 

az intézményben nem volt biológia, földrajz, fizika, informatika, testnevelés, német, angol 

szakos tanár. (CSONKA, 2008: 22) 

 Az addig tapasztalható összetartó erő is azonnal megszűnni látszott: 

„Voltak ott pedagógusok, akik egész életükben ott dolgoztak és akkor mégis elküldték. 

És akkor utána találkoztunk velük és akkor már mondták, hogy nem volt jó, és akkor 

már ők sem úgy beszéltek az iskoláról, mint régen, hogy úgy istenítették.” (az iskola volt 

diákja) 

A bezárás előtti időszakot a külső szemlélők szerint a pedagógiai innováció hiánya, 

a lazuló fegyelem, a reményvesztettség jellemezte: 

„Amikor (…) tudták már a pedagógusok, hogy az intézményt be fogják zárni, a tanítás 

már nem olyan szigorú keretek között folyt, mint ahogy azelőtt. Ez részemről nem ítélet, 

ne értse félre, nekem ezt így a kollégák mesélték és mondták, tehát egy kicsit úgy 

fellazult az iskolai fegyelem is.” (iskolaigazgató, Város) 

Végül a bezárás az iskola szereplői szerint is elkerülhetetlenné vált: 

„Én úgy gondolom, hogy azt az utolsó évet aki végigcsinálta, az tényleg azt mondta, 

hogy ennek meg kell szűnnie, mert értelmetlen.” (az iskola volt tanára 2.) 
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Döntés 

 

Az iskola bezárásának kezdeményezőjeként az interjúpartnerek a helyi polgármestert 

nevezik meg – szerepét meghatározónak vélik, de nem a minden áron való bezárás 

megtestesítőjét látják benne. 

 „[a Település] polgármestere nagyon szerette volna megtartani az iskolát. (...) Nem 

vagyok benne egyértelműen biztos, hogy az önkormányzat minden tagja így 

gondolkodott, ugyanis irtózatosan nehéz volt pénzügyileg fönntartani már az iskolát. 

(…) addig húzták, amíg lehetett és ennél tovább nem lehetett.” (az iskola volt tanára 2.) 

A bezárás okai között az iskola szereplői egyértelműen a pénzügyi források hiányát jelölik 

meg: 

„Ott más érdekek nem számítottak. Talán abban, hogy nem előbb zárt be, hanem akkor. 

Ott számíthatott ilyen, hogy a gyerekek, a szülők, a dolgozók érdekei.” (napközivezető) 

Az iskolát kívülről szemlélők más jellegű, pedagógiai-szakmai érveket is sorakoztatnak: 

„Én bevallom, az iskolabezárást, most lehet, hogy sokaknak nem tetszik, amit mondok, 

jogosnak tartom. (…) ha végiggondolja, hogy egy gyerek összevont osztálya jár, és 

mennyivel kevesebb idő jut egy osztályra, egy héten, akkor ez már egy olyan hátrány, 

amit szerintem ha utána bekerül még egy jobb képességű gyerek is egy középiskolába, 

azért nagyon nehezen tud ledolgozni. Ugyanakkor azok a tárgyi feltételek és 

infrastrukturális feltételek sem voltak úgy biztosítva, hiszen az épület már viszonylag 

elöregedett, a tárgyi eszközeik nyilván nem voltak olyan fejlettek, mint egy nagyobb 

iskolában, ahol több lehetőség van.” (iskolaigazgató, Város) 

Az összevont osztály az elbeszélésekben csak negatív előjellel szerepel, ennek lehetséges 

pozitív hozadékai (ld. többek között: FORRAY, 1998; FORRAY, 2009; LAKI, 2010) fel sem 

merülnek. 

Az interjúban megszólalók az iskola bezárása után több évvel is nehezen 

szabadulnak a saját, akkori kontextusuk által felkínált narratíváktól. Ez részben azért lehet 

így, mert önmagukat is értelmezniük kell ebben a történéssorban, másrészt mert a kistérségi 

erőterek nem alakultak át az iskola megszűnésével. A szereplők számára az iskola bezárása 

nem korszakhatár: ugyanazok az indulatok, rivalizálások, sértettség jellemzik őket a 

bezárást követő két év elteltével is, azzal a hangsúlyos különbséggel, hogy ez tényleges 

intézmények formájában már kevésbé tud alakot ölteni. Ez mutatkozik meg abban is, hogy 

a maga rejtettségében a Város iskolájában azért felismerhető a Településről jövő diákokra 
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irányuló homogenizáló akarat. Még akkor is, ha ennek – a homogenizálásnak és 

rejtettségnek egyaránt – a településen túl más, például etnikus dimenziói is lehetnek.  

A bezárás motivációját egy interjúpartnerünk újabb szemponthoz köti: 

„Döntő volt ez a DDOP-s pályázat, ami ugye egyfajta integrációt próbált meg, én azt 

gondolom, hogy ráerőltetni, mert ezek az intézmények az ÁMK-ban, amik 

intézményegységként szerepelnek (művház, könyvtár, iskola), eszükbe sem jutott addig, 

hogy most egymás nyakába boruljanak, egészen addig, amíg ez a pályázat nem volt. És 

az önkormányzatok, hogyha a fejlesztési forrásokhoz hozzá akartak jutni, akkor 

kénytelenek voltak meglépni ezeket a lépéseket, és én azt gondolom, hogy a Városnak 

kellettek a Településről a gyerekek.”  (közoktatási referens) 

Az említett pályázati konstrukció ugyanis szigorú előírásokat tartalmazott a 

tanulólétszámra, a későbbi fenntarthatóságra vonatkozóan, s a megnövelt diákszám 

biztosítékot jelenthetett a pályázó önkormányzatnak. A beruházás nagysága miatt erre 

szükség is volt, hiszen többszáz-millió forintos infrastrukturális fejlesztésről van szó ez 

esetben. 

A döntés szereplői között az érintettek közül csak az önkormányzat volt 

hangsúlyosan jelen az előkészítésben.   

„Hát a dolgok nagyrészt a polgármesterek között dőltek el. Nem a két tantestület nem 

fért össze, itt a vezetésen múlott minden. Körülbelül 10 éve lebegett a fejünk felett, hogy 

bezárják az iskolát. Volt, hogy a tantestület is bement a képviselőtestületi ülésekre, de az 

utolsó döntések abszolút nem ránk tartoztak.” (az iskola volt tanára 1.) 

A megkérdezettek mindegyike jelzi: általános értelemben vett függés jellemezte az iskola 

rendszerváltást követő történetét. A kiszolgáltatottság az intézményi színtéren azt jelenti, 

hogy nem alakítója az iskola saját sorsának: részben azért, mert a fenntartói struktúra eleve 

kiszolgáltatottá teszi; részben azért, mert nincs olyan karakteres programja, víziója, amely 

mellett ki tud állni, amely mellé „híveket” (a társadalom szereplőit) tud gyűjteni. Ezzel 

együtt az iskola megszűnése kényelmetlenséget, veszteséget jelent a település számára, 

hiszen az intézményi struktúra szűküléséről beszélünk: szűkül a település nyújtotta 

szolgáltatások köre, amelynek megvannak a maga következményei. Ugyanakkor valódi 

értékvesztés mégsem következik be – pedagógiai értelemben legalábbis nem feltétlenül. A 

gyermekek magasabb általában vett pedagógiai színvonalat biztosító, szélesebb 

szolgáltatási repertoárral rendelkező, jobb minőségű infrastruktúrával, dologi és személyi 

feltételekkel rendelkező iskolákba járhatnak. Az tehát, hogy munkahelyek szűntek meg, egy 

leromlott épületegyüttesből kiköltözött az iskola, bár nyilván nyomot hagy a közösségben 
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és az egyes emberek életében, mégsem jelent önmagában veszteséget. A kérdés ténylegesen 

az, hogy miként történik meg az átstrukturálás, az az újrarendezés, amelyik az ezt követő 

évtizedekre meghatározza a kistérség oktatásának alakulástörténetét. Úgy látjuk, az 

értékvesztés nem akkor következik be, amikor az iskola megszűnik, hanem akkor, ha az 

újrarendezésre felkínált lehetőséget szalasztják el a történet alakítói.  

 

A bezárás után 

 

Az iskola bezárását követő történéseket több szálon követjük, bár mivel az iskola jogutód 

nélkül szűnt meg, akár véget is érhetne a történet. Azonban nem feledkezhetünk meg arról, 

hogy az intézmény „alkotóelemei” megmaradnak. Már nem az iskola történetét meséljük, 

mégis számtalan kérdés merülhet fel: Hogyan alakult a tanulók története? Mi lett a 

Település pedagógusaival? Mi lett az iskolaépületekkel? Kiknek a szempontjából 

bizonyulhatott hasznosnak/károsnak a bezárás? 

A falunak a kistérségi központtal kötött megállapodása alapján a tanulók a központi 

iskolába – a Város iskolájába – kerültek, bár a szülők egy része másik iskolát választott. A 

pedagógusok számára nem adódott a térségben elhelyezkedési lehetőség, valamennyien 

munkanélkülivé váltak, és mivel hosszabb távon pedagógus státuszhelyekre nem lehetett 

számítani, így elhelyezkedési esélynek vagy alacsonyabb státuszú munkahelyek, vagy 

pályázati projektek kínálkoztak. Ezek mind magukban rejtik a folyamatos egzisztenciális 

bizonytalanságot, és a kistérség számára értelmisége egy részének elvesztését. 

A tanárok elbocsátása nem jelentett azonnali megtakarítást a fenntartó 

önkormányzatoknak, mivel felmondási idejük alatt bérüket továbbra is fizetni kellett. 

Miközben ez pénzügyi hátrányként jelentkezett a fenntartói oldalon, deficitet mutatott a 

pedagógusok oldaláról is: üres iskolába jártak be hónapokig, saját feleslegesség-

élményükkel voltak kénytelenek szembenézni: 

„A legvégső esetben tudták a fölmondásunkat megcsinálni, tehát nem hiszem, hogy erre 

ők számítottak, hogy egy évig kell nekünk bért fizetni, és nincs iskola.” (az iskola volt 

tanára 2.) 

Az iskola épületei közül az egyiket eladásra kínálja az önkormányzat, eddig azonban 

nem jártak sikerrel. A bezárás „nyerteseként” tekinthetünk az óvodára, legalábbis annyiban, 

hogy az alsó tagozatosok épületét (az ún. „felső épületet”) közoktatási célra hasznosították: 

kialakításra kerülhetett egy tornaterem és egy fejlesztő szoba. A volt alsó tagozatos épület 
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további fennmaradó része 2011-ben szintén felújításra került: a kistérségi Gyerekesély 

Program pályázati keretéből napközit és játszószobát alakítottak itt ki.  

Az interjúpartnerek többsége szerint sokat nem változtatott a Település 

költségvetésén az iskola bezárása: továbbra is kiadást jelentett, hogy a normatíván felül az 

önkormányzatoknak hozzá kellett járulniuk a fenntartáshoz, miközben folyamatosan 

financiális gondokkal küszködnek. Továbbá a települések életében kevésbé van jelen az 

iskola, hiszen az megléte alatt szervezte a családok életét, alkalmanként programot kínált a 

helyieknek. 

A fogadó település (a Város) számára az intézményi kapacitás jobb kihasználása 

feltétlenül előnyt jelent, hiszen a tanulólétszám folyamatos csökkenése ott is tapasztalható 

volt. 

„Az én véleményem az volt, hogy nagy örömmel fogadták, mert 50 fő normatívát láttak 

benne. De szerintem nem gondolták át, hogy sokkal problémásabb ez a dolog, mint 

ahogy elsőnek látszott, tehát befogadni 50 gyereket, nagyrészt romát egy iskolába, és 

folyamatosan szidták őket.” (az iskola volt tanára 2.) 

A szülők számára többletkiadást csak abban az esetben jelent a bejárás, ha nem az 

iskolabuszt veszik igénybe. Más problémákkal azonban szembesültek: a bejárás 

nehézségeivel, a gyermekek beilleszkedési problémáival.  

 „… akkor is sajnálták, nem szerették volna, hogy bezárják az iskolát, de most aztán 

nagyon emlegetik és visszasírják. Nekik sokkal nehezebb az, hogy egy elsős gyereket 

hajnalok hajnalán felkelteni, mert akkor jön a busz és elküldeni egy másik településre, 

vagy ugyanez a hazaérkezéskor. Tehát ők most szembesültek azzal, hogy jó volt, hogy 

volt helyben iskola.” (napközivezető) 

Az iskolaváltásra két alternatíva kínálkozott: a fogadó intézménynek kijelölt Város 

iskolájába vagy – szülői döntés alapján – a Szomszéd Település iskolájába tudták a szülők 

beíratni a gyermeküket. A Település tanulói hirtelen felértékelődtek, mindkét iskola szerette 

volna, ha tanulólétszámát növelheti. A Szomszéd Település iskolájának választása mögött 

húzódhat az az ok, hogy a volt intézményhez létszámában hasonló, családias légkörű iskola, 

ahol számos programot működtetnek, többek között a szülőkkel való kapcsolattartásra is 

hangsúlyt helyeznek.  

„Talán úgy gondolták a szülők, hogy mégiscsak barátságosabb.” (az iskola volt diákja) 
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Az interjúpartnerek beszámolói szerint a Városban a befogadás és a beilleszkedés 

sok problémát vetett fel132, melyek közül az új helyzetre való felkészülés – illetve a helybeli 

szülők, pedagógusok felkészítésének – hiánya kiemelt helyen szerepel. Az iskolaváltás 

általában is sok feszültséggel jár az összes érintett szereplő számára, hiszen eltérő 

szocializációs közegek találkoznak, s az idegenség sokféle élményének feldolgozására, 

értelmezésére az iskola világa általában nincs felkészülve. Ebben az esetben mindez 

hatványozottan jelentkezik. Részben azért, mert nagy gyereklétszámot érint az iskolaváltás, 

részben azért, mert az érkezők és fogadók között jól érzékelhető a társadalmi különbség (a 

2010/2011-es tanévben 27 tanulója volt a Településről az iskolának, közöttük 25 hátrányos, 

20 halmozottan hátrányos helyzetű). Továbbá a fogadó oldalon az egyébként is jelentkező 

félelmeket az etnikai színezetű előítéletek tovább terhelték. 

„A másik nagy ellenállás meg (…) a (…) pedagógusokban volt és talán a szülőkben is. 

(…) Nagy problémákat vetett fel az, hogy előkészületlen és átgondolatlan volt ebből a 

szempontból az iskolabezárás, merthogy nem készítették fel a pedagógusokat sem arra, 

hogy 40 hátrányos helyzetű gyermek fog idejönni” (közoktatási referens) 

„Meg kellett küzdeniük az előítéletekkel. Volt egy tanítványom, aki kitűnő tanuló volt és 

azt mondták neki, hogy itt majd nem fog a semmire ötösöket kapni, mint [a 

Településen], de még mindig ő az osztály legjobb tanulója.” (az iskola volt tanára 1.) 

Az érintettek többsége úgy látja, ezek a problémák kevésbé jelentkeznek azokon az 

évfolyamokon, amelyeket már a bezárás után indítottak. 

Az említett nehézségeken túl a Város iskolája kétségtelenül többféle szolgáltatást 

tud nyújtani a tanulóknak, mint amennyire a Településen lehetőség volt: bővebb a szakköri 

kínálat, működik tanulószoba, helyben található a zeneiskola, gazdagabb az 

eszközellátottság. Hátrányként viszont többnyire megfogalmazódott a személyes törődés 

hiánya, mely az iskola méretéből és a lazább személyes ismeretségből adódhat, ill. az, hogy 

bár több a lehetőség, ezekkel nem biztos, hogy élni tudnak a diákok. 

Mint említettük, a Város iskolájának fontos volt, hogy létszáma növekedjen – azzal 

azonban nem számoltak, hogy a 2009-ben még 402 fős intézményben 2013-ra már 100 

fővel csökken a létszám. Interjúpartnereink szerint ez nem csupán a környező települések 

csökkenő gyereklétszámából adódik, hanem nagy szerepet játszik az is, hogy egyrészt a 

Településen mind több szülő választotta a Szomszéd Település iskoláját gyermekének, 

másrészt a Városban lakó szülők közül többen – és ebben nagy szerepe van annak, hogy a 

                                                           

132 Ezt erősíti meg egy másik, a kistérségben lezajlott kutatás is (vö: KOVÁCS – VÁRADI, 2012). 
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Település diákjai iránti ellenérzés bár csillapodott, de meg nem szűnt – más településre 

íratják már első osztályba a gyermekeiket vagy választanak a hatodik évfolyam elvégzése 

után hatosztályos gimnáziumot. Ily módon a tanulói migráció jelentős létszámcsökkenést 

eredményezett. Azt tapasztaltuk, a Város iskolája nemcsak a bezáráskor nem készült fel a 

Település diákjainak fogadására, de később sem fogalmazott meg válaszokat. 

 

Napközi nyílik 

 

A fentebb vázolt praktikus nehézségeken túl kevésbé megfogalmazhatóan, mégis 

egyértelműen megmutatkozik, hogy az iskola megszűnése tényleges, kitöltetlen teret 

hagyott a falu életében, amely míg létezett – úgy tűnik –, kevésbé tudta megmutatni 

létezésének fontosságát.  

Mindezek következményeként – elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók segítésére 

– 2011-ben pályázati forrásból, a kistérségi komplex Gyerekesély Program keretében – 

mely a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiához133 illeszkedett – napközi nyílt a 

Településen, megvalósítva ezzel a „helyben történő (délutáni) oktatás” egy alternatív útját. 

A többcélú kistérségi társulás által benyújtott pályázat révén napközit és játszószobát 

alakítottak ki a már említett „felső épület” két volt tanterméből, így összességében az 

épületek egyike megtartotta oktatási-nevelési funkcióit. A pályázat célja az volt, hogy 

délelőttönként a négy év alatti gyermekeknek és szüleinek biztosítsanak közös 

játéklehetőséget, képességgondozó foglalkozásokat, délután pedig extrakurrikurális 

tevékenységként az iskolák tanulóinak nyújtsanak lehetőséget tanulástámogatásra és 

szabadidős foglalkozásokra, két volt helyi tanár vezetésével. A napközire az 

interjúpartnerek kezdettől fogva közösségformáló erőként tekintettek.  

„Mondjuk a most megnyílt napközit nagyon jól fogadták, jó közösségkovácsoló ereje is 

van, mert így nem lesz az, hogy te az egyik iskolába jársz, én meg a másikba, és akkor 

már nem is vagyunk barátok.” (az iskola volt tanára 1.) 

A kistérségi komplex gyerekesély programban munkához jutó volt tanárok lelkesen fogtak 

hozzá a napközi megszervezésének. 

„… elmentünk az összes gyerekes családhoz (…), és tájékoztattuk őket, hogy indulni fog 

itt egy napközi, és hogy mit fog takarni. És megkérdeztük a véleményüket, hogy mit 

szólnak ehhez, az igényeiket, és hogy igénybe vennék-e szolgáltatásokat. És akkor ezt 

                                                           

133 Lásd még: IV/1. fejezet – Kisiskola és hátrányos helyzet 
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mindenki örömmel fogadta, és mi is örültünk, és volt akkor egy kistérség által tartott, 

falugyűlésnek mondanám, ahol még bővebb tájékoztatást kaptak (…), és nem csak a 

napköziről, hanem az egész kistérségben a program működéséről. És aláírták a 

jelentkezési lapot és megkezdtünk.”(az iskola volt tanára 1.) 

A felújított épület felszereléséhez is hozzájárult a pályázat, emellett a volt iskolai 

könyvtártól, az óvodától és magánszemélyektől kapott felajánlásokból alakították ki a 

környezetet. 

Egy napközi létrehozása a kistérség területén a gyerekszegénység elleni pályázati 

kiírás kötelező eleme volt134, azonban ezt a tanulássegítő-közösségépítő tevékenység-

együttest a kiírás szerint egy óvoda-iskola nélküli településen kellett kialakítani. A kötelező 

elemen felül vállalta a többcélú kistérségi társulás, hogy a Településen is bevezeti a 

szolgáltatást, mivel ezt többen is (óvodavezető, közoktatási referens, polgármester) 

fontosnak tartották a faluban ill. a kistérségben. Az interjúpartnerek az okok közé sorolják a 

fentiekben már említett tapasztalást, miszerint a Településen lakó gyerekek az első adandó 

alkalommal indulnak haza a Városból, valamint azt, hogy a beilleszkedés alapvetően 

problémákkal terhelten zajlott. 

„… ez a program aközben készült, mikor bezárt az iskola és érezték ezt a problémát, 

hogy bejön 50 vagy 60 gyerek a Településről és nem biztos, hogy tudják kezelni a Város 

tanárai.” (az iskola volt tanára 2.) 

A Város iskolájában is többnyire pozitívan látták a napközi működését, egy éves tapasztalat 

alapján a következőképpen nyilatkozott erről az igazgató: 

„Ez a napközi nagyon népszerű. Azt mondják a kollégáim, hogy nincs annyi hely, ahány 

gyerek szeretne ott részt venni a munkában. Tehát ők innen elmennek fél 2-kor vagy fél 

4-kor, ugye az iskolabuszokkal, illetve a rendes járattal, mert a szülők választhattak, 

hogy melyiket szeretnék inkább, és utána mennek oda a napközibe, ugye ott számítógép 

van, foglalkozásokat tartanak nekik, tanulnak velük, hogyha igénylik, tehát 

megpróbálják ezeket a lehetőségeket pluszban biztosítani.” (iskolaigazgató, Város) 

Az igazgató által megfogalmazottak azonban azt is jelzik, az iskola pedagógusainak 

valóban gondot jelentett a Település diákjainak fogadása, és a napközi egyúttal lehetőséget 

                                                           

134 Emellett más kötelezően megvalósítandó pályázati elem irányult a kistérségben élő gyermekek helyzetének 

javítására, így többek között létrejött a kistérségi gyerekesély bizottság, hosszú távú stratégiát készítettek, 

szakmaközi műhelyek alakultak, közösségi házat építettek és működtetek egy szegregátumban. Ezeket 

kiegészítették olyan projektelemek, melyek a helyi igények felmérése után születtek – példaként említhetjük a 

tanárok munkáját segítő kistérségi pedagógiai műhelyt vagy a jelen témánk szempontjából fontos napközit a 

Településen. 
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is nyújtott számukra, hogy a probléma megoldását az iskola falain kívülre helyezzék, 

hivatkozva arra, hogy a napközi pedagógusai azok, akik „értik a gyerekek nyelvét”. 

„Egy ottani volt kolléga, tehát ott tanított tanár közreműködésével, aki ezt a napközit 

most működteti. Én biztos vagyok benne, hogy ez azért nagyon jó, mert ő ismeri az 

ottani családokat, ismeri az ottani gyereket, nagyon sokat közülük. És tudja azt a 

hangnemet, tud velük beszélni, tud velük szót érteni.” (iskolaigazgató, Város) 

A napközi működése azonban nem volt zökkenőmentes. Nagy problémát jelentett, hogy a 

pályázat nem biztosította a költségek teljeskörű kifizetését, a falu azonban anyagi 

helyzetéből adódóan nem tudta a fenntartási költségeket fedezni, így a téli hónapokban 

bizonyos időszakokra az óvoda egyik termébe szorultak a gyermekek, ami pedig felborította 

mind a napközi, mind az óvoda kialakított rendjét. További gondként jelentkezett, hogy 

nem oldották meg az internet-elérést, ami pedig mind a diákok, mind a napközi munkatársai 

számára hátráltató tényezőként jelentkezett. 2013-ban új helyzet állt elő: a gyerekek egyre 

több időt töltöttek az iskolában, majd az „egésznapos iskola” törvényi bevezetését követően 

a tanulók nagy része egész délután az iskolában maradt. A napközi, ami addig a mindennapi 

tevékenységei között nagy hangsúlyt helyezett a tanulásra, ezt mind kevésbé tudta 

megvalósítani. A nyitvatartási időt így átalakították, az addigi 17 óra helyett 18 óráig 

tartottak nyitva, és főként a szabadidős programokra koncentráltak. 

 Ahogy egyre közeledett a pályázat lezárásának határideje (2013. december 31.), 

minden programelem esetében előfordult, hogy a munkatársak újabb álláslehetőséget 

kerestek, így egyre nagyobb lett a fluktuáció. Ez nem hagyta érintetlenül a napközi 

működését sem. Végül a pályázatot meghosszabbították, így a 2013 decemberében bezárt 

napközi 2014 tavaszán-nyarán még működött, igaz, az anyagi lehetőségek beszűkülése 

miatt már csak egy munkatársat tudtak foglalkoztatni. A napközi 2014. július 31-én végleg 

bezárt. 

 Működése alatt a napközi a nyári szünetben is nyitva állt. A helyi gyermekeknek 

sokféle szabadidős programot kínált, emellett 50 fő részére biztosított étkezési lehetőséget, 

és balatoni nyári táborba, sporttáborba, erdei táborba is többen eljuthattak. A pótvizsgákra 

való felkészítés is a nyári programok része volt, és mindhárom évben sikeresen vizsgáztak 

azok, akik igénybe vették a napközinek ezt a szolgáltatását. Erre tényleges eredményességi 

mutatóként tekinthetünk, azonban az, hogy ténylegesen milyen hatékonysággal működött a 

napközi a három év alatt, kevésbé mérhető. A kimutatások alapján annyi feltétlenül látható, 

hogy – bár nem volt kiegyensúlyozott a napközi látogatottsága – sok gyermeket és velük 

együtt szüleiket sikerült megszólítania a napközinek. A 2013. december havi nyilvántartás 
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szerint összesen 25 fő vett részt a napközis foglalkozásokon, egy-egy napon 18-23 fő jelent 

meg. Az összesített kimutatás szerint 60 fő vette igénybe a napközit működésének 3 éve 

alatt, közöttük 44 halmozottan hátrányos helyzetű, további 6 hátrányos helyzetű gyermek 

volt. 

 A projektet összegző beszámolóban a program munkatársai a napközi legfontosabb 

hozadékaként azt jelezték, hogy olyan közösségi tér jöhetett létre, ahol támogató légkörben 

zajlott a tanulás és a szabadidős programok. Azt feltételezzük, hogy napközi tényleges 

hasznossága és jelentősége csak bezárását követően nyilvánul meg. 

 

Az iskola újranyitásának lehetősége 

 

Az iskolabezárást követő harmadik esztendőben megszületett a 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről, mely deklarálja, hogy nyolc alsó tagozatos korú gyermek szüleinek 

igénye esetén meg kell szervezni egy alsó tagozatos tagiskola működését az adott 

településen. Az interjúpartnerek egyike sem látja azonban esélyét annak, hogy a 

közeljövőben újra működjön iskola a Településen. 

„Hát ha engem kérdez, akkor én mint mondtam, sem szakmai, sem pénzügyi téren úgy 

érzem, hogy ennek nincs reális lehetősége.” (iskolaigazgató, Város) 

„Én a polgármestert hallottam, hogy ha véletlenül 8 szülő akarja indítani, akkor 

lebeszéli róla.” (az iskola volt tanára 1.) 

„A polgármester, az önkormányzat szerették volna az intézmény megszűnését. Nem úgy 

életék meg, mint egy kényszerhelyzetet, amit már nem tudnak semmiképp elkerülni. 

Tehát ők nem akarják semmiképp az intézményt újraindítani. Én inkább csak azt 

szeretném – már nem is azt, hogy legyen újra ott iskola, hanem –, hogy ezek a 

mikrotérségi iskolák (…) ne szűnjenek meg.” (közoktatási referens) 
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3. Egy iskola (újra)indítása 

 

 

 

Ahogy arról egy korábbi fejezetben írtunk, 2011. márciusában a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium közzétett egy pályázati felhívást a bezárt kisiskolák újraindításának 

segítésére. A pályázók közül négy fenntartó nyerte el a támogatást, s a nyertesek között 

található egy baranyai település is, melynek alsó tagozatos, osztatlan iskolája 1976-ban 

szűnt meg a korszakot jellemző körzetesítés következtében135 - így esetükben nem egy 

néhány évvel ezelőtti bezárást negligál a nyertes pályázat, hanem egy harmincöt éve történt 

iskolamegszüntetést. 

 Esettanulmányunkban136 a helyi társadalomra, szereplőire, a szereplők sajátos 

viszonyrendszerére, a térség intézményi hálójára, az iskolaindítás motivációira 

koncentrálunk, keresve a választ a hogyan történt és miért kérdésekre (GOLNHOFER, 2001: 

19). 

 

A település 

 

Az esettanulmány helyszíne egy 450 fős település, amit megtalálunk a társadalmi-gazdasági 

és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) 

Kormányrendelet melléklete által sorolt hátrányos helyzetű települések listáján. A megye 

növekvő lélekszámú településeit elemző tanulmány (MOLNÁR, 2007) alapján összegezve a 

falu helyzetét hangsúlyos elemnek tekinthetjük, hogy a lakosság növekedési arányszáma 

(természetes szaporodás) szerint harmadik helyen állt az 1990-2006 közötti időszakban, 

11,7‰-es mutatóval (MOLNÁR, 2007: 5), s ezzel összefüggésben a harmadik legfiatalabb 

korstruktúrával rendelkezett (MOLNÁR, 2007: 7). Az iskolanyitás évét tekintve a 2011-es 

területi statisztikai adatok szintén egy fiatal korstruktúrát mutatnak: a lakók 27 %-a 14 év 

alatti, míg a 60 év feletti korosztály aránya 7 % (KSH TERÜLETI…, 2012). Az öregedési 

index – ami az időskorú népesség gyermekkorúakhoz viszonyított arányát mutatja137 – a 

                                                           

135 A központi iskola és körzetének részletesebb elemzésével foglalkozott: ZOLNAY, 2007. 
136 A kutatás eredményeinek korábbi, rövidebb összefoglalóját lásd: ANDL, 2013a. 
137 Az öregedési index az idős korú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) 

viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának 
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2011. január 1-jei adatok alapján a településen 15,8%, s ez messze eltér a magyarországi 

(122,7%), de a dél-dunántúli (114,7%) adatoktól is, figyelembe véve azt is, hogy 

alacsonyabb lakosságszám esetében a számított adatok nagyobb százalékos eltérést 

mutathatnak.  

22. táblázat: Az állandó népesség száma K településen (2000-2010) 

 

Év 
Állandó népesség 

száma (fő) 

2000.  431 

2001.  443 

2002.  442 

2003.  459 

2004.  444 

2005.  445 

2006.  437 

2007.  442 

2008.  444 

2009.  438 

2010.  450 

Az adatok forrása: KSH TERÜLETI…, 2012  

 

A lakosságszám annak ellenére nem csökken (lásd 22. táblázat), hogy a rendelkezésre álló 

adatok szerint a migráció negatív előjelű, vagyis az állandó elvándorlások száma 

meghaladja az állandó odavándorlások számát – a meglévő KSH-adatok szerint ez 2002-

2010 között 225 ill. 191 fő (KSH TERÜLETI…, 2012). 

Az idézett mű az iskolai végzettségi adatokra vonatkozóan megállapítja, hogy a 

helyi lakosok körében többnyire a 8 általános iskolai osztályos végzettség dominál 

(MOLNÁR, 2007: 10). A munkanélküliség a faluban magas arányú, a gazdasági aktivitási 

adatok (2001) a lakosok 12,9%-ának foglalkoztatottságáról számolnak be (MOLNÁR, 2007:), 

                                                                                                                                                                                 

legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. 

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html [2012. 07. 24.] 

 

 

 

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html
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a 2006-2010 közötti időszakra vonatkozóan éves átlagban 106 fő a nyilvántartott 

álláskereső (KSH TERÜLETI…, 2012), ami a munkaképes korúak közel 40%-a. Helyben a fő 

foglalkoztató az önkormányzat, emellett leginkább a – főként a szőlészetekben zajló – 

szezonális munkákba tudnak bekapcsolódni az itt lakók. 

Az infrastrukturális mutatók sem láttatnak kedvezőbb képet az iskolanyitás évében: 

a közüzemi ellátottság adatai szerint a vízhálózatba, gázhálózatba bekapcsolt lakások 

aránya 0% (KSH TERÜLETI…, 2012). 

Dél-Baranya és annak települései számos – elsősorban romákra/cigányokra irányuló 

– kutatás tárgyát képezik, így a vizsgált település lakosságát tekintve is vannak becsült 

adataink. Fleck Gábor és Virág Tünde ’90-es évek második felében végzett vizsgálata 

három kategóriába rendezi az Ormánság településeit: a „csaknem tisztán beás falvak” 

között négy, a „beás többségű falvak” között 11 települést említenek, míg a többit oda 

sorolták, „ahol a beások aránya nem éri el a lakosság felét” (FLECK – VIRÁG, 1998: 1). 

Településünk a második kategóriában található, az ezredfordulóra beás többségű faluvá 

vált. A helyiek becslése szerint jelenleg a cigány/roma lakosság aránya 70%-ra tehető – 

ugyanezt az arányszámot a kistérség közoktatás-fejlesztési terve 80%-ra teszi (KKFT, 2009: 

22) –, többségében beások élnek a faluban.  

 

Adalékok a térségről  

 

A fenti adatokat tágabb kontextusba helyezi a település térségi elhelyezkedése. A falu az 

ország egyik leghátrányosabb területén, a Dunántúl déli határvidékén, az Ormánság szélén 

található. A térség sorsa a második világháborút követően mind kedvezőtlenebbül alakult. 

Az itt lévő települések egyre inkább kiszolgáltatottá váltak egy általuk nem befolyásolható 

településfejlesztési stratégiának. Ez a stratégia Magyarország más, hasonló helyzetű 

térségeiben hasonlóképp zajlott, s közel ugyanazt eredményezte. A korszak 

településhálózat-fejlesztési koncepciója nem támogatta az aprófalvas vidékeket, a települési 

hierarchia alján elhelyezkedő falvak fejlesztéséről lemondott. Ezzel együtt a környező 

városokat érintő – sok esetben erőltetett – iparfejlesztés hatására migráció indult e nagyobb 

települések irányába, ami a lakosság jelentős részének – elsősorban a fiatal, szakképzett 

réteg – elvándorlását okozta. Mindezt fokozta a területfejlesztési koncepció azon vonulata, 

mely a jugoszláv határ közeli, Dráva-menti területre nem tervezett beruházásokat, 

fejlesztéseket, így a térség településeinek többsége egyre hátrányosabb helyzetbe került 

(BARANYI – G. FEKETE – KONCZ, 2003: 6). A Dunántúl déli határvidékén a roma, cigány 
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népesség területi koncentrációja és szegregációja részben ezeknek a folyamatoknak az 

eredményeként értelmezhető: „A megüresedett házakba az 1960-as és az 1970-es években 

költöztek be az addig telepeken élő cigányok, amit a helyi tanácsok is támogattak. A ma 

teljes mértékben cigányok lakta Gilvánfára is csak az 1920-as évek elején költözött be az 

első cigány, majd az évszázad második felében a folyamatos elvándorlásnak köszönhetően 

teljesen cigányok lakta településsé vált a falu.” (BARANYI – G. FEKETE – KONCZ, 2003: 6) 

Ladányi János és Szelényi Iván korábban már idézett kutatásai is rámutatnak arra, hogy a 

60-70-es években jelentős népességcsere ment végbe a periférikus, aprófalvas vidékek egy 

részén: a szelektív migráció eredményeként „vidéki slumok jöttek létre, sőt, egyes 

esetekben vidéki roma gettók. Sok nincstelen vidéki roma, aki azelőtt a falu melletti 

cigánytelepen lakott, beköltözött a megüresedett házakba.” (LADÁNYI – SZELÉNYI, 1997: 8) 

Baranyában Gilvánfa mellett Alsószentmárton ennek gyakran emlegetett példája, míg az 

észak-magyarországi határvidéken, a Csereháton Csenyéte áll több mértékadó kutatás 

középpontjában. A 60-as években a vizsgált település története is hasonlóan alakult: a 

megüresedő házakba beköltöztek a cigánytelep lakói. (VIRÁG, 2008: 87) 

 

A térség közoktatási intézményei 

 

Hogy az iskola születésének történetéhez közelebb jussunk, elengedhetetlen a 

gesztortelepülés (L) iskolakörzetének feltérképezése. A kistérségben található falvak között 

a körzet négy településének (K, L, M, N) sorsa összefonódott138, s ezt jól szemlélteti a 

helyi közoktatás szervezésének módja, eddigi története. Az 1960-as évektől végbemenő 

iskolakörzetesítés139 hatására lett az L-i iskola a körzet központi intézménye. 1976-ban 

először M, majd K iskolájának „bekörzetesítése” történt meg, ugyanis megszűntették a 

települések alsó tagozatos, osztatlan iskoláit, s a tanulókat fogadó intézményként a körzeti 

iskolát jelölték meg. N nyolc évfolyamos általános iskolája 1971-ig létezett, ezt követően 

csak alsó tagozat működött a településen. Fontos megjegyeznünk, hogy 1966-ig két iskola 

volt a faluban: a „sokac iskola” és a „cigány iskola”. A „sokac iskola” bezárása 

felgyorsította a sokác lakosság elvándorlását, mely a 70-es évekre teljes lakosságcserét 

eredményezett a településen. A körzetesítés hatására kialakult struktúrában az L-i iskola 

                                                           

138 A továbbiakban a települések nevét az ABC egymást követő nagybetűivel (K, L, M, N) jelöljük. A 

toldalékolástól függetlenül a tanulmány megtartja a nagybetűs jelölést. 
139 Az iskola történetét az L-i iskola igazgatójával készített interjú, valamint Zolnay János vonatkozó írása 

(ZOLNAY, 2007) alapján foglaljuk össze. 
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körzeti iskolaként működött egy tagintézménnyel, az N-i alsó tagozatos iskolával. A 

lakossági migráció, az intézményátszervezés, valamint a helyben maradó szülők 

iskolaválasztása következtében – egy interjúalanyunk becslése szerint – már a 70-es 

években 80%-ra tehető a körzeti iskolában a cigány tanulók aránya. 2004-ben az N-i 

önkormányzat határozatot hozott a tagintézmény önállóvá válásáról, és terveik között előbb 

hat-, majd nyolcosztályos iskola kialakítása szerepelt. A tanulólétszám várt növekedése 

azonban elmaradt. Ennek leginkább az az oka, hogy a szülők az eddigi iskoláikból 

(leginkább a közeli város katolikus és református általános iskolájából) nem íratták át 

gyermekeiket a helyi általános iskolába. Mivel a közoktatási törvény módosítása 2006-tól 

nem tette lehetővé 1-4 osztályos iskola további önálló működését, N kénytelen volt feladni 

önállósági törekvéseit, és intézménye újfent az L-i iskola tagintézményévé vált, majd a 

2008-09-es tanévben bezárta kapuit. 

Vizsgálatunk időszakában (2011-2012) közoktatás szempontjából a térséget – egy 

interjúpartnerünk megfogalmazásával élve – „fenntartók és intézmények szövedékeként” 

jellemezhetjük, s mindez néhány négyzetkilométeres területen, ahol az iskolakörzet négy 

településének összlakossága nem éri el a 2500 főt. 

 

11. ábra: A térség települései és közoktatási intézményhálózata (2011/2012-es tanév) 

 

(saját szerkesztés) 

 N (1223 fő) 

L (321 fő) 

K (450 fő) 

M (361 fő) 

R (2624 fő) 

P (215 fő) 

O (1570 fő) 

3,5 km 

2,7 km 

3,7 km 

2 km 

3,2 km 

 

7,8 km 

- K óvoda 

tagintézménye 

- egyházi óvoda 

- egyházi gimnázium 

és szakiskola 

- óvoda 

- körzeti általános iskola  

- EGYMI 

telephelye 

- óvoda 

- L körzeti általános 

iskola tagiskolája 

- óvoda 

- egyházi általános iskola  

- óvoda 

- általános iskola  
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A fenti ábra a négy település területi elhelyezkedését, egymástól való távolságát, valamint a 

közoktatási intézményeket szemlélteti (11. ábra). A „fenntartók és intézmények szövedéke” 

az iskolanyitás idején (2011) a következőképpen bontakozik ki: 

- L-ben található a körzeti általános iskola, aminek fenntartója a négy település 

önkormányzati társulása. Ugyanitt található egy önálló óvoda, amit a falu M-mel közösen 

tart fenn. 

- M-ben egy sajátos nevelési igényű tanulókat oktató, megyei fenntartású EGYMI 

(Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) telephelye működik, ami 36 általános 

iskolás (30 fő kollégista) fogadására képes. 

- K-ban óvoda és egy 1-3. osztályos általános iskola működik, az utóbbi az L-i körzeti 

általános iskola tagiskolájaként. Az óvoda fenntartója K és N társulása, míg az iskoláé az 

említett négy település. 

- N-ben két óvodát is találunk: az egyik önkormányzati óvoda, 2008 szeptemberétől a 

K-i óvoda tagintézménye, a másik egyházi (katolikus) fenntartású. Általános iskola nem 

működik a településen, azonban gimnáziumot és szakiskolát működtet 2004-től buddhista 

egyház. 

A közoktatási intézményhálózat részletesebb megismeréséhez a térség határait 

érdemes tágítanunk, mivel az iskolakörzetre illetve a vizsgált településre hatást gyakorolnak 

azok a nagyobb települések, melyek a kistelepülési hálózat határait jelölik ki.  

- R-ben a helyi önkormányzat fenntartásában működik az óvoda és az általános iskola 

is. A nagyközség gyára révén a prosperálóbb települések közé tartozik.  

- O mindössze 5 km-re található K-tól. Itt három falu társulása tart fenn egy óvodát, a 

helyi általános iskola pedig 2010-ben került egyházi (református) fenntartásába. 

- A stilizált térképvázlatunkon nem szereplő kistérségi központ, S szintén színesíti a 

tágabban értelmezett térség közoktatási helyzetét, s egyes iskolái jelentős szívóhatást 

gyakorolnak egyes településekre: a tanulói migráció célintézménye az N-i tanulók esetében 

a katolikus és – kisebb részben – a református általános iskola, míg az L-i diákok nagyrészt 

a város önkormányzati iskolájába járnak. 

Az események pontosabb megértéséhez azonban fontos megjegyeznünk, hogy a 

területi szegregáció és a tanulói migráció következtében a körzeti iskola erős 

szegregációját tapasztalhatjuk: 2009-ben az iskola 191 tanulójából 188 hátrányos, 167 

halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelkedően magas a cigány tanulók aránya, a bejáró 

diákok száma pedig 189, kisebb hányaduk a vizsgált településről (K), nagyobb részük N-
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ből utazik naponta. Láthatóan az iskola nem a helyiek iskolája, ami szoros összefüggésben 

áll azzal, hogy miután növekedett a cigány, roma tanulók száma az intézményben, a szülők 

közül egyre többen döntöttek úgy, hogy R-i vagy S-i iskolát választanak gyermekük 

számára. Azonban mára nem csupán a nem cigány, roma szülők választanak más iskolát. A 

legnagyobb elszívó hatást az S-i katolikus iskola gyakorolja – főként az N-i diákokra –, 

ami „mára szintén roma többségűvé vált: a katolikus iskolába járó cigány tanulók több 

mint nyolcvan százaléka cigány többségű tanulócsoportba jár” (ZOLNAY, 2007: 68). Virág 

Tünde a Dráva menti falvak helyzetét elemezve úgy véli, nem etnikai alapú elvándorlásnak 

vagyunk tanúi, mivel az iskolába „a cigány gyerekek közül is csak azok járnak, akiknek 

nincsen más lehetőségük”, a szülők anyagi és kulturális tőkéje nem teszi lehetővé a 

tényleges iskolaválasztást. (VIRÁG, 2008: 94) Azt azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy 

miközben társadalmi státusz szerinti iskolaválasztás történik, éppen a társadalmi státusznak 

meghatározó eleme az etnikai dimenzió, mely így nagy szerepet kap a tanulói migráció 

motivációi között.  

A Drávaszög közoktatási helyzetét elemző tanulmányában Zolnay János az általunk 

is vizsgált iskolakörzetet közoktatási vákuumhelyzetként jellemzi (ZOLNAY, 2007: 40-47). 

Értelmezésében vizsgálata időszakára, 2007-re az L-i és az akkor még működő N-i iskolába 

járó tanulók (220-230 fő) szélsőségesen kirekesztett helyzetbe kerültek, az integrált 

oktatásban való részvételük kizárt: „Szóba sem kerülhet az, hogy bármelyik környékbeli 

iskolacentrum befogadná őket, ugyanakkor az iskolát fenntartó önkormányzatok is 

ellenérdekeltek az iskola fenntartásában, és sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem 

vállalnak azért, hogy az intézmény legalább minimálisan kielégítő feltételekkel 

működhessen. (…) senkinek sem „kellenek” és senki sem hajlandó felelősséget vállalni 

értük.” (ZOLNAY, 2007: 70) Az iskola támogatása, fejlesztése az érintett települések 

körében más-más kérdést vet fel, bár ugyanazzal az eredménnyel: Miért támogassanak a 

helyiek egy olyan iskolát, ahová a „saját” gyermekeik nem járnak? És miért támogasson 

egy iskolát egy másik település, ha – bár gyermekeik odajárnak – nem az ő tulajdonuk az 

épület, s az intézmény nem az ő településüket gazdagítja? Vélhetően ennek és 

természetesen a falvak szélsőségesen sanyarú gazdasági helyzetének is köszönhető, hogy 

vizsgálatunk idején az iskola zömmel az állami normatívából kell, hogy gazdálkodjon.  

Mindezt kiegészítve fontos megjegyeznünk, hogy a fenntartói felelősség hiánya csak 

egy olvasata a történetnek. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a pedagógusok felelősségvállalása 

meghatározó tényező az iskola megfelelő működése érdekében. S az intézményben az 

elmúlt években jelentős változások történtek. Vizsgálatunk idején az alsó tagozat 
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iskolaotthonos formában működik, igyekeznek a tanulói szükségletekhez igazítva 

kialakítani a napi működést. Megszűnt a szegregált SNI-tagozat, a sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált oktatásban vesznek rész. Bevezetésre került a hátrányos helyzetű tanulók 

támogatását célzó iskolai integrációs program, és az ennek megvalósítására elnyert 

pályázatok az iskola programjainak bővülését eredményezték – többek között tantestületi 

továbbképzések, a diákok számára szervezett projektnapok, erdei iskola, 

színházlátogatások, kirándulások megvalósítására fordították az elnyert összeget. Az iskola 

pályázat révén felújította számítógépparkját és digitális táblákat vásárolt. A változások 

hosszú távú eredményei azonban még nem láthatók. 

 

Az iskolanyitás 

 

Az óvoda 

 

K 20 fővel tervezte indítani az iskolát a meglévő óvoda épületében, s az adottságoknak 

megfelelően L tagiskolájaként működik az intézmény. A faluban található óvoda 2004-ben 

helyi kezdeményezésre, pályázati forrás kiaknázásával nyílt meg egy olyan településen, 

ahol ezt megelőzően soha nem volt óvoda. Az „Asta Pentru Noi” óvoda tevékenységei közé 

tartozik a cigány kisebbségi nevelés is. Erre utal az óvoda beás neve („Ez értünk [van]”), 

amelynek jelentésképző ereje számos, inkább metaforikus alakzatot tesz valóságossá: a 

többes számban („noi”) egyszerre mutatkozik meg a faluközösség és az ott élő beás 

népesség identitása, a település megóvásának közösségi vágya. A gyermekközösség pedig 

ennek garanciája, miközben a „mi” a számukra válik a leginkább valósággá: az épületet, a 

benne tevékenykedő felnőtteket, játékaikat és sportszereiket jelenti.  

Az óvodai integrációs programot is megvalósító intézménybe a 2011/2012-es 

nevelési évben 23 gyermek járt – a faluban minden óvodáskorú itt jár óvodába, a szülők 

egyike sem választ más településen lévő intézményt. Néhány éve azonban folyamatosan 

problémát okoz a fenntartás, felmerült az egyházi fenntartás gondolata is. 

 

A szereplők 

 

Az iskolanyitás nem történt zökkenőmentesen. „Nehéz a négy falut összehozni” – így szólt 

az egyik interjúpartnerünk mondata, ami utalt arra, hogy a fenntartó önkormányzatok között 

több esetben érdekkülönbség húzódik.  
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Az események középpontjában a helyi roma kisebbségi önkormányzat támogatását 

is élvező K-i polgármester áll, aki az iskolaindítás fő katalizátora, a kezdeményezés 

elindítója. L nem érdekelt a „saját” iskola fenntartásában vagy működtetésében, mivel helyi 

diákok csekély számban találhatók a tanulók között. N, mint az iskolakörzet legnagyobb 

települése és gesztor fenntartója viszont helyben szeretne általános iskolát. Az 

interjúpartnerek szerint szintén indult a kisiskolák újraindítására kiírt pályázaton, 

nyolcosztályos intézményt kívánt létrehozni, de pályázatát elutasították – a K-ra vonatkozó 

nyertes pályázatot azonban gesztorként N-nek kellett aláírnia. A négy fenntartó közötti 

konfliktusos viszony tovább mélyült: az alapító okirat módosítására volt szükség, ezt 

azonban a gesztor önkormányzat halogatta. Az intézmény alapító okirata arról tanúskodik, 

hogy míg a három település képviselő-testülete már 2011. május 24-én határozatot hozott a 

dokumentum módosításáról, addig N döntésére augusztus 25-ig kellett várni. A tanév-

előkészítő munkálatok mindvégig úgy zajlottak, hogy a tanévnyitó előtti napokban vált 

jogilag is lehetségessé az iskola elindítása.140 

A helyi szülők szintén fontos szereplői a történéseknek, hiszen támogató 

nyilatkozatuk nélkül a pályázat beadásra sem kerülhetett volna. A faluban megnyilvánuló 

szülői akarat alátámasztja Imre Anna 2004-es, kistelepülési iskolákra vonatkozó kutatási 

eredményeinek egyikét: „Az önkormányzat mellett a szülők ragaszkodnak még a helyi 

iskolához. Láthatóan igénylik az iskola életében való részvételt a kistelepüléseken is, ez 

azonban csak helyben működő iskola esetében lehetséges.” (IMRE, 2004) Emellett a 

tapasztalat azt mutatja, a szülők többsége nem tartja problémának az osztatlan formában 

való oktatást, ami adódhat egyrészt a folyamatos kommunikációból, másrészt abból a 

tényből, hogy a településen – jóllehet, évtizedekkel ezelőtti iskolabezárásról szóltunk – 

mindig összevont osztályban zajlott a tanítás, a (nagy)szülői emlékezet ezt őrzi a faluban. 

A központi iskola igazgatója kulcsszerepet játszik a történetben: előnyöket-

hátrányokat egyaránt megfogalmaz az iskolaindítással összefüggésben, a legfontosabbnak 

azonban azt tartja, hogy a megnyitott „új” iskolában az oktatás megfelelő körülmények 

között, a tanulói igényekre reflektálva történjen, így folyamatos szakmai segítséget nyújt a 

tanítók számára. Személyes vetülete a történéseknek, hogy a 70-es években, amikor a 

településen bezárták az iskolát, annak utolsó tanítójaként dolgozott a jelenlegi igazgató. Így 

                                                           

140 Egy interjúpartnerünk szerint a konfliktus oka ez esetben az lehetett, hogy K és N néhány éve közösen 

tartja fenn óvodáját, de míg az iskolafenntartó önkormányzatok között N a gesztor, az óvoda esetében K, s a 

K-i óvoda tagintézménye az N-ben lévő önkormányzati óvoda. A finanszírozással kapcsolatban állandósult a 

konfliktusos helyzet. 
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az osztatlan formában való oktatás terén szerzett tapasztalatait – bár azóta évtizedek teltek 

el – meg tudja osztani a tanítókkal. Mindezen túl alapvetően az L-i iskola megmaradását 

tekinti célnak, és az új iskola nyitása miatti létszámcsökkenést jelentős problémának ítéli. 

Kulcsszereplőként kell tekintenünk a tagintézményt vezető tanítóra, aki vállalta, 

hogy intézményt vált, átmegy az újonnan megnyitott iskolába tanítani (az osztályában 

kilenc K-i diák volt, így továbbra is osztályfőnökük maradhatott). A szülőknek az 

iskolaindításhoz való hozzáállását az elkötelezett tanító presztízse is befolyásolhatta, hiszen 

egy általuk ismert és elismert pedagógus lett illetve maradt gyermekeik osztályfőnöke. A 

tanító az összevont tanulócsoportban való oktatásnak, a kisiskolának jelentősen több 

előnyét fogalmazza meg, mint hátrányát. Mindemellett nagy teher hárult rá tagintézmény-

vezetőként: „Meg kell felelni a polgármesternek, a képviselőtestületnek, a szülőknek, az 

anyaintézménynek, az igazgatónak.”  

 

Az „új” iskola 

 

A 2011. szeptemberében megnyitott új iskola 15 fős tanulólétszámmal indult, az 1-3. 

évfolyamon összevont osztállyal. A 2-3. osztályos diákok korábban az L-i iskolába jártak – 

a más, közeli településekre járó tanulók továbbra is azok iskolájában folytatták 

tanulmányaikat –, s a két tanító is az intézményben dolgozott, így egyfajta folytonosságot 

élhettek meg a tanulók az egyébként számukra is nehéz helyzetben.  

Az iskola indulása ugyanis nem volt problémamentes. Az összevont osztályban 

történő tanulásszervezés141 a tanítók számára újdonság – s még inkább: kihívás – volt, a 

tervezés és adminisztráció problémáival szembesültek, s hiába kerestek központi útmutatót, 

nem állt rendelkezésre. („Senki nem tudott nekünk választ adni.”) Úgy tűnik, minderre 

igazán csak a horizontális tanulás, más intézményi tapasztalatok átvétele nyújthatott s 

nyújthat a jövőben megoldást. Az L-i iskolában éppen az elmúlt időszakban jelentős 

infrastrukturális változások történtek, így a digitális tábla a tanító és a diákok állandó 

használati tárgyává vált – ezt az új iskolában egyelőre nélkülözniük kell. Az interaktív tábla 

hiánya mellett más infrastrukturális gondokkal is meg kell küzdeni: nincs tornaterem, 

étkező, és nem áll rendelkezésre több eszköz, könyv. Nehézségként jelentkezett az is, hogy 

                                                           

141 Az összevont osztályokban történő tanításhoz elengedhetetlen a közvetlen, közös közvetlen és önálló 

tanórák tervezése, a tananyag megfelelő strukturálása. 
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a tanítók – bár a kapcsolattartás számos módjára törekedtek – az eddigi nagyobb 

tantestülettől részben elszigetelődtek, ahogy a tanulóknak is hiányozhattak addigi társaik. 

Emellett a gesztorintézményt is érintette a tagiskola nyitása, mivel számukra a csökkenő 

tanulólétszám jelenthet gondot: a 2011/2012-es tanévben az első három osztályban a 

létszám 10 fő alá csökkent. Az óvoda számára is új helyzetet teremtett az épületen való 

osztozás, az alkalmazkodás, új rend kialakítása. 

A tagiskola folytatta a központi intézmény gyakorlatát: egésznapos formában zajlik 

az oktatási tevékenység, alkalmazzák az IPR-t (iskolai integrációs program), hangsúlyt 

helyeznek a cigány kultúra megjelenésére, így nyelvoktató cigány nemzetiségi oktatás is 

része az iskolai programnak. (Az iskolai integrációs program alkalmazását indokolta, hogy 

az iskolanyitás évében a tanulók mindegyike hátrányos, ill. egy kivétellel halmozottan 

hátrányos helyzetű.) A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is megvalósul, 

emellett logopédus segítő tevékenysége is biztosított az iskolában. Mindezt kiegészítő 

újdonságként angol szakkörre is jelentkezhettek a diákok, mivel a polgármester 

szorgalmazta, hogy a tanulók minél hamarabb tanuljanak a beás mellett egy másik, több 

helyen érvényesíthető nyelvet. Ezzel egyrészt a diákok elszigeteltségét igyekeznek oldani, 

másrészt az iskolák közötti versenyhelyzetben kívánnak megfelelő alternatívát nyújtani.    

Az osztatlan formában való oktatás előnyeit a vonatkozó fejezetben tárgyaltakkal 

illetve a szakirodalommal (vö: FORRAY, 1998; FORRAY, 2009; LAKI, 2010) összhangban 

fogalmazták meg az interjúpartnerek. Hangsúlyozták a családias légkör fontosságát, az 

önálló tanulás, a kreativitás, a szociális kompetenciák fejlődését, főként a tolerancia, a 

segítőkészség, a kooperációs készségek fejlesztésének lehetőségeit. A hátrányok között 

említették azonban a kötelező anyaggal való lassúbb haladást, a közvetlen órák alacsonyabb 

számát, illetve azt, hogy az egy-egy tanulóval való foglalkozásra kevesebb lehetőség nyílik. 

A hátrányokat említve szükséges hangsúlyoznunk az elszigetelődés veszélyét, amit 

fokoz a térség és a település hátrányos helyzete: „Nem az iskolán belüli szegregáció itt a 

probléma, hanem a falu, a falusi közösség és az iskola, az iskolai közösség 

marginalizálódása.” (FORRAY, 2009: 253)  

 

Az iskolanyitás motivációi 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor, amikor inkább intézmények bezárásának vagy 

összevonásának voltunk-vagyunk tanúi, mi motiválhat egy hátrányos helyzetű települést új 

iskola nyitására. Interjúpartnereink válaszai a település praktikusan jelentkező hasznain túl 
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a szimbolikus értékekig vezettek. Kiemelték a munkahelyteremtés fontosságát, a meglévő 

épület hatékonyabb kihasználtságát, a pénzforrások bevonását a településre. Praktikus 

hozadékként értelmezték azt is, hogy a diákokat nagyobb biztonságban érzik, hiszen nem 

kell egy másik településre utazniuk – egyúttal a szülők is könnyebben elérik az iskolát, napi 

kapcsolatba kerültek a tanítókkal. Szakmai érvként említették az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítését, az óvodával való közvetlen kapcsolatot, a folyamatos szakmai 

konzultációk lehetőségét, de az óvodások kíváncsiságát mint motiváló tényezőt is. 

Mindezek felett álló érvként hangzott el, hogy elsősorban eszmei jelentősége van a 

település szempontjából az újranyíló iskolának („A gyerekek a jelen és a jövő”), mely a 

közösségi tudat intézményesülésének jele, közösségszervező erővel bír, közös ünnepek, 

programok révén színesíti a település életét, sőt reprezentációs felülete a településnek. Egy 

interjúpartnerünk a nosztalgiát is motiváló tényezőként említette, amely a település 

múltjának egy darabjából képes építeni közösen elbeszélhető történetet. Ez a sokféle 

motiváció nyilvánul meg a helyi politikai szándékban és a szülői akaratban egyaránt. 

A többszörözött identitás-erő, melyről az óvoda kapcsán említést tettünk, 

valószínűsíthetően a saját iskola akarásában is megmutatkozik. Ennek nem csupán 

tényleges, gyakorlati társadalom-megtartó ereje sugárzik – ahogyan Forray R. Katalin és 

Kozma Tamás írja: „a közintézményeknek a kistelepülésekről való kivonulása nehezíti az 

ott maradók életkörülményeit, egyúttal megfosztja e településeket és lakóikat életfeltételeik 

későbbi fejlődésének esélyeitől is. Az iskola – meggyőződésünk szerint – egyike a 

legfontosabb helyi közintézményeknek”. (FORRAY-KOZMA, 2011: 122)  

 

Alternatív jövőkép  

 

Az újonnan induló iskola sorsával kapcsolatban interjúpartnereink az iskola elindításának 

évében többféle lehetőséget vázoltak, azonban a bizonytalanság tűnt a leginkább 

meghatározó tényezőnek, mely minden választ áthatott valamilyen mértékben.  

A 2011/2012-es tanévben felvázoltunk egy az alternatív jövőképet, mely az érintett 

településekre koncentrált, mivel – tapasztalataink szerint – életükben az iskola léte-nemléte 

központi kérdésként merül fel. K-ban a nyertes pályázat sikerén felbuzdulva az iskola 

bővítését tervezték, az alsó tagozat teljes kiépítésével. A polgármester a hatályos 

köznevelési törvénytől remélt garanciát, hiszen a 89. § értelmében nyolc tanuló szüleinek 

igénye alapján szükséges megszervezni az alsó tagozatos iskolát a településeken. Felmerült 

a kérdés, hogy a pályázat lejártát követően miből finanszírozható hasonló módon az iskola. 
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A polgármester számításai szerint „fenntartható lesz, ha meglesz a 25 gyerek és a béreket 

az állam finanszírozza”. Ily módon az iskola állami fenntartása megoldást jelenthet az 

iskola fennmaradására. Azonban kérdésként láttuk, hogy a tanulók a 3. (vagy a 

későbbiekben a 4.) osztályt követően mely intézményben folytatják tovább a tanulást, 

hiszen bár L-ben van a körzeti iskola, a tanulók nem szükségszerűen kell, hogy ebbe az 

intézménybe járjanak. Mindenesetre nyilvánvaló volt, hogy a központi iskola várja vissza a 

tanulókat 4. osztálytól – miközben elképzelhető akár az intézmény megszűnése is, hiszen a 

tanulólétszám folyamatosan csökken. Akkor úgy láttuk, ezt generálhatja az is, hogy N 

általános iskola létrehozását tervezi – igaz, a szülők addigi döntései az L-i iskola vagy a 

közeli város egyházi iskolái felé irányultak.142  

A szándékok és alternatívák alapján az iskola első tanévében azt feltételeztük, hogy 

a „fenntartók és intézmények szövedékeként” jellemzett iskolakörzet bonyolult 

viszonyrendszerében az elkövetkező években további változás várható. Egyúttal azonban 

hangsúlyozni kívánjuk, hogy tanulmányunk az iskola indítását követő két tanév 

tapasztalatait foglalja össze – a további változások feltérképezésével vizsgálni kívánjuk a 

későbbiekben az „újraszületett” iskola sorsát. Jelen esettanulmányunkban főként azt 

kívántuk megmutatni, hogy egy kistelepülésen megfogalmazódó helyi politikai szándék – 

mely az alapítás pillanatában egybeesik a közösségi akarattal – képes arra, hogy iskolát 

hozzon létre. 

 

 

                                                           

142 2012 őszén megtudtuk, abban a tanévben egy tanuló sem a központi iskolában folytatta a tanulmányait.  



 212 

VI. ÖSSZEGZÉS 

 

 

 

Kisiskolákkal foglalkozó kutatásunk első kérdéseként fogalmaztuk meg, hogy miként 

definiálható a kisiskola terminusa. Kutatásunk során azt tapasztaltuk, a kisiskolára 

vonatkozó fogalommagyarázatok a magyarországi szakirodalomban erősen flexibilisek. A 

különböző definíciók azt mutatják, nincs egyértelműen elfogadott létszám sem a 

településekre, sem az iskolákra vonatkozóan; ha a kisiskolák kérdéskörében vizsgálódunk, 

azt tapasztaljuk, hogy a meghatározás – a kifejezés előtagjából adódóan – jellemzően a 

számosságon alapul: a település lakosságszáma, az iskola tanulói létszáma, az évfolyamok 

és évfolyamonkénti osztályok száma a definícióalkotás alapja. Az utóbbi években a kis 

létszámú iskolák – főként az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2006-ban történt 

módosításai, majd a 2011 végén megjelent új köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről) miatt – újra a figyelem középpontjába kerültek, a fenntarthatóság 

és megszűnés szélsőséges szembeállításában elbeszélve. Ehhez kötődően a marginális és 

bizonytalan helyzet – és az ehhez való variábilis viszonyulás – közös jellemzője az ide 

sorolt intézményeknek. Láthatóan a viszonylag kis létszámú iskolák állandó 

létbizonytalanságban vannak, hatékonyságuk újra meg újra megkérdőjeleződik, és folytonos 

külső válaszkényszer jellemzi őket. A társadalmi környezet változásaira érzékenyen és 

gyorsan kell reagálniuk fennmaradásuk érdekében.  

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az iskola – mint társadalmi intézmény – egy 

település helyi társadalmába beágyazva, azzal valamilyen viszonyban működik. Így a „kis” 

jelző legalább annyira érintheti a települést is, amelyben az iskola működik. Ebből eredően 

a kisiskolák mint kistelepülési intézmények is definiálhatók, miközben számos alacsony 

létszámú iskola működik nagyobb városokban is, főként a peremterületeken.   

A számosság alapú meghatározás a külföldi szakirodalomban is alapvető jellemző, 

diák- vagy tanárlétszám, az osztályok száma egyaránt felmerül a fogalom értelmezésekor, 

emellett az osztatlan tanulócsoportok mentén írják le többen is országuk kisiskoláit – ahogy 

ezt a magyarországi kutatók esetében is láttuk. Hangsúlyozzuk, a kisiskolák esetében – 

éppen a flexibilis fogalomhasználat miatt – különösen fontos, hogy a fogalmat aktuális 

használatba vételekor definiáljuk, mindvégig kritikusan bánjunk vele.   

A Baranya megyei kisiskolák körében végzett kutatásunk a 150 fő alatti 

intézményekre terjedt ki. Az önkényesnek tűnő létszámhatár használatának érvényességét 



 213 

mutatják más hazai és nemzetközi vizsgálatok, a jogszabályi környezet, tereptapasztalatunk, 

valamint az iskolaigazgatók körében zajló kérdőíves mikrokutatásunk eredményei is.  

A kisiskolák igazgatói körében végzett vizsgálat fel kívánta tárni a kisiskola 

szereplőinek önmagukra vonatkozó definícióját, a definícióalkotás stratégiáját. Azt 

tapasztaltuk, hogy a válaszokban az öndefiníció természetesnek tekinthető stratégiája 

mutatkozik meg, amelyben az önértelmezés elsősorban a pozitívnak vélt tulajdonságok 

mentén alakul. Így arra a kérdésre, hogy „milyen a kisiskola?”, sokkal kevésbé kaptunk 

választ, mint arra, miként is látják-láttatják az intézményvezetők saját (kis)iskolájukat. 

Másrészt az igazgatók azokat a kisiskola-jellemzőket, előnyöket és hátrányokat sorolták, 

melyeket a szakirodalom is a kisiskoláknak tulajdonít. 

 

A kutatás egyik célja volt, hogy megvizsgáljuk, tipologizálhatók-e, s ha igen, mi módon a 

baranyai kisiskolák. Ezt elsősorban oktatás- és településstatisztikai adatok elemzésére 

támaszkodva vizsgáltuk.  

A kutatás idején a megyében a települések mintegy harmadán zajlott általános 

iskolai feladat-ellátás, és ezen települések kétharmadán találtunk 150 fő alatti iskolát. Ez 

mutatta, hogy Baranya közoktatásának egyik hangsúlyos szerkezeti alappillére a 150 fő 

alatti kisiskola, amelynek települése jellemzően az 500-1000 főt számláló község, az a 

településméret, amelynek még lehet potenciálja arra, hogy a környező kisfalvak tényleges 

kiscentruma legyen.  

Az oktatásstatisztikai adatok elemzésének segítségével az alábbi specifikus elemek 

rajzolják meg a baranyai kisiskolák tipológiáját: 

A vizsgált iskolák jellemzője a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók 

nagyarányú, mind az országos átlaghoz, mind a többi baranyai iskolához viszonyítva 

szignifikánsan magasabb arányú jelenléte. További kérdésként fogalmaztuk meg, hogy 

milyen jellemzők tárhatók fel a kisiskolák és a hátrányos helyzet összefüggésrendszerében. 

Az adatok a marginalizáció és a szegregáció veszélyére irányítják a figyelmünket és 

rámutatnak a méltányosság hangsúlyos kérdéskörére. Egyúttal az esettanulmányok 

tapasztalataiként megfogalmazhatjuk, hogy a szegregáció olyan sok-összetevős „társadalmi 

játszma”, melyre az iskola önmagában nem adhat megoldást – ez pedig a gyakorlatban több 

területet érintő komplex programok szükségességét hangsúlyozza. 

A baranyai kis létszámú iskolák másik fő specifikuma a nemzetiségi oktatás 

hangsúlyos szerepe. Baranya megye lakosságának összetétele, a nemzetiségek nagyarányú 
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jelenléte hatással van az iskolák programjára is, egyúttal a nemzetiségi oktatás bevezetése 

vagy alkalmazása az iskolamentési stratégiák hangsúlyos részévé vált. A megyében az 

országos átlagot jelentős mértékben meghaladja a nemzetiségi oktatásban résztvevők 

aránya, és a 150 fő alatti intézményekben ez az érték még magasabb (2012-ben a vizsgált 

iskolákban a tanulók 75%-a vesz részt nemzetiségi oktatásban). Az elmúlt években, 

kutatásunk időtartama alatt azt figyeltük meg, hogy az arányszámok közötti különbség 

tovább növekedett. 

A (baranyai) kisiskolák kapcsán feltettük a kérdést, milyen összefüggés mutatkozik 

a kisiskolák és nemzetiségi oktatás vonatkozásában A vizsgálatunk során feltárt történeti 

összefüggések megerősítették a kutatás egyik alapgondolatát, hogy a kisiskolákat 

alapvetően érintik a nemzetiségi, különösen a cigány nemzetiségi oktatás szabályozói, ezek 

változásai. A kutatás tapasztalata szerint a nemzetiségi oktatás kiemelt szerepet játszik a 

kisiskolák életében – egyfajta stratégiai elem –, amely azonban a folytonosan változó 

társadalmi és oktatáspolitikai környezetnek van kiszolgáltatva, emellett láthatóvá vált, hogy 

az oktatáspolitika a nemzetiségi oktatás rendszerén belül egyenlőtlen feltételeket teremt. Ily 

módon fontos, hogy a feltárt problémák (pl. a cigány népismeret tanításának problémái, a 

cigány nemzetiségi nyelvtanárképzés hiánya) megoldásához oktatáspolitikai szándék 

társuljon.  

További szempontként vizsgáltuk az osztatlan oktatás elterjedtségét. Ez Baranyában 

az országos mutatóhoz hasonló, így e tekintetben a baranyai iskolák körében nem találunk 

lényegi specifikumot. Az érintett iskolai kör meghatározó száma azonban rámutat arra, 

hogy az összevont tanulócsoportok folyamatos jelenlétével számolnunk kell. Éppen ezért – 

valamint az esettanulmányok ez irányú tapasztalata miatt is – fontosnak véljük, hogy a 

tanítóképzésnek ez szerves részévé váljon, rendelkezésre álljanak módszertani kiadványok 

és biztosítva legyen szakértői konzultáció lehetősége a gyakorló pedagógusok számára. 

 

Kutatásunkban leginkább arra kívántunk hangsúlyt helyezni, hogy feltárjuk, miként alakult 

az utóbbi évtizedben az alacsony létszámú általános iskolák, ezen belül a baranyai 

kisiskolák sorsa, s ez alapján milyen fenntartói és intézményi stratégiák, oktatáspolitikai 

tendenciák figyelhetők meg. A kisiskolákat (is) érintő oktatáspolitikai-jogszabályi 

változások hatásainak vizsgálata során a körzetesítés és visszakörzetesítés fogalmának 

értelmezésével együtt az országos tendenciákra koncentráltunk, ezek mentén írtuk le a 

Baranya megyei iskolák iskolákat érintő változásokat.  
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Az utóbbi évtizedre fókuszálva tapasztalataink azt mutatták, hogy az 

„újrakörzetesítés” oktatásügyi intézkedései az intézményhálózatot jelentősen átalakították: 

intézménybezárások, tagintézménnyé alakulás, intézményi integrációk létrehozása, 

fenntartóváltás nagymértékben érintette a baranyai kisiskolákat. Az elmúlt évtized 

intézményi átszervezéseinek elsődleges okai között a demográfiai változások mellett 

szerepet játszott a közoktatási törvény 2006-os változása, az osztálylétszám minimumának 

meghatározása, a finanszírozás lehetőségeinek változása és – mintegy dél-dunántúli 

specifikumként – a 2007-ben kiírt regionális infrastrukturális pályázat létszámfeltételei és 

más előírásai. Egyúttal az iskola megtartásának lehetőségeként nagy szerep jutott a 

nemzetiségi oktatásnak. (Lásd: a III/1. fejezetben elhelyezett 3. ábra.) Ezzel együtt az önálló 

intézmények száma jelentősen csökkent, és a továbbra is önállóan működő iskolák esetében 

az imént jelzett stratégiák valamelyikével (egyházi fenntartással vagy leginkább a 

nemzetiségi oktatással) találkoztunk.  

Magyarországi és külföldi példáink mutatták, hogy a települések, helyi közösségek 

többnyire ragaszkodnak iskolájukhoz, és az intézményhálózat racionalizálására irányuló 

törekvések ellenében a lokális elit képes erőforrásokat mozgósítani és új utakat keresni az 

intézmény megtartására. Mindazonáltal az elmúlt években Magyarországon lezajlott 

államosításra vonatkozóan felmerül a kérdés, milyen szerepe lehet a helyi politikának az 

iskolák sorsának alakításában, illetve a helyi és a központi politikának milyen új egyensúlya 

alakítható ki (vö: FORRAY – KOZMA, 2013). 

Az iskolák megszűnése kapcsán az esettanulmányok rávilágítanak arra, hogy nem 

feltétlenül önmagában az iskolabezárás jelent problémát. A kérdés inkább az, hogy a 

megszűnés által kialakult helyzetet képesek-e lehetőségként értelmezni az oktatási színtér 

szereplői. És élnek-e ezzel, vagyis megtörténik-e, s ha igen, miként az az újrarendezés, ami 

azután az ezt követő évtizedekre meghatározza egy település vagy térség oktatásának 

alakulását.  

A nemzetközi kitekintés során megállapítottuk, hogy más országokban is újra meg 

újra megélénkül a kisikolákról szóló diskurzus, mely a magyarországihoz hasonlóan 

részben pedagógiai-szakmai, részben fenntarthatósági kérdésekből indul ki. A nemzetközi 

vizsgálat rávilágít, hogy a kisiskolára a hálózatosodás új – módszertani szempontból is újító 

– tereként is tekinthetünk. 

Kutatásunk során vizsgáltuk a kisiskolák rehabilitációjának lehetőségét, hiszen a 

2011-ben megjelent köznevelési törvény lehetőséget ad arra, hogy már nyolc gyermek 

jelenlétével alsó tagozatos iskola induljon egy településen. Azt tapasztaltuk, hogy a 
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kisiskolák újranyitásával kapcsolatos oktatáspolitikai törekvés jogszabályi előkészítése nem 

épült előzetes vizsgálatra, a megyei fejlesztési tervek elemzése szintén az iskolaindítás 

előkészítésének hiányát mutatja, ahogyan ezt jelezte a 2011-ben megjelent iskolanyitási 

pályázaton való alacsony részvételi hajlandóság is. Alapozva Andor évtizedekkel korábbi 

munkájára (ANDOR, 1986) – mely az iskolák visszatelepítésének esélyeit taglalta az 1980-as 

években – és jelen kutatásunk tapasztalataira, az alábbi szempontok érvényesülését 

hangsúlyozzuk iskolák (újra)nyitása során: figyelembe kell venni a demográfiai 

folyamatokat, a szülői akaratot, a tárgyi és személyi feltételeket, az iskolanyitás mellett és 

ellene ható érdekeket, a méltányosság és esélyegyenlőség aspektusait. 

Ezzel együtt az iskolanyitásról szóló esettanulmány arra mutatott rá – és ezt 

példázza az osztrák iskolanyitásról szóló leírásunk is –, hogy egy kistelepülésen 

megfogalmazódó helyi politikai szándék – mely az alapítás pillanatában egybeesik a 

közösségi akarattal – képes arra, hogy iskolát hozzon létre.  

A dolgozatban leírtak alapján felvetődik a kérdés, hogy mi a célravezetőbb és 

hasznosabb: az intézmények megtartása – akár az intézményrendszer átstrukturálásával – 

vagy megszüntetése. Kutatásunk és a vonatkozó szakirodalom alapján állíthatjuk, hogy a 

helyi közösségek számára a legtöbb esetben haszonnal jár utolsó intézményük megtartása, 

megmaradása vagy újranyitása. Ugyanakkor aktuálisan az az oktatáspolitikai célkitűzés, 

amely a hatékonyság-eredményesség-méltányosság szempontjain keresztül akár 

iskolabezárásokat is eredményezhet, szintén érvényes lehet. Pontosabban: a kisiskolához 

mindenáron való ragaszkodás nem feltétlenül szolgálja a helyi közösségek, ezzel együtt a 

tanulók érdekeit. Annyi azonban bizonyos, hogy bármilyen változás nyomot hagy a helyi 

közösségen, érinti az ott létrejövő formális és informális hálózatokat, éppen ezért az 

érintettek nem hagyhatók ki a mérlegelés, döntés folyamatából. Talán ez a kulcsa annak, 

hogy a közösség, a helyi társadalom a lehető legkevesebb traumát szenvedje el egy bezárás 

során vagy legtöbbet nyerhessen egy iskolanyitásból. Forray R. Katalin szerint – és ezzel 

tereptapasztalataink alapján egyetértünk – a kisiskolához való ragaszkodásban „jócskán van 

irracionális elem, amivel nem tudott – és nem tud – megbirkózni az „aufklärista” 

gondolkodás. (…) Új munkahelyeket telepíteni, utat építeni, jelentősen javítani a helyi 

infrastruktúra állapotán stb. nemcsak nehezebb feladat, hanem gyakran kivihetetlen is. 

Ezeket helyettesítheti az iskola – és ez nem a helyi vezetők demagógiája, hanem sok falusi 

közösség mélyen átérzett kívánsága is.” (FORRAY, 2009: 245-254) 
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A kutatás eredményei egyúttal további kérdéseket vetnek fel, újabb kutatási irányokat 

jelölnek meg, nem feltétlenül csupán az alacsony létszámmal működő intézményekre 

vonatkozóan:  

 A települési önkormányzatok által fenntartott iskolák 2013-ban állami fenntartásba 

kerültek. Kérdésként fogalmazhatjuk meg, hogy ez a markáns oktatáspolitikai 

változás milyen módon befolyásolta a kisiskolák helyzetét, mindennapi működését, 

valamint azt, hogy a település és iskola viszonyát ez miképp alakítja.  

 Baranyai példánk egy iskola újranyitásáról, valamint a megyei köznevelés-

fejlesztési tervek elemzése rámutatott, hogy az új iskolák alapítása számos 

problémát vet fel. Ez alapján fontosnak tartjuk a 2011-től létrejött új iskolák 

sorsának nyomonkövetését, melynek során a kutatás többek között azt is 

megmutathatja, vannak-e, s igen, melyek lehetnek az iskolák létrehozásának 

„sikerkritériumai”, és miként befolyásolja az iskola újraindítása egy település, a 

helyi társadalom életét. 

 Az iskolamentési stratégiák egyikére – egyházi intézmény létrehozására – hazai és 

külföldi példát is bemutattunk. Több intézményre kiterjesztve a vizsgálatot 

kérdésként fogalmazhatjuk meg, hogy milyen következményekkel járt ez az iskola 

szereplőire és tágabb környezetére vonatkozóan. 

 A nemzetiségi oktatást tárgyalva a statisztikai adatsorok rámutattak, hogy az elmúlt 

években hangsúlyosan nőtt a cigány nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók 

aránya, ezzel együtt a nemzetiségi oktatás területén megmutatkozó problémákra is 

rávilágítottunk. További vizsgálat tárgyát képezheti, hogy felderítsük, milyen 

feltételek adottak az intézményekben, illetve milyen támogatásra lenne szükségük 

ahhoz, hogy a nemzetiségi oktatás irányelveiben megfogalmazottak maradéktalanuk 

teljesüljenek. Az eredmények mentén releváns oktatáspolitikai javaslatok 

fogalmazhatók meg. 

 Mivel bár arányát tekintve kevés tanulót, viszont számos intézményt érint az 

összevont tanulócsoportokban zajló oktatás, szükségesnek tartjuk feltárni, a tanító- 

és tanárképzésben miként jelenik meg az osztatlan vagy részben osztott oktatás 

módszertana, milyen további támogatási formák segíthetik az oktatás 

hatékonyságának növelését. Az eredmények szintén javaslatok megfogalmazására 

adnak lehetőséget. 
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MK2. táblázat: Használja-e a kisiskola kifejezést bármely iskolai dokumentumban? 

MK3. táblázat: Hány évfolyammal működik az iskola? 

MK4. táblázat: Van az iskolában összevont osztály? 

MK5. táblázat: Kérem, írja le, mely évfolyamokat érinti az összevonás! 

MK6. táblázat: Hallott-e az "Élőlánc a kisiskolákért!" mozgalomról?  

MK7. táblázat: Résztvevőként csatlakozott-e az "Élőlánc a kisiskolákért!" mozgalomhoz? 

MK8. táblázat: Egyetért Ön a Köznevelési törvény 89. §-ában megfogalmazottakkal, mely 

szerint azon a településen, ahol nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel 

és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig 

fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, gondoskodni kelli arról, hogy helyben 

működjön az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola? 

MK9. táblázat: Működik az iskolában nemzetiségi oktatás? 

MK10. táblázat: Melyik évben került bevezetésre az iskolában a nemzetiségi oktatás? 

MK11. táblázat: Milyen nemzetiségi oktatás működik az iskolában? 

 

 

Ábrák 

 

1. ábra: A kistelepülési iskolák megítélése a lakosságban, % (Lakossági adatfelvétel, 2009. OFI) 

2. ábra: Osztatlan formában tanulók aránya a kistelepülési és nem kistelepülési iskolákban, % 

(2001, 2004, 2007) 

3. ábra: A baranyai alacsony létszámú iskolákat érintő (2006-tól bekövetkező) változások és 

ezek okai  

4. ábra: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Baranya megye 150 fő feletti 

és 150 fő alatti általános iskolai feladat-ellátási helyein (2009/2010) 

5. ábra: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya Baranya megye LHH 

és nem LHH kistérségeiben (2009/2010) 
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6. ábra: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya Baranya megye LHH 

kistérségeiben, a 150 fő feletti és 150 fő alatti általános iskolai feladat-ellátási helyeken 

(2009/2010) 

7. ábra: Nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók aránya a 2009/2010-es tanévben (%) 

8. ábra: Nemzetiségi iskolák számának alakulása 1937-1968 között 

9. ábra: Az iskola tanulólétszámának változása (2001/2002-2006/2007) 

10. ábra: A cigány, roma tanulók aránya az iskolában (1990-2004) 

11. ábra: A térség települései és közoktatási intézményhálózata (2011/2012-es tanév) 

M1. ábra: A tanulók képességmegoszlása az egyes régiókban az átlageredmény szerinti 

növekvő sorrendben 

M2. ábra: Az egyes településtípusokon tanuló diákok képességmegoszlása 

M3. ábra: Hány tanulót érint az alacsony teljesítmény kockázata? 

M4. ábra: A magas teljesítményű oktatási rendszerek egyesítik a méltányosságot és a 

minőséget 

 

 

Térképek 

 

1. térkép: Az osztrák-magyar határ egy szakasza mentén fekvő települések 

2. térkép: A vidéki Magyarország négy településtípusának területi elhelyezkedése 

3. térkép: Magyarország településeinek társadalomföldrajzi típusai (2014) 

4. térkép: A hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolákban járásonként 

(2012/2013) 

5. térkép: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolákban 

járásonként (2012/2013) 

M1. térkép: Baranya megye 

M2. térkép: A Bólyi tankerület 

M3. térkép: A Komlói tankerület 

M4. térkép: A Mohácsi tankerület 

M5. térkép: A Pécsi tankerület 

M6. térkép: A Pécsváradi tankerület 

M7. térkép: A Sásdi tankerület 

M8. térkép: A Sellyei tankerület 

M9. térkép: A Siklósi tankerület 
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M10. térkép: A Szentlőrinci tankerület 

M11. térkép: A Szigetvári tankerület 
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MELLÉKLET 

 

 

1. Térképek 

 

M1. térkép: Baranya megye 

 

 

A térkép forrása: www.stiefelbolt.hu 
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M2. térkép: A Bólyi tankerület143 

 

 

 

 

                                                           

143 A tankerületi térképeken (M2-M11) bekarikázással jelöltük azokat a településeket, ahol a 2012/2013-as 

tanévben működött iskola, ezen belül zöld csillag jelzi azokat a településeket, ahol az iskola tanulólétszáma 

maximum 150 fő, és barna csillag jelzi azokat a többiskolás településeket, ahol működik olyan iskola is, ahol a 

tanulók száma legfeljebb 150 fő. 

A tankerületi térképek forrása: KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI TERV, 2013. 
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M3. térkép: A Komlói tankerület 
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M4. térkép: A Mohácsi tankerület 

 

 

 

 

 



 258 

M5. térkép: A Pécsi tankerület 
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M6. térkép: A Pécsváradi tankerület 
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M7. térkép: A Sásdi tankerület 
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M8. térkép: A Sellyei tankerület 
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M9. térkép: A Siklósi tankerület 
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M10. térkép: A Szentlőrinci tankerület 
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M11. térkép: A Szigetvári tankerület 
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2. Ábrák 

 

M1. ábra: A tanulók képességmegoszlása az egyes régiókban az átlageredmény szerinti 

növekvő sorrendben 

 

Forrás: BALÁZS – LAK – SZABÓ – VADÁSZ, 2013: 15 (6. ábra) 
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M2. ábra: Az egyes településtípusokon tanuló diákok képességmegoszlása 

 

Forrás: BALÁZS – LAK – SZABÓ – VADÁSZ, 2013: 17 (7. ábra) 
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M3. ábra: Hány tanulót érint az alacsony teljesítmény kockázata? (PISA 2012) 

 

Forrás: OECD, 2012 

 

M4. ábra: A magas teljesítményű oktatási rendszerek egyesítik a méltányosságot és a minőséget 

 

Forrás: OECD, 2012 
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3. Táblázatok 

 

M1. táblázat: A magyar felnőtt lakosság véleményének megoszlása a kistelepülési 

kisiskolák sorsáról, ha fenntartásukra nem jut elegendő forrás, 2009 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: JELENTÉS…, 2011: 412 
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M2. táblázat: Nemzetiségi oktatásban résztvevő általános iskolai tanulók száma (1989/90-

2010/11) 

tanév 

nemzetiségi oktatásban 

résztvevő általános 

iskolai tanulók száma (fő) 

cigány kisebbségi 

oktatásban résztvevő 

általános iskolai tanulók 

száma (fő) 

nemzetiségi oktatásban és 

cigány kisebbségi 

oktatásban résztvevő 

általános iskolai tanulók 

száma összesen (fő) 

1989/1990 43 300 - 43 300 

1990/1991 44 545 - 44 545 

1991/1992 46166 - 46166 

1992/1993 48 255 - 48 255 

1993/1994 48 712 - 48 712 

1994/1995 49 679 - 49 679 

1995/1996 49 821 - 49 821 

1996/1997 51 627 - 51 627 

1997/1998 53 021 - 53 021 

1998/1999 53 998 - 53 998 

1999/2000 55 013 40 209* 95 222 

2001/2002 46 189 24 268 70 457 

2002/2003 48 182 22 502 70 684 

2003/2004 55 002 27 259 82 261 

2004/2005 55 078 31 503 86 581 

2005/2006 55 801 38 304 94 105 

2006/2007 55 158 40 944 96 102 

2007/2008 56 116 45 319 101 435 

2008/2009 55 266 50 024 105 290 

2009/2010 53 823 49 230 103 053 

2010/2011 55 144 53 054 108 198 

Az adatok forrása: STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ…, 2011; *JELENTÉS…, 2006: 566. 
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MK1. táblázat: Ön szerint illik-e az iskolájára a kisiskola kifejezés? 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen 35 92,1 92,1 92,1 

nem 3 7,9 7,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

 

MK2. táblázat: Használja-e a kisiskola kifejezést bármely iskolai dokumentumban? 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen 9 23,7 23,7 23,7 

nem 29 76,3 76,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

2.1. 19 - pedagógiai program 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 33 86,8 86,8 86,8 

Yes 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

2.2. 19 - szervezeti és működési szabályzat 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 37 97,4 97,4 97,4 

Yes 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

2.3. 19 - minőségirányítási program 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 38 100,0 100,0 100,0 
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2.4. 19 - éves munkaterv 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 33 86,8 86,8 86,8 

Yes 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

2.5.                                                        19 - éves beszámoló 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 31 81,6 81,6 81,6 

Yes 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

2.6. 19 - pályázat 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 30 78,9 78,9 78,9 

Yes 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

 

MK3. táblázat: Hány évfolyammal működik az iskola? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-3. évfolyam 1 2,6 2,6 2,6 

1-4. évfolyam 9 23,7 23,7 26,3 

1-8. évfolyam 28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

  

 

MK4. táblázat: Van az iskolában összevont osztály? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Igen 14 36,8 36,8 36,8 

Nincs 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0   
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MK5. táblázat: Kérem, írja le, mely évfolyamokat érinti az összevonás! 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 24 63,2 63,2 63,2 

1-2-3 1 2,6 2,6 65,8 

1-2 3-4 1 2,6 2,6 68,4 

1-2 és 3-4 évfolyamokon 

összevonás van: ének, rajz, 

technika, testnevelés 

tantárgyak óráin (részben 

összevont osztályok) 

1 2,6 2,6 71,1 

1-2. és 3-4. 1 2,6 2,6 73,7 

1-2. osztály 3-4. osztály -

készségtárgyak5-8. osztály - 

készségtárgyak 
1 2,6 2,6 76,3 

1-2. osztály 3-4. osztály 1 2,6 2,6 78,9 

1-3, 2-4 1 2,6 2,6 81,6 

1-3 2-4 1 2,6 2,6 84,2 

1-4 1 2,6 2,6 86,8 

1-4. 1 2,6 2,6 89,5 

1. - 3. osztály 2. - 4. osztály 
1 2,6 2,6 92,1 

1., 2., 3., 4. osztály 1 2,6 2,6 94,7 

2-3-4 1 2,6 2,6 97,4 

2.-4. osztály 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

 

MK6. táblázat: Hallott-e az "Élőlánc a kisiskolákért!" mozgalomról? 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid igen 15 39,5 39,5 39,5 

nem 23 60,5 60,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

MK7. táblázat: Résztvevőként csatlakozott-e az "Élőlánc a kisiskolákért!" mozgalomhoz? 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 23 60,5 60,5 60,5 

igen 5 13,2 13,2 73,7 

nem 10 26,3 26,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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MK8. táblázat: Egyetért Ön a Köznevelési törvény 89. §-ában megfogalmazottakkal, mely 

szerint azon a településen, ahol nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a 

demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, 

továbbá ha a szülők ezt igénylik, gondoskodni kelli arról, hogy helyben működjön az alsó 

tagozat feladatait ellátó tagiskola?  

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Igen 31 81,6 81,6 81,6 

Nem 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

MK9. táblázat: Működik az iskolában nemzetiségi oktatás? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen 31 81,6 81,6 81,6 

nem 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

 

MK10. táblázat: Melyik évben került bevezetésre az iskolában a nemzetiségi oktatás? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1900 1 2,6 3,7 3,7 

1941 1 2,6 3,7 7,4 

1980 2 5,3 7,4 14,8 

1986 1 2,6 3,7 18,5 

1987 1 2,6 3,7 22,2 

1988 1 2,6 3,7 25,9 

1989 1 2,6 3,7 29,6 

1990 2 5,3 7,4 37,0 

1991 1 2,6 3,7 40,7 

1994 1 2,6 3,7 44,4 

1996 2 5,3 7,4 51,9 

1999 1 2,6 3,7 55,6 

2000 1 2,6 3,7 59,3 

2002 2 5,3 7,4 66,7 

2004 1 2,6 3,7 70,4 

2005 2 5,3 7,4 77,8 

2006 1 2,6 3,7 81,5 

2007 1 2,6 3,7 85,2 

2008 2 5,3 7,4 92,6 

2009 1 2,6 3,7 96,3 

2011 1 2,6 3,7 100,0 

Total 27 71,1 100,0   

Missing ,000 11 28,9     

Total 38 100,0     
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MK11. táblázat: Milyen nemzetiségi oktatás működik az iskolában? 

 

 29 - német 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 19 50,0 50,0 50,0 

Yes 19 50,0 50,0 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

 

 29 - horvát 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 36 94,7 94,7 94,7 

Yes 2 5,3 5,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 

  

 29 - cigány 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not Selected 28 73,7 73,7 73,7 

Yes 10 26,3 26,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0   
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4. Kérdőív144 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

144 A kérdőív on-line elérhetősége: http://www.dartke.eu/limesurvey/index.php?sid=22962&lang=hu 



 276 

 

 

 

 

 

 

 

 



 277 

 

 

 

 

 

 



 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 281 

 

 

 

 

 

 

 

 



 282 

 

 

 

 

 

 


