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Bevezetés – A kutatási téma megjelölése
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 eredményességhatékonyság-méltányosság viszonyrendszerének vizsgálata is (vö. LANNERT,
2004; HERMANN, 2005; KISTELEPÜLÉSEK …, 2006; VÁRADI, 2008; LANNERT –
NÉMETH – SINKA, 2008). A jelen és a közelmúlt nemzetközi szakirodalmának
(többek között: FICKERMANN – WEISHAUPT – ZEDLER, 1998; WESTON, 2000)
áttekintése során azt tapasztaltuk, hogy mind a kisiskola terminusa, mind a
kisiskolák léte, szervezése számos kérdést vet fel más országokban is.
Kutatásunk helyszínén, Baranya megyében a kis létszámú iskolák száma
meghatározó: a vizsgálat 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 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. Ennek az intézményi körnek a veszélyeztetettsége nem
egyszerűen
iskolabezárásokat
jelent,
hanem
teljes
(társadalmi)
szerkezetváltozást azokban a térségekben, ahol – hasonlóan Baranyához –
jelentős mértékben kisiskolákra épül az általános iskolai képzés.
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
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szereplőire komplex módon tekintsünk, ennek megfelelően összetett
elemzéseket végezzünk, mely a módszertani sokféleségben is megnyilvánul.
A kisiskolák társadalmi összefüggésrendszerében a vizsgálatunkat
megelőző kutatások tapasztalatai (vö. FORRAY, 1992; KISTELEPÜLÉSEK…, 2006;
IMRE, 2012) egy újabb tematikus csomópontot, a hátrányos helyzet komplex
problémakörét hívják be a vizsgálati mezőbe. Emellett mivel 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
felfedjük a különböző anomáliákat és lehetőségeket a nemzetiségi oktatás terén,
valamint releváns oktatáspolitikai javaslatokat fogalmazzunk meg.
Az aktualitásokra való reflexió azért is fontos, mert az oktatáspolitikai
környezet folytonosan változik. Kutatásunknak – bár vizsgálatunk nem csupán
az alsó tagozattal működő intézményi körre korlátozódik – aktualitást ad a
kisiskolák alapítására 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.

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?
 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
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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 kapcsolatrendszerének vizsgálatára.
 A tematikus szálak között kiemelt szerepet szánunk annak, hogy az iskoláktelepülések-fenntartók viszonyrendszerében vállalkozzunk – elsősorban
esettanulmányok segítségével – a fenntartói/települési/intézményi stratégiák
(iskolabezárás – megtartás – újraindítás) feltérképezésére; az ezekhez
kapcsolódó okok és motivációk, eredmények vizsgálatára, iskola és helyi
társadalom viszonyrendszerének feltárására.

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 végeztük el, másrészt
olyan mikrokutatási elemet építettünk be, melynek során a kisiskola terminusát
kérdőíves módszerrel vizsgáltuk.
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
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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 a statisztikai
adatelemzés és a dokumentumelemzés módszerét alkalmaztuk. A település- és
oktatásstatisztikai adatok vizsgálata során hangsúlyt fektettünk 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 elemeztünk. Mivel az iskolák
léte szorosan összefonódik a településsel, ahol találhatók, a településstatisztikai
adatok beemelése a vizsgálatba az intézmények földrajzi-demográfiai
meghatározottságára világíthat 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 kiemelten a
2013-ban készített megyei közoktatás-fejlesztési tervek vizsgálatával
foglalkoztunk a (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 járultak
hozzá a kisiskolákra vonatkozó ismereteink bővítéséhez.
A baranyai 150 fő alatti kisiskolák igazgatóinak körében 2014 tavaszán végzett
mikrokutatásunk egy kérdőíves vizsgálat, amely (1) feltárja a kisiskola
szereplőinek önmagukra vonatkozó definícióját, a definícióalkotás stratégiáját,
(2) 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
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kisiskolákról alkotott képet. Az elektronikusan kitöltött kérdőív1 adatainak
feldolgozása során a dolgozatban elsősorban a nyitott kérdésekre adott
válaszokat elemeztük, 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 képezték, mint a
kisiskola nyitására vonatkozó igazgatói elképzelések.
Ezzel együtt a dolgozat tárgya a kérdőíveket kitöltő, intézményért felelős
szereplők, valamint az esettanulmányokban szereplők narratívumainak
vizsgálata, elemzése, s ezeken keresztül a vizsgált jelenségek értelmezése.
A disszertáció alapvető szervező eleme az esettanulmányok, esetleírások
jelenléte. Az esettanulmány olyan feltárás és értelmezés, amely megkísérli az
egyes kisiskolák egyediségét és típusosságát egyaránt megmutatni. Felfedi
azokat a stratégiákat, melyekkel az intézmények és fenntartóik élnek, feltárja az
iskola makro- és mikrotársadalmi környezetét, az iskolai tér tényleges szereplőit,
azt a szerteágazó viszonyrendszert, amely az esettanulmányok tárgyainak
vizsgálatakor felszínre kerül. 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
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/)
1
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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 2007ben és a 2013-2014-es tanévben folytatódott.
3. Esettanulmány egy új iskola létrehozásáról
A tanulmány fókuszában egy kisiskola 2011-ben történő (újra)születése áll. 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 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, részletesen
foglalkozunk az esettanulmány módszertanával, annak teoretikus kérdéseivel.
(GOLNHOFER, 2001; FLYVBJERG, 2006). Az esettanulmányt (egyszerre értve
alatta kutatási stratégiát – vö. GOLNHOFER, 2001 – 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. Emellett 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.)
Végül foglalkozni kívánunk egy újabb kérdéskörrel, mivel a dolgozat több
tematikus egységében, de kiemelten a bemutatott esettanulmányokban
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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 Bevezetés a kutatási téma megjelölésével, a kutatási kérdések és célok
meghatározásával és a kutatási módszerek részletezésével foglalkozik. A
második fejezetben (A kisiskola fogalmának használatba vétele) a kisiskola
fogalmát tárgyaljuk, amelynek során a következőkkel foglalkozunk: (1) a
terminushasználat és annak dilemmái, (2) a kisiskolák előnyei és hátrányai,
ezzel összefüggésben az eredményesség-hatékonyság-méltányosság kérdésköre,
(3) az osztatlan és részben osztott iskolák – 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, mert mind a magyar, mind a
nemzetközi szakirodalomban kevéssé találkoztunk ilyesfajta törekvéssel.
A harmadik fejezet (Kísérlet a kisiskola tipológiai és történeti
megközelítésére) a kisiskola tipológiai és történeti megközelítésére tesz
kísérletet, különösen a baranyai kisiskolák tekintetében. A megye főbb
társadalmi-gazdasági jellemzőinek összefoglalását követően a baranyai
kisiskolák 1945 utáni történetével foglalkozunk, különös hangsúlyt helyezve az
elmúlt évtized települési-fenntartói-intézményi stratégiáinak feltárására. A
kisiskolákat érintő magyarországi változások értelmezéséhez hozzájárulhat az is,
az európai kisiskolák helyzetéről, oktatáspolitikai tendenciákról is írunk. A
negyedik fejezet (A kisiskola a hátrányos helyzet és a nemzetiségi oktatás
összefüggésrendszerében) – éppen a hátrányos helyzetű tanulók kisiskolákban
való nagyarányú jelenléte és a nemzetiségi oktatás hangsúlyos szerepe miatt –
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tárgyalja a kisiskola és hátrányos helyzet, valamint a kisiskola és nemzetiségi
oktatás viszonyrendszerét, Baranyát a fókuszba helyezve.
Az ötödik fejezetben (Esetek) a fentebb jelzett három esettanulmány
található, melyek értelmezési keretét az addig tárgyaltak adják. A dolgozat a
feltárt eredmények összegzésével, a hatodik fejezettel zárul (Összegzés).

A kutatási eredmények összegzése
Kisiskolákkal foglalkozó kutatásunk során elsőként arra kerestük a választ, hogy
miként definiálható a kisiskola terminusa. Azt tapasztaltuk, hogy a kisiskolára
vonatkozó fogalommagyarázatok a magyarországi szakirodalomban erősen
flexibilisek: nincs egyértelműen elfogadott létszám sem a településekre, sem az
iskolákra vonatkozóan. A meghatározás – a kifejezés előtagjából adódóan –
jellemzően a számosságon alapul: a település lakosságszáma, az iskola tanulói
létszáma, az évfolyamok és évfolyamonkénti osztályok száma képezik
jellemzően a definícióalkotás alapját. 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. Ehhez
kötődően a marginális és bizonytalan helyzet – és az ehhez való variábilis
viszonyulás – közös jellemzője az ide sorolt intézményeknek. Láthatóan a 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. Ugyanakkor a „kis” jelző legalább annyira érintheti a
települést is, amelyben az iskola működik. Ebből eredően a kisiskolák mint
kistelepülési intézmények is definiálhatók. Kutatásunk során azonban azt
tapasztaltuk, 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.
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A Baranya megyei kisiskolák körében végzett kutatásunk a 150 fő alatti
intézményekre terjedt ki. Az önkényesnek tűnő létszámhatár használatának
érvényességét 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 hangsúlyos szerkezeti
alappillére a 150 fő alatti kisiskola, amelynek települése jellemzően az 5001000 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 (a diákok közül
2009/2010-ben 56,54% hátrányos, 25,74% halmozottan hátrányos helyzetű a
vizsgált intézményekben). A település-statisztikai adatokat elemezve látható,
hogy ez együttjár a területi hátránnyal, ami a megye kistelepülésein és a
körzetükben található kisiskolák esetében hangsúlyos jellemző. 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
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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 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. A kutatás során 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.
Az osztatlan oktatás elterjedtségét vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 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 véltük, hogy megfogalmazzuk a kutatás
felsőoktatási gyakorlatba való átfordítását: a tanítóképzésnek váljon szerves
részévé az osztatlan vagy részben osztott tanulócsoportokban való oktatás
módszertana, álljanak rendelkezésre módszertani kiadványok és legyen
biztosítva szakértői konzultáció lehetősége a pedagógusok számára.
Kutatásunkban leginkább arra kívántunk hangsúlyt helyezni, hogy feltárjuk,
miként alakult az utóbbi évtizedben az alacsony létszámú általános iskolák, ezen
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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.
Az utóbbi évtizedre fókuszálva tapasztalataink azt mutatták, hogy az
„újrakörzetesítés” oktatásügyi intézkedései az intézményhálózatot jelentősen
átalakították: intézménybezárások, tagiskolává alakulás intézményi integrációk
létrehozásával, 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 2007ben kiírt regionális infrastrukturális pályázat létszámfeltételei és más előírásai.
Egyúttal az iskola megtartásának lehetőségeként nagy szerep jutott a
nemzetiségi oktatásnak. (1. ábra.)
1. ábra: A baranyai alacsony létszámú iskolákat érintő (2006-tól bekövetkező)
változások és ezek okai
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Ezzel együtt az önálló intézmények száma jelentősen csökkent, és a
továbbra is önállóan működő iskolák esetében a dolgozatban elemzett 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). A nemzetközi kitekintés során
megállapítottuk, hogy más országokban is újra meg újra megélénkül a
kisiskolákról szóló diskurzus, mely a magyarországihoz hasonlóan részben
pedagógiai-szakmai, részben fenntarthatósági kérdésekből indul ki. A
nemzetközi vizsgálat egyúttal arra is rámutat, hogy a kisiskolára a hálózatosodás
új – módszertani szempontból is újító – tereként is tekinthetünk.
Az iskolák megszűnése kapcsán az esettanulmányok rávilágítanak arra,
hogy nem feltétlenül önmagában az iskolabezárás jelent problémát.
Tapasztalatunk az, hogy a megszűnés által kialakult helyzetet az oktatási színtér
szereplői többnyire nem tudják lehetőségként értelmezni, a település vagy térség
oktatásának alakulására vagy újrarendezésére így jellemzően nincsenek hatással.
Kutatásunk során vizsgáltuk a kisiskolák rehabilitációjának lehetőségét.
Azt tapasztaltuk, hogy a kisiskolák újranyitásával kapcsolatos oktatáspolitikai
törekvés (ami akár újabb „visszakörzetesítésként” is értelmezhető) 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.
12

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)

A kutatás további lehetséges irányai
A kutatás eredményei további kérdéseket vetnek fel, egyúttal újabb kutatási
irányokat is jelölhetnek, 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 201113

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.2
 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.

A dolgozat lezárásával egy időben elindult egy hasonló irányú kutatás a PTE BTK
Romológia és Nevelésszociológia tanszékén Orsós Anna vezetésével.
2
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