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Rendszerváltás utáni változások
romániai falusi oktatási intézményekben

1. Bevezetõ gondolatok

Az itt következõ elemzés célja a vidéki oktatási rendszerben
  a rendszerváltás után bekövetkezõ változások fontosabb 

dimenzióinak elemzése. Az elemzésben abból a feltételezésbõl indultam 
ki, hogy a közoktatás története a szocialista korszak végéig a társadalmi 
modernizáció egyik fontos dimenziójaként, azaz többé-kevésbé mint 
egy „lineáris” modernizáció-történet vázolható. Mint modernizáció-tör-
ténet, az oktatási intézményrendszer története a modernizáció közismert 
dimenziói mentén ragadhatók meg, melyek közül hármat emelnék ki, 
a bürokratizációt, centralizációt és a szaktudás fontosságának fokozódása.   

A bürokratizáció fogalmát weberi értelemben használom. Mint isme-
retes, Weber a modernizáció folyamatát racionalizálódási folyamat nak 
tekinti. A racionalizálódás a cselekvések szintjén a célracionális cselek-
vések térnyeréseként fogható fel, egyéb racionalitás-formákkal szem-
ben. A bürokratizáció a racionalizáció szervezeti szinten zajló formája, és 
a bürokratikus szervezési forma térnyerését fedi, más szervezési formák-
kal szemben. 

A centralizáció szintén a szervezeti szinten zajló racionalizálódás meg-
nyilvánulásaként fogható fel, és azt a folyamatot fedi, melynek során 
a bürokratizálódó intézmények fokozódó mértékben nagy, nemzetállami 
intézményrendszerekbe szervezõdnek. Különösen a nemzetállam-építé-
si projektnek (amit a modernizáció politikai megfogalmazásának tekint-
hetünk) központi eleme a centralizáció, a helyi színezetû intézmények 
egységes, nemzeti rendszerben integrálása. Az elképzelés alapjául szol-
gáló ideológiának az a gondolat is része,  miszerint a lokális  jelenségek 
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bizonyos mértékben elkerülhetetlenül partikulárisak, a parti kularitás 
pedig az állampolgárok közötti egyenlõtlenségek lehetõségét hordoz-
zák.1 A centralizáció formai és mûködésbeli egységesülést eredményez, 
valamint a szervezeti alegységek önállóságának csökke nését. Az okta-
tási intézmény e folyamatok eredményeként a helyi közösségektõl füg-
getlen, központi fenntartású és központi ellenõrzésû intézménnyé válik, 
melynek viszonya a helyi közösségekkel leginkább a kötelezõ iskolaláto-
gatás biztosítására korlátozódik, e kérdésben az intézmény egyértelmûen 
hatalmi pozícióval rendelkezvén.

A szaktudás fontosságának felértékelõdése mint a modernizáció aspek-
tusát szintén Weber bürokrácia-elméletében jelenik meg, e helyen azt értem 
ez alatt, hogy az oktatási rendszerbe való belépés és azon belüli sikeres tevé-
kenység egyre speciálisabb és magasabb fokú szaktudást igényel.

Az itt következõ elemzés központi tézise tehát az, hogy a rendszer-
váltást követõen az állami intézményekrõl, intézményépítésrõl való gon-
dolkodásban változás áll be. Uralkodó gondolattá válik a decentralizá-
lás, a túlméretezett és kizárólag központi állami költség vetésbõl fenntar-
tott intézmények olyan irányú átszervezése, melynek eredményeként az 
intézményrendszerek egyes alegységei nagyobb önállósággal rendelkez-
zenek. Ez a változás, változtatás elsõsorban a közigazgatást célozza meg, 
de a többi jóléti rendszert is érintette, köztük az oktatási rendszert is.

A közigazgatási rendszerek decentralizációja a 80-as években kez-
dõdõ nemzetközi tendencia, kiváltó oka a jóléti államok válsága, a túl-
méretezett közszolgáltatások fokozódó mûködtetési nehézségei. 
 A piacgazdaságok sikere, illetve az állami tervezésre épített gazdaságok 
csõdje, valamint a tekintélyelvû politikai rezsimek visszaélései világ-
szerte demokratikusabb kormányzási formák irányába mozdították el 
a kormányzási rendszereket. Ez a közigazgatás terén a helyi és a köz-
ponti hatóságok viszonyának megváltozásában, a közigazgatás decent-
ralizációjára való törekvésben ragadható meg.2 A decentralizálás tehát 
egy összetett, „…komplex jelenséget fed, amely rendszerint implikálja 
a prerogatívák és/vagy a pénzügyi erõforrások transzferjét a közigazga-
tás egy felsõbb szintjérõl egy alsóbbra.”3 A gyakorlatban ez a döntési 
 kompetenciák és ezek végrehajtását-megvalósítását illetõ felelõsségek 

1 Dom-Bedu, Anne-Laure: Local As Cognitiv Model. 2004. (interneten olvasható)
2 Bajenaru, Cristina: Rolul administraþiei publice locale în furnizarea bunãstãrii 

sociale. Sociologia Romaneasca 2004 / 2 
3 Világbank, idézi Bajenaru, 2002
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leosztását jelenti. Ez elsõsorban a helyi önkormányzatok, de végsõ soron 
a helyi közösség felelõsségének fokozását jelenti a közszolgáltatások biz-
tosításában, más megfogalmazásban tehát célja a közszolgáltatások jobb 
igazítása a helyi igényekhez, valamint a helyi közösség felelõsségének 
növelése azok fenntartásában.

Az oktatásban célul kitûzött decentralizáció céljai majdnem szó sze-
rint ugyanezek, az 1993-mal kezdõdõ tanügyi reform kitûzött célja „az 
oktatás (túlzottan) központosított adminisztratív és fi nan szírozási rend-
szerének lebontása4 és a tanfelügyelõségek, iskolák és pedagógiai közpon-
tok5 hatáskörének kiterjesztése”. Az iskolarendszer decentralizációja tehát 
elvileg a fi nanszírozás átalakítása (költségvetési források újrafogalmazása, 
pénzforrások bõvítése és diverzifi kálása, szakemberek képzése, a felhasz-
nálás hatékonyságának növelése, a felhasz náló iskolák önállóságának és 
felelõsségének növelése) mellett az iskolák igazgatására  is kiterjed, vala-
mint alternatív tankönyvek kidolgozásával és a választható tárgyak beveze-
tésével az oktatás tartalmi vonatkozásaira is kiterjed.6

Elemzésemben tehát a rendszerváltás utáni változásoknak a moderni-
záció korábbi szakaszaira nézve érvényesnek tekintett linearitását meg-
kérdõjelezem. Úgy vélem, hogy ehelyett az egyes dimenziókban meg-
torpanás, visszarendezõdés következik be. Ez az általános munkahipoté-
zis a falusi iskolákra vonatkozóan a következõ tételekre bontható:

1. intézményi leépülés (a korábban folyamatosan növekvõ szerve-
zeti struktúra leépülni, „zsugorodni” kezd);

2. oktatási rendszer decentralizációjának következményeként a he-
lyi iskola autonómiája a rendszeren belül növekszik, az iskola és 
helyi társadalom közötti intézményes viszony erõsödik;

3. a rendszerben a szakértelem mint szervezõelv szerepe gyengül – 
elsõsorban az ellenõrzõ és továbbképzõ rendszer fellazulása révén;

4. a pedagógus csoport a helyi társadalmakon belül veszít jelen-
tõségébõl.

E hipotézisek vizsgálata céljából elõször röviden áttekintem a vidéki 
oktatási intézményrendszer történetét (a fellelhetõ szakirodalom alapján), 
majd egy esettanulmány alapján a rendszerváltás utáni korszakra vonat-
kozó hipotéziseket vetem alaposabb vizsgálat alá.

4 Románul: descentralizare
5 Románul: casele corpului didactic
6 Székely Gyõzõ: Közoktatási reform Romániában. Korunk 1998/9.
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2. A falusi közoktatás történetérõl dióhéjban

Az erdélyi falusi közoktatás módszeres társadalomtörténeti jellegû 
áttekintésére egyelõre nem került sor. E történet vázolásához így rész-
ben a közoktatás történetének egészét tárgyaló elemzéseket használtam 

–  a magyar közoktatásra vonatkozóan Nagy Péter Tibor írását,7 a román 
közoktatásra vonatkozóan Székely Gyõzõét8 – ennek falusi, illetve erdé-
lyi vonatkozású elemeit pedig néhány esettanulmány, vagy iskolatörténe-
tet is tartalmazó falumonográfi a alapján vázoltam.9

Erdély falvaiban az intézményes iskolai oktatás kezdetét feltehetõ-
en a 17. századra tehetjük. Az 1600-as évek második felétõl ugyanis már 
maradtak fenn feljegyzések falusi „iskolamesterekrõl”, illetve ez idõtõl 
kezdve jelennek meg a kollégiumokban faluról származó gyerekek is, 
ami ezek elõzetes írástudását feltételezi.10 

Az oktatási intézmények kialakulása az egyházak keretében kezdõ-
dik, kezdetben maguk a papok folytatnak minimális oktatói tevékeny-
séget. Késõbb sem válik szét az oktatás az egyháztól, a gyerekek neve-
lését a kántortanítók veszik át, akiknek feladata tehát kettõs: a templo-
mi éneklés képezi fõ kötelességüket, amely mellett másodlagos feladatuk 
a gyerekek tanítása. E kántortanítók tevékenységét így az egyházak sza-
bályozzák. Javadalmazásuk kettõs forrású, részben az egyház, részben 
a helyi lakosság fi zeti õket: az egyháztól megmûvelhetõ földet kapnak 
használatra (melyet részben a lakosság mûvel meg nekik), a lakosságtól 
természetbeni javadalmazást kapnak (gabonát vagy/és munkát). Javadal-
mazásukkal szoros összefüggésben munkájuk felügyelete is kettõs, rész-
ben az egyház, részben a helyi lakosság, vagyis a szülõk részérõl  történik. 

7 Nagy Péter Tibor: A magyar oktatástörténet szociológiai narratívája. Szociológiai 
Szemle 2002/3

8 Székely, i. m.
9 A búzásbesenyõi iskola történetérõl Nemes Ferenc által írt tanulmány a vegyes 

nemzetiségû és több felekezetû, jobbágy eredetû falvak oktatására nézve képez 
használható esettanulmányt (Nemes Sándor: A búzásbesenyõi népoktatás kró-
nikája 1848-ig. In: Pál-Antal Sándor (szerk.) A Maros megyei magyarság történetébõl. 
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001). Mezõpanit falumonográfi ájában olvasható 
iskolatörténet az oktatást korán felértékelõ székely falvak tipikus esetének tekint-
hetõ (Konrád Béla: Mezõpanit – falumonográfi a. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 1996.).  
A Maros menti Magyaró iskolájának története fõként az egyházi oktatás korsza-
kára nézve volt használható (Palkó Attila: Magyaró – egy felsõ-marosmenti falu törté-
nete. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1995.)

10 Palkó, i.m.
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Az egyház papjai ellenõrzéséhez hasonlóan ellenõrzi kántortanítóinak 
munkáját,  gyakorlatilag együtt a papok idõszakos (nem túl gyakori) 
ellenõrzésével egybekötve. A szülõk  részérõl a kontroll leginkább bizo-
nyos nyilvános rendezvények alkalmával valósul meg, melyeken a gyere-
kek bemutatják szüleiknek mindazt, amit tanultak.

Kimondottan az oktatásnak szánt iskolaépületekrõl és tanítói laká-
sokról az 1800-as évektõl kezdõdõen maradtak fenn feljegyzések. 
Ugyanettõl az idõtõl kezdõdõen esik szó oktatási segédeszközök (pl. 
tábla) használatáról is.

A modern állami iskolarendszer kiépítésével kezdõdõen (amely 
Erdély területén Magyarországhoz hasonlóan az 1868-as okta tási 
reformtól datálható) kötelezõvé válik a 6–12 éves gyerekek iskolaláto-
gatása. A reform értelmében az egyházi iskolákat anyagilag továbbra is 
az egyházak tartják el, a tanítót ez esetekben a lakosság, pontosabban az 
egyháztagok, elvileg szabadon választják, fi zetését ugyancsak õk álla-
pítják meg és biztosítják, a tanítóval kötött egyezség alapján. Azokban 
a falvakban viszont, amelyekben az egyházak nem képesek biztosítani 
az iskola mûködését, állami iskolákat hoznak létre. Ez esetekben a taní-
tót az állami oktatási rendszer illetékes szervei nevezik ki, versenyvizsga 
alapján, a tanítókat pedig az állam fi zeti.11 Ha azonban a helyi közösség 
úgy dönt, hogy lemond iskolája felekezeti jellegérõl, az állam felvállalja 
annak fenntartási költségeit, ily módon ösztönözve a felekezeti iskolák 
államivá alakítását.12 Egyes esetekben azonban az állam a felekezeti isko-
lák mûködéséhez is hozzájárul, például a tanítók fi zetésének kiegészíté-
sével, oktatási eszközökkel való ellátással, stb. A falvak több-felekezetû-
sége ösztönzõ tényezõként hat az iskolák államosítására, mivel ez ese-
tekben felekezetenként egy-egy iskola fenntartása igencsak megterhelte 
a vallási közösségeket, különösen a kisebbeket, mivel a gyerekeket nem 
volt szokás a más vallásúak iskolájába járatni.13 Az állami oktatásra való 
áttéréssel a falvak vallási megosztottságából fakadó oktatási-szervezési 
problémák a nemzetiségi megosztottság problémáira redukálódnak.

11 Szabolcsi Éva „…tanítói állomásra pályázat hirdettetik…” A Néptanítók Lapja 
1901. évfolyamában január-márciusban megjelent álláshirdetések elemzése. In: 
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcsi Éva: Magyar tanító 1901. Iskolakultúra 
Kiadó, Pécs, 2001.

12 Nemes, i.m.
13 Nemes, i.m.
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Mivel a falusi iskolák igen nagy része egy ideig továbbra is felekeze-
ti iskola marad, a tanítók feladatköre továbbra is a templomi éneklésbõl 
 (alkalmanként a pap helyettesítésébõl, esetleg más, laikus egyházi felada-
tok ellátásából) és a gyerekek tanításából tevõdik össze. 

E korszakban az iskola anyagi mûködése, hármas felügyelet alatt áll: 
a tanfelügyelõség, a helyi közösség adminisztratív vezetõsége és az „is-
kolaszék” felügyelete alatt. Az iskolaszék az iskola és a helyi közösség 
közötti kapcsolat intézményesítése céljából létrehozott testület, amely 
a bíróból, a jegyzõbõl, a tanítóból (több tanító esetén az „elsõ tanítóból”, 
vagy az iskolaigazgatóból), a falu papjaiból, és a falu néhány választott 
képviselõjébõl áll. Az iskolaszék számos faluban a két világháború közöt-
ti periódusban is mûködött, véglegesen csak a szocializmusban számol-
ták fel õket. Felszámolásukkal a helyi közösség teljesen elveszíti az iskola 
mûködése fölötti ellenõrzését.

A két világháború között nõ az állami iskolák aránya a feleke-
zetiekhez képest, erõsödik a tanfelügyelõség ellenõrzése az iskolák szak-
tevékenysége fölött, nagyvonalakban azonban a falusi iskolák mûködé-
se változatlan marad. Jelentõsebb változásként e korból az óvodák 40-es 
évekbeli létrehozása említhetõ.  

Alapjaiban átalakul viszont az iskolarendszer a szocialista korszak-
ban. Az 1948-as tanügyi reform az oktatást véglegesen elválasztja az egy-
házaktól, és az összes iskolát államosítva az állami oktatás teljessé válik, 
a felekezeti viszont felszámolódik. Áttérnek a kötelezõ 7 osztályos okta-
tásra, majd az elemi és általános iskolai szintek elválasztásával az utób-
biban a tanszemélyzet számára kötelezõvé válik a felsõfokú végzettség 
(bár kezdetben megfelelõ képzettségû tanerõ hiányában felsõ tagozaton 
is továbbra is a középfokú végzettségû tanítók tanítanak).  

A 60-as években válik kötelezõvé a 8 osztály elvégzése, majd a 10 osz-
tályé. Párhuzamosan a kötelezõ iskolai évek számának növekedésével az 
iskola szervezeti expanziójára is sor kerül. A 10 osztályos köte lezõ okta-
tás bevezetésével a 9-10. osztályok számára szakiskolák megszervezésére 
került sor. Ez további személyzetnövekedést, szak személyzet megjelenését, 
illetve infrastrukturális fejlesztés jelent. Ebben a korban épülnek fel a szá-
mos falu mai képét is meghatározó jellegzetes modern iskolaépületek.

A falusi iskolák intézményi expanzióját az is erõsíti, hogy ezekben 
az évtizedekben a gyerekek száma is jelentõsen nõ. A gyereklétszám ala-
kulása a késõbbi változások szempontjából is meghatározó marad,  és 
  a 80- as években kezdõdõ csökkenése a falusi iskolák újabb  szervezeti 
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átalakítását, ezúttal zsugorodását vonja maga után. Ezzel az átstruktu-
rálási hullámmal a periférikus falvak gimnáziumi tagozatai fokozato-
san megszûnnek, e településekrõl az iskolaköteles gyerekek a rendszerint 
a községközpontban mûködõ gimnáziumba naponta ingáznak. 

Az oktatási egységek e községen belüli koncentrációjával a községköz-
pontokban az iskolák szervezeti szempontból a szocialista korszak végéig 
növekedtek. E növekedési trend azonban az 1989-es rendszerváltás után 
a községközpontokban is megtorpant és visszájára fordult. A poszt-szocia-
lista korszak több változása is a falusi iskolák szervezeti leépülése irányába 
hat. A gyereklétszám folyamatos további csökkenése általában kisebb tan-
erõ-szükségletet eredményez. A kötelezõ 10 osztály helyett az iskolaköte-
lezettség 8 osztályra csökkentése az osztályok számbeli csökkenése mel-
lett a szakiskolai osztályok felszámolását is eredményezi, a mûhelyekkel és 
mesteri állásokkal együtt.14  

3. Az oktatásban bekövetkezett változások Tordaszentlászló 
község iskoláiban

3.1. A terep

A vizsgálat terepéül egy Kolozsvár melletti kistérség szolgált, mely-
nek kiválasztásánál a lakosság nemzetiségi összetétele mellett (az elem-
zésbe bevont falvak jelentõs magyar nemzetiségû lakossággal rendelkez-
zenek) két ökológiai szempont is szerepet játszott: a falvak mérete (la-
kosságszáma), valamint a falvak és a legközelebbi város közötti távolság. 
E három szempont alapján került kiválasztásra az egy közigazgatási egy-
séget alkotó, 8 faluból álló mikro-régió. A községet alkotó 8 falu dom-
borzati értelemben is egy kistérséget alkot: egy nagyobb patak völgyé-
ben illetve annak mellékpatakainak völgyeiben találhatók.15 A Kolozs-
várról Nagyvárad fele vezetõ úton elindulva kistérségünk egy jobbra 
letérõ út mentén található. A fõúthoz legközelebb esõ falu Magyarfenes, 
amely után Tordaszentlászló következik. A fõvölgybõl elágazó mellék-
völgyekben fekvõ kisebb hegyi falvak (Oláhrákos, Sztolna és Kisfenes) 
közigazgatásilag Tordaszentlászlóhoz tartoznak. A község azonban túl 

14 Konrád, i. m.
15 A földrajzi értelemben vett kistérséghez valójában a Tordaszentlászló községet 

alkotó falvak mellett hozzá tartozik még Magyarlóna is, ezt azonban, mivel az 
iskola-szervezés a község-határokat követi, elemzésünkbõl kihagytuk.
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nyúlik a Lóna patak völgyén, és egy vízválasztót elhagyva további három 
falu is hozzá tartozik: a fõút mentén fekvõ Oláh- és Magyarléta, vala-
mint egy oldalvölgyben fekvõ Hasadát. A felsorolt falvak Kolozsvártól 
egyre növekvõ távolságra fekszenek, Magyarfenes 18,5,  Magyarléta 29,5 
km-re található. Amint azt a települések nevei is sugallják, a fõvölgy-
ben található nagyobb falvak magyar többségûek: Magyarfenes 99,6%-a, 
Tordaszentlászló 94,9%-a, Magyarléta 97,5%-a volt magyar nemzetiségû 
1992-ben. A hegyi falvak lakossága ezzel szemben megközelítõleg teljes 
egészében román nemzetiségû. 

1. táblázat. A kistérség lakosságának nemzetiség szerinti megoszlása,
falvanként16 

román magyar cigány egyéb összesen
Tordaszentlászló 43 1060 13 1 1117
Kisfenes 825 2 22 0 849
Hasadát 651 2 0 0 653
Oláhléta 333 0 0 0 333
Magyarléta 13 509 0 0 522
Isztolna 245 0 10 0 255
Járarákosz 133 2 0 0 135
Magyarfenes 4 909 0 0 913

A község oktatási intézményeinek helyzete nem független a falvak 
gazdasági helyzetétõl, ezért szánjunk ennek bemutatására is néhány sort: 
a kistérség mezõgazdasági mûvelésre nem túl alkalmas, a mezõgazdasági 
terület aránya mindkét községben az erdélyi átlag alatt marad (a község 
határának 36, illetve 37,8%-a, míg az erdélyi átlag 43%).17 Megmûvelhe-
tõ területtel inkább a fõvölgyben található nagyobb falvak rendelkeznek, 
ennek ellenére a kisebb hegyi falvakban lényegesen magasabb a mezõgaz-
dasági népesség aránya. Ezt az elvándorlás/elöregedés folyamatai magya-
rázzák: míg a könnyebb ingázási feltételeket nyújtó lenti falvak lakos-
sága kisebb mértékben kényszerült városra költözni, a rossz közlekedési 

16 Az 1992-es népszámlálási adatok alapján. A 2002-es népszámlálás adatai falu 
szintû bontásban nem álltak rendelkezésemre, község-szinten azonban a nemze-
tiségi arányok 2002-re lényegesen nem változtak.

17 A gazdasági-infrastrukturális jellegû adatok egy Sandu Dumitru által 1998-ban 
összeállított adatbázisból származnak.
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 feltételek a hegyi falvak lakóit inkább elvándorlásra késztették. A helyben 
maradó idõsebb lakosság viszont nagyobb arányban folytat hagyományos, 
gazdálkodó életmódot, annak ellenére, hogy esetükben a gazdálkodásra 
legelõnytelenebb hegyi falvakról van szó. 

A falvak humán-tõkével való ellátottsága a várostól vett távolság mel-
lett a községközponti státus függvénye is: a községközpontban lényege-
sen nagyobb számú felsõfokú végzettségû személy él, mint a többi fal-
vakban, az elöregedett kis hegyi falvakban pedig alig találhatók felsõfokú 
végzettségûek. 

2. táblázat. A kistérség falvainak gazdasági mutatói (1998)
 agrár-

népesség
(%)

távolság 
Kolozsvártól

(km)

 60 év
fölöttiek

(%)

felsõfokú
végzettségû 
személyek

Tordaszentlászló  8,5  21  27,3  15
Kisfenes  29,5  23  21,7  5
Hasadát  63,3  29  28,2  1
Oláhléta  64,6  26  44,4  4
Magyarléta  35,5  29,5  28,0  2
Isztolna  25,7  17  24,3  0
Járarákos  84,8  24  60,0  0
Magyarfenes  8,2  18,5  29,2  8
Átlagérték Erdélyben 47,2 – –  6,7

3.2. A község oktatási intézményei

A kistérség falvai közül Tordaszentlászló jelentõs múltú iskolával ren-
delkezik. A falu már a 19. század utolsó évtizedeiben állami tanítóval ren-
delkezett, az országos közoktatási rendszerbe feltehetõen jól integrált tor-
daszentlászlói tanító 1901-ben a Néptanítók Lapjában vitázik.18  A község-
ben Tordaszentlászló nem az egyetlen jelentõs múltú iskolával rendelkezõ 
falu, így például a századfordulón Kisfenesen is mûködött egyházi iskola.

 A mai intézményszerkezet közvetlen elõdje a 60-as években alakul ki, 
a lakosság etnikai megoszlása és a közlekedési viszonyok által meghatáro-

18 Nagy, i.m. 88 o.
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zottan. A 60-as évek oktatási reformjának keretében a legnépesebb magyar 
faluban (Szentlászlón) és a két legnépesebb, egymás között azonban 
nehéz közlekedésû román faluban létesítenek felsõ tagozatot (Kisfenesen 
és Hasadáton). Óvoda és 1–4 osztály egy ideig minden faluban mûködik, 
gimnáziumi tagozatra pedig a kisebb falvakból az 5–8 osztállyal is rendel-
kezõ iskolák valamelyikébe ingáznak a gyerekek: a sztolnaiak és rákosiak 
a hozzájuk közelebb esõ kisfenesi román nyelvû iskolába, a magyarfene-
siek Szentlászlóra, a román- és magyarlétaiak pedig Hasadátra (ez utób-
biak annak ellenére, hogy Hasadáton nem volt magyar tagozat). A község 
falvaiban található összes oktatási egység koordináló intézményévé a tor-
daszentlászlói iskola válik. Így ez az iskola a 80-as évek közepéig 8 oktatá-
si egység központja, a 80-as évek második felétõl pedig (miután a rákosi 
iskola gyerekhiány miatt megszûnik) 7 településé.

A 80-as évek elején, a 9–10 osztály kötelezõvé válásával, felsõ tagozat 
létesítésére is kísérlet történik: elõször Hasadáton létesítenek mezõgaz-
dasági profi lú 9–10. osztályt, majd néhány év múlva ezt Tordaszentlász-
lóra helyezik át. Ez azonban alig néhány évet mûködött, a rendszervál-
tást követõen felszámolódik.

3. táblázat. Oktatási intézmények a községben a 2005–2006-os tanévben

Koordináló iskolák Oktatási egységek  Oktatás szintje és nyelve

Tordaszentlászlói 
iskola

Tordaszentlászló 1-8 osztály, magyar tannyelvû
Magyarfenes 1-4 osztály magyar tannyelvû
Magyarléta 1-4 osztály magyar tannyelvû

Hasadáti 
iskola

Hasadát 1-8 osztály, román tannyelvû
Oláhléta 1-4 osztály román tannyelvû
Kisfenes 1-4 osztály román tannyelvû
Isztolna 1-4 osztály román tannyelvû
Járarákos nincs oktatási intézmény

Az eddigiekben vázolt szerkezet csak 2005-ben változik meg, a torda-
szentlászlói iskola kezdeményezésére: az átszervezés eredményeként a köz-
ség korábban egy jogi személyiséget képezõ iskolái az oktatás nyelve alap-
ján két intézményre oszlottak, a tordaszentlászlói iskola a három magyar 
nyelvû iskola koordináló intézményévé válik, a román tannyelvû iskolák 
koordináló egységévé pedig a Hasadáti iskola vált.
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3.3. Módszerek, kérdezettek, adatforrások

A feltett kérdések vizsgálata céljából interjúkat készítettem a három 
iskola jelenlegi igazgatójával. A Hasadáti és kisfenesi iskolák igazgatói 
nyugdíjazás elõtt álló tanárok, akik több mint egy évtizeden át a szo-
cialista rendszerben is igazgatók voltak. A jelenlegi szentlászlói igazga-
tó alig 5 éve tölti be vezetõi tisztségét, ezért e faluban a korábbi, jelenleg 
nyugdíjas igazgatóval is interjút készítettünk. Ezek mellett Szentlászlón 
és Magyarlétán interjú készült a helyi református pappal is.

Az interjúk mellett mindhárom iskolában a fi zetési íveket19 használ-
tam a tanszemélyzettel kapcsolatos adatok gyûjtésére. Az elemzés megírá-
sához használtam továbbá az iskolák mûködését szabályozó törvényeket és 
minisztériumi rendeleteket: az 1995-ös Tanügyi törvényt, a Tan ügyi sze-
mélyzet statutumát („Statutul cadrului didactic”, 1997), valamint a közok-
tatási szabályzatot (Regulamentul Preuniversitar, 2001).

3.4. Az oktatási intézményrendszer szervezeti átalakulásai a rend-
szerváltás után

Az elsõ hipotézisként megfogalmazott szervezeti leépülés feltételezése 
mellett elsõsorban a gyereklétszám csökkenésének országos tendenciája 
szól. A vizsgált falvak iskoláskorú lakói számának változásáról adatsorok 
nem állnak rendelkezésemre, a jelentõs népességcsökkenés azonban felte-
hetõleg a lakosság elöregedésével járt. Különösen a kisebb román falvak-
ban volt jelentõs a népességcsökkenés. A rendszerváltás utáni periódus-
ban a fogyás tovább tartott, bár a korábbi évtizedekhez képest lényegesen 
kisebb mértékû volt: míg 1977 és 1992 között a lakosság 23%-kal fogyott, 
1992 és 2002 között csupán 6%-kal. A gyereklétszám azonban ennél lénye-
gesen jobban csökkenhetett, hisz a stabilizálódó öreg lakosságnak sok gye-
reke közben aligha született. A demográfi ai adatok mellett   (4. táblázat) 
a rendszerváltás után születõ egyes iskolatörténet-leírások szintén a falusi 
iskolák intézményi leépülésének eseteirõl számolnak be.20 

19 Románul: Stat de platã
20 Ld. Konrád, i.m.
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4. táblázat. A vizsgált települések lakosságának fogyása
1977 és 1992 között21

1977 1992 fogyás (%)

Tordaszentlászló 1345 1117 17,0
Kisfenes 948 849 10,4
Hasadát 911 653 28,3
Oláhléta 575 333 42,1
Magyarléta 602 522 13,3
Isztolna 349 255 26,9
Járarákos 237 135 43,0
Magyarfenes 1254 913 27,2

A tárgyalt kérdést az iskolák személyi állományának idõbeli válto-
zásával próbáltuk megragadni. A következõ táblázatban az egyes isko-
lákban tanító pedagógusok 1985, 1995 és 2005-beli számát láthatjuk, 
melyekbõl az iskolák tanszemélyzetének utóbbi 20 évére nézve vonhatók 
le  következtetések.

5. táblázat. Teljes tanszemélyzet nagysága az 1–8 osztályos iskolákban
és a többi falvakban22

Tordaszentlászló Hasadát Kisfenes többi falvak

1983 – 14 – –
1985 14 10 8 8
1995 10 9 9 7
2005 11 13 10 8

A táblázatban szereplõ adatsorok alapján megállapítható, hogy  a 9–10. 
osztályos képzést is mûködtetõ iskolák személyzete a 80-as évek máso-
dik felében érte el maximumát. Ezen állapotukhoz viszonyítva tehát ezek 
szervezeti struktúrája a rendszerváltást követõen, a felsõ tagozat felszámo-
lódása következtében, jelentõsen csökkent. Az ekkor távozó személyzet 
nagy része agrármérnök, a változás segéd-személyzet elbocsátásával nem 
jár, mivel a mezõgazdasági profi lú „szakoktatás” gyakorlati részét a kollek-

21 A 2002-es népszámlálások eredményei település-szintû bontásban nem állnak 
rendelkezésünkre.

22 A táblázatban szereplõ adatok az iskolák fi zetési listáiból származnak.
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tív gazdaságban végzik, így mûhelyek bezárására nem kerül sor. Az ezutá-
ni periódusra vonatkozóan azonban a szervezeti zsugorodást illetõ hipo-
tézisünk tévesnek bizonyult: a személyzet száma állandó maradt, mi több, 
az 5–8 osztályos falvakban kisebb növekedés következett be. A személy-
zet méretbeli állandóságának oka, hogy a vizsgált falvakban az évenkénti 
gyereklétszám korábban sem haladta meg az egy-egy osztályba beiskoláz-
ható számot, illetve ez a létszám mindmáig nem csökkent az egy osztály 
beindításához szükséges alsó határ alá. Ez csak az alsó tagozatú iskolákat 
mûködtetõ iskolákban fordult elõ, és ezekben sem a gyereklétszám trend-
szerû fogyása, mint inkább fl uktuációja volt az oka, azaz az esetenként 
szükségessé váló osztályösszevonások nem maradtak tartósak. A 2005-tõl 
megfi gyelhetõ kismértékû személyzeti növekedés részben az iskolák már 
említett szervezeti szétválásával, részben az igazgatóknak az oktatási tevé-
kenység alóli felmentésével van összefüggésben.

4. A decentralizálás következményei 

4.1. Az oktatási egységek rendszeren belüli autonómiájának kérdése

Amint azt a fentiekben már érintettük, a decentralizálási törekvés 
részben az alsóbb szervezeti egységek hatáskörének növekedését jelent-
heti, a saját belsõ ügyeivel kapcsolatos döntési szabadság növekedését. 
A falusi iskolák önállóságának mértéke jól kifejezõdik ezek vezetõjének, 
az igazgatónak a hatáskörében. Az iskolaigazgatók az egység ügyei fölötti 
hatáskörének fontosabb elemeiként az alkalmazások, munkakörök rögzí-
tése, ellenõrzések, szankcionálások és jutalmazások emelhetõk ki. Ezek 
közül legfontosabb talán az alkalmazások kérdése: a megüresedõ állások 
meghirdetése ( jelentése a tanfelügyelõségnek), a munkaszerzõdés meg-
kötése és a munkakör leírása az igazgató hatáskörébe tartozik. Az állás 
elfoglalására alkalmas személyt a tan felügyelõség jelölte és jelöli ki, ver-
senyvizsga, azaz kizárólag egy ségesen érvényesített szakmai szempon-
tok alapján. Elvileg tehát a helyi intézmény vezetõje a munkakörök ala-
kításában élvez szabadságot, az azt betöltõ személy kiválasztásába pedig 
nincs beleszólása.23 

23 Regulamentul preuniversitar, Capitolul III. Conducerea unitãþilor de învãþãmânt. 
Art 18-28.
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Mindezek a rendszerváltás elõtt is az igazgató hatáskörében voltak, 
e tekintetben tehát a rendszerváltás utáni szabályozások nem hoztak vál-
tozást. A megfelelõ személyzeti politika azonban az igazgatói tevékeny-
ség sikerességének feltétele – mind az egységben megvalósuló oktatási 
tevékenység szempontjából, mind a helyi társadalom irányából jövõ eset-
leges igények kielégítése szempontjából. A sikeres igazgatói tevékeny-
ség így mindig az igazgató és a tanfelügyelõség közötti formális viszony 
keretében megvalósuló informális alku által lehetett sikeres. 

Az igazgatói hatáskör másik fontos eleme a saját oktatási egysé-
gén belüli fegyelmi és szakmai jellegû ellenõrzések, illetve az ezzel járó 
szankcionálási és jutalmazási lehetõségek. A rendszerváltás elõtt és után 
egyaránt mindkét típusú ellenõrzés változatlanul az igazgató hatásköré-
ben áll, mi több, kötelessége.

Az igazgatói hatáskör rendszerváltás utáni változását tehát részben az 
önálló személyzeti politika folytatásának kapcsán próbáltam vizsgálni.24 
A megkérdezett igazgatók egyikes sem említett azonban olyan eseteket, 
amelyekben a tanfelügyelõség befolyásolása révén adott személyt felven-
ni szeretett volna. Ezzel szemben mindhárom esetben az ellenkezõre volt 
példa, a kinevezett személy elleni állásfoglalásra, a kinevezése elleni tilta-
kozásra. A két román iskolában az okok fegyelmi jellegûek voltak, mind-
két esetben ideiglenesen kinevezett helyettesítõ tanár ellen. A magyar isko-
lában az eset etnikai színezetû, a 80-as években román pedagógusok kine-
vezésének megakadályozására tett kísérletekrõl van szó (az érvelés viszont 
ez esetben is szakmai jellegû volt, miszerint a magyarul nem beszélõ kine-
vezett pedagógusok nem tudnak majd rendesen tanítani). E kérdés kap-
csán fi gyelemre méltó elemnek tûnt, hogy a panaszok továbbításának alig 
vannak bejáratott útjai – a kisfenesi igazgatónõ extrém helyzetben is rend-
kívül körülményesen teszi szóvá a panaszt (konzultál idõsebb tanárokkal, 
személyes kihallgatást kér a tanfelügyelõtõl).

Szakmai jellegû konfl iktusokról csak a magyar iskolában esik szó, 
a kérdés nosztalgikus színezetben, a nyugdíjas igazgató részérõl tema-
tizálódik: szemére veti a mai igazgatóknak, hogy a tantestületen belüli 
jó viszonyok érdekében nem teszik szóvá a mulasztásokat. Felmerül az 
a gond is, hogy az ellenõrzésben nem tekintik magukat (illetve a szakta-
nárok a más szakos igazgatót) szakmailag kompetenseknek.

24 Az interjúban az igazgatóknak feltett kérdés: „Fordult-e elõ igazgatói pályafutása 
alatt, hogy szeretett volna valakit felvenni az iskolájába?”
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Az egyes igazgatók a személyzeti politikát érintõ kérdésre eltérõ 
viszonyulással és terjedelemmel reagálnak. A magyar iskolában, a nyug-
díjas igazgató részérõl erõteljesen tematizálódik a személyzeti politika 
kérdése, követendõ mintaként a honorácior típusú tanítói alkalmazásokat 
hozza fel, hangsúlyozva ezek esetében a közösségi igények megfogalma-
zását az állások meghirdetésénél és a felvételeknél (ennek egyfajta helyi 
mítoszán is dolgozik, az iskola-monográfi ájában). A román iskolákban 
ezzel ellentétes hangvételû a kérdéshez való viszonyulás: tulajdonkép-
pen enyhén értetlenkedve fogadták magát a kérdést is (rossz kérdésnek 
tartották, amely a kérdezõ tájékozatlanságából eredhet), saját személyzeti 
politika soha nem volt, mindig is a tanfelügyelõség kompetenciájába tar-
tozott a személyzeti politika. Az eltérõ viszonyulásra lehetséges magya-
rázat, hogy a magyar iskolában (legalábbis a szentlászlóiban) volt ilyen 
elõzmény, melyre a helyi közösség és pedagógus megfelelõ mítoszát épí-
teni lehet. Ellene szól egy ilyen értelmezésnek, hogy hasonló elõzmé-
nyek kisfenesen is voltak – azaz a tényleges múltbeli események, tények, 
önmagukban nem magyarázzák ezek utólagos értelmezéseit. A nyug-
díjas magyar igazgató esetében valószínû, hogy az ilyen iskolaszervezõi 
igények (együtt a távoli múlt ilyen nosztalgikus értelmezésével) a ma-
gyar iskola és a román tanfelügyelõség közötti viszony interetnikus töl-
tete, a helyi etnikai érdekek felvállalásának következményei is.

A személyzeti politika folytatásának lehetõségével kapcsolatos vála-
szok alapján az igazgató „hatalmának” idõbeli változására nézve is levon-
ható néhány következtetés. A román iskolákban említett „befolyásolási” 
esetek rendszerváltás utániak, a 90-es évek elsõ felébõl, ezzel szemben 
a magyar igazgató által említett esetek a 80-as évek végérõl származnak. 
A román igazgatók szubjektív véleménye szerint e kérdés tekintetében 
változás nemigen történt, ha igen, akkor az pozitív, hiszen a rendszer-
váltás után a befolyásolás lehetõsége megnõtt. A magyar igazgató szerint 
a helyzet egyértelmûen fordított irányba változott, rendszerváltás óta 
a személyzeti politika befolyásolása nehezedett („a számítógép osztja el 
az embereket”). Ennek ellene szól azonban az iskola-átszervezés ügyének 
sikere: a kezdeményezés a magyar igazgatótól ered (ráadásul a nyugdíjas-
tól, akinek befolyására vállalja fel az ügyet az aktuális igazgató), az érve-
lés közösségi érdekre épít – azonban az érdek megfogalmazása egészé-
ben az igazgatótól ered, tehát hatalmi érdekként értelmezhetõ – lénye-
ge a struktúra olyan átszervezése, amely bebiztosítja, hogy a szentlászlói 
iskolában a jövõben sem lesz román igazgató. Az átszervezés azonban 
etnikai szempontú racionalitása mellett jelentõs szervezési ésszerûtlen-
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séggel jár, hisz térben nagyon kedvezõtlenül elhelyezkedõ román isko-
lák szervezeti egyesítésérõl van szó, és az egymástól távol fekvõ román 
iskolákat pontosan a községközponti iskola választja el. Az átszervezési 
javaslat átvitele a tanfelügyelõségen az igazgató és a magyar politikai sze-
replõk együttmûködésének eredménye (a nyugdíjas igazgató a Kolozs 
megyei RMDSZ oktatásügyi tisztségviselõje), sikere pedig az igazgatói 
érdek tanfelügyelõséggel szembeni sikeres érvényesítésére bizonyíték.

A legutóbbi (2005-ben érvénybe lépett) változások nyomán – az 
igazgató átnevezése iskola-menedzserré, és mentesítése az oktatói fel-
adatok alól – munkaköri hangsúlyeltolódást eredményezett: úgy tûnik, 
hogy az igazgató és a tanfelügyelõség közötti kapcsolat ezáltal szorosab-
bá vált, az igazgatót megszaporodott adminisztratív és pénzügyi feladatai 
a tanfelügyelõséggel szorosabb kapcsolattartásra kényszerítik. 

4.2.  Az iskola és a helyi társadalom közötti kapcsolatok

A decentralizálási törekvés másik eleme a helyi társadalom bevo nása 
az oktatási intézmény mûködésébe (a mûködtetés-fenntartás felelõsségé-
nek részleges átruházása helyi társadalomra) és az intéz ménnyel szembe-
ni helyi igények artikulálódásának és fi gyelembe vételének lehetõvé téte-
le. Az oktatás törvényes szabályozásának új eleme a helyi szereplõkkel való 
intézményes kapcsolat lehetõvé tétele. Ezek az újítások elsõsorban a helyi 
anyagi támogatás bevonását célozzák meg: míg a helyi gazdasági ténye-
zõk bevonásának lehetõsége több testületben is elképzelhetõ, a helyi érde-
kek megfogalmazása csak az iskolaszék-szerû iskola-tanácsban lehetséges. 
A törvény minden esetben vigyáz arra, hogy az iskolák társadalmi környe-
zete felé történõ nyitása ne csorbítsa az iskola függetlenségét. E kapcsolat-
létesítések pusztán lehetõségként fogalmazódnak meg, az iskolaszék, amely 
az egyetlen olyan testület, amely az iskola profi lját, szakirányát illetõen 
javaslatokat fogalmazhat meg, ezt konzultatív jelleggel teheti.25

Míg a helyi gazdasági szereplõk felelõsségvállalása csak mint lehe-
tõség jelenik meg, az önkormányzat pénzügyi felelõsségvállalása 

25 A gazdasági együttmûködés lehetõsége helyi gazdasági szereplõkkel elõfordul az 
iskola adminisztratív tanácsa esetében, melynek gazdasági egységek képviselõi is 
tagjai lehetnek (amennyiben segítik a gyakorlatot – 35. paragrafus), az osztályok 
szülõi bizottság tevékenységének szabályozásában (szponzorként helyi gazdasági 
szereplõket vonhat be támogatóként – 153.paragrafus), az iskolai reprezentatív szü-
lõi bizottság tevékenységének szabályozásában (159. paragrafus) valamint az iskola-
szék („comitetul ºcolar”) esetében (47-48. paragrafus). Az iskolával szembeni igények 
megfogalmazása csak ez utóbbiban jelenik meg a rendeletben (48. paragrafus).



90 KISS DÉNES

 kikerülhetetlenné vált: az iskolák anyagi alapjának fenntartása, a mûköd-
tetés és karbantartás költségeinek fedezése az önkormányzatokra hárul, 
a központi költségvetésbõl csak a pedagógusok fi zetését fedezi az állam.

Az új szabályozás értelmében az önkormányzat és a gazdasági szerep-
lõk mellett lehetõvé válik az egyházzal való együttmûködés is. Az egyhá-
zak képviselõinek részvétele az (opcionálisan létrehozható) iskolaszékben 
csak lehetõségként jelenik meg, a vallásoktatás bevezetése az oktatásba 
azonban kikerülhetetlenül kapcsolatot teremt a vallási és oktatási intéz-
mények között. Ösztönzi továbbá az új tanügyi törvény a helyi kulturális 
intézményekkel való együttmûködést is, akár formális, akár informáli-
san mûködõ kulturális intézményekrõl legyen szó. 

Az oktatási intézmény és helyi társadalom közötti kapcsolatot és 
e viszony változását a fenti intézményekkel való kapcsolattartásokra 
bontva vizsgáltam, azaz az önkormányzattal, egyházzal, illetve a kultu-
rális intézményekkel fennálló kapcsolatokra (illetve kulturális intézmé-
nyek hiányában a pedagógusoknak a falu kulturális életében való szerep-
vállalására) kérdeztem rá.

4.2.1. Az iskola és a polgármesteri hivatal

Formálisan az iskolák adminisztratív tanácsuk révén tartanak fenn 
kötelezõ kapcsolatot a helyi közigazgatással. Vizsgált térségünkben 
adminisztratív tanácsa a három 5-8 osztályos iskolának van. A törvény 
által elõírt formális kapcsolat mindhárom iskola esetében létezik, ám 
e kapcsolatok tényleges tartalma iskolánként és településenként igencsak 
eltérõ. E különbségek egyik oka, hogy a községet alkotó falvak viszonya 
az önkormányzattal, érdekeik képviselete az önkormányzat mûködésé-
ben rendszerint nem egyforma súlyú. Az, hogy a polgármesteri hivatal 
a községközpontban található, azt is jelenti, hogy az apparátus dolgozói 
rendszerint a községközpontból kerülnek ki, a polgármester pedig rend-
szerint szintén községközponti lakhelyû – mindez azt valószínûsíti, hogy 
általában az önkormányzat a községközpont érdekeit elõnyben részesí-
ti a periférikus falvak érdekeihez képest.26 Az érdekképviseleti viszo-
nyok e konfi gurációja mellett, mint várható volt, a községközponti iskola 

26 Ezen állításunk mellett e helyen nem áll módomban további érvelés, mivel azon-
ban közhelyszámba menõ állítással van dolgunk, fogadjuk el így.
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lényegesen szorosabb kapcsolatot tart fenn a helyi közigazgatással, mint 
a többi iskolák.

A községközponti iskola egyik helyi lakhelyû tanára községi taná-
csos is, és egyúttal az iskola adminisztratív tanácsában az önkormány-
zat képviselõje. Így az iskola képviselõjeként a tanács összes ülésén részt 
vesz, és fordítva: a tanács képviselõjeként az iskola adminisztratív taná-
csának minden ülésén is részt vesz, valójában az iskola mindennapjaiban 
is jelen van. E tanácsos-tanár mellett fontosabb esetekben az igazgatónõ 
is részt vesz a tanácsüléseken, ilyenkor tehát az iskola érdekeiket két sze-
mély jeleníti meg az önkormányzat számára.

Hasadátot a községi tanácsban egyetlen személy, egy 8 osztályos 
végzettségû férfi  képviseli. E személy formálisan az iskola adminisztratív 
tanácsának tagja, ám az igazgató a tanács üléseire nem hívja meg. Úgy 
véli, képzettségénél-képességeinél fogva nem alkalmas az iskola ügyei-
ben való részvételre. Együttmûködésük arra korlátozódik,  hogy kisebb 
anyagi jellegû tennivalók esetén megkérik, hogy segítsen, esetleg szer-
vezze meg a feladat elvégzését (pl. tûzifa beszerzését az erdõrõl).27  

Kisfenes három tanácsossal is képviselve van az önkormányzatban. 
Mindhárom tanácsos vállalkozó, kettõ közülük felsõfokú végzettségû. 
Az adminisztratív tanácsban az önkormányzatot egy mérnöki végzettségû 
helyi vállalkozónõ képviseli. Ennek azonban elfoglaltsága miatt csak igen 
ritkán van ideje az adminisztratív tanács ülésein részt venni, a kivételesen 
fontos ügyekben (különösebb tét nélküli ülésekre az igazgatónõ már meg 
sem hívja, mivel a korábbi tapasztalatok szerint úgysem megy el).

Az iskola és az önkormányzat közötti kapcsolat tehát a helyi köz-
igazgatás tanácsosai révén nem mûködik (a községközponti iskola kivé-
telével). A kapcsolattartás így inkább azáltal valósul meg, hogy az isko-
lákat is érintõ tanácsülésekre rendszerint meghívják az iskolaigazgató-
kat is. A két intézménytípus közötti viszony kizárólag az iskolák anyagi 

27 „Mit mondjak, a közösség képviselõi választottak .... Nem mindig támaszko-
dhatsz  választottakra....  egy egyszerû falusi polgár, akinek nincs meg a szük-
séges felkészültsége, az iskolai képzettsége sem. Persze, ha van valami tennivaló, 
jöjjön, menjünk az erdõre fáért, vagy el kell végezni valami munkát az iskolában, 
ezt megcsinálja, hívjuk, de egyebet nem tudom mit kezdhetnék vele … Beszél-
jem meg vele a kollegáim minõsítését? Az érdemfi zetéseket? Én ilyesmit nem csi-
nálok, bocsássa meg a Fennvaló, én ilyen törvényt nem tartok be. Ha segítségre 
van szükség hívom, de a belsõ ügyeinkbe, a saját konyhánk ügyeibe nem…. kér-
dezzem meg tõle, János bá, adjunk-e ennek „jó” minõsítést, vagy adjunk „nagyon 
jót”? Ilyet nem csinálok.” (B.V.)
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támogatásával kapcsolatos (épület-felújítások, ingázó tanárok útiköltsé-
gének térítése, stb.). A szóban forgó tanácsülések rendszerint az iskolák-
nak nyújtott támogatások megvitatásai, az intézményközi viszony tehát 
alku-jellegû, melyekben a két fél különbözõ gyakorlatokat vet be érdekei 
megvalósítása érdekében. A tanács esetenként elfelejti meghívni az isko-
lák képviselõit, az igazgatók pedig néha soron kívüli napirendi pontként 
a tanács elé visznek kérdéseket. Az alku-folyamatban nem elhanyagol-
ható tényezõ, hogy a face-to-face viszonyrendszerre épülõ intézménykö-
zi kapcsolatban az önkormányzati dolgozók és képviselõk az iskolaigaz-
gatók korábbi tanítványai, akikkel szemben így nem engedhetnek meg 
maguknak szélsõségesen elutasító álláspontokat, magatartást.

4.2.2. Az iskola és az egyházak

Mint azt a vidéki oktatás történetérõl szóló részben már vázoltuk, 
a szocialista iskolareformmal a közoktatás teljesen elvált az egyházaktól. 
A rendszerváltás után (részben a korábbi ideológiai neveléssel szembe-
ni ellenreakcióként) újra felmerült a vallásoktatás iskolai bevezetésének 
gondolata. Az elvileg opcionális tantárgyként bevezetett vallásoktatás 
gyakorlatilag kötelezõ jellegûvé vált. Az iskolai vallásoktatás bevezeté-
se a közoktatásba kezdetben csak a papok révén valósulhatott meg, akik 
településükön betanítottak az iskolába. Néhány éven belül, a felsõfo-
kú vallástanár képzõ intézmények kiépülésével az iskolai vallásoktatást 
átvették a frissen végzett vallástanárok, akik tevékenysége immár a meg-
felelõ szaktanfelügyelõ felügyelete alá tartozik.

A falusi iskolákat tekintve az iskola és az egyház között a rendszer-
váltás utáni periódusban ugyanez a történet játszódott le: a korábban tel-
jesen elváló (esetenként ellenséges viszonyban levõ) intézmények között 
újra kapcsolat teremtõdött az iskolába betanító lelkész révén. A 90-es 
évek második felében azonban a hitoktató tanárok falun is átvették a pa-
poktól a vallástanítást. Megjelenésükkel új helyzet alakult ki: míg koráb-
ban a rendszerint egyetlen jelentõsebb vallási közösséget alkotó falu-
ban egyetlen vallási szakértõ, a pap tevékenykedett, addig a hitoktató 
új  vallási szakértõként jelenik meg. Az új helyzet tehát a két intézmény 
közötti együttmûködés szorosabbá válásának, illetve az ezek közöt-
ti konf liktus kiélezõdésének a lehetõségét egyaránt hordozza. A vizs-
gált három településen az igazgatók szerint a lelkészek és iskola közöt-
ti viszonyban konfl iktusról nincs szó. A román falvakban az ortodox 
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 püspökség fi gyelemmel követi a hitoktatók tevékenységét, a lelkész püs-
pökséggel szembeni feladatai közé tartozik évente egy szakmai jelentést 
írni a hitközségében oktató vallástanár munkájáról. Mivel azonban e je-
lentés készítésére elõször az elmúlt évben került sor, ennek eredményé-
rõl az iskolaigazgatók semmit nem tudtak mondani. 

A magyar faluban a református egyház által igényelt ellenõrzõ rend-
szer annyiban különbözik a fentitõl, hogy nem a helyi lelkész, hanem 
egy egyházmegyei szinten kinevezett szakfelügyelõ feladata az ellenõrzés. 
Ez azonban azzal jár, hogy a hitoktató és a helyi lelkész között nincs szük-
ségszerûen kapcsolat. A református lelkész hangot is adott fenntartásainak, 
elégedetlenségének a hitoktatóval való kapcsolat teljes hiánya miatt.28

Meg kell említenünk továbbá, hogy az iskolák és egyházak között 
az eddigiekben tárgyalt szakmai tartalmú kapcsolatok mellett lehetõvé 
vált gazdasági együttmûködés is. Erre egy példa fordult elõ községünkbe, 
a községközpontban, ahol a református egyház az iskola épületét vissza-
perelte az államtól. A tulajdonába került épületet szimbolikus összegért, 
évi egy lejért bérbe adta az iskola fenntartójának, az önkormányzatnak. 
Emellett ez az egyházközség az iskola felújításában is részt vállalt, hol-
land egyházi segélybõl központi fûtést szereltetett az iskolába. Ezek az 
anyagi ügyek, különösen az ingatlanok egyházi tulajdonjoga, a jövõre 
nézve az iskola-egyház közötti kapcsolatok szorosabbá válásának lehe-
tõségét hordozzák.

4.2.3. Az iskola és a kulturális tevékenységek

A falvak intézményesült közmûvelõdési tevékenységeiben való rész-
vétel, az iskola és a kulturális intézmények közötti kapcsolat az elõzõek-
ben tárgyaltaktól eltérõen alakult. E viszony sajátossága, hogy a szocialis-
ta korszakban, amikor az iskola és a helyi intézmények közötti  formális 

28 „…(a hitoktató) idejött, de el sem jött, hogy annyit mondjon, hogy „Jó napot! 
Én vagyok Fuszulyka Julka...”. Hát én ismerem, mert ott voltam az évnyitón, de 
annyi, már a nevére sem emlékszem. Nekünk van egyházmegyei szinten egy 
inspektorunk, és az a múlt héten járt és ellenõrizte. Engem nem engednek be, 
nem mehetek be ellenõrizni, hogy hogy tanít. Annak akinek modulja, vagy nem 
tudom mije van, az ellenõrizhet, s ennek a lelkésznek van, és ez ellenõriz az egy-
házmegyében.”  (tordaszentlászlói lelkész) Meg kell jegyeznünk, hogy a román 
falvakban a lelkészekkel nem készült interjú, így ezekben a falvakban a vázolt 
iskola-egyház viszony csak az iskolaigazgatók errõl alkotott véleményét, állás-
pontját tükrözik.
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viszony megszûnik, az egyetlen fennmaradó kapcsolat-típus iskola és 
helyi közösség között a közmûvelõdési szerepvállalás maradt. E viszony 
intézményes vetülete a pedagógusoknak a kultúrotthon tevékenysé-
geiben vállalt szerepe volt, a „kultúrigazgató” gyakran valamelyik helyi 
pedagógus. E korszakban a közmûvelõdési feladatok vállalása opcionális, 
de az oktatási rendszer részérõl támogatott és elvárt volt. A tevékeny séget 
vezetõ pedagógus munkájáért prémiumot kapott, a helyi tanárok irányá-
ba ez fõleg az igazgatón múlott, de az igazgató tevékenységének értékelé-
sénél a tanfelügyelõség is fi gyelembe vette. E hivatalos értékelést, „jutal-
mazást”, kiegészítette a helyi közösség részérõl kijáró presztízs, elismerés, 
és nem utolsó sorban részükrõl is pénzbeli fi gyelmesség.29 A rendszer-
váltás utáni periódusban a közmûvelõdési feladatok vállalása az új tan-
ügyi törvény szerint is lehetséges maradt, de megszûntek az azt támoga-
tó ösztönzõk: a tanügyi törvényben lehetõségként jelenik meg, de ösz-
tönzésére semmilyen jutalmazás nincs beépítve az iskola tevékenységét 
szabályozó törvényekbe.

Községünkben a 70-es 80-as években a pedagógusok mindhárom 
iskolában részt vettek a közmûvelõdési tevékenységekben, a rendszer-
váltás után a három faluban az iskolák és közmûvelõdési tevékenységek 
közötti kapcsolat, a pedagógusok közmûvelõdési szerepvállalásai igen 
eltérõen alakultak.  Míg Szentlászlón igen intenzív, elsõsorban a helyi 
pedagógusok által fenntartott közmûvelõdési tevékenység folyik, a ro-
mán iskolákban ezek felszámolódtak.

Tordaszentlászlón az intézményesült kulturális tevékenységek szá-
mára egy jogilag is bejegyzett intézmény, a „Tamó Gyula Közmû velõdési 
Egyesület” képez keretet. Az egyesület megalapításában a helyi pedagógu-
sok is részt vettek, az egyesület keretében folyó tevékenységek pedig vala-
milyen formában mind kapcsolatban állnak a helyi iskolával. A színjátszó-
csoportot egy idõben az egyik helyi tanár (jelenleg a fõállású önkormány-
zati alkalmazott kultúrigazgató látja el e faladatot), a fúvószenekart egy 
helyi vállalkozó vezeti (aki mellett szakképzett kolozsvári oktatójuk is van), 

29 „A mi közösségeink megfi zették azt amit nekik pluszba tettél. Egyrészt a tisztelet, 
a tekintély, nagyon megnõtt a tekintélye, fõlé nõ a tekintélye annak a pedagógus-
nak aki a közösségért….tehát látják hogy õszinte, tisztelettudó, becsületes, elvégzi 
a munkáját és nekem is segít, az fölé nõ a többinek. És ezért ment az ajándék, ezért 
ha volt egy ünnepség abból… hát hogyha színdarabot tartottunk amikor bejött a jö-
vedelem akkor megtisztelték, tehát nem éppen ingyen kellett csinálni s kell csinálni. 
Vagy amikor a prémiumrendszer volt, az aki ezt a munkát is végezte sokkal többet 
kapott, mint az aki nem csinált semmit.” (BZI)



Rendszerváltás utáni változások romániai falusi oktatási intézményekben 95

próbálni azonban az iskolában szoktak. A tánccsoport szintén az iskolá-
ban mûködik, itt próbálnak, a csoportot Kolozsvárról ingázó szakképzett 
oktató vezeti. A tánctanítás az 1–4. osztályban egyúttal opcionális tantárgy 
is, amelyért valamennyit fi zet is az iskola az oktatónak (aki a kolozsvári 
népmûvészetek házának alkalmazottja lett). A faluban mûködõ teleházzal 
a legkevésbé szoros az iskola kapcsolata, részben azért, mert a teleház az 
elmúlt években egy kritikus perióduson esett át. Intézményes kapcsolat 
nincs a két intézmény között, bár bejárnak a gyerekek internetezni, játsza-
ni. Tervek szerint a közeljövõben az informatika órákat a Teleházban fog-
ják tartani. A Teleház vezetõje egy önkormányzati alkalmazott, maga az 
intézmény külön egyesületként mûködik, az elõzõekben tárgyalt közmû-
velõdési egyesületnek tehát nem része.

A szentlászlói esettõl eltérõen alakult a két román iskola rendszer-
váltás utáni közmûvelõdési szerepvállalása, e falvakban teljesen meg-
szûntek a közmûvelõdési tevékenységek. E helyzet magyarázatához úgy 
tûnik az elõzmények a fontosak, az adott település közmûvelõdési hagyo-
mányai. Míg Szentlászlón e tevékenységeknek jelentõs múltjuk van, 
nem folytatásuk presztízsveszteséggel járna a helyi pedagógusok számá-
ra, a román falvakban e tevékenységek csak a 70-es 80-as évektõl kez-
dõdnek.  Az egyik iskolaigazgató megfogalmazása szerint megjelenésük 
pártfeladat volt, melynek célja az volt, hogy vasárnaponként a templom-
ból elvonják az embereket, a misézéssel alternatív programot teremtse-
nek. Ugyancsak fontos magyarázó tényezõ lehet a helyi lakhelyû tanárok 
léte, az ingázó tanárokra  a helyi presztízs-viszonyok nem terjednek ki, így 
a fentiekben említett presztízsvesztési probléma ezekre nem érvényes – 
márpedig mint arról a késõbbiekben lesz szó, a román falvakban rendkí-
vül lecsökkent a helyi lakhelyû tanárok száma.

4.2.4. Az iskolaszék

A helyi közösség és iskola közötti legteljesebb, legsokoldalúbb for-
mális kapcsolat a kommunizmus elõtti korszakban az iskolaszék révén 
valósult meg. Az iskolaszéket az iskola vezetõin kívül a fenntartásában 
szerepet vállaló helyi tényezõk, szülõk, stb. képviselõi alkották. A szocia-
lista korszakban ez az intézmény teljesen megszûnik, az új tanügyi tör-
vényben viszont a lehetõség újra megjelenik. Az iskola társadalmi kör-
nyezetével e bizottság révén valósulhat meg a legszélesebb körû, legsok-
oldalúbb intézményes kapcsolat: tagjai lehetnek az iskola/iskolák vezetõi 
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és tanárai mellett a szülõk képviselõi, polgármesterek és a közigazgatás 
más képviselõi, a helyi egyházak képviselõi, helyi gazdasági egységek 
vezetõi, non-profi t szervezetek képviselõi, stb. (a tanács tagjait az igazga-
tó és a polgármester javasolják felkérésre). Az erre vonatkozó törvényes 
szabályozás az iskolaszék lehetséges tevékenységeit is rögzíti. A tevé-
kenységterületére vonatkozó szabályokból az derül ki, hogy létrehozásá-
nak célja elsõsorban gazdasági, lehetséges gazdasági feladatai elsõsorban 
forrásszerzõ jellegûek, melyek az iskola állami költségvetési bevételei-
nek kiegészítésére hivatottak. Emellett azonban az egyetlen törvénye-
sen létrehozható, a helyi társadalom képviselõibõl álló testület, amely ha 
csak konzultatív jelleggel is, de hozzászólhat az iskola profi ljához, a helyi-
regionális munkaerõpiaci kereslet függvényében.30

A vizsgálatunkba bevont iskolákban az iskolaszék (vagy iskolaszékek) 
létrehozása nem történt meg. A lehetõség értelmezésekor a román isko-
lákban az iskolaszékek konzultatív szerepére nem tértek ki, gazdasági 
hasznukban pedig kételkedtek. Falvakon ugyanis nincsenek olyan gaz-
dasági erejû cégek, amelyek érdemben segíteni tudnák az iskolát. A köz-
ségi szintû iskolaszék létrehozása ellen szól az is, hogy más (esetleg gaz-
daságilag prosperálóbb) falvaktól nem várható el az anyagi segítség. 

5. A szakértelem szerepének változása a rendszerben

5.1. A szakképzetlen tanerõ kérdése

A vidéki oktatás kapcsán gyakran felmerülõ kérdés a szakképzett 
tanárok hiánya, a szakképzetlen tanerõ kérdése. A rendszerváltás utáni 
periódusra nézve egyes kutatások eredményei a szakképzett tanárok hiá-
nyát e korszakra nézve is fennmaradó problémának találták. A kérdést 
vizsgáló esettanulmányok kimutatták, hogy a formailag szakképzett 
tanárokkal mûködõ iskola is rejthet jelentõs szakképzettségbeli csökke-
nést, hisz a felsõfokú képzés diverzifi kálódásával a diplomaszerzésnek 
számos új módja is van: a korábbinál gyengébb egyetemeken is szerezhe-
tõk (kisvárosi egyetemeken, fõiskolákon, magánegyetemeken),  szakkép-
zetlen helyettesítõ tanárként állásba kerülve nõtt a lehetõsége az utólagos 
diplomaszerzésnek (távoktatás, levelezõ tagozatok beindulása, magyar-
országi kihelyezett tagozatok elvégzése, stb.), és az is gyakori módszer, 

30 Regulamentul Preuniversitar, Capitolul IV. art. 46 – 48.
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hogy pedagógiai modul megszerzésével eredetileg nem tanári végzettsé-
gû személyek foglalhatnak el véglegesen tanügyi állásokat.31 

A fentiek alapján kézenfekvõnek tûnt feltételezni, hogy vizsgált fal-
vainkban is jelentõs lesz a szakképzetlen pedagógusok aránya. Az ered-
mények azonban rácáfoltak e feltételezésre: jelenleg a vizsgált iskolák 
egyikében sem dolgoznak szakképzetlen tanárok (lásd  a 6. táblázatot). 
A szakképzetlenek jelenlétének idõbeli változását vizsgálva a három isko-
lában, azok szórványos jelenléte fi gyelhetõ meg a 80-as években, számuk 
enyhe növekedése a 90-es évek elsõ felében, majd teljes eltûnésük a 90-
es évek második felétõl kezdõdõen.

A szakképzetlenek arányának e rendszerváltás utáni változását meg-
határozó okokként / folyamatokként az interjúalanyok a következõket 
emelték ki: (1.) közvetlenül a rendszerváltás után a jelentõs számú városi 
lakhelyû tanár áthelyezését kérte lakhelyére. Ez e periódusban lehetséges 
volt, így a falusi iskolákban jelentõs tanárhiány keletkezett, ami a szak-
képzetlen tanerõ iránti igényt növelte. (2.) A beiskolázási számok folya-
matos csökkenése mellett a felsõoktatás rendszerváltás utáni expanziója 
a tanár-szakos végzõsök terén túltermelést eredményezett. (3.) A 90-es 
évek végétõl az önkormányzat által nyújtott útiköltség-támogatás jelen-
tõs anyagi segítséget jelentett a szakképzett tanárok ingázásához. E té-
nyezõk a 90-es évek második felére a szakképzetlen pedagógusok teljes 
kiszorulásához vezettek. 

A szakképzetlen tanerõ eltûnése az oktatásból azt jelzi, hogy a rend-
szerváltás utáni periódusban a szakképzettség szerepe fokozatosan nõt az 
állások elfoglalásánál – különösen az ingázással még elérhetõ falvakban.

5.2. Változások a szakmai képzések, továbbképzések terén

A szakmai kiválóság és teljesítmény megmérettetésének keretét az 
állások elfoglalását célzó versenyvizsgákon kívül a tanárok közös szak-
mai tevékenységei, valamint a továbbképzõ tanfolyamok képezték. 
Mindkettõre vonatkozóan az interjúalanyok a 80-as évek viszonyaira 
nosztalgikusan emlékezve, jelentõs visszalépésrõl számoltak be.

A közös szakmai tevékenységek keretét a pedagógiai és módszerta-
ni körök képezték. Ezek mûködésére a szocialista oktatási rendszerben 

31 Kiss Dénes: Elita localã din Cãpuºu Mare. Studia Universitatis Babeº Bolyai Sociolo-
gia 2004 /1
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nagy hangsúlyt fektettek. Bár megszervezésük módja szakonként (tan-
tárgyanként) eltérõ módon történt, minden tantárgy esetében perio-
dikusan sor került a falusi tanárok szakmai (módszertani) szereplésére, 
amelyet rendszerint szakmai viták kísértek. E programoknak köszön-
hetõen a falusi tanárok nagyszámú hasonló szakos tanár tevékenységét, 
pedagógusi módszereit és teljesítményét ismerték. (gyakorlatilag az ösz-
szes megyén belüli szakos tanárt személyesen ismerték). A rendszervál-
tás utáni periódusban e programok nagymértékben leépültek, gyakran 
évi egy-két tanfelügyelõségi találkozóra redukálódnak (pl. a tanítók ese-
tében). Ez a változás valószínûleg a falusi pedagógusok szakmai elszige-
teltségét növeli, hiszen igen ritkán nyílik alkalmuk kollegáik munkáját 
látni, szakmai gondjaikat megbeszélni.

A pedagógiai körök mûködésében beálló zavarokat illetõ egyetértést 
is meghaladja az a konszenzus, amely a továbbképzések terén történt visz-
szaesést övezi. Ezek kötelezõ jellege gyakorlatilag megszûnt, így az állá-
sát véglegesnek tekintõ falusi pedagógusok számára nem sok motiváció 
maradt e továbbképzõ tanfolyamok látogatására. A továbbképzési rend-
szer mûködésének visszaesését az is erõsítette, hogy míg korábban kizáró-
lag a tanfelügyelõség szervezte ezeket (az egyetemekkel együttmûködés-
ben), rendszerváltás után e téren is decentralizálás történt, melynek ered-
ményeként akkreditált intézmények is szervezhetnek ilyen tanfolyamokat. 
A tanfolyam-szervezésre jogosult intézmények számának növekedésével 
a rendszer kaotikussá vált. Az új helyzetre egyfajta kredit-rendszer beve-
zetése jelentené a megoldást, az igazgatók bevallása szerint azonban ezzel 
együtt a továbbképzések nem mûködnek, a falusi tanárok ritkán vesznek 
részt ezeken, kreditpontokat nem gyûjtenek.32

32 „Úgy szervezték meg azt a továbbképzõt, hogy az nem egy gyûlés volt, hanem 
ott tudományos igényû dolgozatokat kellett bemutatni. Mindig voltak olyanok, 
akik a kutatással foglalkoztak, ez volt az egyik… S a másik, ami rendkívül fontos 
volt, s ami ma nincs, az hogy ezek a … úgy hívtuk hogy pedagógiai körök, vagy 
módszertani körök. Annak volt egy gyakorlati jellegû… tehát mind a tanítást , 
a legképzettebbek óráit meg kellett hallgatni, meg kellett bírálni, el kellett min-
denkinek valamit mondani, hogy mit látott, õ hogy csinálta volna, mért volt jó 
vagy mért volt… Tehát … ez egy nagyon széles körben, ugye 30–40 ember elõtt 
zajlott. Kolozsváron és Kolozsvár környékén, Szentlászlón, Gyaluban…. Gyalu-
ban volt a leggyengébb, Kapusan ott nagyon ügyes, egy darabig Szászfenesen, ez 
volt Kolozson, volt Szováton, és mondhatnám tovább, volt Mócson, volt Szép-
kenyerûszentmártonban. Megyei körzetben … És mindenki úgy készült, hogy 
mégse maradjak szégyenben ha hozzám eljön a sok tanár. Ez volt az egyik. Tehát 
évente a jórészét a tanfelügyelõ lelátogatta, de a másik tanár is ott volt az  óráján. 
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5.3. A falusi pedagógusok mint társadalmi csoport a helyi
társadalomban

A falusi pedagógusok csoportjának a helyi társadalomban elfoglalt 
helyzetére, társadalmi súlyára nézve meghatározó e csoport nagysága. 
Bár, mint azt az iskola szervezeti átalakulása kapcsán láthattuk, az isko-
lákban tanító pedagógusok száma nem csökkent jelentõsen a rendszer-
váltás óta eltelt 15 évben, körükben az ingázó tanárok aránya jelentõsen 
nõtt, azaz a falusi társadalmi csoportot képezõ, helyben lakó pedagógu-
sok száma csökkent. A vizsgált három iskolában fõleg a tanárok körében 
csökkent jelentõsen a helyi lakhelyûek száma, Hasadáton nullára, Kisfe-
nesen egyre, csak Tordaszentlászlón maradt a számuk változatlan (6. táb-
lázat). A helyben lakó tanárok számának csökkenésével ellentétben a ta-
nítónõk és óvónõk egy-két kivétellel mind helyi lakhelyûek.

6. táblázat. A helyi lakhelyû, illetve szakképzetlen tanárok
számának változása

Tanárok
összesen

Helyi
lakhelyû

Szak -
képzetlen

Hasadát 1985 7 3 2
1995 5 2 2
2005 7 0 0

Kisfenes 1985 6 3 0
1995 5 4 2
2005 4 1 0

Tordaszentlászló 1985 6 3 0
1995 6 4 0
2005 7 3 0

 Be  kellett mutatni, mit tud. (…) S a másik, voltak az év eleji és évvégi, évközi 
kirándulások, a tanfelügyelõ szervezésében. Tehát Déva, a szórványvidéken hogy 
folyik a magyar tanítás, hogy én aki a tömbben élek mit tudok oda segíteni. (…) 
A rendszerváltás után összeomlott minden. Hát az úgynevezett szabadság, hogy 
ugye a pedagógus azt csinál, amit akar. És Kolozs megyének van most egy olyan… 
hogy hívják most… magyar pedagógusok szövetsége… a vezetõsége nem erre 
fordítja most a hangsúlyt. Tehát én barát vagyok veled, és hát ha akarod csiná-
lod, ha akarod nem. Hát most én nem  fogok veled összeveszni, és én neked meg-
mondani hogy hát így csináld. Hát ha akarod. Legfennebb az igazgató lesz az, ha 
ért hozzá, ugye. Mert ugye az én órámra ne jöjjön… Vagy jöjjön, hallgassa meg 
hogy a gyerek mit tud, de nekem ne adjon szakmai tanácsot…” (B.Z.I.) 
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A falusi pedagógusok csoportjának egészét nézve tehát elmondha-
tó, hogy mind a csoport mérete, mind a felsõfokú végzettségûek aránya 
a csoporton belül csökkent. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy e változá-
sok a csoport helyi társadalomban betöltött súlyának csökkenéséhez vezet-
tek. Ez a változás nem egyforma súllyal következett be a vizsgált falvakban, 
a rosszabb közlekedésû, várostól távolabb esõ falvakban hangsúlyosabb. 

Ez a változás valószínûsíteni látszik azt a feltevésünket, hogy a rend-
szerváltás utáni periódusban a falusi pedagógusok csoportjának presztí-
zse esett, pozíciója romlott a helyi társadalmakban. Mivel azonban e kér-
dés nem képezte kutatásunk tárgyát, ez az állításunk továbbra is hipo-
tézis értékû marad. Vannak azonban olyan további, elemzésünkben is 
érintett változások is, amelyek ugyancsak e hipotézisünket valószínûsítik, 
illetve árnyalják. Ilyenként kiemelhetõ a pedagógusok helyi társadalom-
ban való szerepvállalásának csökkenése, valamint a szakmai jellegû kap-
csolattartások leépülése.

6. Összegzés, következtetések

Írásomban a falusi iskolák mûködésének rendszerváltás utáni válto-
zását próbáltam áttekinteni, három dimenzióban. 

Az iskolák szervezeti növekedésével kapcsolatban megállapíthattuk, 
hogy a 9–10. osztályok felszámolásával járó személyzeti csökkenés kivé-
telével a poszt-szocialista 15 évben a falusi iskolák tanszemélyzete nem 
csökkent. A gyereklétszám ingadozásaitól függõen az óvónõk és tanítónõk 
száma nagyobb mértékben változott, ez azonban inkább fl uktuáció volt 
mint trendszerû csökkenés. Ez a helyzet azonban várhatóan drasztikusan 
megváltozik a fejkvóta-alapú támogatási rendszer bevezetésével.

A román oktatási rendszer átalakításának fontos eleme a decentra-
lizáció. Ennek a falusi iskolákra gyakorolt hatását, mint az iskolák tanfel-
ügyelõséggel szembeni önállóságának növekedését, illetve mint az iskola 
és helyi társadalom közötti viszony szorosabbá válásának kérdését vizs-
gáltuk. Az iskolák rendszeren belüli önállóságával kapcsolatos eredmé-
nyeink ellentmondásosak, a saját személyzeti politika folytatásával kap-
csolatban azonban úgy tûnik, az iskolák lehetõségei nem nõttek, ezzel 
szemben a nemzetiségi politika érvényesítésének – úgy tûnik – a ko-
rábbinál nagyobb lehetõsége van. Az iskola és helyi társadalom közötti 
viszonynak több összetevõje lehet. A közigazgatás intézményével szük-
ségszerûvé vált a kapcsolattartás, ennek erõssége azonban nem egyforma 
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a községközponti illetve nem-községközponti falvak iskolái esetében, az 
utóbbiak kárára. 

A helyi társadalommal lehetséges kapcsolat másik intézménye a he-
lyi egyházak, melyekkel átmenetileg az iskolák kivétel nélkül kapcsolat-
ba kerültek a vallásoktatás iskolai bevezetése által. A vallástanári képzés 
beindulásával azonban ez a kapcsolat megszûnik, helyette jelenleg egy 
nem tisztázott egyházi szakmai ellenõrzõ viszony alakul ki a vallástaná-
rok munkája fölött. Emellett az iskola és egyházak között gazdasági jel-
legû együttmûködés is kialakulhat, amennyiben az egyház az ingatlan-
visszaigénylések révén az iskola egyes épületeinek tulajdonosává válik, 
vagy támogatásokat tud szerezni az iskolaépületek karbantartására, infra-
strukturális fejlesztésére.

A közigazgatás és az egyház mellett az iskola a kulturális-közmû-
velõdési intézmények révén is kapcsolódni tud a helyi társadalomhoz. 
E téren azonban inkább visszalépés történt a rendszerváltás elõtti helyzet-
hez képest, különösen a közmûvelõdési hagyományokkal nem rendelkezõ 
falvakban, illetve a helyben lakó tanárok hiányában. E feltételek teljesülése 
mellett viszont a tanárok közmûvelõdési tevékenységei révén igen szoros 
kapcsolat alakulhat ki faluközösség és iskola között. 

A pedagógusok szakértelmének a rendszer mûködésében játszott 
szerepérõl kiderült, hogy a rendszerbe való belépéskor (alkalmazások-
kor) a szakképzettség felértékelõdött, az ingázással megközelíthetõ tele-
püléseken szakképzetlen pedagógusok alig tanítanak (legalábbis az álta-
lunk vizsgált falvakban egyáltalán nem tanítanak). A rendszer mûködésé-
ben viszont a korábban jelentõs tanításon kívüli szakmai tevékenységek, 
pedagógiai körök és továbbképzõ tanfolyamok terén jelentõs visszaesés, 
zavar keletkezett.

Végül a falusi pedagógusok, mint társadalmi csoport helyének válto-
zását vizsgáltuk, a helyi társadalmon belül. Ezzel kapcsolatban kimutat-
tuk, hogy a kérdéses periódusban a helyi lakhelyû tanárok száma jelen-
tõsen lecsökkent. Ennek következtében a falusi lakhelyû pedagógusok 
száma és átlagos végzettsége esett, feltehetõen a csoport helyi társada-
lomban betöltött súlyának csökkenéséhez vezetve.




