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Kapcsolatok és választások 
Közösségi integráció vegyes és kettQs etnikai összetétel_ 
iskolákban (esettanulmány)

(BEVEZETÉS) Napjaink Magyarországának több jelentQs nehézséggel kell megküzdenie, 
melyek közül egyeseket rövidtávon hatékonyan lehet kezelni, ám vannak olyanok, ame-

lyeket nem lehet egyik napról a másikra megoldani, és komoly erQfeszítések árán lehet 
csak eredményeket elérni. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a cigány kisebbségi közösségek 
problémáinak kezelése, megoldása, az életkörülményeiken történQ javítás szándéka is. 
Évtizedes, sQt évszázados kérdés ez, amely szerteágazó vizsgálódásokra ad lehetQséget. 
Esettanulmányunkban egy ilyen szempontot kívánunk körüljárni, méghozzá az általános 
iskolai integráció témakörében végzett kutatásunkra alapozva.

Kutatásunkhoz az ötletet a 2012 tavaszán, a Baranya megyei Véménden, a kisebbségpo-

litika mesterszak keretében szervezett terepgyakorlati munka adta. A májusi terepgyakorlat 
során lehetQségünk volt a helyi általános iskolában szociometriai módszerrel kutatást végezni. 
Az intézmény különlegessége, hogy integrált oktatási programot valósít meg. Ez azért rend-

kívül fontos, mert a település kifejezetten vegyes nemzetiségi-etnikai összetétel_: svábok, 
szlovákok, székelyek és cigányok is lakják. Az egymás iránt toleráns, a másságot elfogadó és 
a hatékony együttélésre képes közösség kialakításának pedig sarokköve a megfelelQ oktatási 
módszer alkalmazása, amit a véméndi iskola sikeresen meg is valósít. Célunk volt annak vizs-
gálata, hogy a valóságban teljesül-e az integrált oktatás, és milyen pozitív hozadékai vannak 
a tanulók (és ilyenformán a falu lakosainak) egymással kialakított kapcsolataiban. Az iskolán 
belül két korcsoport (egy negyedikes és egy nyolcadikos osztály) kapcsolati struktúráját vizs-
gáltuk. Hipotézisünk az volt, hogy az életkor elQrehaladtával egyre nagyobb szerepet játszik az 
egymás közti rokonszenvi választások kialakulásában az etnikai hovatartozás kérdése. Arra is 
számítottunk továbbá, hogy minél színesebb egy település, illetve egy iskola etnikai palettája, 
annál toleránsabb és integráltabb közösségekre fogunk találni. 

E két hipotézis tesztelése érdekében négy további kistelepülés általános iskoláját von-

tuk be kutatásunkba. Megvizsgáltunk egy Véméndhez hasonló nagyságú, gazdasági stá-

tusú és etnikai megoszlású települést, ahol integrált programú általános iskola m_ködik 
(a Baranya megyei Szalánta); egy tiszántúli, kettQs etnikumú, magyar-cigány összeté-

tel_ községet, ahol az iskolának nem szerepel az integráció a pedagógiai programjában 
(Tiszaroff Jász-Nagykun-Szolnok megyében); illetve két olyan cigányok és magyarok 
lakta települést is, ahol integrált program szerint m_ködQ általános iskolát találunk (a 
Tolna megyei Báta és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található HejQkeresztúr).

A kérdéskör hatékonyabb vizsgálata érdekében tekintettünk át a releváns szakirodal-
mak közül néhányat, amelyek segítségével képet alkothattunk elsQ lépésben a magyaror-
szági kisebbségek – jelenleg átalakulóban lévQ – oktatási rendszerben történQ megjelené-

sérQl, érvényesülésérQl (többek között Fehérvári–Imre–Tomasz 2011; Vágó–Simon–Vass 
2011). Másodsorban az – iskolai – integráció és szegregáció fogalmi keretébe nyertünk 
betekintést, fQként Ladányi (2011), Feischmidt–Vidra (2011) és Vargáné MezQ (2006) 
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alapján. Az integráció hazai jogszabályi hátterérQl Kálmán (2010) és Magyar (2003) írá-

sa alapján tájékozódtunk, míg maga az Integrált Pedagógiai Rendszer hatékonyságáról, 
eredményességérQl Kézdi-Surányi (2008) elemzései alapján alkothattunk átfogó képet. 
A magyarországi cigányság iskolázottságáról, az oktatási rendszerben leküzdendQ aka-

dályairól bQséges irodalom áll rendelkezésünkre. EzekbQl alapvetQ fontosságú Kemény–
Janky–Lengyel (2004), Havas–Kemény–Liskó (2002), Kertesi–Kézdi (2009) és Havas–
Liskó (2005) m_vei. MindezekbQl általánosan levonható következtetésként elmondhat-
juk, hogy bár az elmúlt évtizedekben emelkedett a cigány közösségek iskolázottsági 
szintje, a különbség fennmaradt a társadalom egészének iskolázottságához viszonyítva, 
ezáltal a munkaerQpiacon való tartós elhelyezkedésük is akadályokba ütközik. Az oktatási 
rendszer emellett nem képes valódi felemelkedést elérni a sokszor nehéz sorsú gyermekek 
oktatásával, nevelésével, segítésével, amelynek hátterében komplex esélykülönbségeket 
növelQ tendenciák húzódnak meg.

Rátérve magára a kutatásra: az általunk alkalmazott módszer a Mérei Ferenc-féle 
többszempontú szociometria volt. Ezt többek között azért gondoltuk megfelelQ esz-

köznek, mivel a mikroszociológia tartományát teszi a vizsgálódás középpontjába, így 
az adott kiscsoportokról, esetünkben osztályközösségekrQl kaphatunk átfogó képet. A 
mikroszociológiai tartomány tulajdonképpen az a szféra, ahol az egyének a társadalom 
által sugárzott elQítéleteket, sztereotípiákat és értékrendszereket elsajátítják, és beépítik 
saját viszonyrendszerükbe (Mérei 1988). Ezzel, hogy mind az egyénekrQl, mind a kiscso-

portok m_ködésérQl képet alkothatunk, közelebb kerülhetünk ahhoz a kérdéshez is, hogy 
hol – nem – romlik el a kapcsolat a kisebbségi és a többségi társadalom képviselQi között.

A vizsgálati eszközünk ennek megfelelQen egy 17 kérdésbQl álló kérdQív volt, amely 
kérdésekre minden esetben legfeljebb három osztálytársuk nevével válaszolhattak a meg-

kérdezett tanulók. A kapott eredmények az adott kiscsoportoknak négy aspektusáról nyúj-
tanak információt: a kapcsolatok struktúrájáról (ezt képezi le a szociogram, a kapcsolatok 
„térképe”), a csoport légkörérQl, a csoportban uralkodó norma- és értékrendszerrQl, illetve 
a csoport szereprendszerérQl és hierarchiájáról. A megjelenQ négyféle kritérium pedig a 
következQ: rokonszenvi, funkció jelleg_, képességi és népszer_ségi.

Az említett öt település (Véménd, Szalánta, Báta, Tiszaroff és HejQkeresztúr) általános 
iskoláinak negyedik és nyolcadik osztályaiban vettük fel a kérdQíveket. Összesen 173 ta-

nulóval végeztük el a vizsgálatot. EbbQl 87-en negyedikesek, 86-an pedig nyolcadikosok 
voltak. A mintában a lányok létszáma 88, a fiúké pedig 85 fQ volt.

Kutatásunk szempontjából döntQ fontosságú volt a tanulók etnikai származásának vizsgálata. 
Az öt iskolában elQzetes várakozásainknak megfelelQen a következQ etnikumokkal, nemze-

tiségekkel találkoztunk: bosnyákok, cigányok, horvátok, svábok, székelyek és természetesen 
magyarok. A 173 fQbQl 68 fQ volt cigány származású (ebbQl 34 lány és 34 fiú), 11 fQ sváb 
származású (5 lány és 6 fiú), 2 fQ székely származású (1 lány és 1 fiú), egy lány sváb-székely 
származású, egy lány és egy fiú sváb-cigány származású, egy lány bosnyák-cigány szárma-

zású, 3 horvát származású (2 lány és 1 fiú) és 85 fQ magyar származású (44 lány és 41 fiú).
A kérdQívek felvétele mellett a vizsgált osztályok osztályfQnökeivel illetve az iskola-

igazgatókkal is végeztünk interjúkat, amelyek segítségével próbáltunk még tisztább képet 
alkotni a kiscsoportok m_ködési mechanizmusáról. Az interjúk jelentQségét növeli, hogy 
a számunkra legfontosabb adatoknak, azaz a tanulók etnikai származásának ismerete az 
osztályfQnököktQl és az iskolaigazgatóktól származik, akik a kis létszámú közösségek 
révén jól ismerik a tanulókat és családjaikat, és minden esetben azt a származási adatot 
ismertették velünk, amit a tanuló és családja saját magára nézve érvényesnek érez, bevall.
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Mivel számunkra a kisebbségi vonatkozás bírt információval, ezért magyar nemzetiség_nek 
csak abban az esetben kódoltunk valakit, ha mindkét szülQje magyarnak vallotta magát, míg ket-
tQs etnikumúnak csak akkor, ha mindkét szülQ valamely kisebbséghez tartozónak vallotta magát. 
A „magyar” származás alatt ebben az esetben azt értjük, hogy sem a tanuló, sem pedig a szülei 
nem tartoznak egyik kisebbséghez sem. (Ezzel természetesen nem azt akarjuk állítani, hogy a 
valamely kisebbséghez tartozók ne lennének „magyarok”, magyar állampolgárok.)

Szeretnénk kiemelni, hogy a kutatás nem reprezentatív, csupán egy esettanulmány, 
amely egyfajta látleletet nyújthat a különbözQ etnikumok együttélési, együttm_ködési 
képességérQl, és az egymással kialakított kapcsolataik elrendezQdésérQl. A kis létszá-

mú osztályközösségek nem engednek messzemenQ következetéseket levonni, azonban 
az adott mikrocsoportra érvényeseket mindenképpen, fQleg annak fényében, hogy a 
makrotársadalmi hatások – mint ezt már említettük – e mikromiliQ közegén keresztül 
épülnek be az egyéni percepciókba, így alapvetQ fontosságú hatással bírhatnak az etni-
kumközi kapcsolatok alakulására is.

A következQ oldalakon bemutatjuk a kapott szociogramokat, és részletesen ismertetjük az 
egyes osztályok kapcsolati hálójának felépítését, valamint a hálók struktúrálódásában meg-

búvó egyéb háttérinformációkat. (A szociometriában használatos Mérei-féle szerkezeti és 
kohéziós mutatószámokat kiszámoltuk ugyan, de az egyes osztályok elemzéséhez nem írtuk 
le Qket számszer_en, mert ilyen kis létszámú osztályközösségek esetében a mutatók értékei 
egyrészt félrevezetQek lehetnek, másrészt pedig önmagukban nem magyaráznak kielégítQ-

en. Ezért célszer_bbnek találtuk az osztálystruktúrák szöveges értelmezését, amely sokkal 
árnyaltabb és részletesebb elemzésre ad lehetQséget, és sokkal érthetQbb is.)

(AZ EGYES OSZTÁLYOK JELLEMZÉSE)
Báta1

(A bátai negyedik osztály jellemzése) A bátai iskola negyedik osztályának létszáma 17 fQ, 
melybQl 9 fiú és 8 lány. A szociogramon is jól látható, hogy az osztályban – a várakozá-

soknak megfelelQen – az elsQdleges csoportszervezQ tényezQnek a nem tekinthetQ:
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Két nagyobb közösség fedezhetQ fel az osztályon belül: egy lányokból és egy fiúkból 
álló. A közösségben a kölcsönös rokonszenvi kapcsolatok alapján három tanuló szorult 
a perifériára. Érdekes, hogy közöttük egy cigány lány, egy cigány fiú és egy magyar fiú 
található. A két nagy csoporttól különállva helyezkedik egy pár, amelyet két magyar lány 
alkot. A tanulmányi helyzetüket figyelembe véve Qk mindketten jó tanulónak számítanak, 
amely lehet „csoportszervezQ” erQ esetükben:

Ez azonban nem determináló, ugyanis az öt lány alkotta, egy kivételével szoros kap-

csolatokat rejtQ lány csoport tagjai között is van három jó tanuló. Az osztály ezen felének 
integráltságát mutatja, hogy köztük éppen egy cigány származású lány az, aki központi 
szerepet tölt be, mivel csak neki van négy másikukkal is kapcsolata – és nem mellesleg 
jó tanulmányi eredményekkel is büszkélkedhet. Az öt lány között még egy cigány háttér-
rel rendelkezQ található, akinek szintén szoros kapcsolatai vannak a kiscsoport tagjaival. 
Szintén az integráltságot demonstrálja az a megállapítás, miszerint az öt lány között talá-

lunk közepes és gyengébb tanulmányi eredményeket mutató tanulót is, akik ezek alapján 
gond nélkül integrálódtak a közösségbe.

A fiú csoportnak hét képviselQje van, igen komplex alakzatot alkotva. Szintén in-

tegráltnak tekinthetjük, annak ellenére, hogy csak két magyar fiú található közöttük, és 
egyikQjüknek csupán a másik magyar fiúval van kapcsolata. Azonban a másik magyar fiú 
van az egyik kulcspozícióban, aki ugyanúgy jó tanuló, mint az a cigány fiú, aki a másik, 
talán még fontosabb kulcspozícióban található a fiúk csoportján belül. A hét érintett fiú-

ról elmondhatjuk, hogy tanulmányi eredmények alapján szintén integráltnak tekinthetQk, 
hiszen vegyesen vannak közöttük a gyengébb, közepes, illetve a jó képesség_ tanulók.

Az osztályfQnök elmondása szerint összetartó, jó közösséget alkotnak a gyerekek, bár 
meglehetQsen nyüzsgQsek; a bajban azonban képesek az összefogásra. Az etnikai különb-

ségtétel nem jellemzQ az osztályban, amire következtethettünk a szociogram alapján is. A 
hierarchiát inkább a külsQségek, az anyagiak determinálják, ami alapján ugyanaz a köz-

ponti figurája van az osztálynak, mint a viselkedés alapján – ez a szociometriai vizsgálat 
gyakorisági táblázatából is egyértelm_en lesz_rhetQ.2



SZALMA BALÁZS – SZPKE TÍMEA – TÓTH ZSÓFIA: KAPCSOLATOK ÉS VÁLASZTÁSOK 27

(A bátai nyolcadik osztály jellemzése) A bátai nyolcadik osztályban 13 tanuló folytatja 
tanulmányait, közülük 9 lány és 4 fiú. Az osztály szociogramja az elQzQekkel szemben 
nem mutat olyan szinten komplex képet:

Pozitívum azonban, hogy nincsen marginalizálódott tagja az osztálynak, többé-kevésbé 
mindenki be van vonva a közösségbe. Csupán négy fiú található az osztályban, ráadásul 
mindegyikük magyar származású, így adódott, hogy Qk egymással ápolnak közelebbi 
kapcsolatokat. Azonban érdekes lehet, hogy kis létszámuk ellenére „csak” egy láncot al-
kotnak, tehát nincsen mindegyiküknek kölcsönös rokonszenvi kapcsolata egymással. Bár 
Qk egymással vannak jobb kapcsolatban, érdemes megjegyezni, hogy tanulmányi eredmé-

nyeiket figyelembe véve vegyes társaságot alkotnak:
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A szociogram alapján a lányok két alakzatba rendezQdnek. Van egy háromszög, amely-

nek egy cigány és két magyar származású tagja van, viszont mindhármuk jó tanulmányi 
eredménnyel rendelkezik, ami okozhatta „különállásukat” a másik lányok alkotta csoport-
tól. Ezt a másik csoportot hat lány alkotja, köztük két magyar és négy cigány származású 
lánnyal. Egy cigány lányt leszámítva láncba rendezQdtek, a kulcspozícióban egy jó tanu-

ló magyar lánnyal, aki a többiekhez kapcsolja a másik, szintén jó tanuló magyar lányt. 
Integráltság tekintetében tehát itt felfedezhetQek pozitív vonások, bár nincsen annyi tanuló 
között kölcsönös kapcsolat, mint azt a negyedik osztályban tapasztalhattuk.

Lesz_rhetjük tehát a következtetést, miszerint nincsen meghatározó csoportösszetartó 
erQ, aminek következtében nehezen mozgósítható a közösség. Amellett, hogy stabil köz-

vélemény nehezen alakulhat ki hasonló közösségben, ahol több kisebb csoportra oszlik az 
osztály, könnyen befolyásolhatóakká is válhatnak.3

Mindezekkel szemben az osztályfQnök véleménye szerint jó érzés az osztályban tanítani, 
jó közösséget alkotnak a gyerekek. Középponti figurának két olyan lányt említett, akik a 
szociogram alapján inkább a periférián helyezkednek el. Az osztálybeli hierarchiát a közös-
ség többségét alkotó lányok körében a kinézettel, dekoratív megjelenéssel szoros összefüg-

gésben álló tanulmányi eredmény is befolyásolja. EgyikQjük törekszik arra, hogy hangadó-

vá váljon, de ez nem jár igazi sikerrel számára (ezt lesz_rhetjük a szociogramból is).4

HejQkeresztúr5

(A hejQkeresztúri negyedik osztály jellemzése) A hejQkeresztúri negyedik osztály létszá-

ma 23 fQ, amibQl 12-en lányok, 11-en pedig fiúk. Az osztály szociogramjának elemzése 
alapján etnikai elkülönülésrQl nem igazán beszélhetünk:

ElsQ ránézésre tapasztalható lenne valamiféle elválás, klikkesedés a származás mentén, hi-
szen két nem cigány, lányokból álló csoportot, valamint egy többségében cigány, fiúk alkotta 
négyszöget is látunk, ezt azonban a tanulmányi szociogram sokkal inkább megmagyarázza, 
mint a rokonszenvi. A két lányok alkotta csoport ugyanis egységesen jó tanulókból áll, míg a 
fiúk perifériára tolódott négyese három gyenge tanulót és egy jó tanulót egyesít:
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Az osztályfQnökkel folytatott beszélgetés alapján kiderült, hogy a fiúk e négyszöge 
kizárólag az osztály leghátrányosabb helyzet_ tagjaiból áll össze. Ezt a klikket tehát 
valószín_leg nem a származás, és nem is a tanulmányi eredmény sodorta egybe, hanem 
inkább a közös tapasztalatok, a hasonló családi háttér, és – valószín_leg – az osztálytár-
sak elhatárolódó viselkedése, ami ebben az esetben egyáltalán nem etnikai, mint inkább 
státuszbéli alapon történhetett.

A lányok klikkjeinél kicsit más a helyzet: náluk a hierarchia abszolút a tanulmányi 
eredmény alapján alakul, amit az osztályfQnökük is megerQsített. Mint az látható, a 
két perifériára szorult lány közepes, illetve gyenge tanulmányi eredmény_, ami sok-

kal jobban magyarázza helyzetüket, mint a származásuk. Ráadásul az osztályfQnök el-
mondása alapján a bal oldali lány négyszög egyik olyan tagjának, akinek a négyszög 
cigány származású tagjával van kapcsolata, a családja erQs elQítéletekkel viseltet a ci-
gánysággal kapcsolatban, olyannyira, hogy emiatt a faluból való elköltözést tervezik. 
Ezeket az otthonról hozott elQítéleteket azonban a lány osztálybéli baráti kapcsolatai 
felülírják, hiszen a cigány származású társával háromszoros erQsség_ kapcsolat f_zi 
össze. Ebben valószín_leg nagy szerepe van annak, hogy mindkét lány jó tanuló, így 
hasonló státuszt foglal el az osztályközösségen belül.

A fiúk négyszögén kívül látható még egy öt fiúból álló láncalakzat is. Ez jellem-

zQen egy kevésbé összetartó kapcsolat meglétét valószín_síti e fiúk között, amelyben 
csupán két tagnak van erQsebb, kettQs kapcsolata egymással, a többi kapcsolat mind 
egyszeres. ElsQ ránézésre itt is azt gondolhatnánk, hogy a cigányok és a gádzsók né-

mileg különállnak, de a tanulmányi eredmény itt is erQsebben magyaráz, ráadásul a 
láncalakzat nem is integrálja egybe a fiúkat a lehetQ legjobban, így nem lenne sok 
értelme bármiféle elkülönülésrQl beszélni ebben az esetben.

Az egyik legérdekesebb elrendezQdést ezen a szociogramon azonban nem a szélsQ 
helyzetben elhelyezkedQ klikkek jelentik, hanem a központban található két lányból 
és két fiúból álló, etnikailag ugyan homogén, de tanulmányilag vegyes centrum. Ez 
valójában a szociogram tengelyének is tekinthetQ, hiszen ez a négyes tartja össze a 
két lány-, és a két fiúcsoportosulást. Ha ez a központ nem lenne, akkor az osztály 
valószín_leg kisebb klikkekre töredezne szét. Így tehát elmondható, hogy ebben az 
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osztályban ez a négy központi tanuló, akik mind cigány származásúak, egyfajta „közve-

títQ”, összetartó szerepet, és mint ilyen, kulcspozíciót töltenek be.

(A hejQkeresztúri nyolcadik osztály jellemzése) A nyolcadik osztály tanulóinak létszáma 
27 fQ, ebbQl 14 lány, 13 pedig fiú. Szociogramjuk elsQ ránézésre is más képet mutat. Ez 
kicsit letisztultabb, kapcsolataiban kevésbé bonyolult, mint a negyediké:

Itt is láthatunk némi származási elkülönülést, és ami elsQre is felt_nik, az, hogy amíg a 
negyedik osztályban a cigány származásúak többé-kevésbé a központban helyezkedtek el, 
addig nyolcadikra „kitolódtak” a kapcsolati háló széleire. Ez fQként a lányoknál érzékel-
hetQ. Ha megnézzük a tanulmányi szociogramot, akkor látható, hogy az csak részben ma-

gyaráz: a klikkek tagjai – legalábbis a lányoknál – vegyes eredményekkel rendelkeznek:
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Mi indokolhatja tehát mégis az elkülönülést? Ezen osztály esetében készítettünk egy 
harmadik szociogramot is, egy olyan adatból, amely más osztályokban nem volt rele-

váns, vagy nem is lett volna értelmezhetQ. Ez pedig nem más, mint a tanulók települési 
származása, lakóhelye. Mint ahogy azt a község ismertetQjében is leírtuk, HejQkeresztúr 
esetében az intézményt három település társulása tartja fenn: HejQkeresztúr, HejQszalonta 
és Szakáld. Sok diák ezekbQl a falvakból jár be, de az osztályban van hejQbábai és mis-

kolci tanuló is. Az osztályfQnök elmondása alapján a lakóhely, a földrajzi közelség, a 
„szomszédság” és a családok esetleges ismeretségei fontos szervezQ- és csoportképzQ erQt 
jelentenek ebben az osztályközösségben.

Ha megnézzük a lakóhelyi szociogramot, a jobb oldali lányklikk (ami egyébként egy 
lánckapcsolat, ez szokatlan a lányok között, hiszen általában szövevényesebb szálak f_-

zik Qket egymáshoz) máris homogénebbnek t_nik: négyen közülük helyiek, és csak egy 
„idegen” van, aki hejQszalontai. (A települések közül egyébként ez van a legközelebb 
HejQkeresztúrhoz: csupán 3 km választja el a két települést, ami akár még gyalog is köny-

nyedén lesétálható.)

A fiúk láncát szintén elég jól magyarázhatja a lakóhely egyezése, itt is csak egy 
hejQszalontai tanulót találunk, és Qt is csak a lánc szélén. A fiúk esetében azonban a tanul-
mányi eredmény is jobban meghatározó, mint a lányoknál: nagy részük jó tanulónak számít, 
aki pedig nem, az nem is tagja a fQ láncnak: egy erQteljes hármas kötésekkel összekapcso-

lódó háromszög, amelynek tagja közül ketten szakáldiak, egyikük pedig miskolci, és csak 
közepes tanulmányi eredménnyel rendelkeznek és az osztályközösségtQl teljesen elszepará-

lódnak; illetve két helyi és egy szakáldi fiú, akik kapcsolódnak ugyan a lánchoz, de mégis 
csak a periférián foglalnak helyet. (Egyébként a viszonzott kapcsolatokkal nem rendelkezQ, 
a perifériára szorult tanulók is mind gyenge tanulmányi eredménnyel rendelkeznek.)

Visszatérve a lányokhoz, itt két érdekes csoportosulást is találunk: az egyik a szociogram 
bal szélén elhelyezkedQ csillagalakzat, amelynek egyúttal egy négyszög is szerves részét 
alkotja. Ebben az esetben a két hejQszalontai lány erQs hármas kapcsolatát kezelhetjük 
kicsit külön, és magyarázhatjuk a lakóhelyi egyezéssel. Ugyan mindkettejüknek erQs köl-
csönös kapcsolatai vannak még két szakáldi lánnyal is, de azt nem szabad elfelejtenünk, 
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hogy közülük az egyik lány az, aki a csillag középpontját alkotja, vagyis valószín_leg 
mind a származástól, mind a lakóhelytQl, mind pedig a tanulmányi eredménytQl eltekint-
ve önmagában olyan erQs a „vonzása”, hogy a többi, hozzá kapcsolódó tagot benntartsa a 
csillaghelyzetben. Az osztályfQnökkel való beszélgetésbQl kiderült, hogy Q az egyik leg-

jobb szervezQ az osztályban, aki „anyáskodik” a többiek felett és némileg irányítja is Qket 
(legalábbis a lányokat). Emellett szép és közkedvelt is, bár a kérdQív releváns kérdéseire 
adott válaszokból kiderül, hogy mégsem Q az, aki az osztály legfQbb hangadója. Így tehát 
az a megállapítás tehetQ, hogy olyan esetekben, ahol a hangsúly ilyen egyértelm_en egy 
tanuló felé tolódik el egy alakzatban, minden bizonnyal a kérdéses ember személyisége 
legalább annyira irányadó és magyarázó erQvel bíró tényezQ, mint bármi más. A tanulók 
személyiségeinek elemzésére azonban, megfelelQ kompetencia hiányában nem vállalkoz-

hatunk, csupán feltételezésekkel élhetünk, mint ahogy azt ebben az esetben is tesszük.
A szociogram utolsó izgalmas pontja a centrum: a negyedikesek esetében – mint láttuk 

– a központban, összekötQként cigány származású tanulók állnak. Itt ez megfordulni lát-
szik: a cigány származású tanulók inkább szélsQ helyzetben vannak, míg a közvetítQ sze-

repet a gádzsó származásúak veszik át. Ez nem azt jelenti, hogy a cigányok szegregálva 
lennének, hanem sokkal inkább azt, hogy egy kiegyenlítetten többetnikumú közösségben 
spontán alakulnak ki olyan szerepek, amelyek képesek fenntartani azt az egyensúlyi hely-

zetet, ami a közösség integráltságának biztosítékaként szolgál.

Szalánta6

(A szalántai negyedik osztály jellemzése) A 16 tanulóból álló osztály létszámát tekintve 
közepes nagyságúnak számít. A csoport kilenc magyar (gádzsó) és hét cigány diákból te-

vQdik össze; emellett tíz fiúból és hat lányból. ElsQ pillantásra a közösség etnikailag nem 
túl integrált, három magyar fiú erQs kapcsolatokkal alkot egy zárt háromszöget; a cigány 
tanulók pedig a másik nagyobb alakzat perifériáján helyezkednek el:

A két nem halmazát egy gyengébb kapcsolat köti össze, és ez is két gádzsó tanuló 
között húzódik a központi tengely mentén. A fiúk esetében gyakoribb lánc itt is meg-

jelenik egy kisebb formában, míg a lányok zárt négyzete, egy kereszt kapcsolattal ettQl 
eltér. Négy gyereknek, akik az ábrában nem vesznek részt, nincs kölcsönös kötésük sen-

kivel: két roma és két magyar diák, ami önmagában nem magyarázható. Az árnyaltabb 
elemzéshez ez esetben is létrehoztuk a tanulmányi szociogramot, ami segít megérteni a 
csoport strukturálódását:
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Így már láthatóvá válik, hogy a háromfQs roma klikk mind gyenge tanulókat tömörít, 
míg a közepes tanulók jelentenek egy láncot, akik pedig az egyetlen jó tanuló fiúhoz kö-

tQdnek. A két nemet összekötQ kapcsolódás pedig a két legjobb tanuló miatt jöhet létre. 
A négy leszakadó gyerekrQl az interjúk során kiderült, hogy vagy gyenge tanulók, vagy 
magatartási problémákkal küzdenek, így kevésbé kedvelik Qket – margóra szorulásukat 
ez magyarázhatja. Az osztályfQnök elmondása alapján a lányok táborában a hierarchiát 
fQleg a gazdasági helyzet és külsQségek határozzák meg. Kiemelt szerepet tölt be, aki jobb 
módú családból származik. A szociogramon is látható, hogy a két legtöbb kapcsolattal 
rendelkezQ lány közepes és gyenge tanuló. A tanulmányi eredmény a csoport életében 
nem egy pozitív szervezQerQ. A fiúknál az számít, ki a vagányabb és hangosabb, nincs 
is jól szituált családi háttér az Q esetükben. Rengeteg a gyenge képesség_ gyerek, sok a 
durvább hangadó, aki meghatározó is az osztály életében.

(A szalántai nyolcadik osztály jellemzése) Az osztály összesen 19 fQs, ebbQl pedig négy 
cigány, tizenkét magyar és három horvát tanulót foglal magában. Ez a csoport tehát már 
tükrözi a település vegyesebb nemzetiségi összetételét. Nemi megoszlás szempontjából 
kilenc fiúból és tíz lányból áll:
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A rokonszenvi szociogram alapján elmondható, hogy a cigány tanulók jól integrálódtak 
a közösségbe, érdekes, hogy egymással nincs is közvetlen kapcsolatuk. Az egyik horvát 
lány eléggé kívülre szorult, csak horvát nemzetiség_ társa köti a nagyobb halmazhoz, aki 
viszont szoros kölcsönös kapcsolatot mutat egy magyar és egy cigány lánnyal. A horvát 
fiú esetében hasonló a helyzet, szintén egy gádzsó és egy roma társához f_zik erQsebb 
szálak. Egyedi jelenség ennél az osztálynál, hogy egy tanuló sem szorult a perifériára, 
mindenki kapcsolódik valakihez. A lányoknál látható egy zártabb négyzet háromszoros 
kapcsolatokkal, keresztkötés nélkül, ennek kialakulására szintén a tanulmányi szociogram 
segít választ adni:

Itt is tisztán kivehetQ a tanulmányi teljesítmény magyarázóereje. Mind a fiúknál, mind 
a lányoknál erQsen befolyásolja a kapcsolatok alakulását. A korábban említett négyzet ala-

kú klikknél is valószín_leg fontos hatása van a tanulmányi teljesítménynek; illetve a két 
horvát lány esetében is a kapcsolatot nem csak az azonos nemzetiségi háttér, de a gyenge 
teljesítmény is magyarázhatja. A negyedikesektQl eltérQen itt már nincs közvetlen kölcsö-

nös kapcsolat a két nem csoportja között, viszont különálló klikk sincs.
Az igazgatónQ (nem volt lehetQségünk az osztályfQnökkel interjúzni) elmondása sze-

rint a lányok kettéválása érzékelhetQ: egyik klikkbe a jó tanulók, a másikba a gyengébbek 
tartoznak. Észrevételét alátámasztja a szociogram is, de mindenképpen pozitív, hogy a 
két csoport is kötQdik egymáshoz. Továbbá elbeszélése szerint az etnikai származás itt 
nem játszik túl nagy szerepet (ezt az iskola egészére jellemzQvé tette); a lányoknál még a 
szülQi kapcsolatoknak van erQs befolyása, illetve a falvaknak: „…a falu is befolyásolja, 
a gazdasági jómód az nem annyira. A gyerekeknek hatalmas toleranciája van, itt nincs 
olyan, hogy cigány, magyar, horvát”.7

Tiszaroff8

(A tiszaroffi negyedik osztály jellemzése) A tiszaroffi negyedik összesen 17 fQbQl áll, eb-

bQl nyolc cigány és kilenc magyar tanuló jár az osztályba; közülük hét fiú és tíz lány. A 
fiúknál nem releváns etnikai kapcsolatokról beszélni, hiszen egy kivétellel mind magya-

rok. A perifériára szoruló egy kivétel roma fiú pedig SNI tanuló, aki a pedagógus szerint 
gyenge értelmi fogyatékos, és ebbQl fakadóan nehezebben érvényesül. Érdekes azonban 
a zárt négyzet alakzatuk, ami erQs kapcsolatokkal köti össze Qket, illetve erQs kötésük 
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egy lány tanulóval. A lányok esetében a gádzsó diákok vannak kisebbségben, ám helyze-

tük integrációt mutat, a három magyar lánynak egymással nincs is közvetlen kapcsolata. 
Csoportjuk kulcsfigurája pedig egy magyar lány, aki egy erQsen zárt roma klikket is a fQ 
alakzathoz csatol:

A tanulmányi szociogram kevésbé magyaráz egyértelm_en, de itt is az látható, hogy a 
jó tanulók kötik össze az egyes klikkeket: a fiú-lány kapcsolatban is szerepet játszik; míg 
a központi magyar lány és a háromszöget formáló roma lány klikk esetében is befolyásoló 
hatása van. A három kölcsönös kapcsolat nélküli diák közül egy SNI-s tanuló, kettQ pedig 
elég visszahúzódó, valószín_leg ez is magyarázza különállásukat:

Az osztályfQnök szerint az osztály hierarchiáját a versenyszellem, a tanulmányi ered-

mény határozza meg, a pénz vagy a származás nem játszik nagy szerepet. Emellett azon-

ban sok a magatartási problémás gyerek, a csoportmunka sem m_ködik igazán, mert 
nagyok a különbségek a képességekben, tanulmányi teljesítményekben.
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(A tiszaroffi nyolcadik osztály jellemzése) A csoport viszonylag alacsony létszámú, mind-

össze 11 fQ, amelybQl öten cigányok és hatan magyarok; valamint hatan lányok és öten 
fiúk:

Itt is megfigyelhetQ a nyolcadikosokra jellemzQ nemi kettéválás, a lányok és a fiúk halma-

za nem kötQdik kölcsönös kapcsolat által. A fiúk klikkje mutatja a lánc alakzatot is, de egy 
háromszöget is erQs kapcsolatokkal; itt látható, hogy a kulcsfigura egy cigány fiú. A lányok 
egységes csoportot alkotnak szilárd hármas kapcsolatokkal, egy cigány lány szorul a közösség 
szélére. Helyzetét azonban családi háttere (halmozottan hátrányos helyzet, családon belüli erQ-

szak gyanúja, visszahúzódó természet) és tanulmányi teljesítménye is magyarázza.
A lányok esetében a jó tanulók alkotják a csoport gerincét, míg a fiúknál is a közpon-

ti figura a legjobb tanuló. Utóbbinak erQs kapcsolata van egy gyengébb és egy közepes 
tanulóval is:

Az osztályfQnök elmondása szerint elsQ osztályban 26-an kezdték, de sok bukás volt, vagy 
a túlkorosak kimentek, tehát többször változott a csoport összetétele. A lányoknál a tanul-
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mányi eredmények, a fiúknál inkább a rosszaság szervezi a csoportot. Sok a konfliktus, fiúk 
esetében egész durva verekedések is kialakulhatnak, de ezek nem etnikai alapon robbannak 
ki. Lányoknál viszont elQfordul némi etnikai színezet_ feszültség, de ezt sem a származás in-

dukálja, hanem az irigység, akinek szebb ruhái vannak vagy nyaralni volt, abba belekötnek.

Véménd9

(A véméndi negyedik osztály jellemzése) A negyedik osztály létszáma 12 fQ, amibQl heten 
lányok, öten pedig fiúk. Az osztály szociogramja elsQ ránézésre is vegyes képet mutat. 
Ebben az osztályban a cigány, illetve a gádzsó tanulók mellett sváb és székely származású 
diákokat, valamint egy sváb-székely, és egy sváb-cigány származású tanulót is találunk. Az 
osztály tehát etnikailag elég heterogén, bár a sváb származású diákok vannak többségben:

A lányok esetében felt_nQ a komplex csillagalakzat, amely egy lány kivételével az osz-

tály összes lánytanulóját integrálja. Középpontját az osztály egyik legjobb tanulója alkot-
ja, amely abszolút alátámasztja az osztályfQnök azon kijelentését, miszerint a lányoknál 
a hierarchia fQ alakítója a tanulmányi eredmény. Ha tovább vizsgáljuk ezt az alakzatot, 
akkor csak még jobban megerQsödik ez a feltételezésünk: a csillag ugyanis nem teljesen 
nyitott, hiszen alulról szorosan hozzátapad egy háromszögalakzat is, amely erQs kötései-
vel az osztály három legjobb lánytanulóját f_zi egybe:
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A fiúknál már más a helyzet. Az Q alakzatuk eleve kevésbé bonyolult, ami jellemzQ 
is a mintánkban található fiúalakzatokra. A lányokkal való kapcsolatuk nem túl erQs, de 
mégis jónak mondható, hogy a két nem nincs elszakadva egymástól. Az is elég beszédes, 
hogy a fiúk és a lányok klikkje két-két jó tanuló fiún és lányon keresztül kapcsolódik 
össze. A fiúk kapcsolataiban azonban kevéssé magyaráz a tanulmányi eredmény: a leg-

erQsebb kapcsolat például egy gyenge diák, és az osztály legjobb fiútanulója között áll 
fenn. Valamint a fiúk háromszögalakzata is nagyon vegyes: egy gyenge, egy közepes és 
egy jó tanuló, két sváb és egy cigány származású diák alkotja. Valószín_bbnek t_nik tehát, 
hogy a fiúkapcsolatok kialakulásában valami más játssza a fQszerepet. Az osztályfQnök 
elmondása alapján ez ennek az osztálynak az esetében a sportteljesítmény. Így feltehe-

tQ, hogy a fiúk esetében azok között van erQsebb kapcsolat, akik ebben a tárgykörben is 
egymásra találnak.

Az osztály egyébként jól integrált, két tanulónak nincs kölcsönös baráti kapcsolata, 
Qk azonban mindketten SNI tanulók, így a különállásuk valószín_leg ennek tudható be.

(A véméndi nyolcadik osztály jellemzése) A nyolcadik osztály tanulóinak létszáma 17 fQ, 
ebbQl hét lány, tíz pedig fiú. Ennek az osztálynak az esetében sokkal egyértelm_bb a hely-

zet. Itt a szociogram eleve átláthatóbb:

A lányok esetében egy erQs kapcsolatokkal rendelkezQ négyszöget találunk, a fiúknál 
pedig a már megszokottnak mondható láncot, egy háromszög-leágazással, és egy elsze-

parálódott négyfQs klikket. A fiúk és a lányok klikkje egy kötéssel kapcsolódik a leg-

népszer_bb lány és fiú által. A szociogram származásilag teljesen vegyes, ha azonban 
megnézzük a tanulmányi ábrát, akkor kiderül, hogy ennél az osztálynál a tanulmányi 
eredmény mindent megmagyaráz:
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A lányok klikkje homogén, és közepes tanulókból áll. A fiúk lánca szintén homogén, 
ezt jó tanulók alkotják. Egyedül a háromszög szélsQ tagja lóg ki a maga közepes tanulmá-

nyi eredményével, de annak a hármasnak, amelyben Q is szerepel, minden tagja hangadó-

nak számít a fiúk között, így valószín_leg ez tartja Qket össze. A különálló fiúháromszög 
is egyértelm_: az osztály leggyengébbjei alkotják, három rossz tanulmányi eredmény_ és 
egy SNI tanuló. A kölcsönös kapcsolat nélkül maradtak is maximum közepes teljesítmé-

ny_ek. Ezen kívül egyiküket családi vonatkozásain keresztül fQleg egy másik osztályhoz 
kötik erQs baráti szálak, egyikük a közeli SzebénybQl jár be az iskolába, így kicsit „ide-

gen” a közösségben, egyikük pedig olyan mélyszegénységbQl jön (nem cigány származá-

sú tanuló), hogy a HHH-s helyzete és a nem megfelelQ családi háttere is magyarázhatja 
különállását.

A szociogram által mutatott kép abszolút egybevág azzal, amit az osztályfQnök mon-

dott az osztályról. Toleráns, jól integrálódott, etnikai alapon különbséget nem tévQ közös-

ségként jellemezte Qket, ahol a fQ szervezQerQ a tanulmányi eredmény. Ez a minta egyik 
olyan osztálya, ahol a tanulmányi eredmény és a nemek általános elkülönülése ilyen 
egyértelm_en és szinte maradéktalanul magyarázzák a közösség kapcsolati struktúráját.

(KÖVETKEZTETÉSEK) ElsQ hipotézisünk az volt, hogy az életkor elQrehaladtával egyre 
nagyobb szerepet játszik az egymás közti rokonszenvi választások kialakulásában az et-
nikai hovatartozás kérdése. Ennek megfelelQen kutatásunkat igyekeztünk kiélezni az et-
nikai, nemzetiségi származás meghatározó szerepének vizsgálatára, ám ez a tényezQ nem 
bizonyult egyeduralkodónak a kapcsolatok szervezQdésében. A vizsgált szociogramok 
alapján azonban elmondható, hogy a két korosztály között nem figyelhetQek meg ebbQl 
a szempontból kiugró különbségek. Kivétel nélkül minden általunk vizsgált osztály ese-

tében a klikkekre válás legmeghatározóbb tényezQjévé a nem vált. Emellett pedig több 
esetben a tanulmányi eredmény írta még felül az etnikai hovatartozás fontosságát a ro-

konszenvi kapcsolatok struktúrájában. A tanulmányi teljesítményeket figyelembe véve a 
kapcsolatok többször szervezQdtek vagy a jó tanulók, vagy a rossz tanulók köré, és ezek 
az alcsoportok viszonylagos etnikai homogenitással együtt járva újabb következtetésekre 
adtak okot. Általában a gyengébb tanulók etnikailag is egynem_ csoportja roma gyere-

keket tömörített, míg a jobb tanulmányi eredmény_ diákok klikkjei magyarokat (vagy 
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svábokat) jelentettek. Mindezt könnyebb megértenünk akkor, ha észrevesszük a gyenge 
tanulmányi teljesítmény és a hátrányos családi helyzet, szegénység együtt járását. Az 
interszekcionális hátrányokkal sújtott (hátrányos helyzet_, rossz családi körülményekkel 
rendelkezQ, szegény infrastrukturális környezetben élQ) gyerekek inkább válnak gyenge 
tanulóvá az iskolában, hiszen sokuknak óriási nehézségekkel kell megküzdeniük otthon, 
ami nagyban megnehezíti a tanulmányi helytállásukat. Tehát a tanulmányi sikerek nem 
csak az egyéni képességekben gyökereznek, de nagyban függnek a családi háttér és a 
gazdasági jómód tényezQitQl is. Azaz, ha egy gyermek megfelelQ szociális háttérrel ren-

delkezik, akkor nagyobb eséllyel válik jó tanulóvá, ezáltal erQs kapcsolatokkal rendelkezQ 
egyénné az osztályban. Azért találhattunk tehát sok helyen etnikailag is homogén klikke-

ket a tanulmányi eredmény mentén, mivel mintánkban több volt a gyenge tanuló között 
a hátrányokkal sújtott cigány származású diák, nem pedig azért, mert e gyerekek etnikai 
alapon szegregálódtak. (Természetesen itt is vannak kivételek, például a nehéz háttérrel 
rendelkezQ jó tanuló, vagy a megfelelQ családi támogatást kapó, de gyenge tanuló.10)

Tehát elsQdleges hipotézisünk nem igazolódott be egyértelm_en, ez azonban újabb kér-
dések felmerülésének és kutatási szempontok bevonásának lehetQségét adja.

Második fQ hipotézisünk alapján arra számítottunk, hogy minél színesebb egy település, 
illetve egy iskola etnikai palettája, annál toleránsabb és integráltabb közösségekkel talál-
kozunk. Ezt a megközelítést alapvetQen nehezen tudtuk bizonyítani, hiszen a szalántai 
iskolában kevés kivételtQl eltekintve inkább kettQs etnikai összetétel_ osztályokkal ta-

lálkozhattunk; így a véméndi iskola mondható igazán etnikailag színes képet mutató 
közösségnek.

Tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy az iskolai közösségek toleranciája és 
integráltsága jobban függ a településnagyságtól, mint attól, hogy az adott község ket-
tQs, vagy vegyes etnikumú. Ezek a falvak mind 1000-1800 fQ közötti lakosságszámúak, 
ahol a különbözQ származású emberek sokkal inkább ismerik egymást, és tartanak fenn 
kapcsolatokat egymás között, mint egy nagyobb településen. Így érthetQ, hogy az iskolai 
osztályokban is összetartó, egymást elfogadó közösségeket találtunk, míg valószín_nek 
tartjuk, hogy ez egy nagyobb városban már nem feltétlenül lenne így.

Mindez az iskolákban úgy tükrözQdik, hogy etnikumoktól függetlenül a tanulók több-

ségének vannak jó kapcsolatai az osztályban, és gyakorinak mondható a különbözQ et-
nikai háttérrel bíró gyerekek közötti kölcsönös rokonszenvi kapcsolat is. Összességében 
tehát az iskolákban tanuló gyerekek kapcsolataiban nem tükrözQdik az, hogy a színesebb 
etnikai háttérrel rendelkezQ osztályok magasabb fokú integrációt mutatnak. A kutatásunk-

ban résztvevQ gyerekek alapvetQen nyitottak egymás felé, és nem az alapján választják 
meg barátaikat, hogy azok melyik etnikumba tartoznak. Számít azonban a hasonló háttér 
kérdése: mint ahogy az egyik osztályfQnök azt a kutatás során elmondta, ezeken a tele-

püléseken „már mindenkit megrángatott a sors”.11 Ezek a tanulók tehát azért is sokkal 
elfogadóbbak társaikkal szemben, mert már ilyen fiatalon is jól tudják, mit jelent nehéz 
körülmények közül származni.

Mindezek alapján elvitathatatlanul pozitív eredménynek érezzük azt a megállapítást, 
hogy e kiscsoportok önmagukon belül képesek felülírni a makrotársadalmi elQítéleteket 
és sztereotípiákat, holott elQzetesen arra számítottunk, hogy ezek nyomait e mikrovilá-

gokban is meg fogjuk találni, fQleg a kettQs etnikumú települések iskoláiban.

(További következtetések) Az eddig leírtak mellett egyéb megfigyelésekre is lehetQsé-

günk nyílt a terepmunka, illetve az eredmények feldolgozása során. Ilyenek a társadalmi 
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nemi összefüggések az osztályok kapcsolati hálóin belül, illetve az Integrált Pedagógiai 
Rendszer m_ködését érintQ észrevételek.

A szociogramok által kapott kapcsolati hálók és a nemek közti összefüggésre való rá-

világítás azért is fontos, mert a legtöbb osztály esetében a fiúk és a lányok elkülönülése 
volt a legszembet_nQbb. Korábbi kutatások is rámutattak már, hogy Magyarországon 
(más demográfiai tényezQk mellett) nemileg is rendkívül homogének a baráti kapcsolatok 
(Angelusz 1991). A szociogramok alapján kevés csoportnál található kölcsönös kapcsolat 
a két nem képviselQi között, ekkor is általában gyengébb kötésrQl van szó. A fiatalabb 
korosztálynál az öt vizsgált csoport közül háromban fedezhetQ fel a gender különbségeket 
is átívelQ kontaktus, míg az idQsebb osztályok esetén csak két csoportnál. A korosztályi 
különbséget azonban ennél látványosabban érzékelteti, hogy ezek a kötQdések a negye-

dikeseknél általában erQsebb többszörös szálak, míg a nyolcadikos osztályokban csak 
egyszeres kötések.12 Ez a korbeli eltérés valószín_leg annak tudható be, hogy a fiatalab-

bak érintkezéseiben még kevésbé játszik tudatos szerepet a nem. Ebben az idQszakban 
az elkülönülést a lányok és a fiúk eltérQ érdeklQdése, viselkedésmintái okozhatják. Az 
idQsebbek pedig a serdülQkör küszöbére kerülve már jobban realizálják a nemek közötti 
kapcsolatok szexuális tartalmát, emocionális jelentQségét. A két nem közötti összekötte-

tést jelentQ tanulóknál is érdemes megvizsgálni az etnikai származás befolyását és a tanul-
mányi eredmény aspektusát, például általánosságban a jó tanuló fiúk és jó tanuló lányok 
között találunk kölcsönösséget, vagy a gyenge tanulók között.

A nemek közötti eltéréseket a lányok és a fiúk iránt támasztott eltérQ szerepelvárások 
is okozhatják. Számos kutatás foglalkozott már az iskola kontextusában megjelenQ nemi 
különbségtétel ideológiájával. Ilyenek a tankönyvek gender reprezentációjára vonatkozó 
elemzések (Kereszty 2005), a pedagógus attit_dök kutatása, a tanári kommunikációra 
vonatkozó vizsgálatok, vagy a férfi-hátrány jelenség (F. Lassú–Podráczky 2009) bon-

colgatása. Mindezek mellett az otthonról hozott családi minta, a szülQk és rokonok által 
képviselt szerepek is jelentQs befolyásoló tényezQként léphetnek fel (Fulcher 2011). A 
társadalmi nemi aspektust nemcsak a szociogramok ábráin keresztül vizsgáltuk, hanem a 
kérdQív kérdései alapján is. A lányok és a fiúk esetében preferált viselkedések, tulajdonsá-

gok összehasonlítására a rokonszenvi szociogramok kevésbé, mint inkább a kérdQív funk-

ció vagy népszer_ség szerint kategorizálható kérdéseire adott válaszok adnak lehetQséget. 
Az osztályoknál azokat a fiúkat és lányokat vizsgáltuk, akik a központi és legnépszer_bb 
szerepet töltik be. Kiválasztásukhoz a 11-es (Kik azok a társaid, akiket az osztályból a 
legtöbben kedvelnek?), illetve a 14-es és 15-ös (Kik azok a fiúk/lányok, akik a legjobban 
tetszenek a lányoknak/fiúknak?) kérdések válaszait hívtuk segítségül. Majd megnéztük, 
hogy ezek a személyek milyen más kérdések esetében váltak felülreprezentálttá, azt kutat-
va ezzel, hogy a gyerekek szemében vannak-e nemileg eltérQ kritériumai a népszer_vé vá-

lásnak. Egy következQ lépésben pedig a kérdéseket vettük sorban szemügyre azt keresve, 
hogy melyek azok a kérdések, ahol rendre fiú nevekkel válaszoltak, és hol írtak általában 
lányokat. Tehát, mely kérdések váltak genderizált választási lehetQséggé. 

Összességében a legnépszer_bb lányok és fiúk, valamint a genderizált kérdések alapján 
a következQket találtuk: feminin tulajdonságként jelent meg a sok rokonszenvi kapcsolat-
tal rendelkezés, a kiemelkedQ szervezési képesség, a jó tanulmányi eredmény, a megbíz-

hatóság. A maszkulin tulajdonság a humor, szintén a tanulmányi eredmény, de egyben az 
is, hogy kik a leggyengébb tanulók, kiket kell a legtöbbet fegyelmezni. Tehát jelentQsebb 
eltérésnek az számít, hogy a legnépszer_bb fiú általában „lazább”, „humorosabb”, míg ez 
a lányok esetében nem jellemzQ, Qk inkább megmaradnak a jó tanulmányi teljesítmény_, 
nagyobb kapcsolati hálóval rendelkezQ személynek. Mindezt azért is tartottuk fontosnak, 
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mert az ezen tulajdonságokhoz való alkalmazkodás, vagy épp ezek elutasítása meghatá-

rozhatja a gyerekek kapcsolati hálóban elfoglalt pozícióját.

Végül pedig az Integrált Pedagógai Rendszerre szeretnénk néhány mondatban kitérni. A 
kutatás folyamán a program m_ködésérQl az osztályfQnökökkel és az igazgatókkal készí-
tett interjúk során informálódtunk. Az integráció szellemében m_ködQ oktatási gyakorlat 
célja, hogy a gyenge képesség_, tanulási nehézségekkel küzdQ és sajátos nevelési igény_ 
tanulók, valamint a roma tanulók is beilleszkedjenek az iskolai közösségbe. A program 
célja tehát alapvetQen pozitív, és tapasztaltuk is számos pozitív hozadékát, de a gya-

korlatban néhány nehézségével is találkoztunk. Mindezeknek azért szeretnénk nagyobb 
figyelmet szentelni, mert a problémák kiküszöbölésével hatékonyabban m_ködhetne a 
rendszer a gyakorlatban. Ilyen problémás pontok voltak például a következQk: költségve-

tési bizonytalanság; adminisztratív nehézségek; megfelelQ humánerQforrás háttér hiánya; 
gyenge tanulók, lemorzsolódó tanulók, sajátos nevelési igény_ gyerekek felzárkóztatása. 
Ha az adott oktatási intézmény nem rendelkezik a megfelelQ oktatói háttérrel – tehát pél-
dául nincs saját gyógypedagógus -, nehéz a speciális oktatási igény_ gyerekekre kiemelt 
figyelmet fordítani. A bátai iskola esetében az intézmény alkalmazásában állt bizonyos 
ideig egy roma pedagógiai asszisztens is, aki sokat segített az integráció gyakorlati meg-

valósításaiban, azonban anyagi okok miatt már nem dolgozik az iskolánál, hiányát azóta 
is érzik. További problémaforrásként jelent meg az IPR megpályázásának körülményeibQl 
fakadó költségvetési bizonytalanság is. Több intézményvezetQ is nehezményezte, hogy 
mire a pályázat leadása után kihirdetik, majd megkapják a támogatás összegét, már alig 
marad idejük felhasználni. ElQre költekezni nem mernek, mire viszont biztossá válik a le-

hetQség, olyan gyorsan kell cselekedni, hogy kevésbé tudnak hatékonyan gazdálkodni az 
összeggel. Mindezek alapján fontosnak tartjuk tehát, hogy az IPR kevésbé legyen merev, 
könnyebben adaptálható legyen ezen általános iskolák számára is, tehát érzékenyebben 
reagáljon a lokális szükségeletekre és igényekre.
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FÜGGELÉK

Az egyes települések jellemzése

Báta
Báta egy Tolna megye délkeleti csücskében fekvQ kistelepülés, amelynek 172913 lakosa van. A legnagyobb 
létszámú kisebbséget a cigányok alkotják: 147-en vallották magukat cigánynak; mellettük még 12 fQnyi 
német nemzetiség_ kisebbség élt a településen.14 Ezek alapján tulajdonképpen kettQs etnikumúnak minQsít-
hetjük a települést, ahol Roma Nemzetiségi Önkormányzat is m_ködik. Az élénk kulturális életet mutatja a 
cigány tánccsoport és a tamburazenekar m_ködése is.15 A településen viszonylag összhangban élnek együtt 
a cigány és nem cigány családok, a több generáció óta itt élQ roma közösségekkel nincsen komolyabb prob-

léma, azonban az újonnan beköltözQk még nem tudtak megfelelQen integrálódni az egymást már jól ismerQ 
falubeli közösségbe.16

A bátai Hunyadi János Általános Iskola az Általános M_velQdési Központtal együttm_ködve látja el a 
közoktatási feladatokat, melynek keretein belül egy három csoportos óvoda és a nyolc évfolyamos általános 
iskola folytatja munkáját:17 minden évfolyamban egy osztállyal, átlagosan 15-16 gyerekkel.18 

Mivel az iskolába járó tanulók több mint 75%-a hátrányos helyzet_, valamint közel fele halmozottan hát-
rányos helyzet_ – köztük nagyarányú a cigány származású tanuló –, 2003 óta alkalmazzák az IPR által kínált 
lehetQségeket, valamint regisztrált jó gyakorlatokkal is rendelkeznek. A teljes kör_ integráció megvalósítása 
során a sajátos nevelési igény_ tanulókkal is foglalkoznak.19 Az integrációt elQsegítendQ az iskola alkalmaz 
két fejlesztQpedagógust, egy gyógytestnevelQt, logopédust – aki jelenleg adminisztrációs problémák miatt 
nem praktizál, de a közeljövQben várható a visszatérése –, valamint iskolapszichológus is látogatja az is-

kolát heti egy alkalommal a komplexebb segítséget igénylQ gyerekek támogatása céljából – többek között 
a pszichológusi ellátást is az IPR által biztosított forrásokból képesek finanszírozni. Az oktatási intézmény 
alkalmazott egy – cigány származású – pedagógiai asszisztenst is, aki remekül kiegészítette az itt folyó pe-

dagógiai munkát: nagy segítséget jelentett a nehezebb körülmények között élQ, gyakran roma családokkal 
való kapcsolattartásban, és mivel maga is cigány származású volt, könnyen szót érthetett velük. Bár munkája 
minden szempontból hasznos volt, finanszírozási nehézségek miatt jelenleg nem tudják Qt alkalmazni, de 
mindent megtesznek azért, hogy újra bekapcsolódhasson a munkába.20
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A pedagógusok körében m_ködik egy belsQ mentori rendszer, ami azt jelenti, hogy azok a tanárok, akik nem 
osztályfQnökök, külön odafigyeléssel segítenek a problémákkal küzdQ gyerekeknek a tanórákon kívül is. Erre 
azért van leginkább szükség, mert sok gyerek nem kaphatja meg azt a támogatást az otthoni közegben, ami az 
eredményesebb iskolai pályafutás elvégzéséhez vezetne. Sok szülQvel eleve nehézkes a kapcsolattartás – ebben 
nyújtott nagy segítséget a pedagógiai asszisztens.21 

Az IPR alkalmazásáról elmondható, hogy a középpontban a gyerekek természetbeni juttatásokkal megvaló-

sított szociális támogatása áll: többek között ruhákat, tanszereket (ceruza, toll, festék, radír stb.), társasjátékokat, 
labdákat vásárolnak a nehéz sorsú tanulóiknak. A másik fQ pontot a különbözQ programokon (pl. színház, mozi) 
való részvétel biztosítása jelenti. Mindezeket kiegészítik a különbözQ kézm_ves foglalkozások, valamint cigány 
népismeret oktatása és multikulturális napok szervezése.22

Az IPR-nek azonban vannak diszfunkcionális elemei is, amelyek közül a legfontosabb az, hogy a pályázati 
határidQk nem illeszkednek megfelelQen a tanév rendjéhez, és ezért nehézséget jelent maradéktalanul eleget 
tenni a vállalt feladatok elvégzésének. Mindent összevetve azonban nagyon hasznos a rendszer, ugyanis alkal-
mazásával „jobban odafigyel az ember a gyerekre”.23

HejQkeresztúr
HejQkeresztúr Borsod-Abaúj-Zemplén megye középsQ részén, Miskolctól délre, Nyékládházától mintegy 
4 km-re helyezkedik el. Lakosainak száma 1002 fQ.24 A településen élQk 90%-a magyar, 10%-a cigány 
nemzetiség_nek vallotta magát.25 A községben cigány, illetve 2004 óta ruszin kisebbségi önkormányzat is 
m_ködik, utóbbi a lakosság ruszin gyökerei miatt. A ruszinok azonban mára olyannyira asszimilálódtak, 
hogy az önkormányzat inkább csak hagyományQrzQ szerepet tölt be, hiszen egyedül csupán a görög kato-

likus vallás az, ami az egykori ruszinság életébQl máig fennmaradt.
A regisztrált munkanélküliek száma viszonylag alacsony: körülbelül 55 fQ a 656 fQs aktív korú lakos-

ságból, ami alapján kismérték_ munkanélküliségrQl beszélhetünk a községben.
A településen jelenleg is m_ködQ körzeti iskolát 1965-ben adták át. 2007-tQl közoktatási feladatait 

HejQkeresztúr, HejQszalonta és Szakáld közoktatási intézménytársulás keretében látja el. A IV. Béla Körzeti 
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézménye a hejQkeresztúri körzeti iskola (itt elsQ 
osztálytól nyolcadikig tanulnak a diákok), és tagjai a hejQkeresztúri óvoda, valamint a szakáldi tagiskola 
(itt elsQtQl negyedikig tanulnak a diákok) és tagóvoda, illetve a hejQszalontai tagóvoda. Az intézményben 
folyó magas szint_ oktató-nevelQ munka példaérték_ és országos hír_. Az iskola az Integrált Pedagógiai 
Rendszer elvei alapján szervezi az oktatás feladatait.

Szalánta
A község Baranya megyében helyezkedik el, Pécs és Harkány között több kis település szomszédságában. 
Lakossága 1228 fQ26 és etnikailag meglehetQsen vegyes: a 2001-es népszámlálás adatai szerint legnagyobb 
számban magyarok, horvátok és cigányok lakják.27 Szalánta életére hatással van a horvát nemzetiségi 
kisebbség, ez tükrözQdik mindennapjaiban, ünnepeiben és a helyi általános iskola falai között is. Az is-

kolában tartanak horvát nyelvoktatást, amelyen magyar gyerekek is sokszor részt vesznek. Emellett az 
intézmény folyosóin kisebb kiállításként régi képek, népviseleti ruhába öltöztetett bábuk, rövid történeti 
leírások jelzik a vegyes nemzetiségi együttélést és a hagyományok tiszteletét.

A település fontos szerepet tölt be a térség életében, több környezQ falut fog össze és igazgat, így 
nagy felelQsség hárul rá. A község fQbb céljai, hogy fenntartható maradjon az infrastrukturális fejlQdés, 
munkahelyek létesüljenek, valamint a fiatalok megfelelQ oktatásban részesüljenek, és helyben maradásra, 
letelepedésre bírják Qket.28

Az általános iskola ennek megfelelQen elQtérbe helyezi a toleranciára, mások elfogadására, esélyegyen-

lQségre nevelés biztosítását. Az intézmény fenntartója a községi önkormányzat, és m_ködési területéhez 
tartozik még BabarcszQlQs, Bisse, Bosta, Garé, Szava, Szilvás. Tehát azon kívül, hogy a község vegyes 
nemzetiségi színezete megmutatkozik az egyes osztályokban, még a különbözQ településekrQl való szárma-
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zás is differenciálja a tanulókat. Így a tanulmányi környezet sem nemzetiségi-etnikai, sem pedig települési 
szempontból nem homogén. Éppen ezért is fontos az iskola életében a nemzeti, etnikai kisebbségi prog-

ram, a horvát nemzetiségi nyelvoktatás, és az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) pályázatának rendszeres 
leadása.29

Az igazgatónQvel készült interjú során sok szó esett az IPR m_ködésérQl, használhatóságáról is. 
Véleménye a kutatás során egyedinek számított abban, hogy a támogatás megpályázása, és a kapott összeg 
felhasználása nem jelent gondot számukra. Ennek egyik oka, hogy az iskolában magas a hátrányos helyzet_ 
tanulók aránya (a 157-bQl 46 fQ), így szinte biztosra vehetik, hogy pályázatuk pozitív elbírálást nyer. Tehát 
tudnak elQre tervezni, és fejleszteni, de kiemelte, hogy amúgy sem a pénz számít elsQsorban. Náluk már 
az IPR elQtt sem okozott problémát a nemzetiségileg heterogén összetétel: „mi ebben élünk, életünk része, 
nálunk sose volt szegregáció”.30 Eddig is integráltan m_ködtek, ez a támogatás egy pluszt tud adni, ahhoz 
hogy továbbképzésekre járhassanak, tematikus napokat, vagy drogprevenciós programot szervezzenek. Az 
integrációs törekvések kapcsán egy negatívumot említett, az SNI tanulók beilleszkedésének nehézségeit, 
olykor lehetetlenségét. Sem a sajátos nevelési igény_ diák, sem pedig a többi tanuló számára nem egyszer_ 
helyzet, pedig az igazgatónQ elmondása szerint a gyerekek nagyon toleránsak. Kutatásunk során mi is több 
alkalommal tapasztaltuk, hogy a gyenge képesség_, vagy SNI gyerekek nagyon nehezen integrálódnak a 
normál osztályközösségbe. A származási, vagy tanulási képességbeli megkülönböztetés mellett az igaz-

gató narratívájában még többször megjelent a különbözQ korosztályok kérdése is. Kihangsúlyozta, hogy 
mostanra kialakult egy olyan kötQdés az alsó illetve felsQ tagozatosok között, ami azt eredményezi, hogy a 
„nagyok” odafigyelnek, vigyáznak a „kicsikre”. Mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok dinamikusan 
kezelik az osztály fogalmát, annak határait átívelQen ismerik egymást. Sokkal több tényezQ köti össze Qket, 
nem csak az iskola intézménye, „az osztályközösség és a faluközösség fogalmak átjárhatók közöttünk”.31

Tiszaroff
Tiszaroff Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Tisza partján fekszik. Lakossága 1624 fQ32, etnikailag he-

terogén: a magyarok mellett cigány kisebbség is él a községben, akik 2001-ben a lakosság 8%-át alkot-
ták.33 A falu etnikai heterogenitása az iskolában is tükrözQdik, és itt is szintén sok a hátrányos helyzet_, 
szegény családból származó tanuló. Az intézmény nem él az IPR lehetQségével, de TÁMOP támogatást 
élvez. Utóbbiból Qk is finanszírozzák a továbbképzéseket, de az egyik osztályfQnök elmondása szerint 
ezek többnyire nem segítenek ténylegesen. Kérdésünkre, hogy miért nem pályáznak az integrált pedagógiai 
programra, azt felelte, hogy túl komplex és rengeteg papírmunkát kívánna. Valóban szinte egy plusz embert 
kívánó feladat, ami humán infrastrukturális kérdéseket is fölvet; ráadásul a támogatás összegének érkezése 
is bizonytalan. A tiszaroffi iskola pedig a közelmúltban esett át komoly változásokon, ami sok energiát 
elvont a cselekvQképességébQl. Az intézmény fenntartójának léte kérdésessé vált, és a lehetQségek szám-

bavétele után végül az új fenntartó a baptista egyház lett. Az közösségi integráció kérdésében nem etnikai 
vonalon látta problémásnak a helyzetet, hanem az SNI-s, tanulási nehézséggel küzdQ, vagy nagyon gyenge 
tanulók beilleszkedése és boldogulása kapcsán, „amikor az osztály fele „papíros”, nem lehet haladni”.34

Véménd
Véménd község Baranya megye északkeleti részén, majdnem Tolna megye határán helyezkedik el. 
Lakosságszáma 1511 fQ.35 A 2001-es népszámlálás során 22,1%-a németnek, 8,7%-a pedig cigánynak vallotta 
magát.36 1945 után a németek egy részét kitelepítették, helyüket száz bukovinai székely család és hetven fel-
vidéki család foglalta el, akik leszármazottai ma is a faluban élnek. A településen cigány és német kisebbségi 
önkormányzat m_ködik.

Véménden a jelenlegi iskola 1985 óta áll a tanulók rendelkezésére. Az itt tanító pedagógusok munkájában a 
megfelelQ tudásanyag elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kap a toleranciára, a hagyománytiszteletre való neve-

lés. Nagy hangsúlyt fektetnek emellett a tanulmányi problémákkal küzdQ gyermekek felzárkóztatásra is. Az 
IPR használata ebben is segítségükre van.
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Táblázatok és diagramok jegyzéke

1. sz. táblázat:

A nemzetiségi oktatás alapadatai, 2001/2002–2009/10

Iskolatípus/ 
tanév

Nemzetiségi nyel
ven is oktató

Az összes tanulóból

peda
gógus

isko
lában 

tanulók
német román szerb horvát szlovák szlovén

Óvoda

2001/02 n. a. 18 015 13 423 495 370 1 380 1 960 312 75

2003/04 1 234 19 623 14 547 462 235 1 324 2 984 71 0

2005/06 2 588 19 241 14 757 536 159 1 056 2 636 86 11

2006/07 2 623 19 775 15 028 507 251 950 2 612 88 339

2007/08 2 738 19 860 14 828 534 165 1 662 2 583 78 10

2008/09 3 051 19 761 15 213 626 180 1 165 2 484 67 26

2009/10 3 334 19 605 14 910 561 174 1 291 2 578 64 27

Általános iskola

2001/02 n. a. 46 189 39 692 824 476 1 527 3 269 251 150

2003/04 1 953 55 002 46 665 1 014 221 2 350 4 588 96 68

2005/06 5 120 55 801 47 403 1 159 194 2 265 4 528 89 163

2006/07 5 378 55 158 46 880 1 073 191 2 179 4 443 86 306

2007/08 5 459 56 116 47 705 1 188 192 2 074 4 703 87 167

2008/09 5 705 55 266 47 009 1 057 202 2 134 4 614 93 157

2009/10 5 878 53 823 45 296 1 084 222 2 195 4 554 97 375

Középiskola

2001/02 n. a. 4 136 3 393 177 110 268 160 12 16

2003/04 230 3 745 2 981 201 99 322 124 18 0

2005/06 326 3 598 2 755 182 111 289 133 28 100

2006/07 327 3 540 2 800 191 107 270 135 24 13

2007/08 344 3 501 2 829 183 108 223 121 22 15

2008/09 392 3 751 2 900 189 118 222 105 32 185

2009/10 319 3 796 2 883 168 133 222 89 36 265

(Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2010 – 5. Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás (függelék) 
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/25-fugg-tovabbhaladas?folderID=12988#t_5_22

Eredeti forrás: OM oktatási statisztikái alapján Híves Tamás számításai)
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2. sz. táblázat:

Összesítés a nemzeti etnikai kisebbségi oktatási formák adatairól, 2010/11

(Forrás: Szakmai beszámoló a kisebbségi nyelv és népismeret oktatásának vizsgálatáról a nemzetiségi nyelv-

oktató iskolákban (2010/2011). Oktatási Hivatal, Budapest 2011 [web:] http://www.oh.gov.hu/kozoktatasi-
ellenorzesek, p. 66.)

3. sz. táblázat:

A nemzetiségi kisebbségi oktatásban részt vevQ óvodások és tanulók számának változása pedagógiai szaka-

szonként és évfolyamonként*, 2001/02 és 2009/10 között

Évfolyamok 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 2009/10
Óvoda 25 844 31 587 36 021 38 266 40 884

1. évfolyam 10 571 10 954 12 239 13 758 14 387
2. évfolyam 10 634 10 763 12 201 12 769 13 691
3. évfolyam 10 561 10 545 11 813 12 803 13 301
4. évfolyam 10 453 10 749 12 279 13 245 12 884

1–4. évfolyam 42 219 43 011 48 532 52 575 54 263
5. évfolyam 10 595 10 296 11 764 12 585 12 879
6. évfolyam 10 025 10 389 11 941 12 857 12 611
7. évfolyam 9 362 9 827 11 187 11 830 11 766
8. évfolyam 8 848 8 914 10 973 11 906 11 776

5–8. évfolyam 38 830 39 426 45 865 49 178 49 032
9. évfolyam 1 597 1 783 1 809 1 802 2 041

10. évfolyam 1 333 1 380 1 275 1 434 1 642
11. évfolyam 1 051 1 264 1 054 1 046 1 148
12. évfolyam 852 929 831 744 873
13. évfolyam 139 77 106 124 210
14. évfolyam 27 4 23 17 2

9–14. évfolyam 4 999 5 437 5 098 5167 5 916
Összesen 111 892 119 461 135 516 145 186 150 095

(Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2010. 6. A tanítás-tanulás tartalma (függelék) http://www.ofi.hu/
kiadvanyaink/jelentes-2010/26-fugg-tartalom?folderID=12988#t_6_11

Eredeti forrás: Az OM és az OKM oktatásstatisztikai adatbázisai alapján Garami Erika és Híves Tamás 
számításai

* A következQ feladatellátási helyeken: óvoda, általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, 
szakközépiskola, cigány kisebbségi oktatással együtt.)
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4. sz. táblázat:

Nemzetiségi óvodák és iskolák összehasonlítása megyei bontásban, 2010/11

(Forrás: Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérQl. Nemzeti és etni-
kai kisebbségi jogok országgy_lési biztosa. Budapest, 2011 [web:] http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/
files/217986220.pdf, p. 35.)

5. sz. táblázat:

Nemek közötti kölcsönös rokonszenvi kapcsolatok*

nincs
van

egyszeres kétszeres háromszoros
Báta 4. osztály 0
Báta 8. osztály 0

Hejőkeresztúr 4. osztály 2 db 2 db 1 db
Hejőkeresztúr 8. osztály 1 db

Tiszaroff 4. osztály 1 db
Tiszaroff 8. osztály 0
Szalánta 4. osztály 0
Szalánta 8. osztály 0
Véménd 4. osztály 2 db
Véménd 8. osztály 1 db

Összesen hány osztálynál van:
Negyedikes osztályok: 5 / 3 (erQsek is)
Nyolcadikos osztályok: 5 / 2 (csak egyesek)

(* A táblázat saját készítés_.)
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1. sz. diagram: 

Nemzetiségi iskolák megyéken belüli aránya, 2010/11

(Forrás: Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérQl. Nemzeti és 
etnikai kisebbségi jogok országgy_lési biztosa. Budapest, 2011 http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/
files/217986220.pdf p. 36.)

2. sz. diagram:

Nemzetiségi oktatásban részesülQk megyéken belüli aránya, 2010/11

(Forrás: Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérQl. Nemzeti és etni-
kai kisebbségi jogok országgy_lési biztosa. Budapest, 2011 [web:] http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/
files/217986220.pdf, p. 36.)
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1 A település jellemzését l. a Függelékben.
2 Az osztályfQnökkel készített interjú hanganyaga 

alapján.
3 Mérei 1988.
4 Az osztályfQnökkel készített interjú hanganyaga 

alapján.
5 A külön nem hivatkozott adatok a település honlap-

járól származnak: http://www.hejokeresztur.hu/ A 

település jellemzését l. a Függelékben.
6 A település jellemzését l. a Függelékben.
7 Részlet az igazgatóval készített interjú 

hanganyagából.
8 A település jellemzését l. a Függelékben.
9 A külön nem hivatkozott adatok a település honlap-

járól származnak: http://www.vemend.hu/ A telepü-

lés jellemzését ld. a Függelékben.
10 Fontos újra megjegyeznünk, hogy vizsgálatunk nem 

reprezentatív, és nem is szándékozunk az adatokat 
az általánosíthatóság színeiben feltüntetni, követ-
keztetéseinkre saját eredményeink adnak okot.

11 Idézet az osztályfQnökökkel készített interjúkból.
12 A részletes adatokat mutató táblázat a függelékben 

található.
13 Helységnévkönyv adattár 2010.
14 KSH Népszámlálási adatok 2001. http://www.

nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/04/tabhun/
tabl11/load11017.html 

15 http://www.bata.hu/kisebbsegionkormanyzat.html 
16 Az igazgatóval készült interjú alapján.
17 http://www.iskola.bata.hu/
18 http://www.iskola.bata.hu/tanuloink.htm 

19 Az igazgatóval készült interjú hanganyaga alapján, 
valamint: http://www.iskola.bata.hu/index.html 

20 Az igazgatóval készült interjú hanganyaga alapján.
21 Az igazgatóval készült interjú hanganyaga alapján.
22 Az igazgatóval készült interjú hanganyaga alapján.
23 Az igazgatóval készült interjú hanganyaga alapján.
24 Helységnévkönyv adattár 2010.
25 KSH 2001.
26 Helységnévkönyv adattár 2010.
27 KSH 2001.
28 www.szalanta.hu 

29 Uo.
30 Részlet az igazgatóval készített interjú 

hanganyagából.
31 Részlet az igazgatóval készített interjú 

hanganyagából.
32 Helységnévkönyv adattár 2010.
33 KSH 2001.
34 Részlet az osztályfQnökkel készített interjú 

hanganyagából.
35 Helységnévkönyv adattár 2010.
36 KSH 2001.
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