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Szügyi Éva

Iskolaválasztás a Délvidéken1

Choice of school in Voivodina

Autonomous Province of Vojvodina is the only autonomous province in Serbia that after histori-
cal changes has preserved the multiethnic structure of its population even today. The hardship of 
minority life has resulted in continuous assimilation, demographic weakening (aging) and emigra-
tion in many cases. Empirical background: Interviews with directors of elementary schools, with 
teachers, with children twelve years old and with their parents. Location: a region where lives 
majority (Serbian) and a region where lives minority (Hungarian). Objective: what are the parent 
motives of selection the elementary school? Interview subject: 8 elementary schools in Vojvodina. 
Conclusions in brief: for the parent it is important to their children learn on their mother tongue 
in the elementary school, and they select the school which is respectable or in where they learnt. 
It is also important to teacher have good repute and that the school be well-equipped. The other 
important factors are the distance among the home and the school, the safe traffi c and the school 
where the older brothers or sisters are learning. 

Bevezetés

Szerbia egyetlen történelmi régiója és autonóm tartománya Vajdaság Au-
tonóm Tartomány, amely az elmúlt évtizedek változásait követően is, mind 
a mai napig megőrizte multietnikus lakossági összetételét. Európa egyik 
olyan régiója, ahol mintegy harminc különböző autochton nemzeti kisebb-
ség, etnikai közösség él együtt. Az államalkotó nemzet (szerb) képviselőit 
követően a legnépesebb etnikai közösség a magyar etnikum. Számuk a 
2002-es népszámlálás adatai alapján 290 207 (Vajdaság: 2 024 487). A ma-
gyar nemzeti közösség demográfi ai kapacitásai hanyatlóak: 1961: 442 561, 
1981: 385 356. 2002: 290 207. Az utóbbi 15 évben a délvidéki magyarok 
száma mintegy 50 000-rel csökkent (Gábrity Molnár, 2003, 2006a, 2008a, 
Penev et al., 2007). 

A kisebbségi lét viszontagságai sok esetben folyamatos asszimilációt, 
demográfi ai gyengülést (elöregedést) és emigrációt eredményeztek. A ma-
gyar népesség alapvetően rurális beállítottságú, és minduntalan keresi a 
szülőföldön való érvényesülés lehetőségeit. A kulturális és nemzeti identi-
tás megőrzéséért tett folyamatos erőfeszítések közepette – az elmúlt húsz 

1 A kutatás a MTA HTMTÖP keretein belül valósult meg Iskolaválasztási stratégiák szór-
ványban és többségben címmel. A kutatást vajdasági vonatkozásban Zenta és Nagykikinda köz-
ségben végeztük, összesen 8 általános iskola részvételével. 

évben felerősödő nacionalizmus és társadalompolitikai nyomás alatt – a 
vajdasági magyarság élettere mára a Tisza mentére és néhány szórvány-
településre szűkült. A nemzeti közösség oktatása (magyar iskolák) közép-
iskolai szintig megoldott, azonban a vajdasági felsőoktatás nem biztosít 
megfelelő (és kielégítő) lehetőségeket a magyar fi atalok számára (Gábrity 
Molnár, 2003a, 2003b, 2005, 2006b, 2007, 2008c, Takács, 2008, 2009). 

Az alapszintű oktatás szervezése Szerbiában2

A szerbiai közoktatási rendszert a 2004-ben elfogadott közoktatási törvény, 
a Törvény az oktatás és nevelés alaprendszeréről3 (továbbiakban: Törvény) 
határozza meg. A Törvény defi niálja többek között az oktatás és nevelés 
céljait, kívánt eredményét, az általános és rendkívüli előírásokat, hogy kik 
lehetnek oktatók, a nyelvhasználatot, az oktatás felügyeletét, az oktatás és 
nevelés színvonalának növelését, az oktatási intézményeket és intézeteket, 
az intézmények szervezési rendszerét, az oktatási és nevelési programokat 
és a vizsgákat, az oktatás és nevelés megvalósulását, a diákok jogait és kö-
telezettségeit, az oktatási intézetek dolgozóit, az oktatási intézmények és 
intézetek fi nanszírozását. A közoktatásban alkalmazott nyelvhasználatról a 
Törvény kimondja, hogy az szerb nyelven valósul meg. A kisebbségi nem-
zethez tartozók számára az oktatás anyanyelven történik. 

A Törvényt az oktatási és sportminisztérium, a Nemzeti Oktatási 
 Tanács és a szolgáltató intézetek tartatják be.

Az általános iskolák alapítója lehet a köztársaság, az autonóm tarto-
mány, illetve a helyi önkormányzat. A szerb minisztérium által akkreditált 
programok alapján külföldi és hazai fi zikai, illetve jogi személyek is alapít-
hatnak iskolát. Az intézmények fi nanszírozása az alapító költségvetéséből 
történik. Ugyanakkor lehet saját bevételük is támogatások, donációk, tan-
díj, valamint egyéb szerződés útján. 

Az iskola alapításáról a fi nanszírozónak áll jogában dönteni. A Tör-
vény 33. szakaszának értelmében az alapításról történő döntés meghozatala-
kor  fi gyelembe kell venni: a gyermeklétszámot, infrastrukturális, épületi és 
felszereltségi feltételeket, továbbá a személyi-oktatói feltételek meglétét. Az 
iskola működési engedélyt kizárólag minisztériumi döntés alapján kaphat. 

2 A tanulmány primer adatforrások mellett (szociológiai mélyinterjúk) további szakirodal-
mi feldolgozásokra és néhány statisztikai elemzésre alapoz, a délvidéki alapszintű oktatás szerve-
zésének bemutatása céljából

3 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
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Szerbiában az alapszintű iskolák állami alapításúak, és az állam fi -
nanszírozza a működésüket. Ez az utóbbi években annyiban változott, 
hogy a Magyar Nemzeti Tanács Vajdaságban egyes intézmények alapítói 
jogát átvehette, valamint egyes iskolákat kiemelt jelentőségű intézmények-
ként kezelhet. A Törvény értelmében az oktatás egy- vagy kétnyelvű. 

Az oktatási szféra esetében a fi nanszírozás megosztott Szerbiában. 
A köztársaságon belül pénzügyi kompetenciákkal rendelkezik Vajdaság 
Autonóm Tartomány és az önkormányzatok. Ezek jogi hátterét a Szerb 
Köztársaság költségvetésének törvénye (aktuális évi), a 2002-es Vajdaság 
Autonóm Tartomány egyes hatásköreinek visszaszármaztatásáról szóló 
törvény – Omnibusztörvény4 – és a 2007. december 29-től hatályban lévő 
Önkormányzatokról szóló új törvény5 alkotják. Ezen törvények értelmében 
az oktatás különböző szintjein, különböző pénzügyi illetékességekkel ren-
delkezik a köztársaság, a tartomány és az önkormányzatok.

Az általános oktatás Vajdaságban kötelező és tandíjmentes. A vajda-
sági általános iskolákban az oktatás és nevelés hat tannyelven folyik: szerb, 
magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven, valamint kétnyelvűen 
– szerb nyelven és valamelyik nemzeti kisebbségi nyelven. Az anyanyelv 
a nemzeti kultúra elemeivel választott tantárgy a felsorolt nyelveken kívül 
ukrán és roma nyelven is választható. Az alapszintű oktatás alsó (1–4. osz-
tály) és felső (5–8. osztály) szinten történik. 

A magyar tannyelvű oktatás szervezése Vajdaságban

A kisebbségi tannyelven történő oktatás szervezésénél fi gyelembe veszik 
a gyereklétszámot és a szükséges tanerő meglétét. Ennek hátránya, hogy 
abban az esetben, ha kellő számú diák van, viszont nem tudják biztosítani 
a szükséges számú oktatót, ideiglenesen csak államnyelven szervezik meg 
az oktatást, az ideiglenes állapot azonban könnyen állandósulhat.

Évtizedekre visszamenőleg az anyanyelven tanulók aránya a kép-
zésnek ezen a szintjén is változatlanul 80% körül mozog. Tehát a magyar 
gyerekeknek kb. 80%-a él az anyanyelven való tanulás lehetőségével az 
általános iskolákban. A magyarul tanulók arányszáma jellemzően és folya-
matosan nagyobb a magyar többségű településeken, a szerbül tanuló ma-
gyarok arányszáma pedig a nem magyar többségű, illetve azon települése-
ken jellemző, ahol az alacsony számú magyar anyanyelvű diák hiányában 

4 Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine 
5 Novi zakon o fi nansiranju lokalne samouprave 

nem szervezik meg a kisebbség nyelvén az oktatást6. A tömbben (Adán, 
Zentán, Kanizsán) a magyar gyerekek 99%-a tanul magyarul, a szórvány-
ban (Újvidék, Zombor, Nagykikinda) viszont csupán a fele7. 

Tóth (1999., idézi Göncz, 2006.) az 1998-as tanévre érvényes adato-
kat közli: az általa vizsgált 76 általános iskola közül 21-ben egy tantárgyat 
tanítottak szerb nyelven a magyar tagozaton, 13-ban 2 tantárgyat, 10-ben 
hármat, 7-ben négyet és 1-ben ötöt. Az anyanyelvű oktatás sok helyen egy-
re inkább a tranzitív programok8 jegyeit viseli magán, ami negatívan hat az 
anyanyelv és nemzetiségi identitás megőrzésére (Göncz, 2006).9

Az, hogy sok magyar nyelvű tanuló többségi oktatásban részesül, fel-
gyorsítja az asszimilációs folyamatokat. Míg a 60-as években a magyar 
tanulóknak csupán 13%-a járt szerb tagozatra (Göncz, 2006), addig nap-
jainkban már átlagosan 20%-ról beszélhetünk. 

Ezek az adatok azt a feltételezést támasztják alá, hogy Vajdaságban 
a magyar anyanyelvű diákok jelentős hányada a nyelvi befullasztási prog-
ram10 hatásainak van kitéve. Ez a folyamat generálja az asszimilációt, ez-
által pedig csökken a magyar lakosok száma. 

A kisebbségi oktatás jogi szabályozásának kerete stabil, hiszen az el-
múlt két évtizedben változatlan maradt az a törvényes előírás, amely sze-
rint 15 tanuló jelentkezése esetén az intézmény köteles magyar nyelvű 
osztályt nyitni, ennél kevesebb jelentkező esetén pedig engedélyezhető a 
magyar nyelvű tagozat megnyitása egy-egy iskolában. 

Hétéves kortól kötelező az általános iskolai oktatás. Szerbiában a 
gyerekek beiskolázása körzetenként történik. A beosztás alapjául a helyi 

6 „A szórványosodás egyik legmegbízhatóbb mutatója, hogy a magyar általános iskolások 
hány százaléka tanul szerb tannyelven.” (Gábrity Molnár, 2002.)

7 Az anyanyelvű oktatás minden olyan településen veszélyben van, ahol a magyar lakosság 
száma 3000 alá esik és a népesség több mint 10%-kal csökken. Ezeken a településeken körültekintően 
kell tervezni a kisebbségi tannyelvű oktatást. A sziget szórvány településeken (Apatin, Kula, Hódság, 
Zombor, Verbász, Újvidék, Fehértemplom, Versec, Nagybecskerek, Antalfalva, Kikinda, Pancsova, 
Zichyfalva, Szécsány, Begaszentgyörgy stb.) évről évre bizonytalan az osztályok megnyitása.

8 A tranzitív (átirányítási) programnál a kezdeti oktatás két nyelven folyik, mindaddig, 
amíg a többség nyelvét olyan szintig el nem sajátítják a kisebbségi tanulók, hogy az válhasson a 
tanítás kizárólagos nyelvévé. (Göncz, 2004) 

9 A Magyar Nemzeti Tanács a vegyes tannyelvű közoktatási intézmények szétválasztását 
és a jogilag, pénzügyileg és fi zikailag elkülönített magyar iskolák létrehozását általánosságban 
nem tartja célravezetőnek. Az MNT szerint ez a magyar diákok tanulási lehetőségeit csökkentené, 
és ezáltal csökkenne a magyar nyelven tanuló diákok száma. Ezzel szemben az MNT arra törek-
szik, hogy a vegyes tannyelvű intézményeken belül a magyar oktatás szakmai igazgatása önálló-
suljon, magyar tantestület működjön. Ehhez azonban pénzügyi, jogi és szervezeti háttér szükséges.

10 Nyelvi befullasztási programnak nevezik, amikor a második nyelvű oktatásban a több-
ségi nyelv kizárólagos vagy domináns szerepet játszik. A második nyelvű oktatás olyan oktatási 
forma, ahol a többség nyelve az oktatási nyelv. A nyelvi befullasztási program távlatilag az anya-
nyelv többségi nyelvvel való felcserélését jelenti. (Kolláth–Varga–Göncz, 2009). 
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közösségek szolgálnak. Egy-egy körzet területe szükség szerint változtat-
ható (pl. ha az egyik iskola körzetében túl kevés gyerek van, „kitolják” 
annak határait a szomszédos iskolakörzet határainak szűkítésével). Ezáltal 
tudják biztosítani a szükséges gyereklétszámot és fenntartani az iskolák 
működését, illetve az osztályok számát. A beiskolázás előtt a szülők ér-
tesítést kapnak arról, hogy a gyerekük melyik intézménybe lett beosztva. 
Ennek módosítását kérheti a szülő, természetesen elfogadható indoklással. 
A kérvényt az iskola részéről elbírálják (az indoklás tartalmától függően: 
az igazgató, pedagógus, pszichológus), majd a gyerek érdekeit fi gyelem-
be véve hoznak döntést. A kérvény indoklásakor leggyakrabban a követ-
kező esetek fordulnak elő: a szülő személyes tapasztalata az iskoláról, az 
idősebb gyerek melyik iskolába jár, a szülő melyik iskolába tudja legbiz-
tonságosabban, legegyszerűbben és leggyorsabban eljuttatni a gyereket, az 
iskola megítélése, tannyelv, óvodástársak melyik iskolába kerülnek11 stb. 

A 2009/2010-es tanévben 78 általános iskolában több mint 900 isko-
lai tagozaton folyik magyar tannyelvű oktatás. A jogi és az intézményes ke-
retek keveset változtak az elmúlt évtizedekben. Ami változott, az a magyar 
tanulók összlétszáma és a magyarul tanuló gyerekek száma. 

Általános problémát jelent a csökkenő gyereklétszám, ezért ma már 
gondot okoz az iskolakörzetek határainak módosítása, mivel az iskolák 
már egymás érdekeit veszélyeztethetik. A létszámfogyatkozás oka a ma-
gyar családokban születő gyerekek számának folyamatos csökkenése, va-
lamint az egyes időszakokban bekövetkezett kivándorlási hullám. Ezekkel 
a folyamatokkal mindenképpen számolni kell továbbra is, noha megvan a 
remény arra, hogy a népesség fogyása lelassul.12 2016-ra az prognosztizál-
ható, hogy kb. 15 000–17 000 magyar gyerek jár majd általános iskolába, 
ebből 13 000–15 000 tanul magyar tannyelven. Az is valószínű, hogy a 
szórvány sok településén fenntarthatatlanná válnak a ma is igen kis létszá-
mú magyar tagozatok. Ez a magyar tannyelvű oktatást is folytató iskolák 
és tagozatok számának gazdaságilag és pedagógiailag is indokolt csökke-
nését okozza majd várhatóan. Ezzel a problémával évek óta folyamatosan 
szembesülniük kell az oktatási intézményeknek. A 2011/12-es tanév kez-
detén többek közt a beodrai, az oroszlámosi, a feketetói és kisoroszi általá-
nos iskolában is osztályösszevonásra került volna sor a magyar tannyelvű 
osztályok megőrzése érdekében, de végül mégis megérkezett a jóváhagyás 
a minisztérium részéről,13 és megmaradtak a tanévkezdésre tervezett osz-

11 Az elvégzett kutatás eredményei alapján.
12 Oktatásfejlesztési Stratégia 2010–2016, MNT
13 Mégsem lett osztályösszevonás, Magyar Szó, 2011. október 11. www.magyarszo.com, 

Mégsem lett osztályösszevonás, www.mnt.org.rs, 2011. október 31., 1.
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tályok. Más iskolák már nem jártak ilyen szerencsével, az újvidéki Nikola 
Tesla Általános Iskolában például nem indult magyar nyelvű első osztály, 
a harmadik és negyedik osztályt pedig összevonták.14

Vajdaságban a magyar tannyelvű oktatás aktuális problémája a csök-
kenő gyereklétszámon kívül a tankönyvhiány (mivel a tankönyvbehozatal 
csak az alsó tagozatok számára engedélyezett) és a pedagógushiány is. Az 
osztálytanítók száma kielégítőnek mondható, leszámítva a szórványfalvakat. 
A magyar tagozatokon oktató tanárokból azonban Vajdaság-szerte hiány van. 
„Legtöbb magyar tanár a tömbben, Szabadkán, Magyarkanizsán és Topolyán 
hiányzik. A szakok szerinti tanerőhiány azt mutatja, hogy sürgősen pótolni 
kell Vajdaságban a magyar ajkú matematikatanárt, az angolszakost, műszaki 
nevelés és zenei nevelés tanárának hiányát.” (Gábrity Molnár, 2008) 

Mivel nem áll rendelkezésre megfelelő számú és végzettségű oktató, 
gyakran az osztálytanítók vállalják el bizonyos tantárgyak tanítását, vagy a 
tanárok saját tantárgyuk mellett második tárgyat is vállalnak, amihez nincs 
meg a végzettségük, vagy még nem szerezték meg a diplomát, vagy ven-
dégtanítók oktatnak. Példaként említhetjük, hogy a szabadkai általános is-
kolákban foglalkoztatott tanító- illetve tanári állomány 25–30%-ának nincs 
megfelelő képzettsége.

2. táblázat. A tanerő képzettsége a szabadkai általános iskolák magyar tagozatain

Tanév Tanulók 
 száma

Osztályok 
száma

Szükséges 
tanerő

Szakképzet-
len tanerő

Szakképzet-
len (%)

1994/1995 4709 208 160,61 48,89 30,44
1997/1998 4328 196 145,72 42,02 28,84
2000/2001 3986 196 141,32 46,28 32,78
2005/2006 3658 196 130,30 30,00 23,02

Forrás: Gábrity Molnár Irén, 2008: Oktatásunk látlelete, Forum Könyvkiadó, Újvidék 
és Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 61. old

A tannyelvválasztás jelentősége

A nyelv nem egységes entitás, megtanulása feltételezi a sajátos hangmin-
tázatok, a nyelvre jellemző morfológia, mondatszerkesztés és szemantika 
elsajátítását (Polonyi, Kovács, 2005). A kétnyelvűség számos helyen meg-

14 Osztályösszevonás? Jeges Zoltán nyilatkozata az RTV2-nek, Vajdaság Portál, 2011. 
 augusztus 31. www.vojvodinaportal.com

szokott jelenség, és elfogadott az a nézet, hogy a kisgyermekek nagyobb 
erőfeszítés nélkül tudnak elsajátítani két vagy több nyelvet (Petitto et al. 
2001). Ugyanakkor létezik egy másik, eléggé széles körben elterjedt meg-
győződés is, miszerint a korai kétnyelvű elsajátítás valamilyen formában 
negatív hatással van a kisgyermekek fejlődésére, és a korai nyelvelsajá-
títás rendes módját megzavarja, ami így teljesen különbözni fog az egy-
nyelvűek nyelvelsajátítási folyamatától (MacNamara, 1967). A második 
nyelvben elérhető nyelvi felkészültség az első nyelvben kialakult kompe-
tencia függvénye. Ha az első nyelvben a kompetenciaszint még alacsony, 
és beiktatjuk a második nyelv intenzív tanulását, ez károsítja az első nyelv 
későbbi fejlődését, ami viszont a második nyelvben való haladást is korlá-
tozza (Göncz, 2009). 

Az iskoláztatás alapnyelve az egyik döntő tényező a kétnyelvűség, 
esetleg nyelvcsere létrejöttében. A szülő, mikor tannyelvet választ gyere-
kének, döntően befolyásolja identitásának alakulását, a legtöbben azonban 
nincsenek tudatában döntésük lehetséges következményeinek. Így tehát a 
választott iskola, annak tannyelve és az oktatott tartalmak a tanuló identi-
tásformálásának meghatározó tényezői (Göncz, 2006). Bár az anyanyelven 
megszerzett tudás a leghatékonyabb, ez nem jelenti azt, hogy a szerb nyelv 
tanulásának háttérbe kell szorulnia. Fontos, hogy a vajdasági magyarság az 
anyanyelvét is és a környezetnyelvet is magas szinten beszélje. Az utóbbi 
ismerete az egyén boldogulásának záloga is egyben. 

A szabad identitásválasztás jogát egyrészt a többség állami kénysze-
rítő eszközökkel korlátozhatja, másrészt olyan nyomással, amely a kisebb-
ségeknél az identitásválasztást erkölcsi kérdésként kezeli (Kontra, 2004). 
A korlátozás eredményes formája az is, hogy a szülők nincsenek megfele-
lően tájékoztatva (Göncz, 2006). 

Vajdaságban, ha a szülő más tannyelvű osztályba szeretné íratni a 
gyereket, az intézmény magyar illetve szerb nyelvű pszichológusa is el-
beszélget vele, hogy leellenőrizzék a nyelvtudását és hogy megállapítsák, 
okoz-e a gyerek fejlődésében bármilyen visszaesést, ha nem anyanyelvén 
kezdi meg a tanulmányait. Ez általában vegyes házasságok esetében fordul 
elő, de fontos érv a későbbi érvényesülés is. 

Az iskolák vezetése és a pedagógusok is komolyan állnak hozzá a 
tannyelvválasztás kérdéséhez. Ismerik a tannyelvválasztás súlyát, annak 
későbbi következményeit. Megfelelően tájékoztatják a szülőt arról, hogy 
mi várható abban az esetben, ha nem azon a nyelven taníttatja a gyerekét, 
amelyet anyanyelvként ismer. 

A vajdasági magyar fi atalok tipikus karrierútjainak alakulása egyértel-
műen kapcsolatba hozható a jellegzetes nyelvtudástípusokkal, amelyeket a 
fi atalok képviselnek. Gábrity 2007-es empirikus kutatásaiban a sikeres kar-
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rier feltételezi: az anyanyelv kitűnő (jeles), az államnyelv szintén kitűnő 
(jeles) ismeretét, majd további egy idegen nyelv közép- vagy felsőfokú, 
és a második idegen nyelv „jó” ismeretét. Az anyanyelvüket jól, az állam-
nyelvet elégségesen és egy idegen nyelvet középfokon ismerő vajdasági 
fi atalok középszerű karriert futnak be. Sikertelen szakmai előrehaladás ne-
hezíti azon fi atalok helyzetét, akik keverik a két állandó használatban levő 
(magyar és szerb) nyelvet, és gyengén, infunkcionálisan rendelkeznek egy 
idegen nyelvvel (Gábrity Molnár, 2007). 

Az empirikus kutatás bemutatása

A magyar általános iskolát végzettek aránya mintegy 6 százalékponttal 
magasabb, mint a többségi nemzeté. Ez fejlett általános iskolai hálózatra 
enged következtetni. A továbbtanulási hajlam viszont már sokkal alacso-
nyabb a magyarok körében, mint a többségi nemzet körében. Különösen a 
kistelepüléseken, falvakban magas az alapfokú iskolai végzettséggel ren-
delkező lakosság száma (Gábrity Molnár, 2006.).

A kutatás egy többségében magyarok lakta kistérségben – Zenta köz-
ségben –, és egy többségében szerbek lakta kistérségben – Nagykikinda 
községben – valósult meg. Összesen 8 iskola igazgatóinak, tanárainak, di-
ákjainak és szülőknek a véleménye került a mintába. A nyolc iskola közül 
öt központi/városi és három falusi iskola. Az igazgatókkal, tanárokkal és 
szülőkkel mélyinterjús beszélgetések, míg a gyerekekkel fókuszcsoportos 
beszélgetések történtek. 

A kutatás alapvető célja az volt, hogy választ találjon arra a kérdésre, 
hogy mi motiválja a szülőt az iskolaválasztás alkalmával többségi illetve szór-
vány közegben. Az iskolaválasztás körülményeit, az iskolák és az oktatás szín-
vonalát, valamint a nyelvoktatást vizsgáltuk. Viszont a beszélgetések során 
számos egyéb probléma is felvetődött az iskola felszereltségével, etnikai kér-
désekkel, a környezetnyelv és az idegen nyelv oktatásával kapcsolatban. 

A két vizsgált kistérségben eltérő az iskolák szervezése: Zenta község-
ben öt általános iskola működik, három a központban és két falusi iskola. 
Az iskolák egy központi intézmény köré szerveződnek, amely koordinálja 
őket, pályáz a különböző pénzügyi forrásokra, képviseli az iskolákat. Elő-
nye, hogy a központi igazgató átlátja a rendszert. Ezen kívül minden egyes 
iskolának van „saját” igazgatója, illetve pedagógiai vezetője, aki kifejezetten 
az adott intézmény működéséért felel, annak problémáit tartja szem előtt. 
Hátránya, hogy egy intézményként kezelik az összes iskolát, az egységek 
nem tudnak önállóan forrásokra pályázni, a fejlesztések emiatt nehézkesek. 

A szórványban vizsgált kistérségben, Nagykikinda községben öt álta-
lános iskolában folyik magyar tannyelvű oktatás is: két központi iskolában 
és három falusi iskolában. Az iskolák önálló jogi személyként léteznek.

Ebben a kistérségben alacsony a magyarság részaránya az összlakos-
sághoz viszonyítva: mindössze 20%. A vizsgált falu viszont az elmúlt év-
tizedben Dél-Szerbiából betelepült szerb lakosság megérkezéséig teljesen 
homogén, magyar falu volt. 

Az interjúalanyok elmondása szerint a betelepült lakosság jól beil-
leszkedett, nincsenek konfl iktusok. Sokan megtanultak magyarul, de ott-
hon szerbül beszélnek, így a gyerekeik anyanyelve is a szerb. Mivel a fa-
luban a kis létszám miatt nincs lehetőség megszervezni szerb tannyelven 
az oktatást, ezért ezek a gyerekek a szomszédos faluba járnak iskolába. 
Elvétve akad olyan szülő, aki nem akarja utaztatni és ezzel leterhelni a gye-
rekét, így ők helyben, magyar tannyelven tanulnak. Az anyanyelvvel nem 
megegyező tannyelven való tanulás megkezdése előtt a szerb gyerekekkel 
is ugyanúgy elbeszélget az iskola szakmunkatársa, és felméri nyelvtudását, 
mint a magyar gyerekek esetében. A falusi iskolában többen is említették, 
hogy ezek a szerb gyerekek megtanulnak ugyan magyarul, viszont a ta-
nulmányi eredményük rosszabb, mint amilyen lehetne a képességeikhez 
viszonyítva.

Az iskolaválasztás motívumai a szülők szempontjából

Már a két eltérő szervezési forma is azt eredményezi, hogy az iskolák kü-
lönböző költségvetéssel gazdálkodnak, így a felszereltségük is eltérő, ezáltal 
más a megítélésük is a szülők, a közösség részéről. Egyes iskolák vonzóbbak 
a szülők szerint, mint mások. „…A November 11, az „elit”, az volt az erő-
sebb. Most meg azért úgy halljuk, hogy elég jó itt a Thurzóban, …” (szülő, 
Zenta község). Zentán a szülők leginkább saját tapasztalataikra támaszkod-
nak. Nem jellemző, hogy az iskolák széleskörűen tájékoztatják a lakosságot, 
a szülőket a tevékenységeikről, az elért eredményekről, hogy ezáltal tegyék 
vonzóbbá az intézményt és így növeljék a diákok számát. A gyerekhiányt itt 
az iskolakörzetek határainak módosításával próbálják kiküszöbölni. 

Ezzel szemben Nagykikindán komoly versengés folyik az elsős diá-
kokért az iskolák között, melyek közül az egyik városi intézmény átgondolt 
marketingtevékenységet folytat. Erős propagandájának köszönhetően nagy 
a szülők érdeklődése az iskola iránt. Szívesen íratják ebbe az intézménybe a 
gyerekeket, holott más, kisebb létszámú iskolák technikai és egyéb felsze-
reltsége jobbnak mondható (pl. ugyanannyi számítógépre kevesebb gyerek 
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jut). Viszont ez az intézmény marketingtevékenységének köszönhetően is-
mertté vált, nemcsak helyi, de tartományi és minisztériumi körökben is, 
ezáltal könnyebben tud további pénzforrásokra pályázni a működéséhez. 
Mivel állandóan szerepel a médiában, a szülők automatikusan azt gondol-
ják, hogy a legszínvonalasabb oktatást nyújtja, ezért évről évre nagyjából 
100 kisdiák kezdi itt meg az első osztályt, míg a többi intézményben egyre 
csökken az iskolakezdők száma. A diákok létszámának folyamatos növe-
kedése következtében az iskola helyszűkében van, ezért most építkezésbe 
kezdtek, miközben két másik iskola összevonásáról már évek óta folyik a 
vita a városban. Ezzel szemben azokban az iskolákban, ahol kevesebb diák 
van, több idő jut egy-egy gyerekre, többet tud foglalkozni velük a tanár. 
A szülők többnyire megelégszenek azzal, amit a sajtóból tudnak, nem in-
formálódnak behatóbban az intézményekkel kapcsolatban.

Az intézmények felszereltsége, fi zikai állapota mindig fontos szem-
pont azok megítélésekor. Az iskolák éves kiadásának zömét a rezsiköltség 
és a dolgozók fi zetése teszi ki. Ezt az önkormányzat fedezi, amely az Okta-
tási és Nevelési Minisztériumtól kapja a szükséges pénzeszközt. A további 
szükséges eszközöket szintén az önkormányzattól igényelhetik, illetve pá-
lyázhatják az iskolák. Ez többnyire a karbantartást, valamint a különböző 
rendezvények költségeit fedezi. Az iskolák egyes állami szervektől (Okta-
tási és Nevelési Minisztérium, Sport és Ifjúsági Minisztérium, Környezet-
védelmi Minisztérium, Vajdaság AT, stb.), valamint egyéb támogatóktól 
(Bethlen Gábor Alap, a Szekeres László Alapítvány, Tartományi Titkárság) 
időről időre forrásokhoz tudnak jutni. 

Zenta községben a központi intézmény méri fel, hogy melyik iskolá-
nak mire van szüksége, és lepályázza a szükséges eszközöket. Ezáltal az 
egységek konkurálnak egymással. Ezzel együtt éles határ húzható a városi 
és a falusi iskolák felszereltsége között, ami Nagykikinda községben nincs 
jelen. Másrészről a falusi emberek elfogadják, hogy olyan az intézmény, 
amilyen, előnyeivel és hátrányaival együtt, és csupán a szegényes környe-
zet miatt nem íratják a gyerekeket városi iskolába. 

Mindkét vizsgált kistérségben szubjektív döntést hoznak a szülők a 
gyerekek beíratásával kapcsolatban. Mivel Zenta községben egy intézmény-
ként működnek az iskolák, ezért itt könnyű az azok közötti átjárhatóság, 
azonban épp itt fordul elő ritkábban, hogy a szülő nem a saját iskolakörzeté-
hez tartozó intézménybe íratja a gyerekét. A leggyakoribb okok az igazgató-
nő elmondása szerint: „…Van olyan indoklás, hogy az idősebb testvér már 
oda jár és könnyebben mennek együtt, de legtöbbször a lakóhely. Tehát, ha 
változás van: menet közben házat vettek és máshol vannak bejelentve, akkor 
kérték. Most már az utóbbi két évben csak ilyen indokkal engedélyeztem, 
meg mondom, akkor, amikor arra hivatkozott, hogy idősebb testvér van és 

akkor meg tudja oldani, hogy a két gyerek együtt menjen és neki egyszerűbb 
ez a történet… Nagyon sokszor hivatkoznak arra, hogy a biztonság miatt. 
Itt van egy kérvény: még be sincsenek az elsőbe íratva, de arra hivatkozik, 
hogy – volt ilyen kérvényem tavaly is – az útviszonyok, a forgalmas útkeresz-
teződések, vagy a körforgalom miatt nem igazán meri a gyereket elengedni 
másik irányba, mert nem lesz neki mindig ideje kísérgetni, meg odafi gyelni, 
hogy hogyan közlekedik és leginkább erre hivatkoznak. Szóban kimondják 
ők, hogy ez a tanár, vagy az a tanár vagy tanító minőségtelen munkája miatt 
nem, meg menet közben is, tehát már amikor megindult a tanítás, akkor is 
szoktak bejönni… A szerb szülők hamarabb kimondták azt, hogy ezt vagy 
azt a tanárt nem akarom látni a gyerekem mellett. Szigorú, durva, esetleg 
csúnyán beszél, és inkább viszi egy minőségtelenebb környezetbe a gyerekét, 
mint hogy szerinte kitegye megaláztatásnak és egy magasabb követelmény-
szintnek.” (igazgató, Zenta) Előfordul, hogy a szülő megbánja később az 
iskolaválasztással kapcsolatos elhatározását, és ma már másként döntene. 
Leginkább beilleszkedési problémákra hivatkoztak: 

„…Akkor én úgy éreztem, hogy talán az Emlék Iskola valamivel erő-
sebb szintű, de lehet, hogy tévedtem... kiszakítottam abból a környezetből... 
Itt laktunk már, mikor a Máté elkezdett iskolába járni. Csak úgy gondol-
tam, hogy tényleg, hogy egy erősebb iskola... közben kiszakítottuk abból 
a környezetből, akikkel járt az óvodába. 2-3 gyerek maradt csak abból a 
korosztályból, akik az Emlék Iskolába mentek. A többi mind a Thurzóba, és 
valószínűleg ezért nehezebben illeszkedett be...“(szülő, Zenta)

Azon túl, hogy a Szent Száva iskola sikeresebben toboroz diákokat, az 
iskolaválasztást befolyásoló tényezők hasonlóak Nagykikindán is: „Nagyon 
sokan, akik maguk is ide jártak, ők a saját gyerekeiket is ide íratják. De ez 
nem csak a mi iskolánkra igaz, más iskolákban ugyanígy van. Ez az egyik ok. 
A másik az iskola közelsége. A harmadik pedig talán, hogy amikor a szülő el-
jön érdeklődni, vagy megkérdez más szülőket, akiknek a gyereke már ide jár, 
csak jó, pozitív dolgokat hallhat az iskolánkról…” (Nagykikinda, Igazgató) 

Az intézmény kiválasztásánál befolyásoló tényező továbbá a szülő 
saját tapasztalata az iskoláról – szívesen íratják abba az iskolába, amelybe 
maguk is jártak.

A tannyelv mint befolyásoló tényező Vajdaságban

Az iskoláztatás tannyelve alapvető szerepet játszik a későbbi kétnyelvű-
ség, esetenként a nyelvcsere kialakulásában, a gyerek identitásának alaku-
lásában. A szülő tannyelvválasztáskor sokszor nincs tisztában tettei követ-
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kezményeivel, vagy nem akar tudomást venni róla. „… ismerek egy olyan 
tanulót, aki saját maga gyűlöli a szüleit csak azért, mert szerb osztályba 
íratták. Miközben ő szenved a szerb osztályban, nem tud elég jól szerbül, 
nem fogadta be a szerb osztályközösség, viszont most már nem tud elég jól 
magyarul se …” ( pedagógus, Nagykikinda község)

A szülő végső soron, mikor gyermeke iskoláztatásáról dönt, elsősor-
ban saját elvárásait fogalmazza meg. Bizonyára minden szülő a gyerek ké-
sőbbi boldogulását tartja szem előtt, és mivel (főként a szórványban, ahol 
egyébként is problémát jelent az anyanyelven történő taníttatás) azt felté-
telezi, hogy a családi környezetben a gyerek már elsajátította anyanyelvét, 
a többségi nyelven történő oktatásban anyanyelvi szinten sikerül elsajátí-
tania a környezetnyelvet is. Sok szülő azonban nem tud arról, hogy ezzel 
a döntéssel valójában a gyerek asszimilációjáról döntött (ami ugyanakkor 
ugyanolyan joga az egyénnek, mint nemzeti identitásának megőrzése). „…
ma már ismerve a felcserélő és a hozzáadó kétnyelvűségi helyzetek és a 
fejlődésben lévő nyelvek egymásra gyakorolt hatásait, bizton állíthatjuk, 
hogy ez a jóhiszemű, de igen naiv elképzelés leggyakrabban nem két nyelv 
birtoklásához, hanem számos más körülménytől függően, erősen másod-
nyelvű dominanciához, távlatilag nyelvvesztéshez, a nemzetiség feladásá-
hoz és identitáscseréhez vezet.” (Göncz, 2006) 

A szülők nem tudják (vagy nem gondolják át), hogy a gyerek, aki az 
iskolában kezd el ismerkedni a környezetnyelvvel (amely egyben az okta-
tás nyelve is), eleve hátrányban van társaihoz képest, akik anyanyelvükön 
tanulnak. Ez a gyerekben frusztrációt kelt, nem tud lépést tartani társaival 
a tanulásban, még ha anyanyelvén ez nem is okozna számára problémát. 
A közösségben besorolódik egy olyan helyre, ahonnan később (a környe-
zetnyelv elsajátítása után) sem tud már „elmozdulni”, és ez hosszú távon 
meghatározza a gyerek fejlődését, a továbbtanulásról hozott döntését és 
önmagáról kialakított képét. „…nagyon nehéz volt az első két év…de hát, 
idővel beletanultam… Az első osztályban lemaradtam. Utána viszont már 
rendben volt minden. De az első osztályban épp ezért voltam lemaradva… 
volt olyan – tehát még mindig nagyon az emlékezetemben él az a kép –, 
hogy ki is nevettek, mikor nem tudtam magam kifejezni szerbül. Volt olyan, 
hogy nem tudtam magam kifejezni, meg rosszul mondtam dolgokat és ak-
kor bizony… nagy nevetés volt…” (pedagógus, Nagykikinda község) 

Abban az esetben, ha a szülő más tannyelvű osztályba szeretné íratni 
a gyereket, az intézmény magyar illetve szerb nyelvű pszichológusa is el-
beszélget vele, hogy leellenőrizzék a nyelvtudását, és hogy megállapítsák, 
hogy okoz-e a gyerek fejlődésében bármilyen visszaesést, ha nem anya-
nyelvén kezdi meg a tanulmányait. Ez általában vegyes házasságok ese-
tében fordul elő, de fontos érv a későbbi érvényesülés is. „…mikor ilyen 

történik, a szülőnek alá kell írnia egy nyilatkozatot, hogy ő ezt akarja…” 
(pedagógus, Zenta község). Ha a szülő ragaszkodik a szerb tagozathoz, ezt 
nem akadályozhatják meg az iskola munkatársai, hiszen joga van ahhoz, 
hogy olyan nyelven taníttassa a gyerekét, amilyenen szeretné, de ez nem 
jelenti azt, hogy a legjobb döntést hozza meg a gyereke érdekében. „…
amikor a magyar gyerek bent van a szerb tagozatban és nem tudja a nyel-
vet és nem tudja kifejezni magát, és feláll és hallgat és néz rám… én meg 
tudnám a szülőt verni, hogy miért tetted ide a gyerekedet?!...” (pedagógus, 
Zenta község) 

Többnyire vegyes házasságok esetében történik meg az, hogy szerb 
tannyelvű osztályba íratják a gyerekeket. Ezekben az esetekben az a szülő 
vállalja magára a tanulásban való segédkezést, akinek az anyanyelvén ta-
nul a gyerek. Ha kiskorától egyformán hallja mindkét nyelvet, akkor nem 
alakul ki tanulási nehézség a későbbiek során. Erre pozitív példák is fel-
hozhatók: 

„…jött az anyuka a kérvénnyel, hogy az idősebb kislány is szerb ta-
gozaton van... és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy a kicsi tud 
annyit szerbül, hogy feltalálja magát. Volt olyan esetünk is, hogy egy 
ikerpár a November 11-be negyedikig magyar osztályba járt, de ki-
kérte a szakmunkatárs véleményét az anyuka, és csak ötödikbe tette 
át őket a szerb tagozatra, de a kislány ott is évfolyamelső lett. Tehát 
vannak gyerekek, de akkor párhuzamosan kell mind a két nyelvet egy-
formán tanítani.“ (igazgató, Zenta község)

Nehéz döntés a vegyes etnikumú családokban a tannyelv megválasz-
tása, függetlenül attól, hogy a gyerek milyen szinten beszéli szülei anya-
nyelvét, hiszen a tannyelvvel befolyásolják a gyermek identitásának fejlő-
dését, hatnak baráti körének kialakulására, de fi gyelembe kell venniük a 
döntéshozás alkalmával saját szülői feladataikat is. 

„...anyósom úgy van vele, hogy jó lenne szerb tagozatra íratni majd. 
Meg amíg ő él, addig segíteni fog a tanulásban, de ez nem ilyen egy-
szerű... Annyit mondott, hogy a barátnő kedvéért. De hát nem teszem 
félre a barátnő kedvéért a családot! Sértésnek is vettem. Valószínű, 
azért is, hogy mégiscsak szerb legyen belőle... Meg hát, azért is, hogy 
könnyebb legyen neki később, mert végül is szereti... Én azon a véle-
ményen vagyok, hogy ha már megtanul beszélni szerbül, akkor így is, 
úgy is a későbbiekben neki ez előnyére válik. Tehát nem lehet gond 
az életben, ha már beszélni tud szerbül... Én azért szeretném magyar 
tagozatra íratni, hogy legalább a magyar helyesírást,... írni, olvasni 
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tudjon magyarul, mert szerbül írni-olvasni magyar tagozaton is meg-
tanul... szerintem így lenne ésszerűbb és középiskolába meg eldönti 
ő...“ (vegyes házasságban élő magyar szülő, Zenta község). 

A szórványtérségben jellemző, hogy a gyerekek kicsi koruktól be-
szélik a környezetnyelvet, így például a kutatásban szereplő Nagykikindán 
legtöbbször nem okozna problémát, ha nem anyanyelvükön kellene meg-
kezdeniük a gyerekeknek az általános iskolát. Ezek az akár kétnyelvűnek is 
nevezhető gyerekek, ha általános iskolában szerb nyelven tanulnak, akkor 
a magyar nyelv elkorcsosul idővel, viszont ha magyar nyelven tanulnak, 
a szerb nyelvtudásuk attól még fejlődhet. Éppen ez a tény a befolyásoló 
tényező. „…Otthon mindkét nyelven beszélünk, mindkét nyelvet jól elsa-
játították már otthon a gyerekek. A legfőbb ok pedig talán az, hogy annál 
jobb, minél több nyelvet beszél a gyerek. A későbbi tanulmányait pedig 
olyan nyelven fogja majd végezni, amilyenen azt ő akarja. És szintén sze-
rettük volna, ha elsajátítja a magyar helyesírást is…” (szülő, Nagykikin-
da). A beiratkozásnál a szülőknek fontos, hogy a gyerekük magyar nyel-
ven tanuljon. Ez még azoknál a családoknál is így van, amelyekben otthon 
mindkét nyelvet használják. A gyerekek kiskoruktól hozzászoknak a szerb 
nyelvhez, és a legtöbbjük még korai gyerekkorban elsajátítja azt. Így a szü-
lők többnyire abból indulnak ki, hogy mivel a kicsik beszélnek szerbül, ez 
nem állhatja útját a későbbi érvényesülésüknek, boldogulásuknak, éppen 
ezért fontosnak tartják, hogy magyar nyelven tanuljanak az általános isko-
lában, a középiskolai szinthez érve pedig a gyerekek maguk dönthetnek a 
szakról, illetve a tannyelvről. 

A tannyelv sokkal inkább a középiskola kiválasztásánál játszik fon-
tos szerepet. Egyes gyerekek a központi településen sem tanulnak meg jól 
szerbül, a falusi településeken pedig egyáltalán nem beszélik az államnyel-
vet. Ha a gyerekekben nagy az ellenállás, akkor inkább elmennek távolab-
bi városba tanulni, mivel a legközelebb eső településen csak szerb nyelvű 
középiskolák vannak. A másik lehetőség, hogy államnyelven folytatják ta-
nulmányaikat, vállalva azt, hogy visszaesik az eredményük, illetve tudva 
azt, hogy esetleg kiközösítik, csúfolják vagy megszégyenítik őket – bár ez 
nem általánosítható.

A szülők viszont ezt természetesnek veszik, hiszen mind átélték eze-
ket a nehézségeket, és úgy gondolják, hogy a gyerekeik is megbirkóznak 
ezzel a szituációval. A gyerekek viszont már nem feltétlenül osztják szü-
leik nézeteit, és vannak, akik inkább a tannyelv alapján választanak kö-
zépiskolát, még abban az esetben is, ha nincsenek komoly problémáik az 
államnyelvvel, vagyis kudarckerülő magatartást tanúsítanak: „…megkér-
deztük, hogy merre szeretne továbbtanulni és, hogy szeretne-e szerb isko-

lába menni, mert nem elleneztük volna különben. Mert, ha valaki itt akar 
érvényesülni, meg kell, hogy tanulja a nyelvet… (az idősebb fi ú) Zentán jár 
közgazdasági középiskolába (magyar tannyelven)… a nyelv miatt válasz-
totta… nem mondhatnám, hogy rosszul beszél szerbül…” (szülő, Nagyki-
kinda község). Ezek a gyerekek sokszor az egyetemet is a tannyelv alapján 
választják ki, ezzel tovább „húzva az időt”, míg a szerb nyelv használatával 
szembesülniük kell. Viszont az elkerülhetetlen a munkába állás során. Vé-
gül hátrányba kerülhetnek azok a gyerekek, akik nem jól beszélik a szerbet, 
azokkal szemben, akik időben elsajátították azt. Éppen ezért egyes szülők 
úgy vélik, hogy jobb, ha a gyerekük mégis szerb nyelven folytatja a tanul-
mányait a közeli Nagykikindán, ahová egyébként ingyenes buszjáratok vi-
szik a tanulókat. Azt remélik, hogy bár az első pár év nehéz lesz, de később 
kamatozni fog a szerbtudás a munkába állás során. Van azonban példa arra 
is, hogy a szülő döntése következtében később teljesen megreked a gyerek 
iskoláztatása: „…A férjem is elkezdte a kilenc-tízet, egy évet járt is, de hát 
ő könnyebben feladta, csak az első évet fejezte be. Ő is pont az végett, hogy 
nem tudott szerbül és kevesebb volt a kitartás benne, úgy látszik…” ( szülő, 
Nagykikinda község) 

Tannyelvválasztás tömbben és szórványban

Zenta községben a magyar szülők jellemzően nem íratják szerb tagozatra a 
gyerekeiket. Az iskolaválasztás automatikusan történik – a magyar gyerek 
magyar, a szerb pedig szerb nyelven folytatja a tanulmányait. A közéghez 
tartozó falvakban, mivel nem él szerb család, ezért nincs is megszervezve 
a szerb tannyelvű oktatás. Zenta városában két iskolában is vannak szerb 
tagozatok, és bár az iskolák átjárhatósága jó, nem történik meg az, hogy a 
szülők azért választják ezeket az iskolákat, mert vegyes etnikumúak vagy 
mert lehetőség lenne szerb nyelven tanulni. Vagyis a tömbben a tannyelv 
maga nem befolyásoló tényező15. A vegyes etnikumú iskolák igazgatói po-
zitív tényezőként említik azt, hogy a magyar és a szerb gyerekek közös 
épületet használnak, mert úgy vélik, hogy barátkozhatnak egymással, és 
ezáltal egymás anyanyelvét is tanulják. A valóság azonban az, hogy el-
enyésző a vegyes iskola nyelvtanulásban játszott szerepe. 

A vizsgált szórványtelepülésen, Nagykikindán egészen más a hely-
zet. A központi iskolákban a tanulók nemzetiségi megoszlása jelentősen a 

15 Kivételnek a vegyes házasságok számítanak, ahol viszont nagyon is komoly kérdésként 
vetődik fel. 
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többségi nemzet irányába van eltolódva. A magyarok létszáma oly mérték-
ben csökkent, hogy a Magyar Nemzeti Tanács indokoltnak látta az eddigi 
kettő helyett csupán egy iskolában megszervezni a magyar nyelvű oktatást. 
Így könnyebben tudná biztosítani a szükséges gyereklétszámon kívül a ma-
gyarul beszélő tanárokat is. A vita a szülők és a pedagógusok, valamint a 
Magyar Nemzeti Tanács között most is folyamatban van erről a kérdésről. 
A szülők ugyanis ragaszkodnak ahhoz az iskolához, amely mellett „letet-
ték a voksukat”, olyannyira, hogy nem hajlandóak a gyereket más iskolába 
íratni, még akkor sem, ha szerb nyelven kell tanulnia. A magyar kisdiákok 
létszáma azonban ebben a központi körzetben már annyira elenyésző, hogy 
veszélybe került a magyar tannyelvű oktatás, de ezáltal a magyar tannyel-
ven oktató tanárok állása is. Ha nem irányítják egy intézménybe a magyar 
tanulókat, azzal azt kockáztatják, hogy összevont tagozatokba sűrítik az al-
sósokat, ami mindenképpen visszalépés lenne és az oktatás minőségének a 
rovására menne. A Magyar Nemzeti Tanács munkatársainak arra a kérdésé-
re, hogy miért ragaszkodnak ennyire a szülők az általuk kiválasztott isko-
lához, nem kaptak konkrét választ a szülőktől... Az átszervezések mindig 
a diákok egy részének a lemorzsolódásával járnak, megtörténhet ugyanis, 
hogy a szülők – még ha csak kisebb részük is – mégis a Szent Száva Általá-
nos Iskolába íratják a gyermeküket, méghozzá szerb tagozatra. Ha minden 
nagykikindai magyar általános iskolás a Fejős Klára Általános Iskolába 
járna, a Magyar Nemzeti Tanács átvehetné az alapítói jogok egy részét, és 
gondot viselhetne az anyanyelvi oktatásról, biztosíthatná annak megfelelő 
színvonalát és folytonosságát.

A pedagógus mint befolyásoló tényező 
az intézményválasztás során

Az interjúk során többször elhangzott a szülők részéről, hogy a mai peda-
gógusok nem eléggé elhivatottak a munkájuk iránt. Nem hajlandóak plusz-
energiákat fektetni az oktatásba, nem tartanak interaktív órákat, még akkor 
sem, ha a program is előírja . A pedagógiai pályát olyan munkahelyként 
fogják fel, amely a mai szerbiai átlaghoz képest jobban meg van fi zetve, rá-
adásul sok szünettel jár, vagyis több szempontból ideális. Zentán a központi 
iskola igazgatója, ha ilyesmit tapasztal, igyekszik elbeszélgetni a tanárral, 
próbál rá hatni, de valójában ezen kívül nem sok eszköz áll rendelkezésé-
re. „…tehát vannak olyan dolgozóim is, akiktől szívesen megszabadulnék, 
mert nem a tanügybe valók, de mivel megfelelő papírjaik vannak, ezért nem 
tudok velük mit csinálni...” (igazgató, Zenta).

Sok esetben azonban a probléma nem a szóban forgó tanár hozzá-
állásából fakad16, sokkal inkább a túlzsúfolt programból, amit teljesíteni-
ük kell17. Ez ugyanakkor a gyerekek részéről is túlterheltséget jelent: túl 
sok az óra, sok a tananyag, kevés a szabadidejük, magasak a követelmé-
nyek: „…átveszünk olyan európai modelleket, amelyeket nem tudunk itt-
hon alkalmazni. Tehát: nem olyan a mentalitás, nem olyanok a kulturális 
hagyományok. Nekünk volt egy nagyon jól felépített iskolarendszerünk, 
ami működőképes volt, ami alapvető tudást adott át a gyerekeknek… Nincs 
normális felszereltségünk se… Nálunk, ahol talán az elmúlt 5-6 évvel ez-
előtt kezdték el a szerb hírközlő eszközök emlegetni azt, hogy vannak sérült 
gyerekek, hogy vannak autista gyerekek a szerb családokban, hogy ez van, 
az van... Itt nem tudunk egy nyitott nyugat- vagy észak-európai mentalitást 
kialakítani, amikor a szerb családnak szégyen az, hogy sérült gyereke van. 
A magyar család is nagyon sokszor úgy éli meg. Akkor ne akarjunk gyöke-
restől mindent felforgatni és ne akarjunk mindent erővel megvalósítani...” 

(igazgató, Zenta). 
Hátrány a falusi iskolákban, hogy nincsenek helybeli tanárok, így a 

délutáni foglalkozások, különórák, csoporttevékenységek eleve kizártak. 
A falunak nincs sportpályája, a gyerekeknek nincs lehetőségük a közös 
(akár szervezett) szabadidőtöltésre, kikapcsolódásra. 

A tanárok utaztatása/utazása más problémát is hordoz magában, mi-
vel némelyik tanár akár négy iskolában is tanít. Az utazás sok időt vesz 
igénybe, fárasztó, és komoly szervezést igényel. Pozitív viszont, hogy a 
tanárok motiváltak, szeretnek a falusi iskolákban tanítani, és szívesen utaz-
nak. Ezek a gyerekek elvileg nincsenek hátrányban semmilyen tekintet-
ben a városi gyerekekhez viszonyítva, viszont a szülők elmondása szerint 
középiskolába kerülve azt érzékelik, hogy a tudásuk alacsonyabb szintű, 
mint a városi gyerekeké és nagyobb erőfeszítések kellenek, hogy behozzák 
a lemaradást.

16 A pedagógusok rendszeresen járnak továbbképzésekre, ami kötelességük is miniszté-
riumi döntés alapján. Többnyire szívesen tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, de előfordul 
ellenállás egyes esetekben. A kötelező továbbképzésen felül azonban idő – de többnyire hajlan-
dóság sem mutatkozik további képzéseken való részvételre: „…nehezen fogadják el azt, hogy az 
embernek állandóan tovább kell képeznie magát, hogy folyamatosan tovább kell tanulniuk. Sokan 
gondolják azt, hogy megtartották az órát és ezzel befejeződött a munkájuk, tovább nem érdekli 
őket…” (pedagógus, Nagykikinda) 

17 Az iskolák esetlegesen rendelkeztek saját pedagógiai programmal, ez viszont egyre rit-
kább, és az adminisztrációs feladatok sűrűsödésével egyre kevesebb idő jut rá. Ilyenek pl. a nép-
hagyomány valamint a kézműves foglalkozás. Ezek jelentősége nem csak abban rejlik, hogy a 
gyerekek hozzáadott tudást szereznek egy adott témáról, hanem abban is, hogy lekötik őket, szó-
rakozhatnak, társaságban vannak. Különösen a falvakban fontos szempontok ezek, ahol rosszak a 
feltételek a szabadidőtöltésre.
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A pedagógusokról alkotott kép nagyjából egyformán befolyásolja 
a szülők döntését Zenta és Nagykikinda községben. Így ebből a szem-
pontból nem lehet éles határt húzni a tömb és a szórvány között, sokkal 
inkább a falusi és városi iskolák által nyújtott lehetőségek különbségeire 
mutat rá. A jó tanári kollektíva ösztönzőleg hat az egyénekre is, illetve 
fordítva. 

A pedagógusokkal kapcsolatos egyéb probléma a szórványban gyak-
ran jelenik meg, ez pedig a megfelelő szakképesítésű tanárok hiánya, illet-
ve az, hogy ha megfelelő a szakképesítésük, akkor esetleg nem beszélik 
a szerb és a magyar nyelvet is egyaránt, így megtörténhet, hogy magyar 
tagozaton vagy csak nem megfelelő képesítésű tanárral vagy egyáltalán 
nem tudják biztosítani az anyanyelvű oktatást. Bár a tanárok rendszeresen 
járnak a kötelező továbbképzésekre, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
saját tantárgyukkal kapcsolatosan fejlesztik a tudásukat. 

Összegzés

A Vajdaságban őslakos magyar nemzeti közösség lélekszáma az elmúlt 
évtizedek alatt jelentősen csökkent, identitástudata, regionális önszerve-
ződése is meggyengült. A nemzeti közösség demográfi ai hanyatlását fel-
erősítő folyamatok között szerepel az elvándorlás is. Az elmúlt 20 évben 
tömegesen települtek át szerb állampolgárságú vajdasági magyarok Ma-
gyarországra. Az elvándorlást politikai motívumok, kényszerű háborús 
helyzet hozta felszínre. A népességmozgás egyik karakteres csoportja a ta-
nuló-migráló-ingázó fi atalság, amely főképp az elmúlt 10–12 évben egyre 
gyakrabban dönt a Magyarországon tanulás mellett.

 Bár az anyanyelven megszerzett tudás a leghatékonyabb, ez nem 
jelenti azt, hogy a szerb nyelv tanulásának háttérbe kell szorulnia. Vajda-
ságban kiterjedt és stabil általános iskolai háló létezik. A magyar általános 
iskolát végzettek száma magasabb, mint a többségi nemzeté. 

Fontos, hogy a vajdasági magyarság az anyanyelvét is és a környezet-
nyelvet is magas szinten beszélje. Az utóbbi ismerete az egyén boldogu-
lásának záloga is egyben. Az iskolába kerülő gyerekek többsége ugyanis 
a környezetnyelvet egyáltalán nem beszéli, az oktatási rendszer viszont 
ennek ellenkezőjét feltételezi, és ennek megfelelően oktatja a szerb nyel-
vet. A nyelvismeret fontossága – legyen szó bármilyen összetételű, vegyes, 
vagy etnikailag homogén környezetről – megkérdőjelezhetetlen. Az etni-
kai környezet sajátosságai egyfelől megkövetelik az egyéntől a környezet 
nyelvének ismeretét (nem kötelezően anyanyelv) a társadalmi kommuni-

káció megteremtése miatt, ahol maga az érdekérvényesítés, az egyén érvé-
nyesülése valósul meg ezáltal, másfelől a társadalom „nyitottsága” újabb 
és újabb lehetőségeket kínál az egyének számára az önmegvalósításra egy 
globális, „soknyelvű”, multietnikai színtéren.

 Zenta községben nem jellemző, hogy magyar családok szerb osz-
tályba írassák a gyerekeket, ez csupán a vegyes házasságokban merül fel 
kérdésként. Vagyis az iskolaválasztás a maga természetes automatizmusá-
val történik. A szülő döntését racionális kérdések befolyásolják, úgymint: 
a saját tapasztalat az intézménnyel kapcsolatban, a távolság, a biztonsá-
gos közlekedés, hogy hova jár az idősebb testvér stb. Ritkán történik meg, 
hogy az oktatás minősége vagy esetleg a tanárok hozzáállása miatt választ 
intézményt a szülő. Az iskolaválasztás és a tannyelvválasztás dilemmájá-
val először a középiskola küszöbén szembesül a szülő és a gyerek. A ve-
gyes etnikumú iskolákban pozitívumként értékelt szerb–magyar kapcsola-
tok valójában semlegesek, mivel a gyerekek nem barátkoznak egymással, 
vagy magyarul beszélgetnek az általában vegyes házasságból származó 
szerb tannyelven tanuló gyerekekkel. 

Nagykikinda községben a szülők választását erősen befolyásolja a 
Szent Száva iskola marketingtevékenysége. Az iskola gyakran szerepel a 
médiákban, és így pozitív kép él róla a köztudatban. A szülők ezért szíve-
sen íratják ide a gyerekeket. Más iskoláknál ilyen szintű közszereplés nem 
tapasztalható, pedig egyértelmű a pozitív hatása, ami nem csak a diákok 
számának állandóságával mérhető (nem beszélhetünk a diákok számának 
növekedéséről, mivel csökkenő a lakosság és kevés a gyerek, vagyis a lét-
szám fenntartása önmagában abszolút sikert jelent), hanem a pályázatokon 
nyert pénzeszközök mennyiségével is, illetve a megnyert pályázatok szá-
mával is. A rekrutációs tevékenység és a marketing azért is fontos, mert a 
csökkenő diáklétszám miatt sok iskolát a bezárás, összevonás fenyegeti. Ez 
különösen lényeges ott, ahol olyan iskola bezárásáról van szó, amelyben 
meg van szervezve a magyar tannyelvű oktatás (is). 

A szülők az iskola kiválasztásánál gyakran hagyatkoznak saját pozitív 
tapasztalataikra – szívesen járatják abba az iskolába a gyereket, amelyikbe 
maguk is jártak. A döntés meghozatalánál ritkán foglalkoznak behatóbban 
azzal, hogy melyik iskola milyen feltételeket nyújt a gyerekek számára. 

„… sajnos a nagykikindai meg egyáltalán a környékbeli magyarok 
szociális háttere, iskolázottsága nem túl magas, ezért talán ez az 
egyik ok, hogy sokkal inkább az érzelmeik alapján döntenek, mintsem 
hogy mélyebb és messzebb ható jogi, gazdasági, oktatási és tudás 
megszerzéséről szóló érdeket fi gyelembe vennének…”. (pedagógus, 
Nagykikinda község).
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A tannyelv megválasztásánál az a pozitív tapasztalat, hogy a szü-
lőknek fontos, hogy a gyerek az alapszintű ismereteket magyar nyelven 
szerezze meg és különösen az, hogy megtanulja a magyar grammatikát és 
irodalmat. Ritkán fordul elő, hogy szerb osztályba íratják a gyerekeket, de 
van rá példa. 

A szülők ritkán adják írásba és terelik ezzel hivatalos útra, ha va-
lamelyik tanár véleményük szerint nem megfelelően viszonyul a tanári 
pályához, a gyerekekhez, az oktatáshoz. Viszont ez is befolyásolja őket 
az intézmény kiválasztásakor. A jó pedagógus, különösen az első osztály 
megkezdésekor „kapott” első tanító jó (vagy rossz) hírneve kimondottan 
hatással van a szülők döntésére. 
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