
Adatok a katolikus
általános iskolákról

Az oktatási intézmények szá ma és tanulói létszáma 1993/94-ben

Egyházak ÓVoda Általános Iskola Gimnázium Szakkö épiskola Szakmunkáslskola

száma létszám száma létszám száma létszám száma létszám száma létszám

Katol ikus 19 1645 54 12915 24 5097 4 834 6 948
ReformábJs 4 314 21 4803 16 4412 3 368 - -
Evangéikus 8 448 2 262 6 2471 - - - -
Izraelita 1 20 - - 1 201 - - - -

Pünkösdista - - 1 18 - - - - - -
ÖSszesen: 32 2427 78 17998 47 12181 7 1202 6 948
Állami: 4712 394420 3n2 1009386 415 138198 598 192388 332 -174187

Adatainkat részben aMű

velődési és Közoktatási
Minisztérium, részben a
Katolikus Iskolai Főható

ság bocsátotta rendelke
zésünkre.

Táblázatunk az összes egyházi isko la pontos szám adatait tartal
mazza: az idei tanévben melyik egyház hány oktatási intézményt
tart fenn; hány óvodát, általános iskolát, gimnáziumot, szakközép
iskolát és szakmunkásképző intézetet. Összehasonlításul közöljük
az országos adatokat is: az önkormányzati oktatási intézmények s
az azokban tanulók számát.

A katoliku s általános iskolák .(újra)alakulásának
üteme

Az összes együtt: 100 %

1. ábra
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Az iskola egyház i jellegének kezdő éve

• Egyéb

~ Egyházközségi

D Püspökség;

• Rendi

Ami a kato likus iskolák alapítását illeti: többségük az egyházi
ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló törvény hatálybalépése
után jött létre. O, ábra) A fejlődés 199D-től fokozatos, egyenletesen
növekvő tendenciát mutat, ugrásszerű emelkedés azonban a jövő

ben sem várható. Összlétszámuk 1993/94-ben is csupán 2,9 % az
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önkormányzatiakhoz képest; sokéves folyamatos fejlődés szüksé
ges tehát ahhoz, hogyelérhesse a társadalom minden rétege álta l
kívánatosnak mondott 17% körüli értéket (Vö. az Oktatáskutató
Intézet felmérését, számunk 246. oldalán).

Az iskolák fele rögtön az induláskor minden évfolyamot megin
dított, többnyire úgy, hogy továbbra is oda jártak a "megörökölt"
önkormányzati iskola tanulói. A katolikus iskolák tanulóinak 72%
át, tanárainak 57%-át az intézm énnyel együtt "vették át", a d iákok
28%-a, a tanárok 43%-a érkeze tt ide az új, katolikus szellemű okta
tás kedvéért. (2. ábra) Biztató jel, hogyatanároknak csaknem fele
tudatosan döntött így. Ez az arányszám ennél bizonyára jóval ma
gasabb, hiszen az "átvett" tanárok többsége is hitbeli meggyőződé
sét követte döntésében. Ezt igazolja az Oktatáskutató Intézet felmé
rése 1992-ben: az önkormányzati iskolák tanárainak 56%-a csak ak
kor marad, ha ugyanazt és ugyanúgy taníthat, 53%-a biztos nem
marad, ha vallásos szellemben kell tanítania. Az isko lák másik fele
viszont csak néhány évfolyammal indult, s fokozatosan épül ki,
"fölmenő rendszerben". Ez a fokozatosság érvényesül azoknak az
eseteknek a többségében is, amelyekben jogilag megszűnt az előző

(önkormányzati) iskola, és megalakult az új (katolikus) . Az új iskola
alapítások 82%-ában, egy meglévő iskola vált így egyházi fenntartá
súv á, 18%-a viszont újonnan létesült, csakugyan szinte a "semmiből".

r Az iskola
fenntartója az
általános isko
lák többségében
a helyi egyház
község (62%),
23%...ukat az egy
házmegye, 15%
ukat valamelyik
szerzetesrend
tartja fenn . Fel
tűnő az egyház
községi iskolák
intenzív gyara
podása. Ez első-

Pedagógus Tanuló sorban a hívek
' . kezdeményező

Atvett EJ UJ készségé t jelzi.
Az épület tulajdonosa azonban gyakran nem azonos az iskola fenn

tartójával. Sok egyházmegyei-egyházközségi iskola egykori szerzetes
rendi iskolaépületben működik. Ezeknek az iskoláknak túlsúlya mutatja
azt is, hogy a katolikus oktatásügy súlypontia átkerült a katolikus vilá
giak által vezetett/ellátott iskolák felé. Mind a papságnak, mind a szer
zeteseknek, mind pedig a keresztény pedagógusoknak új kihívást je
lent ebben a helyzetben kialakítani a katolikus iskola új arculatát.

100

2. ábra

VÖ. Szigeti Jen6
Szemerszki Mariann 
Drahos Péter: Egyházi

iskolák indítása
Magyarországon.

Oktatáskutató Intézet,
Budapest 1991 . 19.

259



200

300

250

A katolikus pedagógusok
fiatalok: többségük a 20-50
közti korosztályba tartozik,
köztük is a 30-40 évesek ará-
nya a legmagasabb: tehát már
nem kezdők, de még nem
megfáradt idősek. A nyugdí
jas korúak száma elenyésző, s
az országos átlagnál kisebb az

20 év 20-30 30-40 4O,SO SO-60 60 ötven év fölötti pedagógusok
alan lőlön aránya. (3. ábra)

Szegényes viszont az iskolák fölszereltsége: éppen csak annyi osz
tálytermük van, ahány osztá lyuk, kevés viszont a szaktantermük. Jó
val kevesebb katolikus iskolának van tomaterme (38%), mint önkor
mányzatinak (74,5%) - ezért is sajnálatos, hogy az országos tornate
remfejlesztési programból kizárták az egyházi iskolákat. (4. ábra)
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3. ábra
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4. ábra • Tornalerme van Tornalerme nincs

Az egy pedagógusra jutó tanulók átlaglétszáma a katolikus is
kolákban 14,5; az önkormányzati iskolákban 11,25; a katolikus is
kolákban tehát a pedagógusoknak több tanulóval kell foglalkozni
uk. Ezt azonban indokolhatja az a tény is, hogya katolikus iskolák
nagyobbik részében még nem jött létre a teljes felső tagozat, ahol a
lehetséges csoportbontás több tanárt igényel.

Eltérés mutatkozik a tanárok képesítésében. A katolikus iskolák
ban 6%-uknak nincs felsőfokú képesítése; ez túlnyomórészt abból
következik, hogy a hitoktatók 74%-a nem rendelkezik szakirányú
képesítéssel, bár többségüknek van pedagógiai végzettsége. (Az
önkormányzati iskolákban a képesítés nélküli pedagógusok aránya
1,6 %.) Ezek a számok mégis arra figyelmeztetnek, hogy egyházunk
egyik legfontosabb és legsürgősebb feladata a megfelelő szintű és
képesítést nyújtó hitoktatóképzés.
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Sajáto s képet mutat a hitoktatás a katolikus iskolákban. A tanu
lók 74%-a jár hi ttanra, 26 %-uk nem (5. ábra).

74---

:-----26

5. ábra • Hittanos Nem hittanos

6. ábra

Sok sz ül ő a jobb nevelés érdekében kívánja, hogy gyerme ke egy
házi isko lába járjon, bár maga nem vallásos . Az egyházi iskola nyi
tott : nem kizárólagosan a katolikusok és vallásosak számára léte
zik.

Az ada tok azt is világosan bizonyítják, hogy katolikus isko láink
mennyire ökumen ikus szelleműek. A katolikus hi tok tatáso n kívü l
biztosítják a hitoktatás t más felekezetek tagjainak is. (6. ábra) A hit 
tan osok 89%-a katolikus, 8%-a református, 2%-a evangélikus, 1%
egyéb hittanra jár. A hitoktatók 72%-a katoliku s, 18%-a református,
9%-a evangélikus, 1%-a más felekeze thez tartozik. (Bizonyára a ki
sebb létszámú tanulócsop ortok teszik szükségessé viszony lag több
hit oktató munkáját a protestáns hittanórák esetében.)

Egyéb
Evangélikus

Református
Katolikus
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