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BAJOMI IVÁN

Iskolamentő harcok Franciaországban

A kisiskolások megmentésére irányuló szervezkedéseknek különös jelentőséget ad
az a tény, hogy a hatvanas-hetvenes években igen nagyszámban zártak be Francia-
országban osztatlan elemi iskolákat (1962 és 1976 között például összesen 8863 ilyen
iskola szűnt meg).

Az esetek egy részében ez „csak" annyit jelentett, hogy egy-egy évfolyam okta-
tására specializálódott taniskolává alakult át az illető iskola, ami ugyanakkor
szükségszerűen azt is maga után vonta, hogy az elemi iskolás korú gyerekek egy
részének attól fogva egy másik településen lévő iskolába kellett járniuk. Az esetek egy
másik részében viszont az iskolák teljes megszűnéséről beszélhetünk, ilyenkor
bármilyen korúak legyenek is az adott településen lakó gyerekek, valamennyiüknek
„buszoznia" kell ahhoz, hogy iskolába járhassanak.

Az osztatlan iskolák felszámolása 1969 után gyorsult fel különösen, amikor is
központi szintű rendelkezés született arról, hogy 16 fős lehet a legkisebb osztálylétszám
az osztatlan iskolákbaa Kivételes elbánásban csak azok a települések részesülhettek
(jórészt a hegyvidéken fekvő települések), amelyek rossz időjárási viszonyok esetén
csak nagy veszélyek árán közelíthetők meg. A minimális osztálylétszámot meghatározó
rendelet életbelépése utáni években jelentősen megnövekedett az iskolabezárások és
átszervezések száma (így például egyedül 1969-ben 930 osztatlan iskolát számoltak fel.
körülbelül YŰXSTZLZA többet, mint az előző évben). Az osztatlan iskolák megszüntetése
egészen 1975-ig igen gyors ütemben zajlott, mígnem aztán egy új rendelettel 12 főre
csökkentették a minimális osztálylétszámot.

A kisiskolák megszüntetését, átszervezését fatális szükségszerűségként feltüntető
oktatásbürokrácia érveit döntően az alábbi pontokon kezdték ki az iskolák megmen-
tésére szervezkedők. Egyfelől cáfolni próbálták azokat a szakmai-pedagógiai éneket.
amelyek szerint az osztott iskolákban mindenképpen magasabb színvonalú képzést
lehet nyújtani, mint az osztatlan iskolákban. Emellett rámutattak arra is. hogy azok az
oktatási költségek terén jelentkező, rövidtávú „megtakarítások", amelyek a kisiskolák
bezárásából származnak, a települések hanyatlása miatt hosszú távon alig-alig felmér-
hető veszteséget eredményeznek. Az ellenérvek sorában ugyanakkor az is megfogal-
mazódott, hogy milyen hátrányos következményei, illetve veszélyei vannak a kis-
iskolások „buszoztatásának" (az egésznapos rendszerű tanítás és a hosszú ebédidő
miatt a gyerekek nagyon sokat vannak távol a szülői háztól, az utazás eleve baleset-
veszélyes lehet stb).

A községi iskolák bezárása ellen irányuló franciaországi akciók konkrét lefolyását
a résztvevők, illetve az őket támogató aktivisták két kis kötetben adták közre. Az egyik
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könyv a Jura hegység egyik fennsíkján fekvő, mindössze 98 lakosú Verges község
iskolájának megmentése érdekében folytatott féléves küzdelemről szól. A másik
kiadvány öt dél-franciaországi iskolaügyi csatározás történetét beszéli el. ezek közül
négy esetben bezárásra ítélt kisiskolák megvédése volt a cél. egy esetben pedig az.
hogy iskola létesüljön egy olyan agrárkörzetben, ahol korábban helyben nem volt
lehetőség a gyerekek taníttatására. A továbbiakban főként a verges-i iskola meg-
mentését célzó harc eseményeiről esik majd szó, lévén hogy e küzdelemről áll rendel-
kezésemre a legrészletesebb beszámoló, ugyanakkor ahol ezt szükségesnek vélem, a
másik öt eset egyes sajátosságaira is utalni fogok.

Verges község esetében az oktatásirányító hatóság azért tartotta szükségesnek az
iskola megszüntetését, hogy az ilyen felszabaduló státus révén egy szomszédos. 290
lakosú településen új óvodát (école maternelle-t) létesithessenek. Noha a falu lakosai
hivatalos úton csak 1977. május 31-én értesülhettek az iskola bezáratásáról, az első
kósza hírek már május elején eljutottak a községbe. A verges-iek egyik első reakciója
az volt erre, egynapos, figyelmeztetésnek szánt iskolai sztrájkot tartottak, ami lénye-
gében abból állt, hogy aznap nem küldték iskolába gyermekeiket. Hamarosan kiderült,
hogy ez a sztrájk nem késztette meghátrálásra a megyei oktatásirányító szerveket:
május végén értesítést kapott Verges polgármestere, melyben hivatalosan tájékoztatták
őt az iskola megszűnéséről. A hír hallatán a falu lakosai korlátlan ideig tartó iskolai
sztrájkba kezdtek, aminek végül csak a vakáció vetett véget...

Az oktatásirányító szervek pozícióját abban az időszakban többek között az tette
erőssé, hogy a kérdésben ellentétes két megyei szintű oktatásügyi bizottság egyaránt
áldását adta a szóban forgó intézkedésre (az SNI pedagógus-szakszervezet küldöttei
tartózkodtak a szavazáskor). Miután ezeken a hivatalos érdekegyeztetési fórumokon
senki sem képviselte megfelelően a község lakóinak érdekeit, a verges-iek kénytelenek
voltak a politikai érdekérvényesítés, illetve nyomásgyakorlás egyéb formáihoz nyúlni.
Következő lépésként felszólították a körzet képviselőjét, hogy járjon közbe egy ötödik
osztály megnyitása érdekében, ezzel ugyanis megmenekülhetne a verges-i iskola. A
képviselő levelet írt a miniszternek, aki a technikai tanácsadója közvetítésével azt
válaszolta: „...a miniszter foglalkozik az Önök ügyével". Ettől újra reménykedni
kezdtek az emberek.

Ezzel egyidejűleg a falu a polgármesterből, a tanácstitkárból és a szülők
képviselőiből álló küldöttséget menesztett a prefektúrára, ám ez a kezdeményezés nem
hozott sikert. Ugyanakkor a faluban körözni kezdték az alábbi petíciót, amit mindenki
aláírt:

„Verges lakossága, miután alaposan tájékozódott arról, hogy milyen helyzetet
teremt iskolájának bezárása:

— tiltakozik a szóban forgó intézkedés ellen, amely ellentétes a község és a fennsík
lakóinak érdekeivel,

— ismét kifejezésre juttatja, mennyire fontosnak tartja, hogy továbbra is élők
maradjanak a falusias jellegű, az elszigetelt települések,

—fenntartás nélkül támogatja a községben lakó szülők ama követelését, hogy
minden faluban legyen egy osztály".

A tiltakozó illetve figyelemfelkeltő akciók nem maradtak eredmény nélkül: a fenn-
sík egy másik falujában, Vevy-ben a szülők egynapos szolidaritási sztrájkot tartottak
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a verges-iek támogatása érdekében, több helyi lapban és egy országos napilapban is
cikkek jelentek meg a verges-i iskola tervezett bezárása miatt támadt elégedetlenségről.

Az iskola bezárását ellenző verges-iek és ügyük néhány külső támogatója a nyári
szünidőt a hatályos oktatásügyi jogszabályok tanulmányozására és a hatóságok akaratát
megtörni képes ellenakciók kitervelésére használták fel.

1977 szeptemberében a szülők és a község vezetése, dacolva az oktatásirányító
szervek határozatával és egyben fittyet hányva a helyszínen megjelent csendőrökre, a
régi iskolában gyűltek össze „illegális" tanévnyitót tartani. Igazi fordulatot az hozott
az ügyben, hogy a rendhagyó tanévkezdés után a verges-iekkel kapcsolatba került
Madeleine Belperron a falu támogatását élvezve partizán módra kezdte el működtetni
a bezárásra ítélt tanodát. A verges-i gyerekek tanítását felvállaló nyugdíjas tanítónő,
aki egyébként az önigazgatásos elveket hirdető törpe párt, a PSU és a Frenet-mozgalom
aktivistája volt, szeptember derekától november elejéig dolgozott a bezárásra ítélt
iskolában.

A „kalóz-iskola" működése nagy visszhangot váltott ki, az írott és az elektronikus
sajtó mind többet foglalkozott az üggyel, a verges-iek harcát segíteni hivatott
„Támogató Bizottság" alakult, amelyben a PSU mellett képviseltette magát a szintén
önigazgatásos programot hirdető CFDT szakszervezeti szövetség és annak pedagó-
gusokat tömörítő tagszervezete (SGEN—CFDT), az FCPE szülői szervezet egyes helyi
tagozatai, a családosok érdekeit képviselő szövetség megyei szervezete, több mező-
gazdasági érdekszervezet stb. Ügyük népszerűsítése érdekében a verges-i lakosok
maguk is aktív szerepet vállaltak: a megye három legnagyobb városában a falu kül-
döttei gyűléseken ismertették törekvéseiket, és egyúttal aktív fellépésre biztatták a
hasonló problémákkal küszködőket. A legnagyobb szabású vállalkozást azonban egy
eszem-iszommal, különféle műsorokkal emlékezetessé tett monstre ünnepség meg-
rendezése jelentette, amelynek révén széles körben sikerült felhívni a figyelmet a
verges-i iskolamentő harcra.

A sajtóban megjelent híradások, a különféle népszerűsítő akciók és az ezek által
kiváltott szolidaritási megnyilvánulások együttes eredményként végül is a verges-iek
javára mozdultak el az erőviszonyok: ennek tulajdonítható, hogy az oktatásirányító
hatóságok — eredeti döntésüket megváltoztatva — 1977. november 3-i hatállyal új
tanítót neveztek ki a verges-i iskolába, áldásukat adva ezáltal az iskola további fenn-
maradására.

Talán a sikeres iskolamentő akciónak is tulajdonítható, hogy azóta Verges-ben több
új ház épült a községben letelepedni kívánó családok számára. További hozadéka a
szervezkedésnek az, hogy 1978 óta Verges és egy szomszédos falu közös kiadásában
egy sokszorosított helyi újság jelenik meg, lehetőséget adva a helyi ügyek nyilvános
megvitatására. Az akciónak tágabb kisugárzása is lett azáltal, hogy az iskolamentő
szervezkedés egyes résztvevői létrehozták „A községi iskolák és a falusi élet védelmére
Jura-vidéki Egyesületet". A Jura-megyei falvak polgármestereihez és tanítóihoz eljut-
tatott felhívásában az új egyesület a következő célokért szállt harcba: „Meg kell óvni
a falvak iskoláit. Meg kell őrizni a falvakban az életet. Nem szabad elvágni a
gyerekeket társadalmi és családi környezetüktől. Meg kell tartani a kis létszámú osztat-
lan osztályok előnyeit. El kell kerülni a hosszú utazással járó fáradtságot, idegeskedést
és veszélyt. Harcolni kell a kaszárnyaszerű iskolák ellen..."

A Jura-megyei egyesület céljainak aktualitását többek között az is mutatja, hogy a
hetvenes évek végén más franciaországi régiókban is létrejöttek hasonló kérdésekkel
foglalkozó csoportok, továbbá az is, hogy e csoportokban a tapasztalatok kicserélc-
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sének és a közös fellépésnek az igénye is felmerült, sőt e törekvések jegyében már
1978—79-ben több találkozót is rendeztek e csoportok tagjai.

A verges-i iskolamentő akció általánosabb szinten úgy is leírható vagy interpre-
tálható, mint egy olyan, hatalmi döntés által kiváltott állampolgári kezdeményezés.
amelynek során lehetőség nyílt arra, hogy a döntés megváltoztatásában érdekeltek az
érdekérvényesítés hivatalos csatornái mellett a figyelemfelkeltés és a nyomásgyakorlás
legkülönfélébb eszközeit felhasználva olyan közhangulatot és tömegnyomást állítsanak
elő, amely az eredetileg egyértelműen erőfölényben lévő döntési központokat —
melyek az adott helyzetben nem függetleníthetik magukat a közhangulat alakulásától
— eredeti döntésük megváltoztatására bírják.

Szolnok, Széchenyi körúti „Piros iskola" rajzszakkörének munkája
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