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A felekezeti iskolák és iskolások területi jellegzetességei 
Forray R. Katalin 

 

 

 
 

1. Bevezető megjegyzések 
 

 

 

Elfogadva azt a hipotézist, hogy a két nemzedék előtti népszámlálásban megkérdezett lakosság főbb felekezetei 

közötti megoszlásában nem következett be alapvető területi változás, először is azt a kérdést vizsgáljuk meg, 

vajon miként felel meg az egyének felekezeti megoszlásnak az iskolák felekezetek közötti megoszlása. 

(Közbevetőleg: e hipotézis elfogadása mellett szól az, hogy az egyházai-felekezeti oktatásügy, amennyiben a 

lakosság feltételezett igényeit szem előtt tartva szerveződött meg, csak a negyvenes évek közepi állapotra 

támaszkodhatott, mint tradícióra. Az egyházi iskolák államosítása és a hivatalos politika egyházellenessége 

lehetetlenné tette a szervesebb építkezést.)  

 

Mindennapi józan ész szerint az volna várható és racionális, hogy az egyes felekezetek iskoláiba járó tanulók 

arányai visszatükrözzék a népesség e változó szerinti megoszlását. Ugyanakkor persze ez a várakozás túlságosan 

egyszerűsítő, mivel figyelmen kívül hagyja a lényegi befolyással bíró tényezők sorát. Itt mindenekelőtt – az 

elemzett adatok összefüggésein belül maradva – arra hívjuk föl a figyelmet, a tanulóknak az önkormányzati és 

felekezeti iskolák, illetve az utóbbin belül egyes felekezetek iskolái közötti megoszlása többé-kevésbé megfelel 

az iskolák fenntartók szerinti megoszlásának. Ez pedig nem bizonyosan a lakosság felekezetiség iránti igényeivel 

van összefüggésben, hanem más változókkal, illetve tényezőkkel: ilyen lehet például egyes felekezetek aktivitása 

adott területen, a nyomásgyakorlás lehetősége, az önkormányzat érdeklődése és érdekeltsége az iskolahálózat 

fenntartásában és működtetésében és így tovább.  

 

Úgy véljük, éppen egy-egy régió a lakosságának (jelenlegi realitásként tételezett) felekezet szerinti megoszlása 

és az iskolák illetve tanulók megoszlása közötti eltérés utal az oktatáspolitikai, illetve esetleg a társadalmi 

erőviszonyokra. Az a felekezet, amely jelentősen nagyobb hányadot képvisel az iskolák és az iskolások között, 

mint a teljes lakosság körében, valószínűleg aktívabb és nagyobb (oktatás)politikai erővel, jobb 

érdekérvényesítési képességekkel rendelkezik, mint az, amely jelentősen kisebb arányban van jelen az 

oktatásügyben. Egymással is versengenek az egyházak, hiszen a politikai, ideológiai, de egyéb okok miatt is 

bekövetkezett szekularizációs folyamat miatt ugyan közös ügyük a hívek megnyerése, de egyik egyháznak sem 

közömbös, ő vagy a másik nyeri-e meg a híveket. E megoszlások tehát nem az állam (önkormányzatok) és az 

egyház (egyházak) közötti erőviszonyokra utalnak, hanem az egyházak közöttiekre.  

 

Azt is feltételezzük, hogy ez az érdekérvényesítés nem monolitikus az ország egész területén, hanem különböző 

területein más és más erőviszonyok uralkodnak, hatások nyomán formálódik az oktatásügy. A lakosság 

felekezetek szerinti hagyományos megoszlása feltehetően gyakran csak közvetett befolyást gyakorol ezekre az 

arányokra: az egykor államosított iskolák visszaadása azon az alapon történhetett, melyik egyház birtokolta 

egykor a szóba jött (vagy helyette felajánlott) iskolát. Így aztán függetlenül attól, milyen mértékben változott 

felekezeti hovatartozás szerint vagy szekularizálódott egy adott terület lakossága, a hagyományoknak 

megfelelően kapta vissza iskoláját az esetleg csak egykor domináns egyház. 

 

E bevezető általános megjegyzések után nézzük a területi adatokat. Első részben az ország nagyrégiói, a 

másodikban pedig megyék szerint tekintjük át az adatokat. 

 

 

 

2. Regionális megoszlások  
 

 

Általában az tűnik fel, hogy az egyházi iskolák száma az ország középső részén – a fővárosban és Pest megyében 

– igen magas. Az ország Dunán inneni részében jelentősen több a felekezeti iskola, mint a Dunántúlon. Az 

egyházi iskolák gyakoriságának térképe kissé kelet felé dűlő, középütt kiemelkedő kúpot alkot. Kiváltképpen 

feltűnő, hogy a Nyugat-Dunántúlon alig van felekezeti iskola, szemben az ország keleti térségeivel. E jelenség 

okai bizonnyal további alapos kutatást kívánnak, hiszen éppen a kutatások és közvélekedés szerint egyaránt 
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nagyobb mértékben szekularizált, református (kálvinista és luteránus) dominanciájú, politikailag a baloldal felé 

hajló megyékben jelentősen többen járnak felekezeti iskolába, mint az egyértelműen római katolikus és 

egyháziasabbnak tartott Dunántúlon. Ezt az összefüggést mutatják az alább elemzett térségi adatok is. 

 

Egy további összefüggés is meglehetősen jól kimutatható, amely nyilván együttjárásban van ezekkel a 

nagyrégiók közötti eltérésekkel. A református (kálvinista) és az evangélikus (luteránus) egyházak 

iskolaügyben erősebbnek látszanak ezeknek az egyházaknak a lakosságban becsült részesedéséhez 

viszonyítva, mégpedig részint az egyéb kategóriába sorolt egyházak, részint és elsősorban a római katolikus 

egyház „kárára”.  

 

A Budapest központú központi régió valószínűleg sajátos összetételt mutat minden tekintetben.  

 

Ezt a helyzetet vitán felül a domináló főváros, illetve agglomerációja határozza meg. 1941 -ben az „egyéb” 

felekezethez tartozók kiugróan magas aránya jellemezte a térség lakosságának felekezeti összetételét. A mintegy 

háromötödös katolikus többség mellett egyötödös református arány, és az evangélikusnál magasabb „egyéb” 

részesedés adja a régió felekezeti térképét. Az utóbbi kategóriába természetesen nem csupán a keresztény 

kisegyházak tartoznak, hanem a fővárosban és környékén akkor még mindig koncentrálódó izrealita egyház is.  

 

A felekezeti iskolák általános és középiskolás diákjainak megoszlása jellegzetes vonásaiban hasonlít a 60 évvel 

korábbi képre. Jelentős különbség, hogy az „egyéb” kategóriába tartozó egyházak iskoláinak, illetve iskolásainak 

részesedése mintegy kétszeresére növekedett    

 

Az észak-alföldi régió lakosságának mintegy a fele református, a másik fele oszlik meg a római katolikus és 

egyéb felekezetek között, igen csekély arányú evangélikus reprezentációval. Az egyházi iskolákban tanulók 

között jelentősen nőtt (mintegy 20 %-ponttal) a reformátusok aránya, csökkent hasonló mértékben alacsonyabb 

az egyéb felekezethez tartozó iskolák tanulóinak a részesedése. Debrecen, a magyarországi kálvinizmus 

középponti szerepe jelentős mértékben nyomja rá bélyegét a régió egyházi iskoláinak megoszlására.  

 

A dél-alföldi régió lakosságában a döntő többség római katolikus. A református felekezeti iskolások részesedése 

ennek ellenére igen magas. Rajtuk kivül még az evangélikus egyházi iskolák tanulói vannak jelen a térségben.  

 

Az északkeleti régió becsült felekezeti és az egyes felekezeti iskolákba járó diákok megoszlása között még 

ennél is nagyobbak az eltérések. Csak a katolikus iskolába járó tanulók aránya felel meg e felekezethez 

tartozókénak, míg a református iskolákba járók aránya több mint másfélszerese, az evangélikus iskolába járóké 

pedig csaknem kétszerese a felekezethez tartozók becsült arányának.  

 

A nyugat-dunántúli régió lakosságának döntő többsége a római katolikus felekezethez tartozott, rajtuk kívül 

csak az evangélikus egyháznak volt számottevő arányú reprezentációja. Ezt a felekezeti szerkezetet leképezi a 

mai egyházi iskolák tanulólétszám szerinti megoszlása is. Csak az lehet feltűnő, hogy az evangélikus egyházi 

iskola tanulólétszáma – hasonlóan az északkeleti térséghez - több mint kétszerese a lakosság körében becsült 

adatnak. Egyéb egyházi iskola nincs is a térségben. 

 

A közép-dunántúli régióban a lakosság becsült felekezeti megoszlásával egyező a katolikus iskolába járó 

diákok aránya, s e felekezethez tartozók teszik ki a lakosság háromnegyedét. Ezen kívül csak református 

iskolába járnak még diákok, arányuk megközelíti a reformátusoknak a lakosságban becsült arányát. 

 

A dél-dunántúli régió lakosságának mintegy háromnegyede volt katolikus, negyedük oszlott meg a református, 

illetve kisebb arányban az evangélikus és egyéb felekezetek között. Ezzel szemben a katolikus iskolába járók 

aránya ma alig haladja meg az összes felekezeti iskolába járó diákok felét, a többiek fele részben református, fele 

részben evangélikus iskolába járnak. Más megközelítésben a református iskolák diákjai a lakosságban becsült 

református-arány háromszorosát, az evangélikus iskolák diákjai pedig közel hatszorosát teszik ki. 

 

 

 

3. Iskolák és iskolások a megyékben 
 

 

A részletesebb adatok megyék szerinti elemzése a fenti összegezéseket részint finomítja, 

részint új jellegzetességeket fog kiemelni.  
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A tanulók létszáma szerint (1. sz. tábl.) vizsgálva az egyházi iskolák részesedését a 

megyékben, a fent kiemelt regionális összefüggések kevésbé élesen rajzolódnak ki. Ennek oka 

az egyházi fenntartású iskolák igen kicsiny részesedése az iskolarendszer egészében (4,5 %). 

Ezért a megyék közötti különbségek is kicsinyek, gyakran csak százalékpontokban fejezhetők 

ki.  

 

Azok a megyék, amelyek az átlagosnál jelentősen alacsonyabb a felekezeti iskolába járó 

diákok aránya, az alábbiak:  

- Baranya (3,3 %) 

- Borsod-Abaúj-Zemplén (2,2 %) 

- Fejér (2,1 %) 

- Heves (2,2 %) 

- Nógrád (2,0 %) 

- Somogy (3,3 %) 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg (2,7 %) 

- Tolna (2,9 %) 

- Veszprém (2,9 %) 

- Zala (3,3 %) 

 

Azok a megyék, ahol az átlagosnál lényegesen magasabb a felekezeti iskolába járók aránya, 

az alábbiak: 

- Bács-Kiskun (6,8 %) 

- Győr-Moson-Sopron (11,1 %) 

- Pest (6,4 %) 

 

Végül az átlagos sávba eső megyék az alábbiak: 

- Budapest (5,5 %) 

- Békés (5,2 %) 

- Csongrád (4,5 %) 

- Hajdú-Bihar (4,9 %) 

- Komárom-Esztergom (4,5 %) 

- Jász-Nagykun-Szolnok (5,2 %) 

- Vas (4,9 %) 

 

A fenti csoportosításban láthatjuk, hogy a Dunántúl megyéi közül mindössze kettő van azon 

területek között, ahol a felekezeti iskolába járók aránya az országos átlaghoz közelít vagy meg 

is haladja azt, míg az alföldi megyék döntő többsége az utóbbi két csoportba került.  

 

A római katolikus egyház fenntartásában működő iskolák tanulói az összes tanulónak 2,8 %-

át teszik ki. Más szempontból ezen egyház fenntartásában működő iskolák adják a felekezeti 

iskolák tanulóinak a felét.  

 

Ha itt is a fentiekhez hasonlóan csoportosítjuk a megyéket, akkor az alábbi területi 

csomópontokkal jellemezhetjük a felekezeti iskolákat. 

 

A katolikus iskolába járók aránya az átlagnál alacsonyabb: 

- Békés (1,8 %) 

- Nógrád (1,5 %) 

- Somogy (1,5 %) 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg (0,5 %) 
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Az átlagosnál jelentősen magasabb 

- Budapest (18,8%) 

- Bács-Kiskun (9,3 %) 

- Győr-Moson-Sopron (12,1 %) 

- Pest (15,4 %) 

 

Az átlagos sávba eső megyéket külön nem soroljuk fel, ám hangsúlyozzuk, hogy nincsen 

olyan megyéje az országnak, ahol ne működne iskola a római katolikus egyház 

fenntartásában.  

 

Jól látható, hogy az alábbi négy megyében – köztük Budapesten – tanul a katolikus iskolák 

diákjainak jelentős része, jóval több mint a fele. A másik, kevesebb mint a fele jut az ország 

többi részére, ebből is összesen alig 5 % négy megyére, 40 % pedig a többi 12-re..  

 

A református egyház fenntartásában működő iskolák diákjai az összes felekezeti iskola 

tanulóinak 1,1 %-át képezik. Református iskola az ország több megyéjében egyáltalán 

nincsen, amit a lakosság felekezeti megoszlásának becsült adatai nem igazán indokolnak. Az 

igen alacsony átlag azonban rendkívül nagy területi szóródást takar. 

 

Nincsen református iskola a következő megyékben: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, 

Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna, Vas, Zala. Láthatjuk, hogy ezek - Heves kivételével – 

dunántúli megyék, ahol a református egyház hagyományosan sem volt elég erős.  

 

Másfelől azokban a megyékben, ahol működik református iskola, magas vagy igen magas a 

tanulók részesedése. 

 

Igen magas a református iskolában tanulók aránya az alábbi megyékben: 

- Bács-Kiskun (11,1 %) 

- Hajdú-Bihar (18,1 %) 

- Békés (8,8 %) 

- Pest (12,3 %) 

- Jász-Nagykun-Szolnok (14,6 %) 

 

Az evangélikus egyház fenntartásában működő iskolákban az összes diák 0,3%-a tanul. Ezek 

az iskolák, illetve diákok összesen 6 megyében oszlanak meg:  

- Budapest (12,3 %) 

- Békés (18,3 %) 

- Győr-Moson-Sopron (35,1 %) 

- Pest (13,4%) 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg (18,8 %) 

- Tolna (2,1 %) 

 

Végül az egyéb kategóriába sorolt kisebb egyházak fenntartásában működő iskolák diákjai 

ugyancsak 0,3 %-át teszik ki a tanulóknak. Különböző felekezetű kisebb iskola Budapesten és 

Pest megyén kívül néhány megyében működik csak (Borsod, Fejér, Győr, Hajdú és Szabolcs). 

 

Az iskolák szerkezetére (2. és 3. sz. tábl.) vonatkozóan azt vizsgáltuk, általános iskolát vagy 

középiskolát reprezentálnak-e a felekezeti iskolák tanulói. A vizsgált tanulók kerekítve 

kétharmada általános iskolás, harmaduk középiskolás. A felekezeti iskolába járók között 
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nagyjából fele-fele az arány, ha a statisztikai adatszolgáltatás természetéből adódóan általános 

iskolásnak tekintjük a négynél több évfolyamos iskolák felső tagozatosait is.  

 

Ha csupán az általános iskolát vesszük szemügyre, akkor az egyházi fenntartású iskolák 

aránya még alacsonyabb, mint ahogyan a teljes iskolarendszer vizsgálata alapján 

megállapítható. Olyan megyénk ugyan nincsen, ahol egyáltalán ne lenne egyházi fenntartású 

általános iskola, azonban van olyan, ahol az egyházak iskolafenntartói tevékenysége a 

mindenki számára kötelező iskolai fokozatban jóindulattal is legfeljebb szimbólikusnak 

tekinthető (Fejér megye).  

 

Római katolikus egyház által működtetett iskolák 5. és magasabb évfolyamos tanulóit már 

nem minden megyében találunk. Azaz katolikus iskola minden megyében van, de egyes 

megyékben ez csupán középiskolát jelent: Békés, Fejér és Hajdú-Bihar megyékben. A legtöbb 

általános iskolás nem meglepő módon Budapest, Pest és Győr-Moson-Sopron megye 

katolikus iskoláiban tanul, rajtuk kívül csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád megye azok 

a térségek, ahol az egyház általános iskolát nagyobb tanulólétszámmal fenntart. 

 

A református egyház által fenntartott általános iskolák jelentős mértékben Bács-Kiskun, 

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben jellemzik a 

hálózatot. Figyelemre méltó és elgondolkodtató, hogy a fővárosban a református egyház alig 

több általános iskolást oktat, mint például Baranyában, és jelentősen kevesebbet, mint például 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

 

Az evangélikus egyház az általános iskolai szinten legnagyobb súllyal Győr-Moson-Sopron 

megyében van jelen (itt tanul az evangélikus iskolába járó általános iskolások egyharmada), 

mellette Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyében, valamint Budapesten (az 

evangélikus iskolába járó tanulók 18-20 %-ával).  

 

A kisebb egyházak Budapest és Pest megye általános iskolai hálózatában vannak érzékelhető 

módon jelen. 

 

A középiskola – némi rosszmájúsággal fogalmazva – valamivel jobban érdekli az egyházakat 

az általános iskolánál: míg az összes diák 4,5 %-a tanul egyházi fenntartású intézményben, 

középiskolai szinten (a teljes iskolaszerkezet 9. osztályától az érettségiig) 5,7 %-a. A 

különbség nem látszik túl nagynak, azonban elég jól érzékelhető, különösen ha 

meggondoljuk, hogy az általános iskolába kötelezően, azaz teljes körűen jár nyolc gyermek- 

és ifjúsági évjárat, középiskolába pedig nem kötelezően, közel sem teljes körűen (50-60 %) 

négy ifjúsági évjárat. Az általános iskola reprezentatív iskola, amennyiben mindenkire 

kiterjed, a középiskola szelektív, amennyiben teljesítmény és motivációk alapján szelektál a 

megfelelő korúak között.  

 

Egyetlen olyan megye van, ahol nem működik katolikus középiskola: Jász-Nagykun-Szolnok. 

Más megyékben azonban az országos átlagot (3,1 %) jelentősen meghaladja a katolikus 

középiskolába járók aránya. Különösen kiemelkedő ez az arány Budapesten, Pest és Győr-

Moson-Sopron megyében, jelentős még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. E négy térség 

(emlékeztetünk arra, hogy Pest megyében a fővárosi agglomeráció emelkedik ki) katolikus 

főiskolái oktatják a megfelelő csoportok közel felét.  

 

Református középiskolák több megyében nincsenek (Fejér, Győr, Heves, Komárom, Nógrád, 

Tolna, Vas, Zala), az alföldi megyékben sűrűsödnek, de Borsodban is jelentős a részesedésük. 



 6 

Érdekesség lehet, hogy azok a megyék oktatják a református középiskolások többségét, 

amelyek az általános iskolai szinten alacsony arányt mutatnak: Budapest, Bács-Kiskun, 

Borsod, Pest megyék.  

 

Hasonló megállapítás tehető az evangélikus középiskolákkal, illetve középiskolásokkal 

kapcsolatban is: azon térségekben vannak magasabb arányban, amelyekben az összes 

felekezeti iskolába járó tanuló (beleértve az általános iskolásokat) kisebb arányban van 

képviselve: ilyen a már többször citált Győr megye, még inkább Tolna megye. Jelentősebb 

evangélikus középiskolai központok vannak Budapesten kívül még Békés, Pest és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében. 

 

Összefoglalva kiemeljük, hogy a legszélesebb kínálatot és legtöbb tanulót befogadó egyházi 

iskolahálózatot a fővárosban és Pest megyében – főleg a főváros agglomerációjában – 

találjuk. Rajtuk kívül az egyes egyházaknak megvannak a regionális és megyei központjaik. 

Azt is megállapíthatjuk, hogy azon megyékben, ahol valamelyik egyház dominánsan 

megjelenik iskolafenntartóként, mellettük további egyházak is inkább „hajlamosak” iskolát 

működtetni, mint ott, ahol egyik egyház sem tölt be meghatározó szerepet. Példaként a 

fővároson és agglomerációján kívül hivatkozunk Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és 

Hajdú-Bihar megyékre, de ezeken kívül tendencia jelleggel más megyékre is jellemző ez (pl. 

Békés). Nincsen egyensúlyi helyzet az iskolafokozatok szerint sem. Mintha tendencia lenne a 

középiskolák működtetése, s csak kevés olyan megye van, ahol a kötelező iskola és a 

középiskola szintjén hasonló arányban vállalnának iskolafenntartást az egyes egyházak. 

 

 

 

4. Felekezetiség és ingatlanrendezés 

 

 

Fontos oktatás- és egyházpolitikai, az egész társadalmat valamiképpen érintő 

társadalompolitikai kérdés volt az ingatlanrendezés, amelynek során egyes egyházak 

visszakapták egyes iskoláikat, mások új alapításra kaptak lehetőséget, megint mások 

különböző okok miatt lemondtak iskoláikról. Az állam és egyház viszonyának a mindenkori 

oktatáspolitika keretei között volt valamiféle szerves fejlődése, minősítsük ezt a folyamatot 

vagy annak részeit pozitívan vagy negatívan. Ezt a szerves fejlődést megszakította az egyházi 

iskolák államosítása, azaz elvétele és erőszakkal történt állami tulajdonba vétele. A kérdés 

újrarendezése az egyházi törvény nyomán újabb külső beavatkozást jelent, habár ezúttal 

jogállami keretek között. Ez természetesen óriási különbség, van azonban hasonlóság is a két 

beavatkozásban: az utóbbi sem történhet súlyos konfliktusok nélkül, és hosszabb időre van 

szükség, amíg az új iskolák – nem az egyedi intézmények, hanem a felekezeti iskolaügy 

egésze - megtalálják valódi vagy optimális helyüket. Ez a kettősség mutatkozik meg azokban 

az adatokban, amelyeket a következőkben elemezni fogunk.  

 

 

A római katolikus egyház összesen 59 középiskolát működtet az országban, a református 21-

et, az evangélikus és az egyéb felekezetek is 11-11-et (4. és 5. sz. táblázat). A felekezeti 

általános iskolák száma az országban összesen 183, közülük 107-et a katolikus, 49-et a 

református, 12-t az evangélikus, 15-öt pedig egyéb egyházak működtetnek.  

 

1989 előtt is működő katolikus iskola közismerten mindössze 9 volt az országban, jellemzően 

azokban a megyékben, illetve településeken, amelyek ma is a felekezeti iskolák sűrűsödési 

[FRK1] megjegyzést írt:  Nagyon szeretném remélni, hogy 

itt NEM középiskoláról van szó – bár az a gyanum, hogy a 

reményem csalóka. Ha így lenne, kéretik korrigálni. 

[FRK2] megjegyzést írt: MÉG EGY GYANUM 

TÁMADT: A KÉT ADATSORBÓL AZ EGYIK A TOTAL, 

A MÁSIK VAGY ÁLTALÁNOS VAGY MÉG INKÁBB 

KÖZÉPISKOLA. HA ÍGY VAN, KÉRETIK JAVÍTANI. 

MAGAM A JÖVŐBEN A NAGYOBB SZÁMÚAKRÓL 

IROK CSAK 

[FRK3] megjegyzést írt:  Szóval erre céloztam: ezekről a 

az adatokról nem szívesen írok, mert pontatlanok a 

táblázatok, nem tudom, miről van szó bennük 
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helyei: Budapest, Bács-Kiskun, Győr-Sopron, Hajdu-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest 

megyék. Ha ezeknek a régi katolikus iskoláknak a területi megoszlását (6. sz. tábl.) 

vizsgáljuk meg – ezúttal a tanulók száma szerinti bontásban -, akkor azt emeljük ki, hogy a 

főváros mellett (a megfelelő iskolákba járók egyharmada) Bács-Kiskun és a református 

központ, Hajdú-Bihar megye (Debrecen) részesedik legnagyobb arányban (a tanulók közel 

negyede-negyede). A további három megye régi katolikus iskoláiban egyenként a tanulók 

jóval kevesebb mint tizede tanul. 

 

Ingatlanrendezéssel további 43 iskola jutott a katolikus egyház fenntartásába. Megfigyelhető – 

és korábbi megállapításainkat megerősíti -, hogy azon a megyékben (településeken), ahol az 

egyházi fenntartású iskolák léte és működése folyamatos maradhatott, gyakrabban jutott az 

egyház ingatlanrendezéssel újabb iskolák fenntartói jogához. Így például a 43 iskola közül 22, 

tehát az ingatlanrendezéssel létesült katolikus iskolák fele azon hat megye (köztük a főváros) 

között oszlik meg, ahol 1989 előtt is volt római katolikus iskola. Érdemes még kiemelni, hogy 

ingatlanrendezéssel a katolikus egyház az alábbi területeken jutott leggyakrabban iskolához: 

Budapest (6 iskola), Bács-Kiskun (7 iskola), Fejér (4 iskola), Pest (4 iskola). 

 

Az egyéb módon – tehát nem ingatlanrendezéssel - létesült katolikus iskolák száma 55. 

Feltételezhető, bár csak nagyon is közvetett adatok utalnak erre, hogy az „egyéb” mód közelít  

leginkább a működés folytonossága jelentette biztonsághoz. Biztonság alatt a fenntartó, a 

működtető, a tanári kar és nem utolsó sorban a társadalmi háttér magabiztosságát értjük. Ezen 

iskolák között van a legtöbb olyan, amelyet a történeti okok és a helyi társadalom várakozásai 

miatt magától értetődő természetességgel vett vissza egyik vagy másik egyház.  

 

Területi megoszlásuk hasonló az előbbiekhez, legtöbbjük ott létesült, ahol már működtek 

katolikus iskolák: Budapesten 11, Pest megyében 10, Győr-Sopronban 5 ilyen iskola létesült, 

mellettük Borsod-Abaúj-Zemplén megye a kivétel, ahol szintén 5 új iskola létesült ily módon, 

jóllehet ez a megye 1989 előtt is működő katolikus iskolával nem rendelkezett.  

  

A református egyház 49 iskolája közül 28 létesült ingatlanrendezéssel. A legtöbb ilyen 

iskola (5 intézmény) Jász-Nagykun-Szolnok megyében, további nagyobb számú (4 

intézmény) Bács-Kiskun és (3 intézmény) Békés és Pest megyében került a református 

egyházhoz. Egyéb módon – ennek részletesebb kifejtését itt nem ismételjük meg – vált 

református felekezeti iskolává Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3 intézmény, Hajdú-

Biharban 4 intézmény, Pest megyében 3 intézmény és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2 

intézmény.  

 

A református iskolák területi megoszlása is hasonló a római katolikusokéhoz abban a 

tekintetben, hogy ahol folyamatos volt működésük, ott gyakrabban alakult új felekezeti iskola, 

éspedig jellemzően nem is ingatlanrendezés segítségével, hanem egyéb, természetesebb és 

spontánabb módon. Talán az egyetlen kivétel Jász-Nagykun-Szolnok megye, amelyben a 

felekezeti iskoláknak „szocialista” előzménye nem volt, s az egyházak  (katolikus és 

református) nem is ingatlanrendezéssel jutottak intézményhez.  

 

Az evangélikus egyház 12 iskolát működtet, ezek közül 5 ingatlanrendezéssel, 7 pedig egyéb 

módon került egyházi kezelésbe. Budapesten, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében 2-2 evangélikus iskola van, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 3, amelyek 

között egyaránt találunk ingatlanrendezéssel és egyéb módon szervezett iskolát is.  

 

Egyéb felekezeteknek összesen 13 iskolájuk van, ebből is 8 a fővárosban működik.  
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5. Felemás expanzió 

 

 

A magyar iskolarendszer dominánsan állami (önkormányzati) jellegét jól mutatja, hogy a 

tanulóifjúságnak csak 4,5 %-a jár egyházi fenntartású intézménybe. S ha még hozzátesszük 

azt is, hogy ez az intézményhálózat három nagyobb és néhány kisebb egyház között oszlik 

meg (nem is említve külön a szerzetesrendi iskolákat), akkor elég egyértelműnek látszik, 

milyen kis mértékben vannak jelen az egyes felekezetek az iskolarendszerben. A különböző 

egyházi iskolahálózat területi eltérései még a régiók szintjén is megragadhatók voltak, még 

nagyobbak, ha a megyei szinten vizsgálódunk. Települési szintű összehasonlítást nem 

végeztünk, s kérdéses, lenne-e ennek értelme.  

 

Egy szempontból feltehetően nem indokolt a települési szintű vizsgálat. A tapasztalatok 

szerint különösen a középiskolák a székhelytelepülésnél nagyobb területről vonzzák a 

tanulókat. Úgy véljük, e tekintetben talán a régió, de legfeljebb a megye a megfelelő 

területnagyság, amelynek keretei között érdemes ezeket az iskolákat vizsgálni. 

 

Más szempontból érdekes lehet a települési szintű vizsgálat is: vannak települések, ahol igen 

széles az egyházi iskolák választéka, míg más, hasonló nagyságú vagy szerepkörű 

településeken teljességgel hiányzik vagy csak csökevényesen van jelen. Külön érdekesség 

Heves megye, melynek székhelye (Eger) püspöki székhely, mégis csak egyetlen egyházi 

iskolát működtet, s ahhoz is ingatlanrendezéssel, tehát jogi úton jutott. Ellenkező példa a 

főváros, amely a maga megyényi nagyságával széleskörű egyházi iskolahálózatot tart fenn – 

jóllehet még így is a tanulóknak csak 5,5 %-a jár felekezeti iskolába. 

 

Miért beszélhetünk mégis expanzióról? Akár az 1989-es liberalizációt, akár a rendszerváltás 

évét (1990), akár az egyházakról szóló törvény megjelenését (1993) tekintjük 

kiindulópontnak, igen rövid idő állt a társadalom és az egyházak rendelkezésére ahhoz, hogy  

oktatási intézményhálózatukat kiépítsék és stabilizálják. E néhány év alatt viszont rendkívül 

nagy léptékű a változás (7. sz. táblázat). 

 

Régi létesítésű, tehát már 1989. előtt működő egyházi iskolában a jelenlegi félszázezres 

diákság töredéke tanul ma (2-3 %-a). A túlnyomó többség olyan iskolába jár, amelyet néhány 

éve alakítottak ki, néhány évvel ezelőtt formálódott vagy ma is formálódik a tantestület, a 

tanulócsoportok, a szellemiség. Ez minden résztvevő számára nehéz, gyakran konfliktusos 

folyamat.  

 

Különösen érdekes ebből a szempontból az ingatlanrendezéssel alakult iskolák helyzete. A 

felekezeti iskolásoknak mintegy 10 %-a jár ilyen intézménybe. A katolikus iskolások közül 

különösen Budapesten (16 %), Bács-Kiskun megyében (13 %) Győr-Moson-Sopron 

megyében (10 %) és Pest megyében (11,3 %) magas azoknak az aránya, akik ingatrendezés 

révén szervezett tanintézménybe járnak. A református iskolások között ugyancsak Bács-

Kiskun megyében (14 %), valamint Békés megyében (17 %), Csongrád megyében (12 %) és 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében (20 %) magas azoknak a részesedése, akik ilyen iskolába 

járnak. Az ingatlanrendezéssel szervezett evangélikus iskolák tanulói között Győr-Moson-

Sopron megyében (43,7), Békés megyében (20 %) Pest megyében (17 %) és Szabolcs-
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Szatmár-Bereg megyében (13 %) találunk magas arányokat. Ingatlanrendezéssel Hajdú-Bihar 

megyében jutott iskolához egy kisebb felekezet (görög katolikus), de az egyéb kategóriába 

sorolt egyházak másutt ilyen feltételekkel nem vagy csak igen kis létszámú iskolához jutottak 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kerekítve 30 tanuló). 

 

Az ingatlanrendezés egyértelműen lendületet adott az egyházaknak iskolák létesítésére, de 

döntő mértékben inkább csak a három legnagyobb egyháznak. Azt is látni kell, hogy ez a 

felemás expanzió, amely a felekezeti oktatásügyben végbement, illetve végbemegy, nagy 

mértékben támaszkodott ugyan az ingatlanrendezésre, de korántsem csak abból táplálkozott. 

Mindhárom nagy egyház iskoláinak többségét egyéb módon, tehát nem új ingatlanok 

megszerzésével alapította. 

 

Ez utóbbi megállapítás lehetővé teszi annak prognosztizálását, hogy direkt állami beavatkozás 

nélkül (pl. ingatlanrendezés) is nőhet a felekezeti iskolák száma és a felekezeti iskolába járó 

tanulók aránya. Hasonló következtetésre juthatunk a területi adatok elemzése alapján is. A 

felekezeti iskolák hálózatának hiányosságai és hiányai az ország több megyéjében korrekcióra 

vagy pótlásra várnak. A meghatározott értéket képviselő egyházi oktatás elérhetőségét a 

társadalmi-területi esélyek nagyobb egyenlősége iránti igények is sürgetik   

 

 

 

Budapest, 2001-07-15  
 


