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Tódor Erika Mária 
 

Hogyan hívogat az iskola?  

Vizuális nyelvhasználat az iskolában 
 
Bevezető 

 

Bizonyára sokan emlékszünk még az olvasástanulás első pillanataira, és ar-
ra, hogy hogyan is betűzgettük hat-hét éves korunkban a szavakat és a bennük 
rejlő jelentéseket, és mekkora élmény volt megfejteni környezetünk üzeneteit, 
függetlenül attól, hogy ezt a postaládában talált hirdetésekből vagy az utcák fa-
lairól, a szomszéd bácsi pólójáról, a boltos néni kitűzőjéről vagy a befőttes-
üvegről olvastuk ki. A gyermeki énünk spontán érdeklődése által raktározzuk el 
„mások szavait”, melynek világában élünk és melyek ez által saját megnyilvánu-
lásaink összetevőivé válnak. Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen nyelvi világot 
kínálunk fel környezetünkben, melyek azok a nyelvi ingerek, melyek a nyelvi 
szocializáció részévé válnak. 

A kérdés megválaszolása természetesen összetett. Ebben a tanulmányban 
egy olyan élettér üzeneteit próbálom elemezni, mely minden egyén személyisé-
gének alakulásában meghatározó szerepet játszik, nevezetesen az iskolai kör-
nyezet vizuális nyelvhasználatát és ennek néhány sajátosságát. 

 

Nyelvi tájkép és iskolai nyelvi tájkép 
 

A nyelvi tájkép kifejezéssel megnevezett kutatási terület főképp az elmúlt 
évtizedben került az alkalmazott nyelvészet egyik kiemelt kutatási 
kérdéskörévé, elsősorban a vizuális nyelvhasználat kommunikatív (informatív) és 
szimbolikus (Burenhult & Levinson 2008; Shohamy & Shoshi 2009, Pavlenko 
2012) töltete révén. A nyelvi tájkép (azaz a vizuális nyelvhasználat) leírásában a 
szakirodalom leggyakrabban idézett meghatározás Landry & Bourhis (1997: 
25) kutatók nevéhez fűződik, mely szerint egy település, régió, helység nyelvi 
térképét a hivatalos útjelző táblák, a reklámtáblák, utcanevek, helynevek, 
kereskedelmi egységek feliratai és kormányzati épületek hivatalos táblái 
alkotják. Ezen feliratok elrendeződése, nyelvi megjelenítése az adott térben 
lakók együttlétezéséről sok mindent elárulhat, hiszen egy adott térségbe lépve a 
szembe köszönő kiírások, táblák, jelzések (beleértve a szimbólumhasználatot is) 
a nyelvhasználati szokásokat, a nyelvek státusát, a nyelvi regiszterek 
találkozásának módját, a helyi értékrendeket tükrözik. Ebben a jelentés-
összefüggésben a nyelvi tájkép egy szemiotikai tájkép (Jaworski & Crispin eds 
2010), mely metakulturális üzenetek hordozója. 
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Az iskolai nyelvi tájkép („schoolscape”) a vizuális nyelvhasználat sajátos tere, 
és mindazon vizuális nyelvi megnyilvánulások összességét jelöli (hirdetőtábla, 
tabló, táblakép, szemléltető eszközök, multimédia stb.), amelyek ezen tér 
kommunikációs elvárásait, igényeit szolgálják (Dagenais, Moore, Sabatier, 
Lamarre, François 2009). E nyelvi tájkép, felirattípusok összessége egy sajátos 
oktatási környezetben, ezáltal a hivatalos nyelvi ideológiák helyi értelmezései-
nek vizuális nyelvi megnyilvánulásai. Az iskolai nyelvi tájkép elemzése, egyben 
egy adott oktatási intézmény önelemzésére is lehetőséget nyújt, hiszen az in-
tézmény rejtett tantervét tartalmazza (Brown 2012; Szabó T. P. 2013) és a szer-
vezeti kultúra explicit tükörképe. 

 
Miért érdemes figyelni az iskola vizuális nyelvhasználatára? 

 
Az iskola által felkínált tanulási élmények a személyiségalakulás bélyegévvé 

válnak, hiszen „a közvetített tartalom és a komplex módon értelmezett tanulási 
környezet együtt, egységben határozzák meg a tanulóban kialakuló konstrukci-
ókat” (Falus 2000, 194). A vizuális nyelvhasználat a nyelvi és kulturális szociali-
záció része, így a nyelvi tájkép olvasása lényegében képolvasás és szövegolva-
sást jelent, mely egyben az iskolai tér diskurzusának értelmezése is.  

A családi nevelés mellett az iskolai oktatás és környezet játszik a legmegha-
tározóbb szerepet a nyelvi viselkedés és attitűdök alakításában. Éppen ezért, az 
iskolai térben észlelhető nyelvi viselkedés különböző aspektusai, a 
(tan)nyelvhasználat milyensége (Sorbán 2011) a nyelvválasztási stratégiák, nyel-
vi attitűdök (Sorbán 2009), jelentős mértékben meghatározzák az egyén nyelvi 
szocializációját, míg a nyelvi regiszterek ritkulása (Szilágyi N. 2005), a nyelvi 
hiány (Péntek 2004) újratermeli a jelenséget, a nyelvi komfortérzés, a nyelvi 
hátrány és frusztráció negatív élménye helyett. Így a nyelvi tájkép leírása, de 
akár egy elemző sétára való késztetés fontos visszajelzés lehet a tudatos nyelvi 
viselkedés nevelésében, a nyelvi tudat és környezet viszonyának megismerésé-
ben. 

 
A falak történetei 

 
Ha a romániai magyar tannyelvű iskolák történetét követjük, könnyen lát-

hatóvá válik, hogy a különböző korok, időszakok, különböző domináns üzene-
tek hordozói voltak. Elég, ha csak a legközelebbi időszakot elevenítjük fel, az 
1989-es forradalom előtti iskolaképet. Ebben az időszakban, amikor az iskolai 
belépő feltétele a karszalag és a hajpánt volt, az iskolák vizuális nyelvhasználata 
is erőteljesebb szabályozásban részesült. Az állandóan falon függő portrék, a 
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címerek és szlogenek és az idézetek mellett a nyelvhasználatra is nagy figyelmet 
szenteltek a magyar iskolák esetében. Az Erdélyi Tudósítás 1989. decemberi (első 
évf. 6. szám) számában olvashatunk hasonló intézkedésekről: „1985. május 2-
án, Briszk Katalin Hargita megye agit-prop. [szerző megjegyzése: rövidítés a 
forrásszövegből] titkára, az Országos Nevelési Tanács határozataira hivatkozva 
utasította a községi és városi propagandatitkárokat: az iskolákban minden fel-
irat csak román nyelvű lehet, ugyanígy az ifjúsági szervezeti akció és politikai 
oktatás is csak román nyelven folyhat – a magyar iskolákban is! Mindez helyi 
utasítás!”  

1987. január 21. „…megyei főtanfelügyelő berendeli a gyergyószentmiklósi 
és maroshévízi pionírház igazgatókat”, és inti őket: „térjenek rá minél több ro-
mán nyelvű foglalkozás szervezésére!”. 

1989. július 8. „Már június első felétől egy 70 tagú minisztériumi brigád lá-
togatta az iskolát. A tiszta román brigád magyar nyelvű órákat is látogatott, a 
felügyelők felháborodtak, hogy ezeket magyarul tartják.” 

Az egykori magyar tannyelvű iskolák és iskolafalak számára a ’89-es de-
cemberi forradalom egy új kezdetet jelentett. Nem véletlenül fordul elő a visz-
szaemlékező pedagógusok történeteiben az útkeresésre utaló cselekvések emlé-
ke. Voltak iskolák, ahol a forradalom utáni időszakban a folyosókon található 
képeket, idézeteket stb. letépték, elégették, és helyettük „majdnem két hónapig 
semmi sem került”. Aztán az űrt hamarosan kitöltötték, sok iskola nevet ka-
pott. Máshol, közvetlenül a forradalom utáni időszakban már visszahelyezték 
azokat a magyar iskolatáblákat, melyeket eltávolíttattak az iskola falairól, de a 
padlás sötétségébe rejtve féltve őrizték. 

Ma gyakorlatilag a pedagógusok teljes mértékű szabadságnak örvendhet-
nek, a falak üzeneteit oly módon tölthetik fel jelentéssel, ahogy a legeredménye-
sebbnek és leghatékonyabbnak látják. Kérdésként merül fel a továbbiakban, 
hogy milyen tartalmakat, üzenetek, prototípusokat helyeznek előtérben a ma-
gyar tannyelvű iskolákban. 

 
Mit üzennek a falak? (A kutatás ismertetése) 

 
A 2012–2014-ben elvégzett adatgyűjtésünk1 székelyföldi magyar tannyelvű 

iskolák nyelvi tájképének sajátosságait térképezte fel, különös figyelmet szen-
telve a nyelvi tájkép jellemzői, valamint a nyelvi attitűd, nyelvválasztási szoká-
sok közötti összefüggéseknek, de a tájképben rejlő nevelési üzenetek, rejtett 
tantervek elemzésének is. 

                                                           
1 A kutatások anyagi támogatója: Sapientia Alapítvány, KPI – Kutatási Programok Intézete, 

Kolozsvár. 
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A kutatások helyszíneként különböző iskolatípusokat választottunk ki, így 
ellátogattunk a magyar nyelvi környezet iskoláiba is, és vegyes nyelvhasználattal 
vagy román nyelvű dominanciával jellemezhető nyelvi környezet magyar tan-
nyelvű iskoláiba, osztályaiba is. Ebben a tanulmányban bemutatásra kerülő ész-
revételek, gondolatok alapja a terepmunka során összegyűjtött 754 nyelvi táj-
képelem (fénykép), valamint az összesen 31 pedagógussal, iskolában dolgozó 
kisegítő személyzettel készített strukturált interjú. 

A kutatás lebonyolítása során körvonalazódott egy fontos tájképkutatási 
szempont, nevezetesen az, hogy egy ilyen témakör alaposabb megértéséhez 
fontos, hogy találkozzon a külső és a belső látásmód, azaz lényeges, hogy a 
kérdés kutatásával foglalkozó személyek között legyen olyan, aki belülről ismeri 
az adott közösség jellemzőit és legyen egy külső elemző is. Nagyon gyakran 
előfordul, hogy a kéttípusú elemzés más és más tájképelemekre figyel fel, más 
dolgokat vesz észre, vagy más jelentéseket, értelmezéseket ad egy adott kutatási 
egységnek. Éppen ezért a kutatás kivitelezése során rendszeresen megbeszél-
tem észrevételeimet egy külső szakemberrel (Petteri Laihonnen, University of 
Jyväskylä, Finnország), aki e kutatási terepet ismeri és a nyelvi tájképkutatás 
kérdéskörével foglalkozik. 

Bár a kutatás elsődleges célja a nyelvi viselkedés és nyelvi tájkép összefüg-
géseinek elemzése volt, és mivel e jelenséget éppen oktatási intézmény kereté-
ben végeztük, arra a következtetésre jutottunk, hogy ebben a kontextusban 
sokkal összetettebb üzenete van a tájképnek. Jelen dolgozatban az empirikus 
kutatás alapján rendelkezésünkre álló adatokat egy sajátos szempont szerint 
elemezzük, nevezetesen arra fogunk összpontosítani, hogy hogyan is értelmez-
hetjük a „falak” üzenetét, milyen többé-kevésbé tudatos üzeneteket sugallhat az 
iskolai környezet receptorainak, és mit tükrözhet az iskolai életről, a tanításról 
és tanulásról. 

Az adatok elemzése előtt érdemes megjegyezni, hogy az oktatási környezet 
sajátosságát a tanárok személyisége, értékrendje, a közvetlen környezet kulturá-
lis meghatározói, a diákok életkori és egyéni sajátossága, és számos más ténye-
ző teszi személyessé, egyedivé. Léteznek mégis olyan alapvető szempontok (ol-
vasatok), melyek leírása tudatosabbá, reflektáltabbá teheti az oktatási tér szer-
vezését.  
 
Hogyan hívogat az iskola? 

 
Romániában, az 1989-es forradalom előtti időszakban az iskolai tájkép el-

rendezése nagyon alaposan szabályozva és ellenőrizve volt. Így például egy fon-
tos szempont volt, hogy minden osztályterem falán, a tábla fölött jelen legyen 
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Nicolae Ceauşescu portréja, majd ennek jobb és bal oldalán különböző 
idézetek szerepeltek az államfő valamelyik (általában kongresszusokon 
elhangzott) beszédéből. Ugyanakkor voltak kötelező tablók, mint például a 
közlekedésre vonatkozó információkat bemutató anyagok, a hazafias munkát 
szemléltető beszámolók, faliújságok stb. A magyar tannyelvű iskolák esetében a 
falakon megjelenő kiírások is többnyire román nyelvűek kellett legyenek, 
tartalmukat tekítve a rendszer ideológiáját megörökítő gondolatokat, idézeteket 
foglaltak magukba. 

A forradalom utáni néhány hónapban ezek a falak üresen maradtak, majd 
elkezdődött az „újraépítkezés”. A központosított szabályozásokat a helyi 
kezdeményezések és a helyi értékrendek megszólaltatása vette át. Hogyan kerül 
sor az új jelentésalkotásra? Milyen tartalommal telítődött fel az iskolai tér? Milyen 
nyelvválasztási stratégiák észlelhetőek? – íme néhány kérdés, melyekre a terepmunka 
során válaszokat próbáltunk megfogalmazni. 

Az általunk megvizsgált oktatási intézmények tanáraival készített interjúk 
alapján kijelenthető, hogy a forradalom utáni iskolákban már nem beszélhetünk 
egy írányított „díszítési” koncepcióról. Az osztályok díszítése általában a tanító, 
az osztályfőnök feladata, az iskola közterének díszítése már közös munka, 
közös döntéshozatal eredménye. Az általunk meglátogatott iskolákban a 
tantermek, iskolák díszítését leggyakrabban az évszakok, az ünnepkörök, az 
események határozták meg, de a pedagógusok fontosnak tartották az iskolai 
események, az iskolai élet fontosabb mozzanatainak tükrözését is. Ugyanakkor 
a pedagógusok azon dolgok megjelenítését tartják jónak, melyeket hasznosnak 
vagy szépnek tartanak, és melyekre nagyon büszkék, de helyet kívánnak adni a 
friss eseményeknek, az új alkotásoknak is. Találkoztunk olyan osztályfőnökkel 
is, aki az osztály falára kitett idézeteket havonta cserélte annak függvényében, 
hogy „mi talált az osztály pillanatnyi állapotához”. 

Az iskolai tájkép összetevőit tekítve két szint külőníthető el: vannak állandó 
üzenetek és rendszeresen frissített tudnivalók. Az állandó elemek közé sorolhatók 
az idézetek, az írók portréi, a szabályzatok, a térképek stb., melyek akár éveken 
keresztül a falak diszítőelemei, de rendszeresen frissítik a diákok alkotásait 
tartalmazó kiállításokat (rajzok, versek stb.) vagy az eredményeiket tükröző 
emléklapokat, plaketteket különböző versenyekről, vagy a vetélkedők tételsorait 
is. 

 
Kettős nyelvhasználat az iskolai térben 

 
Az aszimmetrikus kétnyelvűséggel jellemezhető magyar tannyelvű isko-

lákban fontos szempontot jelent a nyelvválasztás és nyelvhasználat kérdése is.  
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Mit írnak ki románul, és mit jelenítenek meg csak a diákok anyanyelvén? Mikor 
tartják fontosnak a kettős nyelvhasználatot? Mivel a tanulók nyelvhasználati 
szokásairól több összefüggésben is írtunk, a továbbiakban az iskolai környezet-
ben észlelhető nyelvhasználati szokásokat próbáltuk feltérképezni a tanárokkal, 
tanítókkal, kisegítő személyzettel készített interjúk által. Az iskola a standard 
nyelvhasználat és a spontán nyelvi megnyilatkozások találkozási helyszíne, 
ugyanakkor a magyar és román nyelvhasználat sajátos elrendeződését is tükrözi. 

Az általunk tanulmányozott magyar tannyelvű iskolákban – az interjúk 
alapján – az alábbi nyelvválasztási stratégiák körvonalazhatók: 

 
Nyelvhasználati szokások (n = 31, adatfelvétel: 2012–2014) 

 
Szintek Nyelvhasználati 

szokások 
Román nyelv 
használata 

Regiszterek Kódváltás 

Tanárok, tanítók Kettős nyelvhasználat Ritkán, csak 
ha kötelező, 
elkerülhetet-
len. 
Formája: írott. 

A hivatalos 
nyelvi regiszter 
román, a többi 
magyar. 

Ritkábban észlelhető: 
oktatásra, oktatásme-
nedzsmentre vonatko-
zó szakkifejezések. 

Iskolavezetőség Kettős nyelvhasználat  Túlsúlyban az 
írásbeli kom-
munikáció 
esetében. 

A hivatalos 
nyelvi regiszter 
román, a többi 
magyar. 

Gyakoribb: oktatás-, 
iskolamenedzsment. 

Ügyintézés Kettős nyelvhasználat, 
de túlsúlyban román. 
Minden hivatalos 
dokumentum, bele-
értve a helyi intéz-
ményeket, elsődlege-
sen román nyelvű. 

Túlsúlyban 
írásbeli kom-
munikáció 
esetében. 

A hivatalos 
nyelvi regiszter 
román, a többi 
magyar. 
Írásban román, 
szóban magyar. 

Leggyakoribb. 

 
A nyelvválasztás, nyelvhasználat és a szövegek tartalma közötti összefüggé-

seket elemezve kimutatható a nyelvek, de főképp a nyelvi regiszterek bizonyos 
mértékű szétválása és szakosodása, ami nem egy tudatos (tudatosított) jelenség, 
inkább spontán viszonyulási forma. Így a román nyelv leggyakrabban a hivata-
los közlések, szabályok, külső üzenetek nyelve, tehát a formális nyelvi regiszter 
nyelve, míg a magyar, a különböző más, általában informális nyelvi regiszterek 
megnyilvánulási kerete. Észlelhető volt ugyanakkor, hogy a nyelvi regiszterek 
szétválása hangsúlyosabb a tömbmagyar települések iskoláiban, míg a vegyes 
települések iskolái esetében e szétválás, a nyelvi regiszterek differenciálása 
csökken, gyakran a belső kommunikáció nyelve is kétnyelvű (magyar–román) 
vagy román egynyelvű lesz. 

A nyelvek szétválása és a nyelvi funkciók szakosodása lényegében tükröző-
dik az iskolai népesség mindennapi nyelvhasználatára jellemző nyelvválasztási 
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szokásokban is. Az interjúalany nyelvhasználati szokásaira reflektálva kiemel-
ték, hogy nyelvhasználatukra szintén a nyelvi regiszterek szétválása a jellemző, a 
mindennapjaikban, közvetlen élettereinkben többnyire magyarul beszélnek, 
ügyintézéskor, utazáskor stb. románul is. Így az informális beszédhelyzetekben 
többnyire a magyar a nyelvhasználat, a hivatalos beszédhelyzetekben elsősor-
ban a román, sok esetben az írott változatú nyelvhasználat a jellemző. Vissza-
emlékezéseikben románul az elmúlt időszakban hivatalos dokumentumokat 
töltöttek ki írásban, mint például: munkaköri leírásokat, kérdőíveket, szociális 
segélyre pályázó tanulók adatait, teljesítmény-leírásokat stb. 

 
Az oktatói munka megszervezése, tervezése sajátos nyelvi viselkedéseket 

eredményez. Mivel a hivatalos információkról a tanárok legtöbb esetben román 
nyelven értesülnek, így bizonyos dolgokról, elsősorban a román kifejezések rak-
tározódnak el, majd ezeket a különböző beszédhelyzetekben könnyebben idé-
zik elő. Így észlelhető a nyelvi kódváltás jelensége, amikor egy adott mondat-
ban, kijelentésben a román kifejezések válnak használatossá (a) példa), eseten-
ként ezen kifejezések átvétele, adaptációja is észlelhető, és az is előfordul, hogy 
egy román kifejezés gyakori használata (b) példa) miatt nem is tűnik fel, hogy az 
adott szónak van anyanyelvi megfelelője is. 

Íme néhány példa: 

a) „Elkészítetted a planifikálásokat?”, „Kaptál egy FB-t vagy foarte binet!” 

b) „Brosúrákat küldtek…Somer osztály.”  

Intézményszervezéssel, ügyintézéssel megbízott személyek esetében (igaz-
gató, könyvelő, titkár) a fent bemutatott nyelvi helyzetek sokkal gyakoribbak. 
Az igazgatóság belső kommunikációja (diákokkal, szülőkkel) magyar nyelvű, de 
a tulajdonképpeni hivatalos ügyintézés elsősorban román, esetenként kétnyel-
vű. A megfigyeléseink alapján elmondható, hogy minél nagyobb mértékű az 
ügyintézési helyzetekre való kitettség, annál gyakrabban észlelhetők az adaptált 
szavak, kifejezések, vagy a tulajdonképpeni kódváltás. 

 
Üzenetek, tartalmak és formák 

 
Az iskolai térben látható, olvasható anyagokat tematikusan próbáltuk cso-

portosítani, egy-egy domináns elem, sajátosság alapján. A besorolás, csoporto-
sítás nem bizonyult egyszerű feladatnak, ugyanis sok esetben egy adott elemzési 
egység (esetünkben kép, szemléltetőeszköz stb.) több helyre is besorolható 
volt. Például a helyi földrajzi sajátosságokat bemutató anyagok, a földrajzi, a 
helyismereti és a környezetvédelmi témakörben is besorolhatók voltak. Így arra 
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próbálunk alapozni, hogy az írott szöveg tartalmát tekintve, melyik részterületre 
tartalmaz több utalást. A fali üzenetek néhány szembetűnőbb jellemzőjét külö-
nítettük el, melyeket az alábbiakban fogunk ismertetni.  

Az úgynevezett látképelemek szintje mindazokat a „nem írott”, de szimboli-
kus tartalmaknak a hordozói, melyek jelen vannak az iskola életében és fontos 
kifejezői a tanintézmény szellemiségének. Ide soroltuk a zászlókat, a címert és 
keresztet, mely majdnem minden osztály falán megtalálható, de a diákok nem 
szöveges alkotásait is (rajzok, fafaragások stb.). Fontos megjegyezni itt azt is, 
hogy az olyan elemek, mint például a helyi motívumokkal hímzett terítők, a 
fafaragás stb. is a látképelemek része, és akkor, amikor például egy faragott ke-
retben helyezik el az iskolai üzeneteket, természetesen ezen kézimunka értéke is 
hangsúlyosabbá válik. A népi motívumok, népi viselet, kézimunkák, helyi érté-
kek megjelenítése a helyi, regionális értéktudatot és ennek felvállalását tükrözi.  

A második csoportba az iskolai életet tükröző olyan vizuális nyelvhasználati 
elemeket rendeltük, amelyek a tanítás, tanulás, értékelés szervezését érintik, az 
iskolai magatartásra vonatkoznak (pl. pszichológus órarendje, tanárok vicces 
órarendje, végzős diákok tablója, születési naptár stb.). A belső tájékozódás táblái 
az iskolában található termek, fontosabb helyek kiírásaira vonatkoznak.  

A harmadik csoportba az irodalmi, történelmi személyiségek portréi, a me-
tanyelvi szabályok, az általános műveltségi, elsősorban tájékozódást szolgáló 
bemutatók, kollázsok, térképek kerültek. A diákok hangja a munkájuk által ke-
rül előtérbe, a falakon nagyon sok oklevél, emléklap, plakett stb. díszeleg, de 
jelen vannak az általuk készített rajzok és versek is.  

Érdemes kiemelni, hogy a vizsgálat tárgyát képező intézmények tájképében 
erőteljesebben megjelentek a humán, mint a reál tárgyakra vonatkozó informá-
ciók. Azt gondolom, hogy ezt a tényt a tudományterületek sajátosságai is ered-
ményezik, hisz kevésbé olvasmányos, vagy elmélyültebb olvasást igényel egy 
irodalmi bemutató, mint egy matematikai-fizikai jellegű írás, de természetesen 
az iskola típusa, az oktatási szint is meghatározó lehet.  

A falakon látható alkotások, szemléltetőeszközök mintegy 20%-a egyénileg 
vagy csoportban, de helyileg készített alkotások. Főképp a didaktikai eszközök 
esetében érdemes kiemelni, hogy vannak központilag adott oktatási eszközök 
(pl. térképek, írók portréi stb.), de létezik nagyon sok egyéni alkotás, tanárok 
által készített táblázatok, összefoglalók. Ez utóbbi eszközök egyrészt a jobb 
megértést, rögzítést támogató anyagokat (pl. a földrajz tanításához egy kis szó-
tárt készített a szaktanár, melyben románul és magyarul feltüntette a fontosabb 
szakszavakat), másrészt szabályokat, hosszú távú memorizálást támogató tud-
nivalókat tartalmaznak. Érdekes, hogy az ilyen jellegű anyagok között nagyon 
sok az anyanyelvi vagy román nyelvű normákra utaló segédeszköz, melyek 
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alapján arra is következtethetünk, hogy a nyelvek gyakorlása szabálycentrikus ok-
tatással társul. Mindenképpen kijelenthető, hogy a nyelvi tudásra-tanításra vo-
natkozó szemléltetőeszközök esetében hangsúlyosabb a metanyelvi diskurzus. 
Mindezek ellenére láttunk érdekes példákat arra is, hogy hogyan gyakorolják a 
nyelvi produkciót projektfoglalkozások keretében, és a diákok által készített 
anyagok is kiállításra kerültek. 

A tájkép tartalomszempontú elemzése alapján az is kijelenthető, hogy egy 
bizonyos témának, kérdéskörnek szánt figyelem, a bemutató tájképelem mére-
tében, a felhasznált színekben, a térben elfoglalt helyében is tükröződik, nem 
beszélve a bemutatás igényességéről és precizitásáról (itt konkrétan a nyelvi 
igényességre, az ékezetek használatára vagy elhanyagolására, az anyagok eszté-
tikai kivitelezésére gondolok). 

 
A tanárok és a diákok hangja 

 
A diákok hangja a munkájuk, de elsődlegesen az eredmények által kerül elő-

térbe; a falakon nagyon sok oklevél, emléklap, plakett stb. díszeleg, természete-
sen jelen vannak az általuk készített rajzok, az általuk írt versek is, születésnapi 
naptárak, kirándulási képek stb. 

Az osztályokban, a folyosókon észlelhető tájképelemek esetében elsősor-
ban a tanári hozzájárulás a hangsúlyosabb, a diákok hangja kisebb mértékben 
észlelhető (~ 30%). A kiállított elemek esetében érdemes ugyanakkor megje-
gyezni, hogy legnagyobb részük az eredményeket, megvalósításokat tükrözi, 
tehát a teljesítményt, és kisebb mértékben fordulnak elő tanulási folyamatokat 
tükröző alkotások. 

 
Nevelésről, tanulásról 

 
Az iskolanevelésről, oktatásról vallott nézeteinek elemzésében Mihail 

Bahtyin gondolataival érvelnék, mely szerint „mások szavainak világában 
élünk”, tehát mindaz, amit másoktól hallunk, saját megnyilvánulásaink megha-
tározó elemeivé válnak. Ebből az előfeltételből kiindulva tartottuk fontosnak 
alaposabban is elemezni az iskolákban szembeköszönő intertextualitást. 

a) „Non recuso laborem”2. (Márton Áron)  
b) „Az idők mérlegén annyit nyomunk, amennyi értéket önmagunkban, 

magatartásunkban, feladatunk teljesítésében felmutatunk”. (Márton Áron) 

                                                           
2 Nem utasítom vissza a munkát. 
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c) „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk”. (Pál apostol Római levele 8. rész 
31. vers, Bethlen Gábor kedvenc igéje.) 

d) „Két dolgot kell adni a gyerekeknek: gyökereket és szárnyakat”. (Goethe) 
e) „A tudás gyökerei keserűek, de a gyümölcsei édesek”. (Szókratészi idézet, 

a Széklyföldi Csíkszentmihály iskolájának kapujára vésve.) 
f) „A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell”. (kínai mondás) 
g) „Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, készek kell lennünk arra, 

hogy elveszítsük a part biztonságát”. (Brian Tracy) 
A kiválasztott idézetek üzenetéből arra következtethetünk, hogy az iskola a 

tanulási folyamatot nem kimondottan az élménypedagógia elvei alapján kínálja 
fel, hanem inkább a következetes munka eredményeként, amelynek értelmi és 
erkölcsi hozadékai vannak. Az iskola okosít, jóra tanít, önmagunk és mások 
megbecsülésére. Íme további idézetek:  

h) „…erősek oldalán harcolni nem virtus”. (Benedek Elek)  
i) „Az iskola azért van, hogy segítsen”. 
 j) „Ha tanulsz, okosodsz”.  
k) „Az iskola nevel, oktat, és téged jóra tanít”.  
l) „Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,/ hogy a Könyvnél több 

az Élet és az Ember;/ mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –/így él: em-
berben könyv, s a Könyvben az Ember”. (Babits Mihály: Ritmus a könyvről, rész-
let).  

m) „Minden ember lelkében dal van, / és a saját lelkét hallja minden dal-
ban/ És akinek szép a lelkében az ének/az hallja a mások énekét is szépnek”. 
(Babits Mihály) 

 
Zárszó 

 
Az oktatási terek nyelvi tájképének léte szinte magától adódónak, természe-

tesnek tűnik, bár e tér jellege, üzenetei a személyiségfejlesztés lényeges tükör-
képei és meghatározói. Elemzésünkben a nyelvi tájképet nyelvhasználati, tema-
tikai, tartalmi, nevelési üzenetei mentén követtük. Ezek a szempontok a továb-
biakban fontos strukturáló elemei lehetnek az iskolai tér tudatos kiépítésében, 
az oktatási intézmények nyelvstratégiájának átgondolásában, de mindenképpen 
tükörképet állítanak az iskolai populáció és az intézményi környezet üzenetei-
ről, értékrendjéről. 
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