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I. Bevezetés 

 Kárpátalján számos különböző etnikum képviselői és nyelv beszélői élnek 

tradicionálisan egymás mellett (Kocsis, Tátrai 2013).  A mai Kárpátalja területén a 20. század 

folyamán több állam osztozott, melyek mindegyikének saját nyelvpolitikája volt. A régiókban a 

különböző politikai korszakokban más-más volt az államnyelv. Az első világháborút lezáró 

békedöntésig (az Osztrák-Magyar Monarchiában) a magyar, 1918 és 1938 között 

(Csehszlovákiában) a „csehszlovák”, illetve a gyakorlatban meg nem valósult ruszin autonómia 

(Podkarpatszka Rusz) területén elvileg a ruszin Avgusztin Volosin Kárpát- Ukrajnában (1939) 

az ukrán rövid ideig (1938-1939-1945-ig) ismét a magyar, illetőleg a létre nem jött autonóm 

területen a ruszin volt az a nyelv, melyet államnyelvként/ hivatalos nyelvként használtak a mai 

Kárpátalja területén. A Szovjetuniónak nem volt ugyan hivatalos államnyelve, ám 1945-től 

Ukrajna függetlenné válásáig gyakorlatilag az orosz töltötte be ezt a funkciót. Az 1991-ben 

függetlenné vált Ukrajnának pedig az ukrán az államnyelve. (Cernicskó 2010).  

Az államfordulatok, a politikai, közigazgatási változások mellett nyelvpolitikai 

változásokat is hoztak a régió életébe, mivel minden államalakulatnak megvoltak a saját 

nyelvpolitikai irányelvei (Csernicskó 2013a, Csernicskó-Fedinec 2014).  A Kárpátalján élő 

magyar kisebbség nyelvhasználatát erősen befolyásolja az aktuális nyelvtörvény.  

Törvényekkel és rendeletekkel szabályozzák, hogy mely nyelv vagy nyelvek használhatóak a 

hivatalokban, kiírásokon, plakátokon vagy akár a közoktatásban.  

Beregszászi, Csernicskó és Ferenc (2014) nyelvi jogainkat és lehetőségeinket 

vázolják. A kötet külön kitér a tannyelv választásra és az oktatási intézményekre, amelyek 

közül a kárpátaljai magyarok választhatnak: 

- I. típus: a magyar a tannyelv, kötelező tantárgyként oktatják az államnyelvet (ukránt) 

és egy vagy két idegen nyelvet. 

- II. típus: olyan intézmények (egyes iskolákon belül osztályok), ahol az ismeretek 

átadásának eszköze az államnyelv (ukrán), és a gyerekek anyanyelve (a magyar) csak 

tantárgyként szerepel az órarendben, az idegen nyelvvel együtt. 

- III. típus: az ukrán a tannyelv, egy vagy két idegen nyelvet kötelező tantárgyként 

tanítanak a gyerekeknek, a magyar azonban csupán fakultatív tárgyként van jelen az 

órarendben. 

- IV. típus: az ukrán nyelvet használják tannyelvként, és egy vagy két idegen nyelvet 

oktatnak, más nyelvek (így a magyar sem) egyáltalán nincs jelen az oktatási 

folyamatban: sem kötelező, sem fakultatív tantárgyként.  
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Az Ukrajnában folyó közoktatás a jelenlegi rendszer alapján 11 évfolyamos és 

háromfokozatú. Hatéves kortól kötelező az első fokozat (alsó tagozat, 1–4. osztály), erre épül 

a második (felső tagozat, 5–9. osztály), majd a harmadik (középiskola, 10–11. osztály). 

Vannak csak I. fokozatú (elemi) iskolák (1–4. osztály), I–II. fokozatú intézmények (1–9. 

osztály, általános iskolák), I–III. fokozatú intézmények (1–11. osztály, teljes középiskolák), 

II–III. fokozatúak (5–11. osztály, gimnáziumok), valamint csupán III. fokozatúak (10–11. 

osztály, líceumok). Magyar nyelvből külön készülnek tantervek az I. fokozatú, illetve a II–III. 

fokozatú iskolák számára. A tanterveket és a tankönyveket az ukrán oktatási minisztérium 

hagyja jóvá, az oktatásban csak engedélyezett tantervek, tankönyvek, oktatási segédanyagok 

használhatók (Beregszászi 2016). Az új oktatási törvény, melynek bevezetését 2020-ra 

tervezik, 11-ről 12 évre emelné a kötelező elemi, általános és középfokú oktatás időtartamát. 

Az oktatás nyelvéről szóló 7. cikkelye kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az államnyelv. 

Ennek megfelelően a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása – az ukrán mellett – csak az 

első négy osztályban lesz engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek 

külön osztályaiban vagy csoportjaiban, így az 5. osztálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak 

kivételével, minden tantárgyat ukránul oktatnak majd, ez az úgynevezett átirányítási oktatási 

program. A modell lényege, hogy az oktatás kezdetben a kisebbség anyanyelvén folyik, majd 

fokozatosan kétnyelvűvé válik, egészen addig, amíg a kisebbségi tanulók többé-kevésbé 

elsajátítják a többségi nyelvet, majd a tanulókat fokozatosan átirányítják a többségi egynyelvű 

oktatásra, esetleg meghagyva tantárgyként az anyanyelvet és a nemzeti irodalmat (Csernicskó 

2009).  

Dolgozatomban a Nagybégányi Általános Iskola (a továbbiakban általános iskolaként 

olvasható), a Jánosi Középiskola (a továbbiakban középiskolaként olvasható) és a Jánosi 

Mezőgazdasági Líceum (a továbbiakban líceumként olvasható) összehasonlító vizsgálatára 

törekszem. Az általános iskolában a tanulóknak 1-4. osztályig van lehetőségük ukrán 

tannyelven folytatni tanulmányaikat, a felső tagozatban, 5-9. osztályokban az oktatás magyar 

nyelven folyik, a középiskola tanulóinak 1-11 osztályig van lehetőségük ukrán és magyar 

nyelven tanulni, a líceum tanulói 10-11. osztályokban magyar nyelven folytathatják 

tanulmányaikat, külön ukrán nyelvű osztályok nincsenek. Az iskolai nyelvi tájképpel 

foglalkozó kutatók egyet értenek abban, hogy nem mindegy mit lát, olvas a felnövekvő 

nemzedék az iskolában. Munkám alapját tehát ezen kiírások adják.  Megfigyelésem kiterjed 

az eltérésekre és hasonlóságokra egyaránt, valamint hogy a vizuális nyelvhasználatban 

egyedi, ötletes kiírások jelennek meg, vagy készen megvásárolható plakátok, ezen kiírások 

hogyan kapcsolódnak a rejtett tantervhez. Az oktatási intézmények, melyeket vizsgálok még 
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nem az újoktatási törvény szerint működnek, így érdekel, hogy a törvény bevezetése előtt, 

hogyan jelenik meg a magyar nyelvű vizuális nyelvhasználat.  

1.1. A munka tárgya 

Munkám tárgya a Nagybégányi Általános Iskola, a Jánosi Középiskola és a Jánosi 

Mezőgazdasági Líceum nyelvi tájképének feltárása, a nyelvi adatok összehasonlítása. 

1.2. A munka célja 

Dolgozatom célja az imént említett három intézmény vizuális nyelvhasználatának 

részletes feltárása. Összefüggések és eltérések az intézményekben, a rejtett tanterv 

megjelenése a nyelvi tájképben. 

1.3. Hipotézisek 

A kutatásom előtt a következő hipotéziseket állítottam fel: 

 Az intézmények vizuális nyelvhasználata sokszínű, ahol a magyar, ukrán és angol 

nyelveken kívül még orosz nyelvű kiírások is megjelennek.  

 A vizsgálat során a kutatott intézmények iskolai nyelvi tájképében magasabb arányú 

egyezésre számítok és kisebb arányú eltérésre a szemléltetők megjelenési formájában, 

tematikájában és nyelvezetében.  

 Feltételezem, hogy a magyar nemzeti szimbólumok kisebb arányban fognak megjelenni, 

mint az állami szimbólumok. 

 A vizsgált intézményekben az ukrán nyelv lesz preferált helyen.  

 A szaktantermekben a nyomdai szemléltetők nagyobb arányban fognak megjelenni, mint a 

saját kezűleg készült ábrák.   

1.4. Szakirodalmi áttekintés 

A vizuális nyelvhasználat kutatása a „nyelvi tájkép” címszó alatt önálló kutatási 

területté nőtte ki magát az utóbbi tíz évben ( Petteri Laihonen 2012). A mai nemzetközi 

kutatások tágan értelmezik a nyelvi tájkép fogalmát, így különféle vizuális nyelvhasználati 

módokkal foglalkoznak (pl. Shohamy, Gorter 2009). A fogalmat kanadai 

szociálpszichológusok fejlesztették ki a quebeci franciák etnolingvisztikai vitalitásának 

kutatására (Laundry, Bourhis 1997); a táblák és a feliratok (geo)szemiotikai alapú, kvalitatív 

szempontú vizsgálatát pedig Scollon és Scollon (2003) könyve alapozta meg. Ezt követően a 

képelemzés a kutatások, különösen a többnyelvű nyelvi elrendezések leírásának egyre 

szervesebb elemévé vált. 
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„A szociolingvisták ma már nemcsak jegyzetfüzettel és diktafonnal járják a világot, 

digitális fényképezőgép is van náluk, amivel pillanatképeket rögzítenek arról, ami időközben 

’nyelvi tájképként’ vált ismeretessé.” (Blommaert 2012: 5) 

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont1 munkatársainak egyik kutatási területe a 

nyelvi tájkép és nyelvi jogok megjelenésével foglakozik. Az intézet fontosnak tartja a 

többnyelvű kiírások, reklámok, hirdetmények fotózását és archiválását, valamint e kutatások 

összehasonlítását. A nyelvi tájképpel kapcsolatos kutatások viszonylag hamar elkezdődtek, 

ennek eredménye lett a kutatóközpont Látható kétnyelvűség című poszter kiállítás, mely 

vándorkiállítássá vált. A kiállításon a kiegyezéstől egészen napjainkig láthatóak gazdag 

fotóanyagok, amelyek megfelelően szemléltetik az adott időszakot.   

Csernicskó István (2015) kárpátaljai példák segítségével mutatja be miként 

jeleníthetők meg néhány fényképfelvétel és kordokumentum révén a régió politikai és nyelvi 

viszonyaiban bekövetkező átalakulások; hogyan tükröződnek a nyelvpolitikai 

dominanciaváltások egy-egy fotón, képeslapon, bélyegen, nyomtatványon. 

Nyelvi tájkép körében Karmacsi Zoltán a település- és utca névtáblák kutatását végzi. 

Munkájában Kárpátalja több kötelékbe tartozásának következményeit, a nyelvpolitikai és 

nyelvtörvényi változások hatását vázolja. Elsődleges célja az volt, hogy az egyes 

településeken a fotók segítségével megvizsgálja, milyen arányban és miként van jelen a 

magyar nyelv, illetve az ukrán–magyar kétnyelvűség a különböző jellegű, rendeltetésű, 

műfajú feliratokon (Karmacsi, 2014). 

Híres-László Kornélia (2015) a nyelvi tájkép és az etnicitás összefüggéseit vizsgálja 

Beregszászon. Az elemzés során kiemelt figyelmet fordított a magyar etnikum jelenlétére 

utaló közterületi feliratoknak, vagyis Beregszász nyelvi tájképét egyrészt az ukrán–magyar 

kétnyelvűség, másrészt a nyelvi tájképben domináns két nyelv (ahol az ukrán az államnyelv, a 

magyar pedig a városban relatív többséget alkotó, autochton kisebbség nyelve) alapján 

mutatta be és elemezte. 

Legfrissebb kutatási eredményeik 2018-ban jelentek meg Karmacsi Zoltán és Máté 

Réka szerkesztésében Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben.  A kötetben Karmacsi 

Zoltán Kárpátaljai magyar iskolák nyelvi tájképével foglalkozik, melyben levonja a 

                                                           
1
A Hodinka Antal Intézet 2001-ben alakult az MTA határon túli magyar nyelvészeti kutatóhely-hálózat ukrajnai 

intézeteként. A Hodinka Antal Intézet tagja a Termini Kutatóhálózatnak, amely egy virtuális ernyőszerű 

intézményrendszer, amely összefogja a határon túli kutatóműhelyeket. A kutatóintézet a beregszászi székhelyű 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kereteiben és épületében működik. Az intézetet a Magyar 

Tudományos Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatja anyagilag.  

http://ht.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=firstpage
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következtetést, hogy a vizuális hatás több részből tevődik össze, melyhez az iskolaépület 

külső megjelenése, az intézmény névtáblája, a faliújságok, hivatalos közlemények, 

osztálysarkok ugyanúgy hozzátartoznak, mint a legkisebb falfirka. Ezen szövegek, képek és 

más kulturális szimbólumok eszközök, amelyekkel az iskola közössége a nyelvi-kulturális 

értékek és ideológiák választását befolyásolja (Karmacsi 2018). 

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). Ezáltal a hivatalos nyelvi 

ideológiák helyi értelmezéseinek vizuális nyelvi megnyilvánulásai. Az iskolai nyelvi tájkép 

elemzése, egyben egy adott oktatási intézmény önelemzésére is lehetőséget nyújt, hiszen az 

intézmény rejtett tantervét tartalmazza (Brown 2012; Szabó T. P. 2013). 

Schoolscape kutatásával foglalkozik Tódor Erika Mária Hogyan hívogat az iskola? 

Vizuális nyelvhasználat az iskolában. Munkájában a romániai magyar tannyelvű iskolák 

nyelvi tájképét vizsgálja. A kutatás elsődleges célja a nyelvi viselkedés és nyelvi tájkép 

összefüggéseinek elemzése volt. A kutatónő szerint a pedagógusok szinte teljesen szabad 

kezet kapnak abban, hogy a falak üzeneteit, milyen módon töltik meg, valamint fontos, hogy a 

magyar tannyelvű iskolák milyen üzeneteket, prototípusokat helyeznek előtérbe. 

Az iskolai tájkép összetevőit tekintve két szint különíthető 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 

díszítőelemei, de rendszeresen frissítik a diákok alkotásait tartalmazó kiállításokat (rajzok, 

versek stb.) vagy az eredményeiket tükröző emléklapokat, plaketteket különböző 

versenyekről, vagy a vetélkedők tételsorait is (Tódor 2014). 

Szintén az iskolában használt vizuális nyelvhasználattal foglalkozik mélyrehatóan 

Szabó Tamás Péter.  Cikkei a Nyelv és tudomány2 online felületen elérhetőek. Az iskolában 

megismerhetjük, hogy a diák, aki több ezer órán át bámulja a falat az iskolában, a látottak 

alapján milyen képet alkot arról a társadalomról – és arról a szűkebb iskolai közösségről –, 

                                                           
2A Nyelv és Tudomány (nyest.hu) egy szórakoztató-ismeretterjesztő internetes hírportál. Az első 

cikkei 2009 májusában jelentek meg a felületen, s ugyanazon év júniusában indult el hivatalosan is a weboldal. 

Tematikájának középpontjában eredetileg a nyelvés a kommunikáció állt, de egyre inkább oktatáspolitikai és 

kutatási-módszertani kérdésekkel is foglalkozik. Nem kimondottan nyelvészeti portál: a nyelvpolitikai témájú 

cikkektől az alkalmazott kutatásokon át a kommunikációs technológiákig számos témát felölel, többek között a 

nyelvvel és irodalommal kapcsolatos weblapokkal és szoftverekkel is foglalkozik, de gyakran könnyűzenei 

dalszövegeket is elemez. A nyelveken belül is kiemelt jelentőséget az uráli-finnugor, illetve a keleti (főleg szláv) 

nyelvek kapnak a nyugati nyelvekkel szemben (az angol kivételével). A cikkeket a szerkesztőség tagjai, valamint 

külsős újságírók és vendégszerzők írják. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunik%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weblap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szoftver
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amelyben él. (Szabó 2013) Felhívja a figyelmet arra, hogy   a kisebbek tantermeiben (ezt mi 

alsó tagozatnak hívnánk) inkább kézzel készített, egyedi alkotású dekorációk jelennek meg, 

míg a nagyobbak (mondhatni: a felsősök) termeiben pedig egyre több volt a kommersz, gyári 

áru. 

 Jól rámutat Szabó Tamás Péter arra a tényre, hogy ha a diákok maguk is 

bekapcsolódnak az iskola vizuális arculatának formálásába, annak különös jelentősége van. 

Ez esetben ugyanis nem passzív befogadói – fogyasztói – egy bolti árunak, amit a tanár 

kiakaszt a falra, hanem önmaguknak kell újraalkotniuk az általuk ismert ünnepi hagyomány 

egyes elemeit. A plakátot vagy tablót meg kell tervezni, koncepció kell hozzá, keresni kell 

szimbólumokat, amelyeket középpontba lehet helyezni stb., ráadásul az alkotások elkészítése 

akár jelentős időbe is telhet, és az alatt az idő alatt a feladatra – a szimbólumok kifejezte 

értékekre, történetekre – kell koncentrálni (Szabó 2013). 

  Tódor Erika Mária hasonló következtetésre jut Szabó Tamás Péter megállapításához, 

mely szerint a tanárok szabad kezet kapnak a vizuális nyelvhasználatban. Szabó Tamás Péter 

szerint az iskolarendszerben a diákoknak javarészt a fogyasztó szerepe van kiosztva, a tanárok 

pedig a piac irányítóiként, termékelosztókként működnek: ők minősítik a szellemi javakat, ők 

címkéznek egyes eszméket követendőnek, kívánatosnak, elfogadhatónak vagy éppen 

elfogadhatatlannak. Ebben a szellemi marketingben kiemelkedő szerepet játszanak a 

szemléltető eszközök, amelyek segítségével több csatornán keresztül – hanggal és képpel – 

erőteljesebben lehet hatni a diákokra, mint csupán beszéddel (Szabó 2013). 

Norris Brock Johnson (1980) egy amerikai iskolában végzett kutatása alapján 

megállapítja, hogy a falakra helyezett szimbólumok az amerikai öntudatot és a nacionalizmust 

erősítik a diákokban, miközben erősen uniformizálják a gondolkodásukat. Ebből a kutatásból 

következik, hogy nem mindegy milyen szimbólumokat és kiírásokat lát a tanulót napról napra 

hosszú éveken keresztül. . Az iskolai nyelvi tájkép elemzése, egyben egy adott oktatási 

intézmény önelemzésére is lehetőséget nyújt, hiszen az intézmény rejtett tantervét tartalmazza 

(Brown 2012; Szabó T. P. 2013). 

A rejtett tanterv fogalom a ’70-es évek elején jelent meg (hidden curriculum, látens 

hatásrendszer, implicit tanterv stb. elnevezésekkel a különböző irodalmakban). Lényege: 

rendszeresen és hatékonyan történik valami, összefüggésben az iskolai tanítás tartalmával és 

követelményeivel, ami nem tervezett, ami a tudatos, deklarált pedagógiai törekvésekben nem 

szerepel célként: pl. kíváncsi emberré formál, logikus gondolkodásra nevel (utóbbi a másság 

elfogadására is, hiszen pl. egy matematikapélda helyes megoldásához többféleképpen 

eljuthatunk) (Szabó L.T. 1985).  
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 Számos kutató (pl. Elisabeth Vallance, Philip Wesley Jackson, Franz Wellendorf, 

Szabó László Tamás) törekedett a rejtett tanterv mechanizmusainak a feltárására. A fenti 

kutatók megállapítása szerint az iskolában a tanulók kétfajta tudást sajátítanak el. Az egyik 

tudás abban a tananyagban manifesztálódik, amelyet különböző hivatalos, írott (központi, 

helyi stb.) tantervek tartalmaznak. A másik tudás láthatatlan formában van jelen: ide tartozik 

mindazon ismeretek, normák és magatartásformák összessége, amelyek nem tartoznak a 

hivatalos tananyaghoz, de az iskola rejtett, implicit módon (pl. rituálékkal, a fegyelmezés 

eszközeivel, dicsérettel és büntetéssel) közvetíti ezt a tudásanyagot a tanulók felé. 

A rejtett tanterven keresztül a diákok tulajdonképpen viselkedést szabályozó elveket, 

vagyis társadalmi normákat sajátítanak el, ami önmagában nem baj, hiszen a világban való 

eligazodásunk csak valamilyen normák mentén, határok között lehetséges. E normák 

elsajátítása spontán, nem szándékos tanulás során történik, leginkább a tanárok és a 

tanulótársak viselkedésében fogalmazódik meg, sohasem szavakban. Önkéntelen tanulásként 

valósul meg, a tanuló ugyanis akaratán kívül sajátítja el ezt a tudást. (Bolemant 2017). 

Az iskolai osztály, ahol egy növendék napjainak jelentős részét eltölti, meghatározó 

jelentőségű környezet a számára. Nemcsak "felkészülés az életre", hanem bizonyos 

értelemben maga az élet. Abban az értelemben mindenképpen, hogy az iskola mint társadalmi 

intézmény átmenet a család és a munka világa között, s legfőbb szerepe, hogy a szervezetben 

való létre, létezésre szocializálja a fiatalokat. Nagyrészt az iskolában kell elsajátítanunk a 

tömegben való létezés technikáját, azaz óhatatlanul meg kell tanulnunk szabályok szerint részt 

fungálni az adott társas térben A rejtett tanterv forrásai közzé tartozik:  az iskolai érték és 

értékrendszer, az iskolai ismeretszerzés jellemzői, a tudáselosztás demokratizmusa ,a 

pedagógusok céltudata, az osztály, mint viszonyrendszer, az osztály mint munkahely, mint 

sajátos térelrendezés, az iskolai időkezelés. Tehát a rejtett tanterv a következő pontokba 

sorolható: 

 elmaradhatatlan kísérőjelensége a tanítási-tanulási folyamatoknak tartalmának 

elsajátítása általában spontán tanulás útján történik 

 az általa közvetített tartalom a pszichikus képződmények valamennyi alapvető 

tartományára kiterjed (pl. a megismerési stílusra) 

 erősítheti ill. gátolhatja a tudatos pedagógiai intenciókat 

 egyaránt tartalmaz rövid távú (taktikai) elemeket és hosszútávra szóló tartalmakat 

 az oktatás strukturális tényezői valamint a résztvevők kulturális-társadalmi háttere 

erősen befolyásolják, hogy milyen “rejtett tanterv” alakul ki adott helyen (Szabó L.T. 

1985). 



13 
 

II. A kutatás részletei 

 

2.1. A kutatópontok bemutatása 

A Beregszász irányából Nagydobrony – Csap – Ungvár felé vezető országút mentén 

terül el Nagybégány ( ВеликаяБегань). AVérke bal partján fekvő településnek, mely tíz 

kilométerre található a járási székhelytől, Beregszásztól. 

Nagybégány lakóinak száma a 2001-es népszámlálás adatai szerint 1 893 fő, ebből 1 657 

magyar nemzetiségűnek vallja magát. Az itt lakóknak több mint a fele református (65%), a görög 

katolikusok részaránya az összlakosság lélekszámához viszonyítva 20%. (Molnár- Molnár 2005 ).  

A Nagybégányi Általános Iskola 1970-ben épült, és mint oktatási intézmény, a falu 

kulturális és szellemi életében fontos szerepet tölt be. 

A Nagybégányi Általános Iskola felépítésének az érdekessége, hogy az iskola elemi 

osztályai (1-4 osztályok) két részre oszlanak. Az egyik részében magyar nyelven folyik az 

oktatás, míg a másikban az ukrán anyanyelvűek tanulnak. A felsőbb osztályokban a képzés 

magyar nyelven folyik. Tanulóink rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken. 

Az iskola saját tornateremmel és informatikai szaktanteremmel rendelkezik. Két 

szakkör működik az intézményen belül: egy tánckör és egy énekkar 

(http://ittmagyarulis.eu/item/nagybeganyi-altalanos-iskola/). 

Az Ungvár –Munkács –Rahó főútvonal mentén, Beregszásztól nyugati irányba, a 

várostól hat kilométerre terül el Makkosjánosi. 

Makkosjánosi lakóinak száma a 2001-es népszámlálás adatai szerint 2030 fő, ebből 

1657 magyar nemzetiségűnek vallja magát. (vö. Molnár- Molnár 2005). Társtelepülése 

Balazsér. A települést túlnyomó részben görög katolikusok lakják (az itt élők (80 %-a). A 

helyi református közösség valamivel több, mint 200 lelket számlál. 

1977-ben épült fel a kétnyelvű (magyar-ukrán) iskolája. A Jánosi Mezőgazdasági 

líceumot az egykori Jánosiban lévő iskolaközi tankombinát bázisán alapították 1996-ban. A 

kombinát 1980-ban kezdte meg tevékenységét. A Beregszászi járás középiskoláiban tanuló 

diákok számára hetente egy nap lett kijelölve a kombinát tanóráinak látogatására. A 

középiskolások a zöldség- és gyümölcstermesztés, a szőlészet, a gépi fejés, a 

gépjárművezetés, a mezőgazdasági gépek kezelése, illetve a szabás-varrás ismereteit 

sajátíthatták el. A tanulók számára négy iskolabusz biztosította a beutazást. 

A kilencvenes évek közepén a kombinát profilt váltott: két éven keresztül 

tanműhelyként folytatta működését, 1996-ban pedig bázisán megalapították a Jánosi 

http://ittmagyarulis.eu/item/nagybeganyi-altalanos-iskola/
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Mezőgazdasági Líceumot. Az első tanévben két osztály indult 60 diákkal, akik 

gépjárművezetői, szabás- varrás és könyvelői szakon tanulhattak. 

A 2008/2009-es tanév kezdetén a líceum ismét szakirányt váltott. Két szakirány lett 

meghirdetve, amelyekre a felvételiző diákok jelentkezhettek: a gépjárművezetés és a 

számítógép-kezelői ismeretek. Az új számítógép-kezelői szak az érettségi bizonyítvány 

mellett oktatóközpontokon keresztül biztosítja a tanulók számára informatikai tanúsítvány, 

bizonyítvány megszerzését. A 2011/2012-es tanévben a beregszászi ECDL vizsgaközponttal 

kötött együttműködési megállapodás értelmében, a Jánosi Líceum diákjai a technológia órák 

keretein belül készülnek fel a vizsgaközpont követelményrendszerének megfelelő vizsgákra, 

így biztosítva az ECDL bizonyítvány megszerzésének lehetőségét. A gépjárművezető szak pedig, a 

líceum elvégzése után, az érettségi bizonyítvány mellett "B" kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány 

megszerzésére feljogosító tanúsítványokat biztosít a végzős diákok számára. 

Az intézmény profiljának bővítése céljából 2008-ban egy új szárny építése kezdődött 

el. A kezdeményezők egy hetvenfős kollégiumot, tantermeket, kiszolgáló egységeket és egy 

szép nagy tornatermet álmodtak meg. 2008. szeptember 2-án a Kárpátaljai Magyar Oktatásért 

Alapítvány szervezésében sor került a Jánosi Líceum új épületszárnyának ünnepélyes keretek 

közötti alapkőletételére. Sajnos, a líceum új szárnyának épülete máig sem került átadásra. 

A 2013/2014-es tanévet hat osztállyal kezdték, amelyekben összesen 121 diák tanul 

gépjárművezetői, illetve számítógép-kezelői szakon, emellett a lányok varrást is tanulhatnak.  

(http://kmmi.org.ua/oktatasi_intezmenyek?menu_id=9&submenu_id=37&okt_id=4).  

2.2.A kutatás módszere 

Az egyik legfontosabb eszköz a kutatáshoz egy olyan eszköz melynek segítségével 

fényképfelvételeket tudok készíteni. A kutatás során három tanintézménybe látogattam el: a 

Nagybégányi Általános Iskolába, a Jánosi Középiskolába illetve a Jánosi Mezőgazdasági 

Lícumba. Az iskolákba előre egyeztetett időszakban érkeztem, hogy a tanórákat ne zavarjam 

meg. Az iskolák igazgatói segítőkészek voltak. A Jánosi Középiskolában és a Jánosi 

Mezőgazdasági Líceumban a tanári és az igazgatói szobán kívül mindenhová betekintést 

nyertem. A Nagybégányi Általános Iskolába az igazgatói szobába nem, viszont a tanáriban 

feltérképezhettem a vizuális nyelvhasználatot. Fényképfelvételeket készítettem az iskolák 

folyosóin és tantermein belül megtalálható kiírásokról. A Nagybégányi Általános Iskolában az 

igazgatóval és a tornatanárral is beszélgettem a szemléltetőkkel kapcsolatban.  A kapott 

vizuális anyagot műhelymunka során csoportokba soroltam, elemeztem, összehasonlítottam, 

következtetéseket vontam le.  

http://kmmi.org.ua/oktatasi_intezmenyek?menu_id=9&submenu_id=37&okt_id=4
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III. Az intézmények nyelvi tájképe, schoolscape 

3.1. Az iskolák névtáblájának megjelenése 

A tanintézmények felkeresése során az első vizuális adat, amely szembetűnik az az 

iskola falára kihelyezett névtábla. A névtábla jól tükrözi, hogy melyik a preferált nyelv és azt, 

hogy az intézmény vezetői milyen mértékben tartják fontosnak a magyar nyelvű névtábla 

megjelenését.  

 

 

A névtábla jól tükrözi, hogy az ukrán nyelv a preferált nyelv mind három oktatási 

intézmény névtábláján. Az ukrán nyelvű névtábla az ukrán nemzeti színekben (kék, sárga) és 

szimbólummal (háromágú szigony) ellátva olvasható. Az intézmény magyar nyelvű 

névtáblája nem jelenik meg.” 

1. kép. A Nagybégányi Általános Iskola, a Jánosi Középiskola és a Jánosi 

Mezőgazdasági Líceum névtáblája 
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Figyelemreméltó, ez a megjelenési forma, hiszen a fényképfelvételek még a 2012-es 

nyelvtörvény eltörlése előtt (2018. február 28.)3 készültek. A 2012-es törvényi hatály által, 

ahol a kisebbségi lakosság eléri a 10%-os arányt a helyi tanácsok határozata alapján az 

államnyelvű információk mellett vagy alatta használható a kisebbségi nyelv is az intézmények 

megnevezésénél és a feliratoknál (Csernicskó 2003, Beregszászi, Csernicskó, Ferenc 2014). A 

három intézmény egyike sem élt a jogok által kínált lehetőségekkel. 

3.2. A magyar és ukrán nemzeti szimbólumok megjelenése az intézményekben 

Az iskolába belépve szembetűnnek az állami és nemzeti szimbólumok. A három 

említett intézményben ezen szimbólumok másként jelennek meg. A líceum folyosóján az 

állami és nemzeti zászlóval nem találkozunk, nyomdai plakátokon (2. kép) jelenik meg az 

állami himnusz, címer és zászló. Nemzeti szimbólumként a líceum falán a Himnusz jelenik 

meg. 

2. kép. A líceum falain az ukrán nemzeti szimbólumok megjelenés 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Az ukrán parlament, a Verhovna Rada eltörölte a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvényt. A két éve, 

augusztus 10-én életbe lépett jogszabály hivatalosan engedélyezte a kétnyelvűséget azokban a régiókban, ahol az 

adott nemzeti kisebbség lélekszáma meghaladja a lakosság tíz százalékát.” A gond az, hogy jelenleg nem igazán 

van működő jogállamiság Ukrajnában, ezért senki nem tudja, hogy mi lesz holnap vagy holnapután ezzel a 

jogszabállyal, hiszen pillanattok alatt írják át az alkotmányt és törvényeket vonnak vissza” – mondta Csernicskó 

István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának 

igazgatója arról, mit jelent gyakorlatban a törvény eltörlése. Most elvben az a helyzet, hogy az ország visszatért 

az 1989-ben elfogadott nyelvtörvényhez. Ez azt mondja ki, hogy a kisebbségi nyelvek akkor használhatók a 

közéletben és a hivatalokban, ha egy közigazgatási egységen belül az adott nemzetiségűek aránya több mint 

ötven százalék. https://vs.hu/kozelet/osszes/mi-valtozik-az-ukran-nyelvtorveny-eltorolese-utan-0224 
 

http://vs.hu/59059-0223/
https://vs.hu/kozelet/osszes/mi-valtozik-az-ukran-nyelvtorveny-eltorolese-utan-0224
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3. kép. A líceum falain a magyar nemzeti szimbólumok megjelenése 

 

Az általános iskolában és a középiskolában az állami szimbólumok mellett a nemzeti 

szimbólumok is megjelennek. Az általános iskola alsó emeletén a magyar és ukrán zászló, 

himnusz egymás mellett azonos formában, saját kezűleg készített szemléltetőkön van 

feltüntetve, az előírásoknak megfelelően az állami szimbólum jobb oldalán a nemzeti 

szimbólumok. 

 

 

 

 

 

 

 

4. kép. Az általános iskola szimbolika-használata 
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A középiskola szimbolika használatában mindenképpen elmondható, hogy a preferált 

helyet az állami szimbólumok foglalják el. Az állami címer, himnusz és zászló mellett, 

nemzeti szimbólumként csak a zászló jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kép. A középiskola szimbolika-használata 

5.kép. Az általános iskola szimbolika-

használata 
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A három tanintézmény megegyezik abban, hogy az osztályokban az állami 

szimbólumok szinte kivétel nélkül megjelennek, ám a nemzeti szimbólumok kevesebb 

arányban, elvétve jelennek meg.  

1. ábra. Az intézmények szimbolika-használatának megoszlása 

 

 

 

 

 

 

3.3.Az intézmények belső terének vizuális nyelvhasználata 

Az iskolákban a tantermek számát és az osztályfőnök nevét is fel szokták tüntetni. Ez 

a jelzés megkönnyíti az új tanulók és az iskolába látogatók, akár szülők dolgát. Mind három 

tanintézményben találkozhatunk ilyen kiírásokkal. Figyelemre méltó az eltérés az általános 

iskola, a líceum és a középiskola jelzéseiben. Az általános iskolában és a líceumban 

egységesen minden magyar tannyelvű osztály és vezetője magyar nyelven olvasható, ezzel 

ellentétben a középiskola osztálytermei attól függetlenül, hogy magyar vagy ukrán tannyelvű 

osztályokról van szó többségi nyelven jelennek meg. 
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7. kép. A középiskola osztályának névtáblája 
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A 8. képen az általános iskola nem az osztályfőnök megnevezést használja, hanem az ukrán 

класний керівник tükörfordítását. 

A folyosót járva számos egyedi szemléltetőt találhatunk. Ezeket megkülönböztethetjük 

abból a szempontból, hogy saját kezűleg diákok és tanárok közreműködésével készült 

szemléltetők vagy kereskedelmi gyártmányok. A kereskedelmi szemléltetőkre jellemző, hogy 

többségi nyelven jelennek meg, míg a kézzel készült szemléltetők többsége általában a 

kisebbségi nyelvet használja. Ez abból az okból jelent problémát, hogy azok a diákok, akik a 

többségi nyelvet alig vagy kis mértékben beszélik, nem értik miről szólnak a szemléltetők. 

Az intézmények egészségügyi és balesetvédelmi szemléltetőit nézve színes képet 

kapunk az intézmények vizuális nyelvhasználati szokásairól. Az ukrán és magyar nyelvű 

vizuális nyelvhasználat mellett még orosz nyelvű kiírásokkal is találkozhatunk, ezeket nem 

csak nem értik, hanem el sem tudják olvasni a diákok. 

A legtöbb magyar nyelvű egészségügyi és balesetvédelmi szemléltető az általános 

iskola falain jelenik meg összesen 12. A rangsort a líceum követi 5 ábrával, míg a 

középiskolában csak magyar nyelvű kiírás nem olvasható. Ukrán nyelven a legtöbb szintén az 

általános iskolában található 48, a líceumban 32, a középiskolában 15. Orosz nyelvű vizuális 

nyelvhasználat az általános iskolában jelenik meg összesen 24 szemléltetőn. Kétnyelvű 

tájékoztató, amely a többségi és kisebbségi nyelvet is használja a líceumban egy és a 

középiskolában két kiíráson jelenik meg. A középiskola további érdekessége, amely 3 

szemléltetőt foglal magába, hogy bár a címe magyar nyelvű a tartalma ennek ellenére ukrán. 

Az intézmények összességében vett egészségügyi és balesetvédelmi szemléltetőinek száma 

142, ebből ukrán 95, magyar 17, kétnyelvű 3, orosz 24 és kevert nyelvű, azaz magyar cím 

ukrán tartalommal 3.  

8. kép. Az általános iskola osztályának 

névtáblája 
9. kép. A líceum osztályának névtáblája 
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2. ábra. Az egészségügyi és balesetvédelmi szemléltetők megoszlása intézményekként 

 

 

3. ábra. Az egészségügyi és balesetvédelmi ábrák a tanintézmények összesített adataiból %-

ban 

 

 

A 2. és 3. ábra szemlélteti, hogy akár összességében, akár a külön intézményeket 

tekintjük a preferált nyelv az ukrán nyelv. A magyar nyelvű vizuális nyelvhasználat csekély 

részben jelenik meg. 
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10. kép. A líceum diákjai által 

készített egészségvédelmi plakát 

 

12. Kép. A középiskola szemléltetője, 

ahol magyar cím és ukrán tartalom jelenik meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.kép. A középiskola ukrán nyelvű egészségvédelmi  

szemléltetője 
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Az általános iskola és a középiskola 5. osztálytól kezdve az egyes tantermek 

szaktantermeként funkcionálnak: magyar, ukrán, történelem, biológia, angol, földrajz. Az 

osztályok falain így az adott tantárgy szemléltetői jelennek meg a falakon. A líceum 

szaktermei technológiai szaktantermek: informatika, varró, közúti szabályzatokat szemléltető 

terem (KRESZ terem).  

A magyar nyelv és irodalom szaktantermekre jellemző, hogy a magyar irodalom 

nagyjai mellett, a szózat, a himnusz, az aradi vértanúk, valamint a magyar nyelv grammatikai 

rendszerére vonatkozó szemléltetők tűnnek fel. Ezek természetesen magyar nyelven 

olvashatóak. A szemléltetők abban is megegyeznek, hogy nem kézzel készített szemléltetők, 

hanem kereskedelmi plakátok, így az iskolákban ugyanazokkal a típusú és formájú 

ábrázolásokkal találkoztam. 

 

13. kép. Az általános iskola orosz nyelvű szemléltetője 

14.kép. A magyar szaktantermek 

szemléltetői 
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Az ukrán szaktantermekre a magyar szaktantermekhez hasonlóan az ukrán nyelv 

grammatikai rendszerére vonatkozó ábrák, az ukrán irodalom nagyjai, valamint alkotásaikból 

kiemelt művek olvashatóak. A szemléltetők között itt már találkozhatunk a kereskedelmi 

gyártmányok mellett kézi készítésű ábrákkal is. A szemléltetők ukrán nyelvűek. 

 

 

Az angol szaktantermek szemléltetőinek legtöbbje szintén egyértelmű módon, angol 

nyelven olvashatóak. Az előző szakteremhez hasonlóan itt is találkozhatunk kézi készítésű 

ábrákkal és piaci gyártmányokkal.  Az ábrák térképeket és az angol nyelvet beszélők 

jellemzőit és elhelyezkedésüket a világban szemlélteti. 

16. kép. Az ukrán szaktantermek kézzel készített 

szemléltetői 

15. kép. Az ukrán szaktantermek kereskedelmi gyártmányú szemléltetői 
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A történelem szaktantermeinek a falán találkozhatunk a történelem nagyjainak 

arcképcsarnokával, térképekkel, a magyar címer változásának szemléltetőjével. Az ukrán 

történelem változásait szemléltető ábrák ukrán nyelvűek. Külön a magyar történelem nagyjait, 

változásai szemléltető ábrákkal nem találkozunk. A magyar címerváltozásit bemutató plakát 

magyar nyelvű. A szemléltetők nagy része piaci gyártmányú. Az általános iskola történelem 

szaktantermén egy kézzel festett Ukrajna térkép pompázik kék-sárga színekben. A preferált 

nyelv egyértelműen az ukrán nyelv. 

 

 

 

 

 

  

17. kép. Az angol szaktantermek szemléltetői 

a 

A9 

18. kép. A középiskola történelem 

szaktantermének szemléltetői 
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A földrajz szaktantermekben a falakat a Föld felszínét, Kárpátalját, Ukrajnát, 

természeti megnevezéseket ábrázoló térképekkel találkozhatunk. A térképek kisebbségi és 

többségi nyelven is olvashatóak. A legtöbb térkép piaci gyártmányú szemléltető. 

 

 

A biológia szaktermekben a növény és állatvilágot ábrázoló szemléltetők jelennek 

meg. Érdekes módon ez az első szaktanterem, ahol a kézzel készített és kisebbségi nyelvű 

szemléltetőkkel találkozhatunk.  

 

20. kép. A földrajz szaktantermek szemléltetői 

19. Kép. Az általános iskola történelem 

szaktantermének szemléltetői 
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A líceum gépjárművezetői szaktantermében közlekedési szabályok, elsősegély-

nyújtási szemléltetőkkel, a líceum gépjárművezető képesítésén tanulók képei díszítik a 

falakat. Az osztály szemléltetői többségi nyelven olvashatóak. A tanárok a szabályzatokat a 

tanórák folyamán magyar nyelvre lefordítják.  

 

21. kép. A biológia szaktantermek 

szemléltetői az általános iskolában 

22. kép. A gépjárművezetői szaktanterem szemléltetője 

a líceumban 
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A varró szaktanteremben a varrás típusait, a varráshoz helyes testtartást, varrási 

szabályzatokat bemutató szemléltetők találhatóak. A legtöbb többségi nyelven olvasható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elemi osztályok szemléltetőiket tekintve színesebb képet mutatnak. A falakat 

zsúfolásig borítják a különböző szemléltetők. Az ábrák színesek, figyelemfelkeltőek. 

Találkozhatunk tanárok által készített tanulásra serkentő dicsőségtáblával, sorzótáblákkal, 

illemszabályokkal, a magyar abc írott és nyomtatott írásával, egészségügyi tudnivalókkal, a 

23. Kép. A gépjárművezetői szakteremben a líceum 

tanára és diákjai 

24. kép. A varró szaktanterem varró sarka 
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tanulók által készített rajzokkal, matematikai szemléltetőkkel. Az osztályokban a kézzel 

készített szemléltetők mellett a fogyasztó társadalom termékei is megfigyelhetőek. Nyelvi 

megjelenésüket tekintve találkozhatunk magyar és ukrán nyelvű plakátokkal. Az elemi 

osztályokban a preferált nyelv a magyar nyelv. 

25. kép.  A tanulók rajzai az elemi osztályokban 

 

 

 

 

 

26. kép. A tanulók névsorának megjelenése 
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27. kép. Részlet egy elemi osztály falának szemléltetőiről 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Az osztálytermekről és a tanulókról sok mindent elárulnak az osztálysarkok. Ebből 

megtudjuk, kik az osztályok tagjai, az órarendet, a felelősök rendszerét. Az osztálysarkok jól 

szemléltetik, hogy a tanulók díszítésként mit tartanak fontosabbnak az ukrán állami vagy a 

magyar nemzeti szimbólumokat, melyik nyelvet használják az osztály életének bemutatására. 

Az osztálytermek faliújságjai, osztálysarkai a szűkebb közösségek: egy-egy osztály vagy 

tanulócsoport életét, értékeit mutatják nekünk. Norris Brock Johnson (1980) szerint 

elgondolkodtató például, hogy a kisebbek tantermeiben inkább kézzel készített, egyedi 

alkotású dekorációk voltak, a nagyobbak termeiben pedig egyre több volt a kommersz, gyári 

áru. Karmacsi Zoltán (2018) felhívja arra a figyelmet, hogy a kárpátaljai magyar iskolák 

osztálysarkaira jellemző az univerzális, többségi nyelven megfogalmazott váz. Az ilyen típusú 

ábrákkal a tanulóknak nincs különösebb feladatuk csak a kihagyott helyekre kell az 

információkat behelyettesíteni. Az osztálysarok készítésnek közösségformáló és 

közösségkovácsoló szerepe van. Azáltal, hogy a tanulók és az osztályfőnökök a többségi 

nyelven megjelenő vázakat használják, az osztálysarkok készítésének élménye veszít az 

értékéből. 
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25.kép. Magyar nyelvű osztálysarkok 

29. kép. Ukrán nyelvű osztálysarkok 

28. kép. Magyar nyelvű osztálysarkok 
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Az általános iskola, a középiskola és a líceum időhasználatukban eltérnek egymástól. 

A kárpátaljai időhasználatra kettősség jellemző: a helyi vagy magyar idő szerint a közép-

európai időt értik a helybéliek, a kijevi alatt pedig azt az egy órával korábbi időt értik, ami az 

ukrán főváros időzónája. A legtöbb hivatalos helyen a kijevi időt követik, ám a 

magánszemélyek legtöbbször a helyi, vagyis a közép-európai időt használják. A legtöbb 

helyen a kijevi idő van feltüntetve, ennek ellenére a lakosság a közép-európai időt használja.  

Az általános iskolában a kijevi időt tűnteti fel, ennek ellenére a tanórák a helyi idő 

szerint kezdődnek, a líceum a helyi időt használja kiírásaiban is. A középiskola bár ukránul 

jelzi a tanórákat a csengetési rend a helyi időt követi. 

 

 

Az intézmények megegyeznek abba, hogy a folyosókat járva feltűnnek a kelet- 

ukrajnai háború4 elesett katonáiról megemlékező plakátok. A képeket tanárok és diákok 

készítették. Nyelvüket tekintve a többségi nyelvet használják. Ábrázolásukban az ukrán 

nemzeti színek: kék-sárga dominál.  Az általános iskolában a cím magyarul is megjelenik.  

                                                           
4A kelet-ukrajnai háború egy 2014. március elején kirobbant fegyveres konfliktus Ukrajna keleti részén. 2014-es 

ukrán forradalom és az Euromaidan mozgalom tevékenysége nyomán oroszbarátés kormányellenes csoportok 

tüntetéseivel kezdődött a Donecki és a Luhanszki területen. Ezek a demonstrációk egy szélesebb kelet- és dél-

ukrajnai oroszbarát tiltakozó hullám részei voltak, és fegyvereskonfliktussá eszkalálódtak a Donyecki és 

a Luhanszki Népköztársaság szeparatista erői és az ukrán kormány között. A felső vezetés augusztusi lecserélése 

előtt a szeparatistákat nagyrészt orosz állampolgárokvezették.. 

30.kép. Az intézmények csengetési rendje 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2014
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=2014-es_ukr%C3%A1n_forradalom&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=2014-es_ukr%C3%A1n_forradalom&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Euromaidan&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Donecki_ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luhanszki_ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_oroszbar%C3%A1t_zavarg%C3%A1sok_Ukrajn%C3%A1ban
https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_oroszbar%C3%A1t_zavarg%C3%A1sok_Ukrajn%C3%A1ban
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Donyecki_N%C3%A9pk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luhanszki_N%C3%A9pk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
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31. kép. A keleti háborúban elesett katonák emlékére 

készült plakátok: első képen az általános iskola, 

második képen a líceum, harmadik képen a 

középiskola szemléltetője 
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 Vallási nevelésű vizuális adat csekély mennyiségben jelent meg. Összesen 3 

fényképfelvételt sorolok ebbe a kategóriába. Az első a középiskolában egy tízparancsolatot 

szemléltető plakát, a második a líceum osztályában egy Szűz Máriát ábrázoló kép, a harmadik 

az általános iskolában egy zsoltár idézet. A hitre nevelő ábrák a kisebbség nyelvén 

olvashatóak.   

32. kép. Vallási nevelésű szemléltetők megjelenése az iskolákban 

 

A Jánosi Középiskola alsó emeletén szembetűnő egy díszes boltív, tetején egy ukrán 

idézettel. A második emeleten is találkozunk hasonló magyar példával, csupán annyi a 

különbség, hogy ez az idézet egy papírlapra filctollal lett felírva és nincs szembetűnő helyen. 

Kicsit előkelőbb helyet kapott a líceum falán egy diákok által készített Arany János idézetet 

szemléltető ábra.  

 

 

 

 

 

33.kép. Ukrán nyelvű idézet megjelenési formája a középiskolában 
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34. kép. Magyar nyelvű idézet megjelenési formája a középiskolában 

 

35. kép. Magyar nyelvű idézet megjelenési formája a líceumban 
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IV. Összegzés 

Szakdolgozatomban a Nagybégányi Általános Iskola, a Jánosi Középiskola és a Jánosi 

Mezőgazdasági Líceum nyelvi tájképét vizsgáltam.  

A munkám elején felállított hipotézisem közül beigazolódott, hogy minden osztályban 

feltűnnek az állami szimbólumok, a nemzeti szimbólumok ilyesfajta gyakorisággal nem 

jelennek meg.  

Az elemi osztályok szemléltetői színesebbek, figyelemfelkeltőbbek, többségükben tanárok 

és diákok közös munkája által létrejött szemléltetőkkel találkozunk. Ezzel ellentétben, a felső 

tagozatokban egyre inkább a fogyasztó társadalom termékei jelennek meg.  

Az intézmények fényképfelvételeit tematikájuk szerint csoportokba soroltam. A következő 

kategóriákat különítettem el: 

 Egészséges életre nevelés. Ide sorolok minden olyan képet, amely sportra, egészséges 

táplálkozásra, higiéniai szabályok betartására nevel. 

 Balesetvédelemre nevelés. Ebbe a kategóriába azokat a képeket sorolom, amely a 

közlekedési szabályokat, tűzvédelmi szabályokat, sérültek ellátását szemléltető 

szabályokat tartalmazzák. 

 Ukrán identitás erősítésére nevelés. Az állami szimbólumokat, idézeteket, az ukrán 

kultúra nagyjainak arcképcsarnokát, műveiket, az állam fontosabb eseményeinek 

ábrázolásait sorolom ebbe a kategóriába. 

 Magyar identitás megőrzésére és erősítésére nevelés. A magyar szimbólumokat, 

idézeteket, a magyar kultúra nagyjainak arcképcsarnokát, műveiket sorolom ebbe a 

kategóriába. 

A kategóriákba összesen 273 fényképfelvételt soroltam. A térképek, az osztályok 

névtáblái, a csengetési rend, az órarend, az osztálysarkok nem tartoznak bele a besorolásba. 

Az egészséges életre nevelés kategóriához 29, a balesetvédelemre neveléshez 115, a magyar 

identitás megőrzésére és erősítésére 45, az ukrán identitás erősítésére 84 vizuális adatot 

tartozik. 
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4. ábra. A fényképfelvételek megoszlása a rejtett tanterv tükrében 

 

A 4. ábra bemutatja, hogy az elsődleges helyen (42%) a balesetvédelmi szabályzatok 

állnak, ezt követi az ukrán identitás erősítése (31%), majd a magyar identitás erősítése elég 

kis százalékban (16%), végül pedig az egészségügyi nevelés (11%).  

Az egészségügyi és balesetvédelmi szabályokra nevelést fontosnak tartják az 

intézmények, csak nem kisebbségi nyelven. 67% csak többségi nyelven olvasható. Azok a 

tanulók, azonban akik nem értik a többségi nyelvet, a szabályzatokat sem értik, így a 

balesetvédelemre és egészséges életre nevelés nem nagy arányban hoz majd eredményt.  

A vizuális adatok nyelvüket tekintve ukrán, magyar, orosz, angol és kétnyelvű feliratok. 

368 fényképfelvételt soroltam be nyelvi megjelenésük alapján. A besorolásban a térképek, az 

ajtók névtáblái nem szerepelnek. A 368 fénykép közül 218 ukrán, 112 magyar, 18 orosz, 16 

kétnyelvű és 4 angol felirat jelenik meg. Mint az előző csoportosításban itt is az ukrán nyelv 

megjelenése nagy százalékot mutat. Az orosz nyelvű kiírások bár kis részben, de jelen vannak 

az intézményekben, de mivel a tanulók nem tanulnak oroszul, ezeket el sem tudják olvasni. 

11%

42%31%

16%

Egészségügyi

Balesetvédelmi

Ukrán identitás erősítése

Magyar identitás erősítése
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5. ábra. A fényképfelvételek nyelvi megoszlása 

 

A 4. Ás 5. ábrán az ukrán nyelv fölényeskedik. A változtatás lehetősége a pedagógusok 

kezében áll. Szabó Tamás Péter jól rávilágít ennek jelentőségére. Az iskolarendszerben a 

diákoknak javarészt a fogyasztó szerepe van kiosztva, a tanárok pedig a piac irányítóiként, 

termékelosztókként működnek: ők minősítik a szellemi javakat, ők címkéznek egyes 

eszméket követendőnek, kívánatosnak, elfogadhatónak vagy éppen elfogadhatatlannak. Ebben 

a szellemi marketingben kiemelkedő szerepet játszanak a szemléltető eszközök, amelyek 

segítségével több csatornán keresztül – hanggal és képpel – erőteljesebben lehet hatni a 

diákokra, mint csupán beszéddel (Szabó 2013). Tehát az intézményvezetők és pedagógusok 

feladata, hogy a diákok felé nemzeti értékeinket megfelelő képen és mennyiségben 

közvetítsék és majd ők is megőrizzék, továbbadják. 

A nemzeti identitás megőrzésére az iskolák nem fektetnek különösebb hangsúlyt, ezzel 

ellentétben az állami szimbólumokba lépten, nyomon belebotlunk. Ezáltal a tanulók azt is 

érezhetik, hogy saját nemzeti kultúrájuk és identitásuk nincs olyan jelentős, mint az állami 

értékek. Dudics Katalin (2014) rámutat arra a tényre, hogy a nyelvmegtartás szempontjából is 

kedvező szemléletet leghatásosabban az iskolák közvetíthetik, hiszen a fiatalok ebben az 

intézményben találkoznak először konkrétan a nyelvhasználatukra vonatkozó véleményekkel, 

értékelésekkel. „Az anyanyelvi nevelés folyamata során sztereotípiákat oszlathatunk, 

terjeszthetünk, legalizálhatunk és konzerválhatunk a mindenkori választott ideológiának 

megfelelően” (Beregszászi 2011: 59). Az oktatási intézményeknek van tehát legnagyobb 

szerepük abban, hogy a fiatalokban milyen kép alakul ki az egyes nyelvekről, és ami a 

218

112

18 16
4

urán nyelvű magyar nyelvű orosz nyelvű kétnyelvű angol nyelvű



39 
 

legfontosabb, anyanyelvükről. A vizuális nyelvhasználat az intézmény nyelvi ideológiáját 

szemlélteti. A tanulók identitásának alakításában nagy szerepe van, mivel az iskola nyelvi 

tájképének nemcsak szemlélői ők, hanem alakítói is: „Egy-egy magyar, vagy részben magyar 

nyelvű oktatási intézmény a kisebbségi nyelvű feliratok, iratminták használatával jelzi, ebben 

az intézményben magyar diákok is tanulnak, magyar oktatók is tanítanak. A magyar nyelv 

használata a hivatalos nyelv mellett egyrészt lehetőséget teremt a beszélők anyanyelv 

használatára, másrészt ösztönözheti őket arra, hogy bátran használják anyanyelvüket más 

hivatalos színtereken is” (Ferenc 2012).  
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Резюме 

У роботі я досліджувала мовний ландшафт Великобейганської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Яношівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Яношівського аграрного ліцею.  

З гіпотез, які були поставлені на початку роботи підтвердилося те, що у всіх класах 

присутня державна символіка, а національна символіка не проявляється у таких 

масштабах.  

Ілюстративні матеріали початкових класів значно різнобарвніші, більшість з яких 

були створені зусиллями вчителів та учнів. На відміну від цього, у вищих класах 

поступово збільшується рівень центрально друкованого ілюстративного матеріалу.  

Фотознімки, які були зняті в закладах були класифіковані у групи наступним чином: 

 Виховання здорового образу життя. Сюди відносяться всі знімки, які спрямовані 

на виховання спорту, здорового харчування та дотримання правил гігієни. 

Всього 29 знімків. 

 Виховання до протидій від нещасних випадків. У цю категорію відносяться 

фотографії, які вмістять у собі правила дорожнього руху, протипожежні правила 

та інформації щодо першої медичної допомоги. Всього 115 знімків.  

 Виховання української національної ідентичності. Державна символіка, цитати, 

портрети діячів української культури та мистецтв, визначні державні події. 

Всього 84 знімків 

 Виховання та збереження угорської ідентичності. Угорська символіка, цитати, 

портрети діячів української культури та мистецтв, визначні національні свята. 

Всього 45 знімків 

Всього було класифіковано 273 фотознімків. Карти, класні дошки та куточки, 

розклад дзвінків та уроків не враховувалися.   

Рисунок №4 показує те, що серед ілюстративного матеріалу переважає виховання 

до протидій від нещасних випадків (42%), після нього ідуть картини що направлені на 

виховання української ідентичності (31%), наступними являються постери щодо 

виховання та збереження угорської ідентичності (16%), і завершує перелік виховання 

здорового способу життя (11%). 

Школи не звертають велику увагу на виховання національної ідентичності, але 

всюди можна зустрічати українську символіку. За допомогою цього усні можуть 
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відчувати те, що їхня нація та культура не являється такою важливою, як державні 

цінності.  

На підвищення рівня ідентичності національних меншим потрібно звертати значні 

більшу увагу, щоб не допустити такий розрив серед категорій.  

Правила протидій від нещасних випадків та здоровий спосіб життя дуже важливі з 

точки зору шкіл, але 67% такого матеріалу зроблені на державній мові. Але учні, які 

його не розуміють просто не зможуть зрозуміти правила, тому виховання такого 

напряму не зможу досягти визначних результатів.  

За мовними ознаками присутні ілюстративні матеріали на українській, угорській, 

російські та англійській мовах, а також одразу на двох мовах. У процесі класифікації не 

були враховані таблички шкільних класів. Із 368 знімків 212 були зроблені на 

українській мові, 112 – на угорській, 18 – на російській, 16 – двомовні, та 4– на 

англійській мові. Як і у попередній класифікації і тут переважає українська мова. Також 

присутня і російська мова, але із-за того що учні його не вивчають його не зможуть і 

зрозуміти.  

На рисунку №4 та №5 переважає українська мова. Можливості для змін знаходиться 

у руках педагогів. Томаш Питер Сабо дуже добре висвітлю важливість цього. У 

шкільній системі учням дістається роль споживача, а викладачі являються керівниками 

ринку: вони оцінюють духовні цінності, вони направляють нас на «вірний шлях», і 

називають що є правильним або неправильним. У цьому духовному маркетингу дуже 

велика роль ілюстративного матеріалу, за допомогою яких вони значні більшій мірі 

можуть впливати на учнів(Szabó 2013). Так, завданням директорів та викладачів 

полягає в належному висвітлення національних цінностей, а також направлення учнів 

на їх збереження.   
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Melléklet 

Az alábbi melléklet az általános, közép illetve a líceum vizuális nyelvhasználatának 

sajátosságait szemlélteti képekben. 

 

1.kép. A középiskola tűzvédelmi 

eszközei ukrán felirattal 

2.kép. A líceum diákjai által készített plakát a dohányzás káros 

hatásairól, magyar nyelven 

3.kép. Az általános iskola orosz nyelvű elsősegélynyújtást 

ábrázoló szemléltetői 
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4.kép. A középiskola alsó tagozatának magyar nyelvű dicsőségtáblája 

5.kép. Az általános iskola magyar nyelvű balesetvédelmi 

plakátja 
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6.kép. Az általános iskola magyar nyelvű olvasásra búzdíó kiírása 

7.kép. Az általános iskola alsó tagozatában, magyar nyelvű 

jótanács gyerekeknek kiírás 


