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Tankönyvelemzésről egy konkrét példán keresztül

1. A hazai és külföldi tankönyvkutatásokról
A hazai tankönyvkutatás legilletékesebb fórumai a Tankönyvesek Országos 

Szövetsége által 1990 óta megrendezett tankönyvelméleti (valamint a tankönyvvel 
mint taneszközzel foglalkozó) tanácskozások (B. Fejes 2002, 13). A Szövetség 2002-
ben kiadott kötetében (Karlovitz 2002) számos hasznos elméleti, történeti és értékelő 
tanulmány olvasható, amely a tankönyvkutatás hazai gyakorlatához ad hátteret.1

A tankönyvkutatásnak világszerte rengeteg fontos műhelye, óriási irodalma 
van (Fischerné Dárdai 2000, 498-508). Abban, hogy kielégítően eligazodhassunk 
mindebben, egy norvég kutató (Johnsen 1993) nemcsak alapos bibliográfi át állított 
össze, hanem tematikailag is feldolgozta ezt. Tovább egyszerűsítheti az érdeklődő 
olvasó munkáját, ha elfogadjuk F. Stein rendszerezését (Stein 1991, 754), aki a kö-
vetkező szempontokat javasolja a tankönyvek tárgyalása szempontjából: (1) a tan-
könyv mint politikum; (2) a tankönyv mint pedagogikum és a (3) tankönyv mint 
információhordozó médium.

A politikum a tankönyvkutatás talán legátfogóbb szempontja, mert egyetlen 
országnak sem közömbös, hogy a szomszédos, illetőleg a távolabbi országok tan-
könyveiben hogyan jelenítik meg történelmét, nemzeti értékeit. A tankönyvkutatás 
politikájának (Pöggeler 1985; Michael 1990; Apple et al. 1991) témakörében német 
oktatáspolitikusok – többek között magyar partnerekkel is – rendszeresen rendeztek 
közös konferenciákat (Hillers 1985; Hofmeister-Hunger 1987).

Egy tankönyvkutatásban a további két szempont: a tankönyvnek mint peda-
gogikumnak, valamint információhordozó médiumnak az elkülönítése aszerint ér-
vényesül (B. Fejes 2002, 14), hogy benne a tartalmi tényszerűségét, korszerűségét, 
tudományos hitelét, teljességét-részlegességét stb. helyezik-e mérlegre (Anderson 
et al. 1981); avagy inkább a tartalom érvényesülési-érvényesítési módjait, eljárásait 
(Hacker 1980; Laubig et al. 1986). 

1 Mindazonáltal szerencsére éppen szűkebb szakterületünk, a magyar mint idegen nyelv gyarapodó tanköny-
veire vonatkozó tankönyvkritika (mint sajátos – elméletet és gyakorlatot szembesítő – szakirodalmi műfaj) 
valójában elébe is ment a hasonló irányú hazai törekvéseknek, és immár egyre gazdagodó (szempontrend-
szerében sokoldalú és elemzéseiben színvonalas) kutatásokat, jól hasznosítható eredményeket mondhat 
magáénak. Szűkebb – e téren tapasztaltabb – szakmánk tehát a tágabb – még éppen csak kibontakozó 
– hazai keretekkel szembesül ezúttal. Remélhetőleg továbbra is sikeres kezdeményezőként. (A szerk.)
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A tankönyvkutatás egyik legáltalánosabb feladata, hogy az egyes tantárgyak 
céljait közvetlenül szolgáló tankönyvek folyamatos elemzéseiben egymásra vonat-
koztatva értékeljék ezeknek a szempontoknak (politikum, pedagogikum, informá-
cióhordozó médium) az érvényesülését (Foxman 1999; B. Fejes 2002). Ezen kívül 
egyik konkrét feladata az egyes tankönyvek (vagy tankönyvcsaládok) hasonló 
szempontrendszer szerint való elemzése. A következő fejezetben egy ilyen szem-
pontrendszerről számolok be, s ennek kiindulási alapját, szerves részét alkotja a fent 
ismertetett három tankönyvkutatási szempont.

2. A tankönyvelemzés egy lehetséges szempontrendszere
2.1. Miért van szükség a tankönyvelemzés egységes szempontrendszerére?

A kérdés megválaszolása előtt áttekintést kívánok nyújtani a hazai tankönyv-
piacon bekövetkező változásokról, hogy ezzel is alátámasszam saját álláspontomat 
is, amely szerint igenis szükség van egy egységes szempontrendszerre.

Az 1985-ös közoktatási törvény után a pedagógusok megnövekedett autonómia-
igényét egyre inkább frusztrálta az egy tankönyvű világ, hiszen nemcsak a tanterv 
irányító szerepe erodálódott, hanem a tankönyveké is (Vágó 1997). Az új útkeresés 
lehetséges forrásai a kísérleti iskolák, az alternatív műhelyek közös konferenciái vol-
tak – de ekkor még lényegében elhanyagolható szerepük volt a kísérleti tankönyvek-
nek az új programok terjesztésében. Az innovátoroknak sem anyagi eszközeik, sem 
lehetőségük nem volt arra, hogy bekerüljenek a hivatalos tankönyvforgalmazásba. 
Ennek ellenére a jelentősebb iskolakísérletek szinte mindegyikében színvonalas 
taneszközfejlesztő munka folyt, megteremtve a bázisát annak a tankönyvkínálatnak, 
amely elengedhetetlen volt a rendszerváltás után beinduló tankönyvpiacnak.

1991-ben az állami tankönyvkiadási monopólium és az állami tankönyvellátási 
kötelezettség egyidejű megszűnésével (Vágó 1997) a következő néhány évben a 
tankönyvpiac bőséges kínálata jelentősen felkavarta az addigi állóvizet. Mára az 
is nyilvánvalóvá vált, hogy a közoktatási rendszerben az 1990-es években lezajlott 
tartalmi változások legfőbb mediátorai a tankönyvek voltak (Vágó 1997). 

Az 1993. évi Közoktatásról szóló LXXIX. törvény a pedagógusok jogává tette 
az oktatásban alkalmazott tankönyvek, tanítási segédletek és taneszközök megvá-
lasztását. Ezzel párhuzamosan pedig a tankönyvkínálat meglódulása igazi szabadság-
élményt adhatott a pedagógusoknak. Ennek az időszaknak az egyik következménye 
az volt, hogy szinte mindenki vállalkozott a saját szaktárgyában több kiadvány ki-
próbálására, a gyermekek pedig – egy-egy tantárgy tanulása folyamán – évente más 
és más tankönyvcsaládhoz tartozó könyvet használtak. Ezek a könyvek gyakran nem 
épültek szervesen egymásra, sőt előfordulhatott, hogy egy osztályban egyidejűleg 
3–4 különböző pedagógiai paradigmát képviselő tankönyvcsaládból oktattak.
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Ennek a problémának a megoldására – többek között – az 1996-os törvény-
módosítás 19. § (1) b/ bekezdése úgy rendelkezik, hogy a pedagógus a helyi tanterv 
alapján, a szakmai munkaközösség véleményének a kikérésével választhatja meg a 
tankönyveket. Ugyancsak a szakmai egyeztetést kényszeríti ki a 48. § (1) b/ pont, 
melynek alapján: „A pedagógiai program elfogadásának folyamatában kell dönteni 
a nevelőtestületnek az adott iskolában alkalmazott/alkalmazandó tankönyvekről, 
taneszközökről, pontosabban az alkalmazhatóság elveiről”.

A liberalizált tankönyvkiadás orientálásának legfontosabb eszköze, hogy az 
oktatási és kulturális miniszter törvénybe foglalt jogkörénél fogva szabályozza 
„a tankönyvvé nyilvánítás rendjét, a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, és 
a tankönyvjegyzékről való törlés és a tankönyvtámogatás rendjét”. A tankönyvvé 
nyilvánítás tartalmi és technikai feltételeit is a törvény határozza meg, mely a testü-
let jogává teszi, hogy javaslatot tegyen egy adott könyv tankönyvjegyzékbe történő 
felvételére.

Bár a szakmai autonómia teljes tiszteletben tartását mutatja, hogy a pedagógusok 
szabadon használhatnak az oktatás folyamán bármilyen kiadványt, a tapasztalatok 
szerint a hivatalos tankönyvjegyzék (l. az 1. adatot a Források között) mégis meg-
határozó jelentőségű a tankönyvpiac valamennyi résztvevője számára (Vágó 1997). 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a tankönyvpiac minőségvédelmét a szakmai 
kontrollt jelentő jóváhagyási eljárással tudja biztosítani, az iskolák számára a tan-
könyvlista pedig nemcsak a minőség garanciáját jelenti, hanem igen részletes infor-
mációkat is nyújt a tankönyvkínálatról. A tankönyvszerzők számára pedig kétségkívül 
rangot jelent a listára való felkerülés. A Minisztérium a tankönyv-engedélyezés, mint 
hatósági funkció mellett valódi szolgáltató szerepet is vállal. Minden év januárjában 
kiadja és eljuttatja az iskolákba a tankönyvjegyzékeket. Egy-egy csomag az iskolafo-
kozatnak megfelelő alap- vagy középfokú tankönyvjegyzékből, nyelvkönyvjegyzék-
ből, a tanulást segítő kiadványok jegyzékéből, a tankönyveket megjelentető kiadók, 
forgalmazók címjegyzékéből, a kiadók tankönyvellátásával kapcsolatos tájékoztató-
jából és a megrendelőlapokból áll össze. Az állami közvetítőszerep itt véget ér, mert 
a megrendeléseket már közvetlenül a kiadókhoz juttatják el az iskolák.

 Ezen kívül, mivel előfordul, hogy a tankönyvek egy-egy tankönyvcsalád 
részeiként kerülnek a piacra, illetve elméletileg a nyomtatott tanulói segédletek leg-
fontosabb elemei, taneszközöknek is minősülnek (Falus, 1998: 331; Tompa, 1997). 
Ne feledkezzünk meg tehát a taneszközökről sem, mint általános gyűjtőfogalomról. 
A pedagógusi munkát a taneszköz-ajánlások segítik (l. a 2. adatot a Források között). 
Ezen a ponton van létjogosultsága egy egységes, tankönyvelemzési szempontrend-
szernek. A gyakorló pedagógusok ezeket a szempontokat felhasználva, mérlegelve 
képesek lesznek eldönteni azt, hogy az adott évfolyam, az adott osztály NAT által 
előírt céljaihoz melyik tankönyv illik a legjobban.
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2.2. A tankönyvelemzés egy lehetséges szempontrendszere

A következő tankönyvelemzési szempontokat tartom leginkább megfelelőnek:
I)  A tankönyvvel kapcsolatos háttér-információk

A) Tágabb háttér
a) a tankönyv előzménye

B) Szűkebb háttér
a) a tankönyv kiadója (a kiadó profi lja, reputációja, a termék promóciója, 

elérhetősége)
b) a tankönyv szerzője (korábbi munkássága, tankönyvei) vagy szerzői

II) A tankönyv mint információhordozó médium leírása
A) A tankönyv fi zikai paraméterei

a) méretei
b) súlya
c) papírminősége
d) betűtípusa
e) borítója
f) kötése
g) példányszáma
h) ára
i) kiegészítői (pl. tanári kézikönyv, CD-melléklet, videokazetta, stb.)

B) A tankönyv szerkezete
a) Megastruktúra
 (i) előszó
 (ii) használati útmutató
 (iii) források
 (iv) bibliográfi a, ajánlott szakirodalmak jegyzéke
b) Makrostruktúra
 (i) a tankönyv tagolásának szervezési elvei
 (ii) a közölt tananyag jellege (szöveges, képi és ezek viszonya)
c) Mezostruktúra
 (i) utalószövegek (más típusú, nem a tananyaghoz szorosan kapcsolódó 

tudástartalomra)
 (ii) rendezőszövegek (élőfej, élőláb, stb.)
d) Mikrostruktúra
 (i) a tagolás elemei (tartalomjegyzék, szöveges tananyag, feladatok, be-

szélgetést generáló képek, házi feladatok, kérdések, stb.)
 (ii) illusztrációk
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III) A tankönyv mint pedagogikum
A) A tankönyv és az adott oktatási előírások összehasonlítása

a) a célok összehasonlítása a NAT-tal vagy bármilyen más oktatási előírással 
(pl. nyelvvizsga-szabályzat, szakmai vizsgakövetelmény stb.)

b) a tankönyvből megszerezhető tudástartalmak tételes felsorolása 
B) A tankönyv tartalma

a) a tankönyvszövegek nyelvi természete, vizsgálata
b) a feladattípusok elemzése, jellemzői

IV) A tankönyv mint politikum
A) a tankönyvben megtalálható nemzeti, nemzetközi információk feltérképezése
B) a tankönyvben megtalálható nemzeti imázs

V) A tankönyv használatával kapcsolatos információk
A) a tankönyv használhatósága a célzott (tanulók) és a nem célzott (szülők, tanu-

lást segítők) közönség szempontjából (lásd II) A) pont: fi zikai paraméterek)
B) az ajánlott adatok hozzáférhetősége, ellenőrizhetősége
C) a tankönyv haszna társadalmi szempontból

A tankönyvvel kapcsolatos háttér-információk azért lehetnek érdekesek a pe-
dagógus szempontjából, mert nyomon tudja követni, hogy milyen előzményekkel 
számol a tankönyv. A kiadót és a szerzőt/szerzőket az általuk képviselt pedagógia 
irányzatok miatt érdemes (meg)ismerni.

Egy tankönyv információhordozó médiumként való leírása a tankönyv fi zikai, 
illetve szerkezeti paramétereiből áll. A fi zikai paraméterek áttekintése a tankönyv-
használók igényei és lehetőségei szempontjából (használhatósági kritériumok: V) 
pont) fontosak. A tankönyv szerkezete általános képet ad (a) a megastruktúráról: 
a makrostruktúrát és a tankönyvön kívüli részt magában foglaló rendszer (vö. Fó-
ris, 2002: 9); (b) a makrostruktúráról: a tankönyv tagolása, elrendezése (vö. Fóris, 
2002: 9); (c) a mezostruktúráról: a tankönyv részét képező, de ahhoz szervesen csak 
közvetetten kapcsolódó elemek (utalások, élőfej, élőláb, a fejezetek megtalálását 
segítő színek, stb.) (vö. Fóris, 2002: 9); (d) a mikrostruktúráról: a makrostruktúra 
elemeinek vizsgálata (tartalomjegyzék, szöveges tananyag, feladatok, beszélgetést 
generáló képek, házi feladatok, kérdések stb.) (vö. Fóris, 2002: 9).

Jelen tanulmány a fenti strukturalista elemek terminológiáját (mega-, makro-, 
mezo-, mikrostruktúra) a lexikográfi ából vette át (Fóris 2002; Hartmann 2001, 
62-66). A lexikográfi ában ezen szempontok segítségével szótárakat elemeznek, s 
az elnevezések a szerző véleménye szerint találóak, és könnyen adaptálhatóak a 
tankönyvelemzésekre is.
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A tankönyvvel kapcsolatos további vizsgálódáshoz tartozik a benne foglalt 
tudásanyag és egy elérendő eredmény tartalmának (vizsgaelőírás, érettségi követel-
ményrendszer, NAT stb.) leírása és összehasonlítása. Az oktatási előírásokat tartal-
mazó dokumentumokat a pedagógus a tankönyv céljai, szintje (kezdő, haladó stb. 
szint például a nyelvtanulóknál) és jellege alapján válogathatja össze. A tankönyv 
tartalmának elemzése a tanórák didaktikai megoldását segítheti, módosíthatja vagy 
meghatározhatja. A feladattípusok áttekintése a tanórán megoldandó feladatok ál-
talános keretét adja, illetve segít a házi feladatok összeállításában.

Egy tankönyv politikumként való feltérképezése a nemzeti tudat, az identitás, 
az imázs szempontjából érdekes kérdés. Nyilván ezeket az információkat mindegyik 
tantárgy hordozza – hiszen mindegyiknek van magyar vonatkozású része –, azon-
ban hangsúlyosan a történelem, a magyar irodalom, a magyar nyelv vagy a magyar 
nyelv tanítása külföldieknek, az ének-zene, a rajz órákon és tankönyvekben lehet 
megtalálni.

A szempontrendszer legutolsó pontjaként a használhatóság kritériumának fel-
térképezése azért fontos, mert a pedagógus – belehelyezkedve a diák (és szülei) 
anyagi, szellemi és fi zikai lehetőségeibe – elérheti, hogy praktikus szempontokat is 
bevonjon egy tankönyv elemzésébe.

2.3. A taneszközcsomag-elemzés kérdéséről
Manapság rengeteg olyan tankönyv létezik, amely egy taneszköz-csomag 

részeként kerül a piacra. Ezeknek a taneszköz-csomagoknak a további elemeit a 
pedagógusnak előzetesen érdemes és kell is vizsgálnia, mert ezek nélkül az éves 
tanmenet nem állítható össze.

A következő szempontokat tartom követendőnek a taneszköz-csomag további 
elemeinek, taneszközeinek az elemzésekor:
I) A taneszközcsalád taneszközeinek mint információhordozó médiumoknak   
 a leírása

A) A taneszközök számbavétele
a) tanári eszközök
 (i) háromdimenziós tanári demonstrációs eszközök
 (ii) nyomtatott tanári segédletek
b) tanulói eszközök
 (i) háromdimenziós tanulókísérleti és munkaeszközök
 (ii) nyomtatott tanulói segédletek
c) oktatástechnikai taneszközök
 (i) oktatástechnikai anyagok
 (a) auditív információhordozók
 (b) vizuális információhordozók
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 (c) audiovizuális információhordozók
 (ii) oktatástechnikai eszközök
 (a) auditív eszközök
 (b) vizuális eszközök
 (c) audiovizuális eszközök

B) A taneszközök fi zikai paraméterei
C) A taneszközök felépítése, szerkesztettsége

II) A taneszköz mint pedagogikum
A) A taneszköz és az adott oktatási előírások összehasonlítása
B) A taneszköz tartalma

III) A taneszköz mint politikum
A) a taneszközben megtalálható nemzeti, nemzetközi információk feltérké-

pezése
B) a taneszközben megtalálható nemzeti image

IV) A taneszköz használatával kapcsolatos információk
A) a taneszköz használhatósága a célzott (tanulók) és a nem célzott (szülők, ta-

nulást segítők) közönség szempontjából
B) a taneszköz haszna társadalmi szempontból

A taneszközök (csoportosításukat lásd: Falus 1998: 331; Tompa 1997) vizsgá-
latakor a pedagógusnak a taneszköz használatával kapcsolatos kérdéseket (óraszer-
vezési kérdések, otthoni felkészülés lehetősége stb.) kell átgondolnia.

3. Taneszközcsalád-elemzés egy konkrét példán keresztül

A taneszköz-család elemzésének témájául az Erdős József és Prileszky Csilla 
(1999) által írt Halló, itt Magyarország! (Magyar nyelvkönyv külföldieknek) című 
magyar nyelvet oktató tananyagcsomag második, többnyelvű szószedettel bővített 
kiadását választottam.

3.1. A taneszközcsaláddal kapcsolatos háttér-információk
A taneszközcsomag előzményeivel kapcsolatban az szögezhető le, hogy első 

kiadását 1992-ben adta ki az Akadémiai Kiadó, Budapesten. 1995-ben készült el 
a bővítése egy többnyelvű szószedettel, majd 1999-ben változatlan utánnyomásra 
került sor. 
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A megjelentető, az Akadémiai Kiadó az egyik legjelentősebb kiadó Magyar-
országon. Reputációja kiváló. Profi ljába tartozik a humán- és társadalomtudományi, 
természettudományi szakkönyvek kiadása, nyelvkönyvek, lexikonok, folyóiratok, 
doktori értekezések megjelentetése. A termék könyvesboltokban vásárolható meg, 
és a nagyobb könyvtárakban is elérhető.

3.2. A taneszköz-csomag mint információhordozó médium leírása
Az elemezni kívánt taneszközcsomag egy kétkötetes könyvből áll, melyhez két 

hangkazetta tartozik, illetve egy kiegészítő füzet, mely szójegyzéket és nyelvtani ki-
fejezések tartalmaz. A továbbiakban a szerző a tananyag-csomag egyes elemeit külön-
külön vizsgálja. Mivel a tankönyvek anyaga a legterjedelmesebb, ez olvasható majd az 
elemzés legvégén, először a kiegészítő füzet, majd a kazetták elemzésére kerül sor.

3.2.1. A kiegészítő füzet elemzése

3.2.1.1. A kiegészítő füzet fi zikai paramétereinek leírása
A kiegészítő füzet borítója piros és fehér. Már első látásra sem követi a két 

nyelvkönyv külső megjelenését, bár azonos méretű azokkal: A/4-es lapokból áll. 
Sőt borítóján nincs feltüntetve az sem, hogy melyik tankönyvhöz tartozik. Ha en-
nek az lenne a magyarázata, hogy a szójegyzék, illetve a nyelvtani kifejezések 
gyakorlatilag nem szerves részeit képezik a két tankönyvnek, akkor viszont inkább 
felhasználóbarát külcsínt kellett volna kitalálni neki. Sokkal praktikusabb lenne, ha 
ez a kiegészítő füzet (még ha vastagabb is) egy zsebben elférő, kisalakú kötet lenne, 
ami bárhol elővehető.

A mai, csúcstechnológiát is felhasználó világban hasznos lenne ezt a tananyag-
csomagot tovább bővíteni pl. teszteket tartalmazó CD-ROM-mal, videokazettával, 
nyelvtani táblázatokkal – ahogyan ezt a Hungarolingua kötetei (Hlavacska et. al. 1993, 
1996, 1999) teszik. Ezek az anyagok egyrészt megkönnyítenék a nyelvtanulók dolgát, 
könnyebben rávenné őket a magyarul gondolkodásra, illetve mankót adnának a tanár 
részére is, hiszen módszertanilag egy jól kidolgozott „tantervet” kapna a kezébe.

3.2.1.2. Szerkezeti elemzés
A kiegészítő füzet két különálló tömbre van osztva: egy szójegyzék és egy 

nyelvtani kifejezések rész található meg benne. A szójegyzékben a magyar szavak 
ábécérendben vannak feltüntetve a szavak. Többnyelvű: angol, német, magyar, fran-
cia és olasz nyelven szerepelnek benne az új kifejezések.

A magyar és a francia oszlop között mindegyik oldalon található két kisebb 
oszlop. Az egyik oszlopban a következő betűk találhatók meg:

e (=egyéb szó?), f (=főnév?), i (=ige?), m (=melléknév?).
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Azt, hogy ezek a betűk valójában mit takarnak, csak a magyar anyanyelvű pe-
dagógus találhatja ki, mert sem a kötet elején, sem a végén sajnálatos módon nincs 
semmiféle jelmagyarázat, csak a nyelvtani kifejezések között van feltüntetve az egyéb 
szavak, főnév, ige, illetve melléknév magyar szavak mellett egy-egy e, f, i és m betű.

A másik oszlop leckeszámokat tartalmaz a következő módon: pl. I/4 (=az első 
kötet 4. leckéje). Sajnos itt sincs megmagyarázva pontosan, hogy ez mit jelenthet, 
így az egyéni tanulás során ezek a további információk csak zavart okoznak.

Érdemes lenne kiegészíteni ezt a kötetet egy előszóval – feltüntetve azt, hogy pon-
tosan melyik tankönyv tartozéka; vagy ha nem tartozéka, akkor ne legyen ott, hogy a 
Halló, itt Magyarország! tankönyvek melyik leckéjében tűnik fel az adott szó.

3.2.1.3. A kiegészítő füzet mint pedagogikum elemzése
A szójegyzék kb. 2800 szót tartalmaz, ami a középfokú szint szókincsének fe-

lel meg.
A nyelvtani kifejezések rész felépítése azonos: angol, német, magyar, francia 

és olasz nyelven közli a nyelvtani terminusok megfelelőjét.
Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon mire jó ez, hiszen a tankönyvek csak 

a nyelvtani táblázatoknál említik ezeket a kifejezéseket, a leckék végén lévő nyelv-
tani magyarázatoknál pedig kerülnek bármilyen nyelvtani terminológiát. A szerző 
véleménye szerint csak azoknak a tanulóknak érdekes ez a rész, akik nyelvészeti 
szempontból is vizsgálják a magyart mint idegen nyelvet.

3.2.1.4.  A kiegészítő füzet mint politikum elemzése
A kiegészítő füzetet mint politikumot vizsgálni nem célszerű, mert a nemzet-

képre vonatkozó információkat nem tartalmaz.

3.2.1.5. A kiegészítő füzet használhatósága
A kiegészítő füzettel kapcsolatos használhatósági kritériumokat a fenti elem-

zésbe folyamatosan beépítettem.

3.2.2. A taneszközcsomag hangkazettáinak elemzése

3.2.2.1. A hangkazetták fi zikai leírása
A kazetták egységes jelleget mutatnak, illeszkednek külső megjelenésükben a 

tankönyvekhez. Ugyanaz a kép van a kazettákon, mint ami a könyvek előlapján. A 
piros–fehér–zöld feliratot megtartja. A kazetta hátoldalán a következő felirat olvas-
ható: “This recording is copyright and unauthorized copying is strictly prohibited” 
(azaz ezt a kazettát törvény védi, másolása szigorúan tilos). Ha következetesen ra-
gaszkodnának a szerzők a négy nyelvű (angol, német, francia és orosz) feliratokhoz, 
akkor jogos lenne ezt a szöveget is mind a négy nyelven feltüntetni, hiszen nem 
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lehetünk biztosak benne, hogy akinek a kezébe kerül az oktatócsomag, az éppen 
angolul beszél. Ha viszont az angol nyelv választása ez esetben tudatos volt, akkor 
ne legyen a könyveken sem több nyelven, csupán angolul a felirat: Hungarian for 
foreigners. Bár a kazettákon fel van tüntetve, hogy mely leckék anyagát tartalmaz-
zák, érdemes lenne ezt a borítón is feliratozni. Más nyelvi kazettákon fel szokták 
tüntetni a szereplők neveit, a készítőket, a hangmérnököt, a stúdiót, ahol készültek a 
felvétele – ezek az információk itt teljesen hiányoznak. Ettől mintha hitelét vesztené 
a magnón elhangzó tananyag. 

3.2.2.2. Szerkezeti elemzés
A hallgatható szövegeket a hangkazetták tartalmazzák. Minden lecke A részére 

teljesen, a B mintapárbeszédek közül néhányat.
A hangkazetta a következőképpen kezdődik: „Halló, itt Magyarország! Magyar 

nyelvlecke külföldieknek. Első lecke. Milyen ez a szálloda?”
Ha a könyveken és a hangkazettákon is „Magyar nyelvkönyv külföldieknek” 

megnevezés szerepel, miért használják a szerzők jelen esetben a nyelvlecke szót? Ez 
teljesen kezdő szinten zavarokat okozhat – főleg tanári segítség nélkül.

Minden lecke között ugyanaz a zenei bejátszás hallatszik. Egy hang bemondja 
a lecke számát és a címét.

Az A rész mindennapi párbeszédeket tartalmaz, egy téma köré csoportosítva. 
A szövegek valóban jók és kommunikatívak, csak a szerző olvasata szerint nem 
hitelesek. A szavak túlságosan jól kiejtettek, nem tükrözik a hétköznapi szituációk 
spontaneitását, a hanghordozás erőltetett. Nincsenek háttérzajok (néha halljuk, ha 
valaki csenget, pl. a VI. leckében (első könyv), de ez sem következetes, hiszen 
a IX. leckében (első könyv), amikor kellene hallanunk a csengőt, az nem szól), 
nem életszerű tehát az előadásmód. (Kivétel ez alól pl. a XII. leckében (első 
könyv), mikor Irén és Paul táncolnak. Itt zenét lehet hallani, de ez is elhallgat 
nemsokára.) 

A B rész szintén szituációkat gyakoroltat, csak a feladatok előtt a gyakorlatok 
meg vannak számozva. A könyv itt sem követi a hangzó anyagot. Ezt hallhatjuk: 
„első gyakorlat”, a tankönyvben viszont a szövegek és képek előtt csak számok áll-
nak. Megfi gyelhető, hogy van néhány lecke, ahol a B részben kihagynak egy-egy 
feladatot a kazettáról. Nincs megjelölve, hogy melyik rész nem található meg a ka-
zettákon. Ennek orvoslására talán egy kis magnó jelével [ ] meg kellene jelölni a 
hangkazettákon fellelhető szövegeket.

Jobban ki lehetne használni a hangkazetta adta lehetőségeket érdekes szövegek 
hallgattatásával, színes szituációk, hangok becsempészésével. Ez mindenki számára 
szórakoztató lenne.
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3.2.2.3. A hangkazetták mint pedagogikumok elemzése
A hangkazetták beillesztése egy taneszközcsomagba az 1990-es évek végén igen 

időszerű volt. Manapság azonban a tanulók CD-ket hallgatnak inkább – bár tech-
nikailag biztosan rendelkeznek magnóval vagy walkmannel, így a meghallgatásuk 
még ma sem ütközik akadályokba.

3.2.2.4. A hangkazetták mint politikum elemzése
A hangkazettákat mint politikumot vizsgálni nem célszerű, mert a nemzeti 

imázsra vonatkozó információk közvetetten jelennek meg benne.

3.2.2.5. A hangkazetták használhatósága
A hangkazettákkal kapcsolatos használhatósági kritériumokat a fenti elemzésbe 

folyamatosan beépítettem.

3.2.3. A tankönyvek elemzése

3.2.3.1. A tankönyvek fi zikai paramétereinek elemzése
A tankönyv piros–fehér–zöld színeket (mint a magyar zászló) használ, elő-

lapjain ugyanaz a budavári kép található, ugyanazzal a szoborral. A két kötet borí-
tója teljesen megegyezik. Hátlapjuk is azonos: Hungarian for foreigners (’magyar 
külföldieknek’) feliratok találhatók rajta angolul, németül, franciául és oroszul. 
Valószínűleg azért ezen a négy nyelven, mert úgy gondolták a taneszközcsomag 
szerzői, hogy aki Magyarországra jön, és magyarul tanul, e négy nyelv közül leg-
alább egyet beszél.

A könyv kötése nem a legszerencsésebb: ragasztott, A/4-es méretű lapokból 
áll, de sajnos a mai könyvpiacon ez a kötéstípus igen elterjedt. (Csak reménykedni 
lehet benne, hogy a sok használattól a könyv lapjai nem fognak szétesni.) Az A/4-
es lapméret megfelelő, mivel teljesen azonos a tankönyv mérete és vastagsága egy 
spirálfüzetével. Ez főleg az egyetemistáknak kedvező, hiszen ők amúgy is spirál-
füzeteket használnak. Egy kisebb, de vastagabb könyv a szerző véleménye szerint 
inkább elrettenti a tanulni vágyókat a nyelvtanulástól, mint ez a keskenyebb, de 
nagyobb méretű.

3.2.3.2.  A tankönyvek szerkezeti elemzése
A két tankönyv elemzését egyszerre végzem el, mert mindkettőnek hasonló 

a felépítése. Eltérés az „Előszó” részben van – ez a második kötetben hiányzik. A 
tankönyvek részei: Tartalomjegyzék; Előszó (csak az első kötetben); Jelmagyarázat; 
Leckék; Nyelvtani táblázatok; Szavak (betűrendben).
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3.2.3.2.1. A megastruktúra elemzése
Az előszóban a szerzőpáros leírja, hogy azoknak szánják ezt a tananyagcsoma-

got, akik a mindennapi életben használják fel ismereteiket, illetve nyelvtani alapokat 
kívánnak nyújtani további tanulásukhoz. Céljuk az alapvető szituációk megismerte-
tése. Ajánlják a könyvet mind csoportos, mint egyéni tanulásra, illetve tanári segéd-
lettel, és anélkül is elsajátíthatónak vélik a tananyagot. A szerző a tankönyvelemzés 
után vitatja a tanár nélküli tanulás sikerességét. Bár a leckék áttekinthetőek, érthetőek 
abból a szempontból, hogy mit hová kellene írni, de a nyelvtani magyarázatok szö-
veges magyarázatok nélkül vannak, ezért nem elképzelhető, hogy egy kezdő, ma-
gyart tanulni óhajtó személy képes lenne tanár nélkül ismeretekre szert tenni ebből 
a könyvből. A taneszközcsomag csak tanári segítséggel használható.

Az előszóban szemléltetik a tananyagcsomagot (két könyv, két kazetta, egy 
szójegyzék, nyelvtani kifejezésekkel), illetve ismertetik a leckék felépítését:

A.  beszédhelyzetek
B.  beszédkészség fejlesztésére szolgáló szituációk
C.  nyelvtan
D.  nyelvtanra épülő feladatok
A többi nyelvkönyvvel összehasonlítva az előszó szól(hat/na) még a magyar 

nyelvről mint idegen nyelvről; e könyvek általában saját nyelven íródnak; szerzőik 
felvázolják, hogy milyen korosztálynak szánták az adott könyvet, s tudatják azt is, 
hogy milyen ütemezést javasolnak a tankönyv elsajátításához. Feltüntetik azt is, 
melyik nyelvvizsga melyik szintjére készíti fel a tanulókat. Ezek itt teljességgel 
hiányoznak, pedig fontos információk lennének mind a pedagógusok, mind pedig 
a tanulni vágyók részére.

A nyelvtani jelmagyarázat rész három pontba van összeszedve. Külön színekkel 
látja el a könyv az alany, állítmány, tárgy és határozó szavakat. A mondatrészek ilyen 
elkülönítése talán segít, de kezdő szinten nem biztos, hogy annyira hasznos. (Előfor-
dulhat az is, hogy a tanuló még a saját nyelvén sem ismeri ezeket a kifejezéseket.)

A második pontban a személyek ötletes rajza található. Ez szemléletes, tanulást 
megkönnyítő megoldás.

A harmadik pont tartalmazza a tankönyvek által főleg nyelvtani magyarázatok-
nál használ két jelet: ≈ (=hasonlóképpen) és ! (=kivétel). A hasonlóképpen jele nem a 
legmegfelelőbb, beleolvad a környezetbe, nem látja el fi gyelemfelhívó funkcióját.

3.2.3.2.2. A makrostruktúra elemzése
A tankönyvek részei: Tartalomjegyzék; Előszó (csak az első kötetben); Jelma-

gyarázat; Leckék; Nyelvtani táblázatok; Szavak (betűrendben).
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A tankönyv rajzolt, színes képekkel van illusztrálva. Sajnos ez nem kelti a hi-
telesség látszatát – főleg annak tudatában, hogy valószínűleg felnőtt tanulók fogják 
használni. Szerencsésebb lenne fotókkal ellátott képekkel illusztrálni egy nem gyer-
mekek számára készült tankönyvet. A képek jellege mindenhol azonos, egységes, 
egy kéztől származnak.

A tankönyvi szövegek és a képek aránya 50:50.

3.2.3.2.3. A mezostruktúra elemzése
A tankönyvben utaló- és rendezőelemek nem találhatóak.

3.2.3.2.4. A mikrostruktúra elemzése
Mindkét tankönyv harmadik lapján található a tartalomjegyzék. Sajnos nem 

túl kifejtetten, ugyanis csak a leckék címeit tartalmazza, ami nem túl sokat árul el a 
tananyag felépítéséről. Sem az egyes leckékben tárgyalt téma, sem a tanított nyelv-
tan nincs feltüntetve. Egy jó tartalomjegyzéknek a gyors keresés lenne a célja: ez 
megkönnyíti mind a tanár dolgát tankönyvválasztáskor, mind a diák dolgát, ha vala-
milyen nyelvtani kérdésre keres választ. Hiányossága még a tartalomjegyzékeknek, 
hogy nem anyanyelvűek. Érdemes lenne legalább az első kötet tartalomjegyzékét 
azon a bizonyos négy nyelven (angol, német, francia, orosz) leírni, hiszen kezdő 
szinten ezek a leckecímek úgysem adnak elég információt.

A leckék jellemzője, hogy nem egy vagy két állandó szereplővel dolgozik, ha-
nem több kisebb történetet (lakásvásárlás: I. könyv, 5-6. lecke, Paul Braun vendég-
ségben: I. könyv 13-14. lecke) tartalmaz. Ez az átláthatóság szempontjából nem túl 
kedvező, szerencsésebb lenne egy főszereplő köré csoportosítani a történeteket.

Röviden, magyarázat nélkül a szereplők: John Miller, Nagy János, Kovács Pé-
ter, dr. Budai Péter, Kis József, Molnár Katalin, Szabó Sándor, Albert Green, Viktor, 
Péter, Paul Braun, Fekete László, Kati, Laci, Géza, Géza anyja, Gábor, Irén, Barta 
István, Jan Kok, Vásári Júlia, Kis Ibolya, Edit, Zsuzsa, Szalai főorvos, Pedro Ro-
mero, Zalai Tibor, Dávid Krisztina, Molnár Ildikó, Klári. A szereplők közül többen 
megjelennek a második kötetben is (Paul Braun, Gábor, Irén, Barta István és fele-
sége, Vásári Júlia), de szerepeltetésük nem mutat (előre) eltervezettséget.

A leckék után nyelvtani táblázatokat találunk, amelyek bemutatják még egyszer 
a tankönyvekben fellelhető nyelvtani rendszereket. Célravezetőbb lenne, ha mind-
egyik nyelvtani rész után feltüntetnék, hogy melyik leckék anyagát tartalmazza, 
illetve fordítva is, a leckék nyelvtani részénél fel kellene tüntetni, hogy a nyelvtani 
táblázatok melyik részénél találja meg az adott grammatikát táblázatba foglalva. 
Terminus technicusokat használ – ellentétben a leckék C részében talált nyelvtani 
anyaggal –, s ehhez elengedhetetlenül szükséges a kiegészítő füzet második része.
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A tankönyvek szójegyzékkel zárulnak. A szavak betűrendben vannak (csak 
magyarul feltüntetve, négy oszlopban). A páratlan oszlopok a szavakat tartalmaz-
zák betűrendben, a páros oszlopok pedig a lecke számát, ahol legelőször felmerült 
az adott szó. Minden szó mellett feltüntetik a szó szófaji kategóriáit: e, f, i, m, n. A 
betűk magyarázatát (egyéb szavak, főnév, ige, melléknév és névmás) az első olda-
lon közlik. Sajnos a könyv szerzői itt sem következetesek, bevezetik az „n-névmás” 
kategóriáját, amelyet a kiegészítő füzet szójegyzéke nem tartalmaz: ott a névmásokat 
is egyéb szavaknak említik.

3.2.3.3. A két tankönyv mint pedagogikum elemzése
Minden lecke négy (A, B, C és D) részből áll, az előszóban leírtak szerint. Az 

A és B rész párbeszédei találóak, hétköznapiak, megfelelő szókinccsel rendelkeznek. 
Kommunikatívak, tökéletesen szolgálják feladatukat. A hangkazetták anyagainak segít-
ségével nemcsak az olvasáskészséget segítik elő, hanem az értést is gyakoroltatják.

A C rész mindig két mozzanatból áll. Először a leckéhez kapcsolódó nyelvtant 
jeleníti meg, magyarázatok nélkül (jelöléseit az Előszó tartalmazza), majd felsorolja 
az új, az adott leckében előforduló idegen szavakat. A szavak általában az A és B 
részben fordulnak elő. A felbontás a következő: igék, főnevek, melléknevek, egyéb 
szavak, kifejezések. Az új szavak betűrendbe vannak szedve. Nem sok szó található 
itt: annyi, amennyi egyik óráról a másikra tökéletesen megtanulható. Pozitívuma, 
hogy strukturált, és hogy a szavak csak magyarul vannak feltüntetve. Ez arra készteti 
a diákot, hogy a magyar szavakat vizuálisan is megjegyezze.

A D rész az adott lecke nyelvtani fejezetéhez szolgáltat feladatokat, melyek akár 
házi feladatoknak is feladhatók. Lehetett volna több feladatot (inkább drill-jellegűe-
ket) is beletenni a leckékbe. Nem vagyok híve a külön munkafüzetnek, de ha ez a 
fejlődést elősegíti, érdemes egy külön munkafüzetet szerkeszteni – főként akkor, ha 
nem akarjuk a tankönyv vastagságát tovább növelni. A feladatok kissé egyhangúak, 
általában a ragozást vagy a szövegkiegészítést gyakoroltatják; az ellentétpárok kép-
zése sem ritka, s jó ötlet a rejtvény. A nyelvtani feladatok számából is látszik, hogy 
ez a tankönyvcsomag nem a grammatikára helyezi a hangsúlyt, hanem a kommu-
nikációs szituációkat gyakoroltatja, bár hiányolom azokat a kérdéseket, amelyek 
tényleg beszéltetnék a tanulót.

Érdemes lenne leckeindító képpel, képsorral kezdeni egy-egy témát. A képek 
azért jók, mert megtanítják a tanulókat az adott nyelven gondolkodni. Ezeknek 
segítségével önállóan is ki tudják fejezni egy-egy témáról véleményüket a tanult 
idegen nyelven.

A Halló, itt Magyarország! leckéi egy-egy témakör köré épülnek. Főbb témái: 
szálloda, nemzetiségek, bolti szituáció, lakásvásárlás, kirándulás, városnézés, orvos-
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nál, emberi test, család, közlekedés, színház, mozi, nyaralás, vámolás, városnézés, 
Magyarország, ünnepek, időjárás.

Ha összehasonlítjuk a témákat az ECL nyelvvizsga szóbelijén követelt témákkal, 
megállapíthatjuk, hogy mindegyik témára találunk szöveget, megfelelő szavakat. A 
kommunikációs feladatok témakörét tehát jól kidolgozza ez a tananyagcsomag. Ha 
az ORIGO (ITK) nyelvvizsga témáit nézzük, megállapíthatjuk, hogy tanári segít-
séggel ezek is feldolgozhatók.

Az ECL írásbeli nyelvvizsga követelményeit mind a szintaxis, mind a morfoló-
gia tekintetében tartalmazza. Úgy vélem, az ismeretanyag elegendő az ECL nyelv-
vizsga A szintje, illetve az ORIGO alapfokú nyelvvizsgájának letételéhez, sőt talán 
még egy kicsit többet is ad – a szóbeli részből. (Egy jó tanárral talán még a szóbeli 
középfok, illetve az ECL B szintje is megcélozható, de ehhez elengedhetetlen a ren-
geteg kiegészítő anyag, több feladat és a sok-sok gyakorlás.)

A Halló, itt Magyarország! tankönyvcsomag nem készít fel az ORIGO-típusú 
alapfokú nyelvvizsga írásbeli részére: nincsenek benne fordítási feladatok, szöveg-
értést ellenőrző részek. Hogyan is lehetnének? A tankönyvek egynyelvűek. Ezért is 
nagyon fontos a tanár előzetes felmérése: ki milyen célból szeretne magyart tanulni. 
Aki ilyen nyelvvizsgát szeretne letenni, és ebből a könyvből tanul, annak bizony az 
írásbeli részt pótolnia kell.

3.2.3.4. A két tankönyv mint politikum elemzése
A politikum szempontjából érdemes lenne az olvasáskészség fejlesztése érde-

kében érdekes és autentikus magyar szövegeket is beépíteni a tananyagba. Efféle 
szövegeket még magnóról is meg lehetne hallgatni, hogy szemmel és füllel egyaránt 
követhetőek legyenek. Néhány magyarországi jellegzetességet, a korszerű magyar-
ságkép szemléltetésére szolgáló kulturális szöveget, képet is bele lehetne illeszteni 
a tananyagba, kiegészítésképpen.

3.2.3.5. A tankönyvek használhatósága
A két tankönyvvel kapcsolatos használhatósági kritériumokat a fenti elemzésbe 

igyekeztem folyamatosan beépíteni.

4. Összegzés

Jelen tanulmánynak az volt a célja, hogy rövid betekintést nyújtson a tankönyv-
kutatás állapotáról (1. fejezet), majd ismertesse a hazai tankönyvpiac változásait, s 
ebből következtetve állapítsa meg, hogy szükség van egy egységes, tankönyveket, 
illetve taneszköz-csomagokat vizsgáló szempontrendszer meghatározására. Ennek 
kísérlete a 3. fejezet.
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A tanulmány súlypontja a szempontrendszer és egy konkrét taneszközcsomag 
elemzése. Az összegzés további részében azokat a hiányzó, illetve szükséges ele-
meket ismertetem, amelyekről még nem tettem említést.

A tudásellenőrzés rész kimaradt ebből a taneszközcsomagból. Három–négy 
leckénként érdemes lenne egy-egy tudásfelmérő feladatlapot kitöltetni a diákokkal, 
már csak a tanári visszajelzés kedvéért is. Mivel a szerzők meg is jelölték, hogy 
egyéni tanulásra is alkalmas ez a könyv, mindenképpen tartalmaznia kellene ellen-
őrző feladatlapokat és azok megoldásait. A D rész feladatainak megoldó kulcsára 
is szükség lenne: egyénileg nem tudja ellenőrizni a diák, hogy vajon helyes-e az a 
megoldás, amit leírt. 

A négy alapkészség fejlesztését csak részben vállalja fel a tankönyv: az írás 
készségét gyakoroltatja a feladatok megoldatásával (bár lehetne több feladat is), az 
értési készséget a magnóhallgatáskor (bár az lehetne életszerűbb), a beszédkészséget 
a szituációknál, illetve az olvasási készséget a szituációs feladatok elolvasásával (bár 
több és hosszabb terjedelmű szövegre lenne szükség).

Nincsenek a tankönyvekben ciklikus, visszatérő feladatok, ismétlések. Egy jó 
tankönyvnél elengedhetetlen, hogy egy-egy témához visszatérjen, egy-egy nyelvtani 
fejezetet magasabb szinten is elmagyarázzon.

A kritikák sora hosszú, de ez nem jelenti azt, hogy a Halló, itt Magyarország! 
tananyaga nem jó összeállítás. Vannak pozitívumai és hibái is, ami természetes. Mint 
ahogyan a magam eddigi nyelvtanítási tapasztalatai2 is eddig azt igazolták, hogy 
nincs tökéletes nyelvkönyv… 
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FORRÁSOK

1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott hivatalos tankönyvjegyzék: http://tankonyv.
kir.hu/

2. A különböző tantárgyak taneszközeire vonatkozó szakmai ajánlások:
 http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=390&articleID=2290&ctag=articlelist&iid=1

HASZNOS INTERNETES OLDALAK A TÉMA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=informatika-Bondor-Hazai
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=informatika-korosne-multimedia
http://www.Tankönyv.lap.hu
http://www.Taneszkoz.lap.hu
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