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tartanak számon -, az utóbbi esetében a 
sztenderdizáció szükségességéről szólt, a 
friuli esetében a standard elterjesztéséről az 
oktatásban. Antonio Donato Sciacovelli „Az 
olasz mint világnyelv: nyolc évszázad inga
dozás centrum és periféria között” címmel 
tartott előadást.

A nyelvoktatás kérdései: Balaskó Mária 
az európai nyelvoktatási modellekkel, illet
ve az Európai Unió Iskola modelljével fog
lalkozott; Molnár Katalin az Európa Tanács 
közép-európai keretrendszerét ismertette; 
Szűcs Judit a BDF Angol Nyelv és Irodalom 
Tanszékén beindított távoktatási program 
tapasztalatairól beszélt. Nagyné Foki Lívia 
az általa készített kérdőíves adatfeldolgozás 
tanulságait összegezve rámutatott arra, 
hogy a kommunikatív megközelítés hatását 
az osztálytermi gyakorlat nem támasztja alá, 
és a készségek fejlesztése elhanyagolt. Bár a 
kommunikatív megközelítés a leghatáso
sabb elméletek egyike, az osztályteremben 
leggyakrabban használt tevékenységek ezt 
nem tükrözik, és a valóságban az önálló ta
nulás is a legkevésbé hatásos elméletek kö
zött szerepel: A mindennapokban a témák 
feldolgozása hagyományos módon történik. 
Pólay Veronika a BDF-en a TEMPUS támo
gatásával, a fegyveres testületek számára 
beindított szaknyelvi tanfolyamok tapaszta
latairól, az újvidéki Papp György a helyes
írási interferenciajelenségekről beszélt 
szerb-magyar viszonylatban; Tóth József 
pedig a kétnyelvű szótárkészítés kapcsán a 
szómezőkutatás továbbgondolását emelte 
ki. A kétnyelvű, kontrasztív igei mezőszótár 
elkészítése egy specifikusan jellemző szó
cikkstruktúra kidolgozását igényli, valamint 
szótáralkotó munkacsoport felállítását felté
telezi.

Szatmári Petra szintén az interferenciá
ról beszélt, Kovács László pedig az e-mailen 
keresztül történő nyelvtanulás előnyeit 
ecsetelte, az 1998 tavaszán indított, az 
amszterdami Hogeschool van Amsterdam, 
Edjucative Faculteit, valamint a BDF 
EECALL Központja közötti közös projekt 
tapasztalata alapján.

A konferencia sikeréhez nagyban hozzá
járult a résztvevők között kialakult baráti, 
családias légkör, és a szervezők munkáját 
dicséri a hangulatos kirándulás Bozsokra. A 
közös nyelvi, nyelvstratégiai problémák, a 
közös feladatok közelebb hozták a résztve
vőket, akik hasonló érzékenységgel, hason
ló módon gondolkodnak a globalizálódó vi
lágban a nyelvi kérdésekről. Ezúton is gra
tulálunk a szervezőknek a magas színvona
lú, nagyszerű szervezéshez.

Gáti Erika

Dárdai Ágnes
A tankönyvkutatás alapja 
Budapest - Pécs: Dialóg Campus 
Kiadó, 2002. 156 p.

Napjaink iskoláiban használatos taneszkö
zeink olyannyira hozzánk nőnek, olyannyi
ra természetesnek tűnnek, hogy talán sok
szor fel sem merül az a gondolat, hogy mi le
hetett az oka a tankönyv kialakulásának, 
hogy hogyan is tudta a mai modem iskolák 
elengedhetetlen eszközévé kinőni magát.

Nem véletlen, hogy a társadalom na
gyon fontos problémának tekinti az oktatást 
és ezen belül természetesen az oktatási tan
eszközök minőségét is. Érthető tehát, hogy 
miért oly fontos annak a taneszköznek a ku
tatása, amely a tárgyi tudáson kívül a társa
dalom berendezkedésének, filozófiájának, 
értékrendszerének is valahol a gyűjtemé
nye. A tankönyv kétélű dolog, mellyel em
bereket a csillagokba repíthetünk, de a neve
lést hatalmi alapon ellenőrző állam eszköze 
is lehet.

Saját tapasztalatunkból kiindulva tud
hatjuk, hogy a tankönyv az a taneszköz, 
melynek időszerűsége ugyanolyan fontos 
tendenciákat mutatott a múltban, mint nap
jainkban. S bár sokkal modernebb eszkö
zökkel is rendelkezik a mai tanítási rend
szer, a tankönyv jelentősége ma is vitatha
tatlan. A mai modem tankönyvpiac óriási
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repertoárja sokszor új típusú kérdéseket vet 
fel nemcsak a pedagógus számára, hanem a 
tankönyvet bírálók, közülük válogatók, azo
kat ajánlók számára is.

Volt, mikor a társadalom merev hozzáál
lása volt a baj, vagyis a túlközpontosított 
tankönyvkiadás; ma viszont néha a lehető
ségek a piaci lehetőségek „gondatlan” ki
használása jelenthet problémát, hisz egy 
rosszul megalkotott - s gyorsan eladott - 
tankönyv bizony sokak életét megkeseríthe
ti. Nincs sikerélménye a diáknak, de nincs 
sikerélménye a tanárnak sem.

Valószínűleg hasonló tapasztalatok és 
meggondolások alapján kutatatta a szerző 
ezt a témát. Dárdai Agnes először meghatá
rozza témája tudomány-rendszertani helyét. 
Nagyobb fejezetet szán a nemzetközi tan
könyvkutatás bemutatására, aminek több 
szempontból is nagy jelentősége van: óriási 
hiány pótlására került sor, hisz ez az egyet
len magyar nyelvű könyv, amely összefog
lalja a tankönyvkutatás történetét a XIX. 
századtól napjainkig, méghozzá úgy, hogy 
az eddig ismert - szocialista éra által kiadott 
tankönyvkutatási műhelyek eredményein 
túl - a nemzetközi tankönyvelméleti szak
irodalmat is feldolgozza. Megtudhatjuk, mi
lyen volt a „nemzetközi tankönyvjavítás” az 
európai békemozgalom keretei között 
1914-ig, de olvashatunk az UNESCO sze
repvállalásáról is, a két világháború közötti 
tanár-szakszervezetek eredményeiről. Be
mutatja a Népszövetség tankönyvrevíziós 
munkáját, sőt Európát elhagyva megtudhat
juk, hogy milyen szerepe volt az USA-ban 
1910-ben alapított Camegie-alapítvány- 
nak. Követhetjük az UNESCO oktatáspoli
tikai tevékenységét a második világháború 
után is, az általa rendezett tankönyv-egyez
tető konferenciák és Nemzetközi Okta
tásszervező Intézet szerepvállalásán ke
resztül.

A könyvből kiderül, hogy a tankönyvre
vízió szerencsére eljutott a tankönyvkutatá
sig, hisz a különböző háttértudományok, 
mint a tudományelmélet, a neveléstudomá
nyok új kommunikációs rendszerek fejlődé

se magával hozta ennek szükségességét. Eb
ből kifolyólag a tankönyvkutatás specializá
lódása is megfigyelhető, ami nagy részben a 
Bécsi Tankönyvkutató Intézetnek is kö
szönhető, és persze annak az elégedetlen
ségnek, amely a társadalom, a szülők irá
nyából nyilvánult meg, amikor látták gyere
keiket értetlenül ülni tankönyveik felett.

A szerző említi a magyar tankönyvkuta
tás eredményeit is, amiben sajnálattal érzé
kelteti, hogy bizony „a magyar tankönyves 
szakmának nem sikerült magát a nyugat-eu
rópaihoz hasonlóan - elismertetni, meg
akadt a kutatás emancipálódási, intézmé
nyesülési folyamata is”. Be kell látnunk, eb
ben nagyon is igaza van, hisz nincsenek tan
könyvelméleti kutatóműhelyek és a felső
oktatásba még a mai napig sem épültek be a 
tankönyvkutatás eredményei.

A 3. fejezetben a szerző bemutatja a tan
könyvelméleti kutatások főbb kérdéseit. 
Nagyon fontos kérdés például az, hogy mi
kor tudja betölteni a tankönyv szerepét, mi
től lesz egy tankönyv hatékony. Megtekint
hetjük a tankönyv „mapping”-jét és azokat a 
tankönyvelemző modelleket, amelyeken 
keresztül a tankönyvelméleti kutatások főbb 
kérdései megválaszolhatóak. Megismerhet
jük a tankönyvelemző módszerek típusait, a 
kategóriaképzés sajátosságát, a különböző 
kategória- és tankönyvprofilokat. Ennek 
szintén értéke, hogy ezeket az ismereteket 
magyar nyelvű interpretációban még nem 
vehettük kézbe.

Ezen a tudásanyagon túl mégis a könyv 
legfontosabb része az összehasonlító tan
könyvelemzés, ahol a szerző az európai di
menzión keresztül, az eddig vázolt elméleti 
kontextusokon át bemutatja 17 történelem
tankönyv elemzését, kutatásának módszer
tani koncepcióját az első lépésektől az ada
tok kiértékelésén keresztül a kutatási ered
ményekig.

A tankönyvek témaválasztása sem vélet
len, hisz a napjainkban egyre aktuálisabbá 
vált európai integráció kérdése ennek a ku
tatási projektumnak az alapja. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás, tudjuk, jelentős
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változásokkal jár, amely értelemszerűen 
nemcsak a jogi, közgazdasági szakembere
ket foglalkoztatja, hanem a pedagógiai és 
történettudományi kutatókat is. A tankönyv 
és Európai Unió így nem egy konferencia 
visszatérő témája.

A szerző tehát ennek a fontos témának a 
tankönyvekben megjelenő bemutatását 
elemzi és „méri”. Fontos, hogy a munka 
nem klasszikus tartalomelemzés, nem a tör
ténelmi, politikai adekvátságot veszi figye
lembe, hanem azt kutatja, hogy mennyire 
segíti a tartalom az olvasónak elmélyíteni a 
tudását, s hogy a sajátos didaktikai eszközök 
használata egybeesik-e azzal a tartalommal, 
amit közvetíteni szeretne.

Természetesen a tankönyvet, mint egé
szet is vizsgálja, de a két fontos szempont a 
tartalmi és a didaktikai dimenzió. Bemutatja 
a tankönyvek tantervi hátterét, a makró
struktúráját, a struktúraelemeit; ezen belül 
az alapszöveget, a didaktikai apparátust, az 
üres helyek szerepét és a tartalmi súlyponto
kat. A didaktikai apparátuson belül a szí
vemhez közel álló témával, a tankönyvek il
lusztrációjával is foglalkozik, de a bemuta
tás rövid és inkább adatszerű. Ennek az eljá
rásának valószínűleg az a magyarázata, 
hogy nem ez alkotja a kutatás sarkalatos 
pontját. A kommunikációval és a vizuális 
kultúrával is foglalkozó nyelvészek számára 
marad még kutatni való ezen a téren.

Minden egyes tankönyv kiértékelésre 
kerül egyenként is: így az olvasó szakavatott 
kritikát kap róluk. A kapott eredményeket 
összefoglalva közli az olvasóval a legfonto
sabb általánosítható megállapításokat.

A szerző tudatosan használja a grafikus 
megoldásokat, ábrákat, grafikonokat művé
ben, mely a munkáját még érthetőbbé, még 
átláthatóbbá és követhetővé teszi.

Dárdai Ágnes könyve jól átgondolt, tu
datosan tervezett alkotás, mely nagy segít
séget nyújt azoknak, akik tankönyv-kutatás
sal foglalkoznak. Bátran lapozhatja fel akár 
a tankönyvíró, akár a tankönyvek elbírálásá
ban részt vevő szakértő, de a tankönyvkiadó 
könyvek szerkesztésével foglalkozó mun

katárs is. Mégis én legjobban a tanár-to
vábbképzésben résztvevő tanároknak java
solnám, akik napi munkájuk szintjén mint 
taneszközt használják, és irányítják gyere
keiket ezek eredményes használatára, és a 
leendő tanároknak, akik most kézbe kapják 
azt a lehetőséget, amellyel az én korosztá
lyom és az előttem tanulók nem rendelkeztek.

A sok évi rutin nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy sokszor érthető az a koncepció, 
amellyel egyes szerzők kívánják saját meto
dikájukat a tankönyvekben bemutatni. A 
Dárdai Ágnes által írt könyv pedig világossá 
teheti a tankönyvhasználó számára, mi volt 
az a ráció, amely ilyenné vagy olyanná ala
kít egy könyvet. A könyv nyelvezete érthe
tő, világos, talán néha túlzottan is egyszerű
en fogalmaz a szerző a megszokott tudomá
nyos írásművekhez képest. Én személy sze
rint nagyon örülök ennek a munkának, és 
várom, hogy a szerző folytassa ilyen kuta
tásait.

Megemlítem, hogy szükség volna az 
idegen nyelvek tankönyveit is megvizsgálni 
hasonló módszerreL A magyarnak anya
nyelvi és „idegen nyelvként” használt tan
könyveinek szervezett keretekben folyó 
összehasonlító kutatásait pedig meg kellene 
kezdeni.

Tóth Ildikó

Ronald Schmidt, sr.
Language Policy and Identity 
Pollitics in the United States
Philadelphia: Temple University 
Press, 2000. 296 p.

Id. Ronald Schmidt, a Kaliforniai Állami 
Egyetem politológus professzora, 2000 áp
rilisában jelentette meg azt a könyvét, 
amelyben bemutatja az Egyesült Államok
ban napjainkban is dúló nyelvi konfliktusok 
mélyebb összefüggéseit, kritikailag elemzi 
az egymással gyakran éles ellentétben álló 
vélemények képviselőinek érvrendszerét,


