
ILLETÉKTELEN BEAVATKOZÁS
VAGY SZÜKSÉGES SEGÍTSÉG?

M
IÓTA CSAK TERVSZERŰOKTATÁS FOLYIK a világon, az iskolai oktatás fenntar
tóinak és irányítóinak (állam, tartományok vagy egyházak) deklarált vagy
látens oktatáspolitikája igen változatos módon igyekezett, és törekszik ma

is meghatározni vagy befolyásolni az iskolai tananyagot közvetítő tankönyveket. E
törekvés a tankönyvek szellemiségére, tényanyagára, módszereire, megjelenési for
májára, valamint terjesztésére és árára egyaránt vonatkozhat. Az oktatáspolitikai be
folyásolás (támogarás? beavatkozás? szerepvállalás?) mértéke, minősége, működési

mechanizmusa igen változatos, többnyire a következő módon, eszközökkel valósul
hat meg:

a) Jogi szabályozás révén, törvényekkel, párthatározatokkal, minisztériumi rendele
tekkel, szabályzatokkal , tehát gazdaságon kívüli, "direkt" eszközök.kel.

b) Kötelező, de legalábbis figyelmen kívül nem hagyható állami tantervekkel, illet
ve (vizsga)követelményekkel.

c) Gazdasági hatásokkal, anyagi erőkkel.

d) Indirekt módon, áttételekkel, a tankönyvkészítésben közrejátszó legkülönfélébb
"tényezők" befolyásolása révén.

A jogi szabdlyozds is többféle lehet: részleteket is meghatározó, szigorúan kötelező

vagy szakmai jellegű, alternatívákat is felkínáló. Diktatúrák idején a hatalom brutáli
san, gyorsan, a szakmaisággal mit sem törődve diktál a tankönyvügyben is. Úgy vé
lem, itt most nem szükséges részletesen bemutatnom, magyaráznom, hogy az egyko
ri oktatáspolitikai párthatározatok (például 1949-ben) milyen radilzálisan és gyorsan
"intézkedtek".(Például "leváltották" az alig néhány hónapja megjelent Kodály Zoltán
Adám Jenő-féle énekeskönyveket.) Később, például a 72-es párthatározatok hatásá
ra, bizonyos szakmai megalapozottsággal, (helyenként nem is rosszul) foglalkozrak a
tankönyvügy problémáival, fogalmazták meg az oktatáspolitika kívánalmait. A párt
határozatok azután az állami törvények minisztériumi szabályzatok paragrafusaiban
éltek és hatottak tovább. Oktatási törvények természeresen demokráciákban is szü
lernek és kötelezóek, még ha egyes liberális országokban az állami oktatáspolitika alig
észrevehetóen, illetve áttételesen játszik szerepet a tankönyvügyben.

A tankönyvrendeletek, jóváhagyási szabályzatok egyébként világszerte immár év
századok óta részletesen elóírják a tankönyvi jóváhagyás kritériumait, feltételeit, noha
azok tartalmi kérdéseit általában a tantervekre bízzál\.. Ám jogos a kérdés: ki alkotja,
fogadja cl, vezeti be a tanterveket?

A tanterv és a tankönyvek viszonyát tanulmányok könyvek sokasága tárgyalja szak
irodalmunkban, neves tantervclméleti szakembereink kitűnó munldi valószínűleg
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ismertek Olvasóink eléítt. 1 Akár az "előíró", a "követő", de akár a "rugalmas", illetve
a "kölcsönösen egymásra ható" tanterv-tankönYIT viszony valósul is meg, a céltudato
san átgondolt alap, keret vagy helyi tantervek megalapozzák, befolyásolják a tan
könyvkészítés és -használat munkáját, a tanterveket pedig a többé-kevésbé tudatos
oktatáspolitikával rendelkező állami szervek hagyják jóvá, rendelik el, így a tanterve
ken keresztül is érvényesíthetik oktatáspolitikai szándékaikat.

A gazdasági-anyagi beftlyásolás az alapvetően piaci körülmények között (pozitív
megfogalmazásban szerepvállalás, segítség) igen sokrétű lehet a tankönyvek előállítá

sának és terjesztésének teljes állami felvállalásától, tehát a "tankönyvellátástól" kezd
ve a vásárlói ártámogatásig. Tankönyvfejlesztési pályázatokkal, bizonyos kategóriák
(például a tartós tankönyv, alacsony példányszámú tankönyvek) fokozott támogatá
sával, kedvezmények adásával vagy megvonásával igen sokféle módon lehet befolyá
solni a tankönyvpiacot is.

Az "áttételes'; indirekt befolyásolási formáknak, lehetőségeknekse szeri se száma. A
tankönyvi szakirodalomban jó néhány munka szól arról, hogy a tankönyvkészítést
több tucatnyi tényező befolyásolja. 2 Csupán néhány kiemelten fontos közülük: a
társadalom fejlettsége, rendszere, ideológiája, a tantárgyak mögötti "háttértudomá
nyok" eredményei, a pedagógiai, pszichológiai, logikai követelmények, a nyelvi és
vizuális kommunikáció kritériumai, szubjektív és objektív tényezőcsoportok stb. A
politika, ezen belül az oktatáspolitika pedig e tényezőkön át is árad, s indirekt mó
don is befolyásolja a "tankönyvírás nehéz mesrerségét".

A különféle tényezők, erők hatására létrejött tankönyvvilágnak átfogó, alapvető

modelljei is leírhatók. A leggyakoribb három, jól elkülöníthető modell a következéí:
l. A központi (állami) tankönyveIlátás, amelyben állami kiadók az állam szervezete

inek (minisztériumainak, azok háttérintézményeinek) anyagi és szellemi meghatáro
zottságában valósul meg a tankönyvek (többnyire egyetlen tankönyv) írása, kiadása
és terjesztése egyaránt. Ez a totális tankönyvellátás távolból igen gazdaságosnak (szel
lemi és anyagi erők takarékosságának) tűnik, valójában azonban fejlődésképtelen,

mivel nincs serkentő versengés, választék és választhatóság, csak egyre szürkébb és
silányabb, noha kétségtelenül olcsó, a használóknak esetleg ingyenes "egyentankönyv" .
Állami tankönyvellátás volt és van a szocialista rendszerű, illetve a fejletlen országok
ban, de ehhez közelítenek néhány jóléti országban is, ahol a tankönyveket ingyene
sen kapják használatra a tanulók, elsősorban az elemi iskolák alsó osztályaiban.

2. Teljesen szabad tankönyvpiac. Az állam alig foglalkozik az oktatás eszközeivel,
tankönyveivel, azok kimunkálását, kiadását és terjesztését rábízza az egymással ver
sengő, üzleti alapon dolgozó kiadókra. A használók a siker vagy sikertelenség alapján
döntik el, hogy mely tankönyvek maradhatnak, melyek szűnnek meg - mivel nem
rendelik őket. A tanárok tankönyvválasztása ugyanis teljesen szabad. A tankönyvpia-

1 Elsősorban Ballér Endre, Báthory Zoltán, Nagy József, Szebenyi Péter felsorolhatarlanul számos, kitűnő tantervel·

méleti munkáira gondolok.
2 Egy a sok közül, de talán a legtöbb tényezőt foglalja össze Karlovitz János: A tankönyvkészítés tényezői c. tanul·
mánya, amely [öbb helyen is napvilágo[ láro[[. Tantárgypedagógiai Napok. Szerk. Z. Orbán Erzsébet és Karlovitz

János. OPI, Budapest, 1986.53-66. p. Pedagógiai Szemle, 1987/1. sz.
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con a könyvek ára is piaci, azaz magas, ezen némileg a tankönyvek csökkentett árú
továbbadása, újrafelhasználása enyhíthet. Szabad tankönyvpiac van a legtöbb euró
pai országban, például az Egyesült Királyságban vagy a skandináv országokban, ahol
az állam még közvetve sem szól bele a tanárok szabad tankönyvválasztásába.

3. A szabályozott tankönyvpiac formájában igyekszenek az első két modell egyes jó
elemeit átvenni, vegyíteni. Azaz a piaci körülmények alapvetőenadottak, ám az álla
mi oktatáspolitikai befolyásolás is megvan. Hogyan lehetséges ez? Először is tantetvi
szabályozással, azaz központi tantervek (alaptanterv, kerettantervek, mintatantervek)
kiadásával. Másrészt - és legdöntőbben - központi (minisztériumi) tankönyvi jóvá
hagyással, harmadrészt pedig pénzügyi eszközökkel.

A tankönyvfejlesztés a kiadói műhelyekben történik, a kiadást versengő és választé
kot kínáló kiadók folytatják. A létrehozott munkák azonban szakmai-oktatáspoliti
kai szűrön mennek keresztül, jáváhagyási procedúra végső döntése szerint nyilvánít
tatnak hivatalos tankönyvvé. A terjesztést egyes országokban (például hazánkban is)
maguk a kiadók végzik, másutt egységes állami vagy privát terjesztői hálózat közvetít
a kiadók és a felhasználók között.

A minisztérium a jóváhagyott tankönyvek közzétételéről is gondoskodik, hivatalos
tankönyvjegyzékeket ad ki, a pedagógusok ennek alapján választhatnak a kínálatból.
A szabad tankönyvválasztást elsősorban szakmai mozzanatok befolyásolják. A szülők

beleszólása egyelőre meglehetősen csekély:
A tankönyv megkülönböztetett" termék", különféle kedvezményekben részesül: ala

csony vagy Oszázalékos áfakulcs, bizonyos kategóriák állami támogatása, fogyasztói
ártámogatás stb. Közvetlen állami támogatást kaphatnak a kis példányszámú gyógy
pedagógiai és nemzetiségi tankönyvek, illetve pályázatok révén a szükségessé vált, ám
költséges új fejlesztések. A szabályozott tankönyvpiac legjellegzetesebb "intézményé
r61", a tankönyvi jóváhagyásról érdemesebb b6vebben szólni.

Az elséí kérdés: mi is a tankönyvjóváhagyás? A kiadók vagy szerzők által tankönyv
ként felkínál t munkák: könyvek vagy kéziratok "hatósági" minősítése, elfogadása,
tankönyvvé nyilvánítása, illetve tankönyvként történó iskolai "bevezetése". Terrné
szetesen a nem megfeleló munkák jóváhagyásának elutasítása, illetve átdolgoztatása
is lehetséges.

A jóváhagyást állami fóhatóság: az oktatási minisztérium vagy annak megbízott
háttérintézménye, bizottsága adja, de léteznek egyházi tankönyv-jóváhagyó bizottsá
gok, avagy regionális (területi, fóvárosi stb.) tankönyvengedélyezé5k is. A jóváhagyási
procedüra során a hatóságok független szakértőkkel (esetleg kipróbálókkal) vi7.sgál
tatjélk meg és véleményeztetik, bíráltatják a benyújtott könyveket és/vagy kézirato
kat. A jóváhagyók (általában az oktatási miniszrérium vezetői) a véleményezéík, illet-
ve szakmai minősítése alapján hozzák meg döntésüket a jóváhagyási ké-
relem vagy elutasításáról. A szakmai minősítést általában el6re mr'(yn'l_

tározott szempontrendszer alapján készítik el.
A jóváhagyók a záró akkordjaként évente egy vagy több alkalommal

al1i:JssagJ~'a hozzák a jóváhagyott munkák, immár a JS
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tarli{()n'VVlleJ{ terclnth(:tö és választható munkák amelyből az iskolai peda-
gógusok kiválaszthatják a számukra leginkább megfelelőket.

A második kérdés: szükség van-e tankönyvi jóváhagyásra,an nak procedúrájára, va
gyis jó" mindez? Válaszom röviden: a minősít() procedúrára és tankönyvvé
nyilvánításra azért van szükség, hogy már az iskolai "bejárat" előtt biztosítható le
gyen a megfelelő színvonala. Vagyis ne kínálhassanak a felhasználóknak
"tankönyvként" tartalmukban vagy kivitelezésükben nem megfelelő, alacsony szín
vonalú munkákat a kiadók vagy terjesztők A minőség biztosításának szempontjából
nagyon is fontos az előzetes "szűrés", rostálás, legalább alap- és középszimen. (A
felsőoktatásban az autonóm intézmények döntik el: miből tanuljanak a hallgatók).
A jóváhagyási procedúra során "kiszűrhetők" és kivehetők a rendszerből az időköz

ben elévült, újabb kiadásukban minőségileghátrányukra változtatott (rontott), avagy
esedeg már nem forgalmazott iskolai könyvek.

Hogyan válhat egy /?önyv tankönyvvé? Ez országonként eltérő.) Sok helyen (pl. az
Egyesült Királyság, Dánia, Svédország) egyszerűen úgy, hogy a kiadó tantervre épí
tett tankönyvként bocsátja ki, s a pedagógusok megfelelőnek tartván megrendelik
Tehát nincs előzetes állami kontroll, jóváhagyási procedúra, miniszteri jóváhagyás.
Másutt (mint például Ausztriában, Németország egyes tartományaiban, Lengyelor
szágban, Magyarországon és sok más országban) a jóváhagyási procedúrán megfelelt,
javasolt munkákat a miniszter (vagy megbízottja) fogadja el, nyilvánítja tankönyvvé,
engedélyezi vagy "bevezeti" iskolai használatát. A hatósági jóváhagyás tényét általá
ban feltüntetik a tankönyv címnegyedében, a tankönyvvé nyilvánított mlJnkák föl
kerülnek a hivatalos (minisztériumi) tankönyvjegyzékre.

Hogyan történik a tankönyvek minősítése és jóváhagyása az egyes országokban?
Először néhány olyan országot pásztázunk át, ahol teljesen szabad tankönyvpiac va
lósu! meg, nincs állami tankönyvi jóváhagyási procedúra sem.

Az Egyesült Királyságban nincs hivatali (minisztériumi) tankönyvjóváhagyás, a vál
lalkozók biztosítják a szakértelmet és a fejlesztés finanszírozását, de együttműködnek

az oktatási rendszer szervezeteivel. A Tankönyvkiadók Tanácsa (a Kiadók T ársaságá
nak egyik szervezete) készít jegyzéket a kiadókról és kiadványokról. A nagy példány
számú könyvek (olvasókönyvek) tesztelését a kiadók végzik, gyakran a szerzők segít
ségével. Ez többnyire azt jelenti, hogy a tankönyvet az iskolai gyakorlatban próbálják
ki. A tanári kézikönyveket és más segédleteket ugyancsak tesztelik. A kiadói jogokat
a kiadók "megegyezése" alapján rendezik. A tanároknak joga van ahhoz, hogy az
általuk jónak ítélt tankönyveket válasszák, ebbe sem az állami, sem a helyi hatóságok
nem szólnak bele.

Belgiumban is teljesen szabad a tankönyvkiadás, állami (miniszrériumi) tankönyv
jóváhagyás nincs. A kiadók bizottságokat hoznak létre tanfelügyelőkből, egyetemi

3 A külföldi helyzetkép megrajzolásában legfontosabb forrásaim voltak: Texbooks in the Developing World.
Econornic and Education. (The World Bank, Washington, 1989) több ranulmánya, elsősorban Peter H. Neu
mann és Harriet Tyson-Bcrtsein munkái, valamint Benedek Mihály: A szomszéd kertje... avagy a tankönyvi jó-

váhagyás külföldön. 1999/12. sz. 14-15. p.
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tanárokból és gyakorló pedagógusokból. E bizottságok értékelik a tanterveket, terve
zik a tankönyveket. A készülő tankönyveket kipróbálják, tesztelik, sbeválás - és a
gyakorló pedagógusok kedvező véleménye - híján nem vezetik be. Addig íratják,
javíttatj ák a szerzőkkel, amíg megfelelő nem lesz. Ha szükséges, újabb szerzőket "dob
nak be", voltaképpen közös (ream)munka folyik. Nincs szerzőképzés, hiszen senki
sem született szerző - vallják. A belső elfogadás feltételei közé tartozik a nevelési és
tudományos megfelelőségmellett a könnyű olvashatóság, amelyet a stílus mellett a
megfelelő tipografizálás, elrendezés, a kifejező ikonográfia is elősegít, de fontos a
méltányos ár is.

Franciaországban, Írországban, Svédországban sincs hivatalos, minisztériumi jóváha
gyás és tankönyvlista, a kiadók maguk bonyolítják a híradást a választható tankönyvek
ről és a megrendelést. A terjesztést egy központi hálózaton keresztül bonyolítják.

A következőkben olyan országok gyakorlatába tekintünk bele, amelyek céltudatos,
szabályozott tankönyvi jóváhagyási procedúrát bonyolítanak le, ennek végeredmé
nyeként történik a tankönyvek elfogadása és iskolai bevezetése.

Az Amerikai Egyesült Államok 52 államából22 "jóváhagyó", a többi "nyitott terü
ld', ahol bármelyik jóváhagyó államban kiválasztott és engedélyezett tankönyvállo
mányból meríthetnek, választhatnak a helyi hatóságok, iskolák. A legjelentősebb "jó
váhagyó állam"; Califtrnia, Texas és Florida. Választott és kinevezett bizottságok dön
tenek, ezek tetszését kell elnyerni, mert egy elutasítás tönkre tehet egy kiadót. A
legtöbb "jóváhagyó" államban vagy független Jóváhagyó Bizottságot, vagy kinevezett
állami hivatalnokokat bíznak meg a tankönyvjóváhagyási procedúra lebonyolításá
val. Ezek tagjai többnyire pedagógusok, de helyet kaphatnak bennük a szülők képvi
selői is. A bizottságok megkövetelhetik, hogy a kiadók még megjelenés előtt átadják
kézirataikat. Módosításra kötelezhetik a kiadót, ha nem tetszik nekik egy részlet.
Civil szervezetek (például a nők egyenjogúságáért küzdő, vagy természetvédő egyesü
letek, mozgalmak) is beleszólnak a tankönyvek alakításába, kikövetelhetik saját né
zőpontjuk érvényesítését.

Miután az állami bizottságok meghatározzák az egy-egy tantárgyban megrendelhe
tő tankönyveket, kialakítják a tankönyvlistát, amelyből az egyes körzetekben, illetve
a "nem jóváhagyó" államokban - egy újabb, de lényegesen egyszerűbb "procedúra"
keretében - kiválasztják a legmegfelelőbbeket. Az állami és a helyi rankönyvválasztó
(jóváhagyó) bizottságok egyaránt reménytelenül nagy feladattal néznek szembe. Ugyan
is nem önmagában a tankönyvek kérdésében kell dönteniük, hanem a tankönyvek
ke! egyiitt felkínált kísérőanyagok ügyében is. A kiadók ugyanis a tankönyvekkel együtt
különféle munkafüzeteket, térképeket, audio-vizuális tanulói segédlet~ket, valamint
tanári kézikönyveket, a szülőknek szóló útmutatókat és mintafeladatokat is csatolnak
tankönyveikhez. Egész taneszköz-családokat, sőt oktatási programokat kínálnal(, ame
lye!( közül igen nehéz választani, a különféle anyagok zavarba ejtően hosszú sorát kell
átnézni, megvizsgálni, amely több hetes koncentrált elemzést igényel.

Lengyelországban a kiadók a fontosnak tartott kiadványokat beküldik a minisztéri
umba. Itt két bíráló minősíti a könyvet, az két pozitív bírálat esetén felkerül a minisz
tériumi listára, amely évente egyszer jelenik meg.
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~s;ctorsz,áf!17Cm a minisztériumba beküldött mellékelni kell egy
a másik bírálót a minisztérium jelöli ki. Két pozitív bírálat esetén a tan-

könyv évre fölkerü! a minisztérium i listára. A rendelést a kiadók bonyolítják, a
tankönyv inb'yenes, de év végén vissza kell adni.

IVerm'tOl'sz,í.rzt>an tartományonként, Svájcban kantononként változik az oktatási rend
szer és a tankönyvügy. Németországban általában három bíráló olvassa el a jóváha
gyásra benyújtott munkát, egy minisztériumi tisztségviselő, egy tanár és egy felkért,
független szakértő. Három-hat hónap alatt születik döntés arról, hogy elfogadják-e
tankönyvnek a kézíratot vagy sem, illetve milyen módosításokat kérnek. A jóváha
gyás nyolc évre szól. A kiadók nagyon ügyelnek arra, hogy alaposan megismerjék és
teljesítsék azokat a szempontokat, amelyeknek alapján a jóváhagyás történik, hogy a
tankönyvek megfeleljenek a tantervi követelményeknek. Tankönyvlista van, a kiadók
csak minősített könyveket forgalmaz(hat)nak.

N émetország tartományaiban a kultuszminisztérium jóváhagyása szükséges ahhoz,
hogy az iskolai használatot engedélyezzék. A jóváhagyási procedúra tartományon
ként eltéró, azaz minden könyvet minden tartományban újra el kell fogadtatni.

Ausztriában ugyancsak bizottságok segítségével folyik a tananyagok jóváhagyása.
Érdekesség, hogy a kiadók és a szerzők a tankönyvrendeletnek megfelelően meghí
vást kapnak a bizottsági ülésekre, ahol esetenként tisztázzák a módszertani problé
mákat. A jóváhagyó bizottságok számára a véleményezés határideje négy hónap, szük
ség esetén ez további két hónappal meghosszabbítható. Az 1974 óta életben lévő

szabályzat fontos kritériuma, hogy "feleljen meg a tankönyv nehézségi szintje a tanu
lók felfogóképességének, érdeklődésének, legyen adekvát a szükségletekkel és lehető

ségekkel". Néhány további kritérium: feleljen meg a tantervnek, biztosítsa az aktivi
tást és az öntevékenységet, legyen tárgyában (tudományosan) korszerű, vegye figye
lembe az osztrák sajátosságokat, legyen jó a nyelvi megformálás, legyen célszer(í.

Romániában a kiadóknak az évente meghirdetett versenytárgyalásra kell benyújta
niuk készülő tankönyveik kéziratait (a könyv legalább egynegyedét elkészült állapot
ban). A bírálók a művek árkalkulációja és előre meghatározott minőségi szempontok
alapján évfolyamonként és tantárgyanként mindössze három könyvtervet fogadnak
el. Kötelező kritérium, hogy a tankönyv 95 % -a feleljen meg a tantervi előírásoknak.

A jóváhagyás öt évre szól.
Végül vannak olyan országok (például Kína, Vietnam, Kuba), ahol nincs szükség

jóváhagyásra, pontosabban a tankönyvi jóváhagyás merő formalitás, hiszen egyetlen
állami tankönyv készül egy-egy tantárgyhoz.

Tankönyvjáváhagyás Magyarországon - a múltban

A második világháborút követő időkig hazánkban is a "nyugati szisztéma" szerint
zajlott a tankönyvek kiadása, jóváhagyása, iskolai megrendelése és terjesztése. Vagyis
a hivatásos és alkalmi kiadók tarka választékot kínáltak az iskolák pedagógusai és
diákjai számára. Némileg behatároltan4 a tantestületek dönthettek abban, hogy mely

4 Az egyházi iskolákban például kényesen ügyeltek arra, hogy a saját felekezetük által kiadott tankönyvekbő] ta·
nítsanak, állami, de különösen más felekezeti tankönyveket igen ritkán választorrak.
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tankönyvet kívánják használni. Ám egy könyv csak úgy válhatott tankönyvvé, ha
hatósági (minisztériumi, egyházhatósági) jóváhagyást nyert, s fölkerült a hivatalos

tankönyvlistára.
A hatósági elfogadást, jóváhagyást igen komolyan vették, erről tanúskodik a követ

kező idézet az Organisationsentwurfból:
,,1. Egyetlen olyan tantárgyat sem szabad jóváhagyott tankönyv használata nélkül

tanítani, amelyhez már van engedélyezett tankönyv.
2. Mivel ugyanazt a tárgyat sokféle módon lehet feldolgozni, nem követelmény,

hogy ahhoz minden gimnáziumban ugyanazt a tankönyvet használják.
3. A világos és szabatos tárgyalás általános követelményén túl azonban minden tan

könyvnek két fontos feltételt kell teljesítenie, hogy alkalmas legyen iskolai haszná
latra. Egyrészt valóban magában kell foglalnia és ki kell fejtenie az általánosságban
felvázolt tantervet, másrészt pontosan s lehető szabatossággal azt kell tartalmaz
nia, vagy kiemelnie, aminek biztos tudását, illetve teljesítését a tanuló kötelességé
nek kell, hogy érezze...

4. A tankönyveket az Oktatási Minisztérium hagyja jóvá.
5. Minden tanárnak tartania kell magát a bevezetett tankönyvhöz, nem abban az

értelemben, hogy óráin magát a tankönyvet adja elő, hanem hogy azt előadásai

révén a tanulóknak otthoni ismétlés céljára igazán használhatóvá tegye."5
Mészáros István - többször hivatkozva Klamarik János összefoglaló könyvére -

"Tankönyvválasztás a régi iskolában" c. cikkében ismerteti a tankönyvjóváhagyás és
iskolai tankönyvválasztás egykori folyamatát. 6

A jóváhagyás 1871-től az Országos Közoktatási Tanács, mint a kultuszminiszter
hivatalos tanácsadó szervének egyik fontos feladatává vált. Az OKT-nak a beérkezés
nyomán legföljebb 3 hónap leforgása alatt kellett a benyújtott munkákról bírálatot
és előterjeszrést készítenie, a közoktatási minisztérium félévente (június és december
hónapban) teszi közzé a jóváhagyott (a korabeli rendelet szövegének szóhasználtával
élve az "ajánlott" és "megengedett") tankönyvek listáját (a tankönyvjegyzéket), a pedagó
gus testülerek ennek alapján választhatjál( ki az iskolájukban használandó könyveket.

A dualizmus korának tankönyvjóváhagyási gyakorlatáról Heinrich Gusztáv tollá
ból származó írásból kaphatunk még plasztikus képet:

minisztérium a benyújtott könyvet, a szerző jelentésével együtt egy kiváló szak
férfiúnak adja ki, aki beható jelentésben vizsgálata tárgyává teszi, hogy az új tan
könyv a) nem tartalmaz-e állam- vagy alkotmányellenes, illetőleg a vallás-erkölcsi
nevelés szellemébe ütköző tanokat; b) megfelel-e az illető iskola (illetőleg iskolák)
tantervének, c) áll-e a tudomány színvonalán; d) feltüntet-e és vajon mennyiben
haladást az azonos rendeltetésG, már engedélyezett tankönyvekkel szemben. e) Nem
esik-e kiállítás és ár szempontjából kifogás alá.''7

5 Az (!lISztritli és míliskolák szervezeti teme (OrganisationsentUJurf). Ford. Schaffhauser Ferenc. Sajtó
;li;í rendezte: Nándor. OPI, Budapest, 1990. (A tantervelmélet forrásai 12.) 57. p.

6 1'v1ész;Íros lstv;Ín; Tankönyvvilaszt;Ís a régi iskolában. Köznevelés, 1988/25. sz. IS-IG. p.

Heinrich Guszt;\v; A tankönyvek engedélyeztetéséről.Magyar 1895, 616-GI7. p.
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nyi kutatások eredményeként módosultak a tanulásról vallott elképzelések, és a tan
anyag-orientált tanításról fokozatosan áthelyeződött a hangsúlyatanulásorientált
oktatásra, amely rclativizálta a tankönyv pozícióját. A tankönyvről és tanulásról val
lott felfogások módosulásával változott a kuratás tárgya is, a tankönyv fogalma tan
eszközzé bővült, és ezzel összefüggésben a tankönyvmunka eddigi defenzív jellege
háttérbe szorult, a tankönyvrevízió, illetve a hatvanas évekre jellemző "tankönyvhá
borük" fokozatosan átadták a helyüket a tényleges tankönyvkutatásnak.

A 70-es évek végére kikristályosodtak a tankönyvkutatás szakmai és etikai alapelvei
is. A tankönyvrevízió klasszikus korszakában a tankönyvek tárgyi korrektségét mérő
viszonylag egyszerű módszerek ideje is lejárt, komplexebb problémafelvetésre és bo
nyolultabb, finomabb módszertani megoldásokra volt szükség. Amíg a nemzetközi
tankönyvrevízió kezdeti időszakában elegendő volt az egyes szaktudományok ered
ményeit valamint bizonyos politikai kívánalmakat nyomon követni, illetve azokra
tekintettel lenni, a 70-es évek közepétől megfogalmazódott az interdiszciplináris prob
lémafelvetés és a multidimenzionális módszertani megközelítés igénye. A tankönyv
javítás és revízió szűken értelmezett politikai szempontjai háttérbe szorultak és felér
tékel6dött a szaktudományok szerepe és fontossága a tankönyvekkel kapcsolatos te
vékenységben. A szakrudományok tudatos bevonása a kuratásokba, eredményeikre
való permanens hivatkozás, a tankönyvi tartalmaknak a tudománnyal való tudatos
konfrontálása hozzásegítette a tankönyvrevízió képviselőit, az abban érdekelt intéz
ményeket, hogy nemzetközileg is elismert tudományos presztízst és intézményi he
lyet vívjanak ki maguknak, azaz hogy a tankönyvrevízió idővel valóban tudományos
igényű tankönyvkutatássá váljon.

Egy emancipációs folyamat vette ezzel kezdetét, amelynek elkerülhetetIenségérőla
braunschweigi intézet akkori igazgatója, Jeismann igen egyértelműen fogalmazott, és
idézett gondolata nemcsak a változtatás kényszere előtt álló tankönyvrevízió dilem
máit, hanem egy hosszú távra szóló (a mai napig érvényes) kutatási ars poetica-t is
kifejezett: "Ha a nemzetközi tankönyvkutatás ki akar szabadulni a marginális hibák
kigyomlálásának szűk és relatív jelentéktelenségéből, aldwr abból a hipotézisből kell
kiindulnia, hogy összehasonlító tevékenységének és értékrendszerének a dinamiku
san változó szaktudományok folyamatában kell gyökereznie." (jeismann 1979)

Az üj koncepció négyes prioritása a tankönyvelméleti kutatómunka alapelveit, bá
zisát jelentik. E kritériumok közül az első a tudományosság elve, melynek értelmében
a szaktudományok jelentik a tankönyvkutatás legfőbb referenciapontját. A második a
gyakorlatorientáltság, azaz annak állandó szem előtt tartása, hogy a tankönyvkutatás
nak az iskola, az oktatás mindennapi valóságában kell gyökereznie. A harmadik elv az
interdiszciplináris kompetencia, melynek szükségessége a fenti két kritérium következ
ménye, azaz a konkrét szaktudományi (történelem, földrajz, kémia, matematika stb.)
mellett a neveléstudományi, szakdidaktikai és pedagógiai gyakorlati felkészültség szük
ségessége a kutatásban. Végül a negyedik kritérium egy multidimenzionális metodoló
giai kompetencia, tehát magas szintű kutatásmódszertani felkészültség, amely a hagyo
mányos (történeti-deskriptív) módszerek mellett képes a legújabb társadalomtudo
mányi kutatási eljárások (kvantitatív, kvalitatív elemzés) adaptálásra is.
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A fenti szakmai alapelvek bázisán a tankönyvkuratás a SO-90-es években a professzio
nalizálódás és specializálódás útjára lépett. A változás lényege a tankönyvkutatás tu
dományos színvonalának emelkedésében, nemzeti tankönyvkutató intézetek meg
alapításában, általában a felsőoktatáshoz kötődő kutatócsoportok felállásában, pro
fesszionális kutatásszervezésben és tematikus specializációban, a kutatás teoretikus
alapjait építő vitákban, valamint a tankönyvkutatás addigi eredményeit számba vevő
kutatási jelentések, bibliográfiai összefoglalók megszületésében ragadható meg.

Napjainkban intenzív tankönyvkutatás folyik Németországban, Ausztriában, az
USA-ban, Norvégiában, Észtországban, Svédországban, Franciaországban. Becslé
sünk szerint a világon legalább hetven országban folyik valamilyen szintű (intézmé
nyes és/vagy egyéni) tankönyvkutató munka. 3 Az egyes országokban, illetve nemzet
közi szinten folyó kutatói munka számszerűségéről, intenzitásáról, tematikus súly
pontjairól a bibliográfiai összefoglalók (V7óodward & Elliot 1988; Johnsen 1993;
Bibliographie 1980-1999; Choppin 1989; Les manuels scolaires 1995), illetve a kuta
tási jelentések tájékoztatnak (Zusammenstellung 1994; Olechovski 1995; Pingel 1999).

Látszanak-e a jövő tankönyvkutatásának körvonalai? Milyen téma- és szemlélet
váltás várható? Ahogy fentebb már jeleztük, az elkövetkezőkben valószínűleg az ed
digieknél nagyobb jelentőséget kapnak a tankönyvek hatásával, beválásával, haszno
sulásával kapcsolatos kutatások. Amennyiben a tankönyvet a kommunikációs folya
mat olyan médiumának tekintjük, amely kommunikátorok (szerzők, tudósok, szer
kesztők stb.) tevékenysége által keletkezik és recipiensek (tanárok, szülők, diákok,
széles olvasóközönség) fogadják be, hasznosítják, tanulják stb., akkor megállapítha
tó, hogy az eddigi kutatások a tankönyv-kommunikátor viszonylatban mozogtalz, és
jelentéktelen volt a tankönyv-befogadó viszony vizsgálata. Valószínlíleg nem fognak
csökkenni a hagyományos témaelemzések, de ezeknek kizárólagosan szaktudományi
(főleg történet- és földrajztudományi) orientációjából adódó egyoldalúságát más tu
dományterületek (pedagógia, szociológiai, szociálpszichológia, nyelvészet, kommu
nikációelmélet) lazítani fogják. Egy másik trend - amelynek argumentációját a Georg
Eckert Institut fennállásának 25. évfordulóján, a 2000. júniusában rendezett ünnep
ség egyik előadásában volt szerencsém meghallgatni - annak felismerése, hogya poszt
modern, a globalizáció korában talán már nem csupán internacionális, hanem sok
kal inkább intra- és interkulturális tankönyvkutatásokat kellene folytatni. Ami ter
mészetesen nem azt jelentené, hogy az internacionális, tehát a nemzetek egymás kö
zötti, a tankönyveikben máig meglév6 torzítások, el6ítéletek feltárását már nem te
kintené feladatának a tankönyvkutatás. Sajnálatos példaként a Balkán egyes országa
i t, Í rországot vagy a volt Szovjetunió utódállamait említette az elóadó, amelyek eseté
ben még továbbra is szükség lesz a "nemzetközi megértést" (internationale Ver
standigung) szolgáló tankönyvegyeztető munkára. Az egységesül6 Európában, a glo
balizálódó világban azonban a tankönyvkuratás nem irányulhat pusztán a nemzeti

3 A Georg Eckerr Institut katalógusainak szisztematikus áttekintése eredményeként volt megállapítható a 70-es
szám. Az intézet rnunkatársainak tájékoztatása szerint a Braunschweigban található irodalo!11 Európa vonatkoz;í
dban tekinther{) csak teljesnek és reprezentatívnak. Véleményük szerint a nemze;közi VOIUJl1C

ne ennél jóval nagyobb. A tankönyvvel illelve él rankönyvkutarássaL tankönyvelclTIzéssel kapcsolatos, a Georg
Eckert Institut-ban katalogizált publikációk száma 2000. július elején cca. G900 volt.



DÁRDAI ÁGNES: AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TANKÖNYVKUTATÁS ...

sajátosságok, sztereotípiák vizsgálatára. Nem tagadván ezek kutatásának
szükségességét, jelentkeznek azonban már olyan globális, makro- és mikroregionális
szintű igények, amelyek intra- és interkulturális alapon kívánják meg a tankönyvek
kutatását. A kutatás preferált témáinak a világ nagy kultúrái, vallásai, életvilága kö
zötti különbségek objektív ábrázolására, a kultúrák között világméretekben jelentke
ző és ható ellenségképek leküzdésére, az emberiség multikulturális létezése törésvo
nalainak és érintkezési felületének bemutatására kell irányulniuk.

A tankönyvkutatás tudományos pozíciói

A nemzetközi tankönyvkutatás irányait, modelljeit bemutató tanulmányunkban
(Dárdai 1999) számba vettük és elemeztük azokat a kutatási koncepciókat, amelyek
ben kiindulópontként a tankönyv mint a kutatás tárgya szerepelt. Kiderült, hogy
akár politikai-ideológiai, akár funkcionális alapon, akár pedagógiai vagy komplex
módon (a társadalmi kontextusba ágyazottan) épül fel egy tankönyvelemző modell,
a tankönyv teljes körű, minden szempontra kiterjedővizsgálata nem valósítható meg
egy vagy akár több kutató által. A kérdés tehát nem az, hogy teljes avagy csak egy
szempontot szem előtt tartó legyen-e bármiféle tankönyvelemzés ("Totalanalyse versus
Partialanalyse"), hanem az, hogy a tankönyvelemzések összessége fedje le a multidisz
ciplináris tankönyvértelmezéseket és a belőlük fakadó kutatási pozíciókat. Ennek
sikeres megvalósulása természetesen feltételez valamiféle közösen vállalt kutatási prog
ramot és szervezeti-intézményi kooperációt. Mindezek elmaradása esetén az egyéni
kutatókikutatócsoportok által folytatott vizsgálatok, illetve azok tudományos ered
ményei nem vagy csak véletlenszerűen épülnek be a tankönyvírás, fejlesztés, en
gedélyezés, kipróbálás folyamatába.

A tankönyv különféle értelmezései között lehetséges és szükséges különbséget ten
ni, mert ezek meghatározzák a kutatás irányait és szempontjait is, kijelölik a kutatott
téma tudományrendszertani helyét, valamint behatárolják kutatásmódszertani lehető
ségeit. A nemzetközi szakirodalom áttekintése eredményeként megállapítható, hogy
a tankönyvkutatás kezdetén a tankönyvet mint történeti forrást, azaz kordokumen
tumot vizsgálták, értelemszerűen történeti megközelítéssel és módszerekkel. A tan
könyv tartaImát szaktudományi (kezdetben történettudományi, később földrajzru
dományi, politikatudományi-ideológiakritikai) megközelítésből elemezték. Ezek a
tanulmányok a tankönyvet mint a szakmai ismeretek, valamint politikai-ideológiai
tartalmak, értékek hordozóit vizsgálták. E két tankönyvi értelmezésnél elsikkadt a
tankönyv pedagógiai jellege és tartalma, az elemzések nem vagy csak marginálisan
érvényesítettek didalnikai szempontokat. A tankönyvelemzések zöme még ma is ilyen,
a szakirodalomban "tradicionálisnak" vagy "klasszikusnak" nevezett úgynevezett té
maelemzés. A tankönyvekben azt vizsgálják, hogy egy bizonyos (általában a szaktu
dományok logikája szerint kiválasztott) téma (pl. az iszlám, a francia forradalom, az
Európa-kép, Afrika, egy országkép, történelmi személyek, egyes történelmi korsza
kok, két vagy több nemzet egymáshoz való viszonya, sztereotípiák, a regionalizmus
stb.) hogyan jelennek meg a tankönyvekben. A felsorolásból egyébként az. is látható,
hogy a klasszikus témaelemzések nagy része elsősorban a történelem- és társadalmi
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ismeretek tankönyveket és csak másodsorban a földrajz-, nyelv- és egyéb más tan
könyveket tekinti kutatása tárgyának. Aszerint, hogy a tankönyvelemzések a tan
könyvek milyen körére terjednek ki, úgy tipizálhatóak az elemzés technikái. Egy
vagy több tankönyvre kiterjedő vizsgálat esetén beszélhetünk egyedi és csoportos
elemzésről (ez utóbbi többnyire összehasonlítás). Amennyiben egyetlen kiadási év
hez kötődő tankönyvek közel teljességét vizsgáljuk és korspecifikus jellemzőket kere
sünk, "keresztmetszeti elemzésről", ha pedig egy hosszabb időintervallum vagy pedig
egyftöbb kiadó sorozattankönyveiben a változás, a fejlődés trendjeit vizsgáljuk, ak
kor "hosszmetszeti elemzésről" beszélünk. Néhány példa a fenti elemzési típusokra:
keresztmetszeti elemzést végzünk, ha például azt vizsgáljuk, hogy az 1995-ben meg
jelent francia, osztrák, spanyol, orosz, litván, magyar történelemtankönyvek (a sor
tetszőlegesen folytatható) hogyan tematizálják a bipoláris világ megszűnését, a két
N émetország egyesülését, a kommunista rendszer felbomlását stb. Hosszmetszeti vizs
gálattal elemezhető például "Az olimpiai játékok" téma a német történelemtanköny
vekben 1871 és 1945 között. Az "országkép" vizsgálatok is (például: Az Amerikai
Egyesült Államok ábrázolása a szovjet tankönyvekben 1945 és 1999 között) hossz
metszeti elemzéssel készülnek.

Csak a legutóbbi években merültek fel a kutatás kommunikáció-elméleti, nyelvé
szeti, recepcióelméleti (a tankönyv mint médium), szociológiai, pszichológiai, szoci
álpszichológiai (a tankönyv mint szocializációs faktor) és ökonómiai, oktatás-gazda
ságtani, esztétikai szempontjai (a tankönyv mint termék). Az ilyen típusú kutatások
azonban szórványosak.

A 90-es évek elejére - összhangban a pedagógiai gondolkodás fejlődésével-felerő

södött az a kritika, hogy a tankönyvkutatás legnagyobb deficitje a didaktikai megkö
zelítés érvényesítésében, pontosabban annak elmaradásában van. A kutatási eredmé
nyek gyakorlati transzformálásának hiánya ugyanis gátolja a tankönyvekről vallott
tudás hasznosulását a kliensek (tanárok, tanulók, szülők, tankönyvszerzők, kiadók
stb.) körében. Hiányoznak a kutatásokból azok a kérdésfeltevések is - hangzik a
kritika -, hogy a tankönyv milyen hatást gyakorol a tanulókra és tanárokra, a közvé
leményre, hogyan hat és működik a médiumok környezetében, korrigál, megerősít,

vagy kompenzál-e. Milyen pedagógiai filozófiák, didaktikai funkciók, módszerek
jellemeznek egy-egy tankönyvet? Milyen didaktikai elv, tanuláselméleti felfogás fo
galmazódik meg a tankönyv megformálásában, hogyan történik a tudományos isme
retek redukciója, transzformálásának, didaktizálásának milyen a minősége? Milyen a
tankönyvek szövegstruktúrája, melyek a tankönyv kommunikációs formái, ezek
mennyiben járulnak hozzá a tankönyvi szöveg megértéséhez, elsajátításához? A di
daktikai elemzések fontosságát, valamint a klasszikus témaelemzések és a didaktikai
elemzések "egészséges ötvözését" elsősorban a bécsi Tankönyvkutató Intézet munka
társai, kutatói hangsúlyozzák. 4 Egyetértés mutatkozik a nemzetközi tankönyvkutató

4 is azon az állásponton vagyok, hogy a hazai tankönyvelemzésekben mindkét szempontot (szaktudomá-
nyi pedagógiai) érvényesíteni kell. A hazai tankönyvkutatások ideális tudományrendszcrtani helye a szaktudo-
mányok (természet-, társadalom-, nyelvtudományok stb.) és a pedagógia közös étintkezési területén definiálód
hatna. Ez a tény erős szaktudományi megalapozottságot, deklarált pedagógiai affinitásr és tudatos kutatásmód
szert,mi pluralitást feltételez a jövő tankönyvkuratóitól.
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szakmán belül abban, hogy bármennyire is' jelentőségűek, magasan kvalifi-
lzáltak és a által alátámasztottak az eddigi, zömmel
cljárással készült tankönyvclemzések, mégis egyoldalöak, mert hiányzik bclólük a
peda:i~ol2;!K:urrl. Az a pedagógiai, és azon belül is általános didaktikai, szakdidaktikai
és metodikai affinitás, amely ha nagyobb részvételt kapna a
kutatásokban, e kutatások eredményei jobban hasznosulnának ott, ahol erre a legna
gyobb szükség van: a pedagógia, az iskola világában.

tarlk(m,1Vl,~utat~ls eredményei

Áttekintve a tankönyvelméleti kutatások releváns irodalmát, felvetődik a kérdés: va
lóban igazat lehet-e adni a kritikusoknak? Tényleg nagy a kutatás deficitje, valóban
anny! a illetve vitatott terület a szakntán belül? éppen ellenke,,,óleg:
a "tankönyvkutatás" mint tudományos diszciplína lassú konszolidációjának
tanlÚ? Magunk c!. utóbbi véleményt osztjuk. Ennek igazolására - a szakirodalom
áttekimése - csoporrosítva sorra vesszük az elmúlt évtizedek tan
kÖIlYI/]Zl!tal ási eredményei t. Kiindulópontként azokat az állításokat vesszük alapul,
melyek nem vitatottak. Ezen eredményeket q.)ryfajta "közös nevezőnek", "minimum
konszenzusnak" tekintjük, amelyet két területen összegeztünk: a tankönyvvel, vala-
mim a tankönyvkutatással kapcsolatos megállapításokat.

J(onszenzusos állítások a tankönyvrő!

Szaktudományi A tankönyv megállapításai nem mondhatnak ellent az
adott szaktudománynak. Kívánatos, hogy a tankönyv szerzóje (lehetóleg az elószó
ban, a tankönyvhöz írt tanári kézikönyvben, a tankönyvet bemutató szerzöi recenzi
óban stb.) tisztázza, tegye egyértelművé kiindulóponrját (tudományelméleti pozíció
ját, a tananyag-válogatás szempomjait, a feldolgozás módszereit, a felhasznált szaki ro
dalom listáját stb.). Az egyoldalú, kizárólagos tudományfclfogást tü!zrözó szerzői

koncepció kerülendö. Ahogy a tudományos élet sem mentes a vitáktól, söt lényegét
éppen a kontroverzitás adja, a tankönyvekben is meg kell jeleníteni a tudományos
vitákat. A tankönyvekből a ranulóknak nemcsak a tudományok által közvetített (te
dukált) ismeteteket, hanem ezen ismeretekhez való hozzájutás lehetóségeit, azaz az
adott tudomány megismerő tevékenységének logikájár, érvrendszerét, legfontosabb
módszeteit, technikáit is meg kell szereznie. A témák kifejtésében a multiperspektivitás,
a multidimenzionalitás uralkodjon.

Didaktz/cai standardok. Legyen egyértelm{í a szerző(k) didaktikai felfogása. Derül
jön ki, hogy, milyen didaktikai koncepció alapján szervezódő okratás számára alkal
rrns a tankönyv, és milyen tanítási-tanulási tevékenységet preferál, feltételez. Feleljen
meg az életkori pszichikus sajátosságoknak (olvashatóság, szavak, mondatok hosszú
sága, fogalmak kifejtettsége, megfeleló redundancia, az abszrrakció szintje, az induk
tív-deduktív gondolkodásra késztetés megfelelő aránya). Legyen életszerű, élerközeli
a tankönyv. A tanulók valós életvilágából induljon ki. Mind a tankönyv tartalma,
mind módszertani, külső megformálása a ranulók érdekeit tartsa szem előtt. Problé
mamegoldásta és (társadalmi) cselekvésre ösztönözzön. A módszertani megoldások
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(ismeretközlés, intellektuális képességek fejlesztése, értékközvetítés) harmonikus össz
hangja kívánatos. A prelegáló, a tényeket egyoldalúan közlő és az egyetlen "igazat"
sugalló, állító tankönyvi magyarázat kerülése kívánatos. A szöveg és illusztráció (kép,
grafikon, ábra, térkép stb.) kívánatos aránya a minimális 30% és az optimális 50%
között legyen. A tankönyv képretorikája vegye figyelembe a tanulók megváltozott
vizuális kultúráját, szokásait. A képek ne legyenek a sztereotípiák és előítéletek köz
vetítésének eszközei. A kérdések haladják meg a reprodukció szintjét, a gondolkodás
bonyolultabb műveleteire is (elemzés, összehasonlítás, értékelés stb.) ösztönözzenek.
A feladatok legyenek életközeliek, tükrözzék a tanulók valós társadalmi szükségleteit.
A tankönyveket úgy kell megformálni, hogy a gyengébb tanulók is képesek legyenek
tanári segítség nélkül a minimális követelmények elsajátítására.

Prefirált témák és szempontok. A béke, illetve a békére nevelés, amely nemcsak a
háború, a militarizmus elvetését, hanem a béke megteremrésére irányuló tudatos,
aktív magatartásra késztetést jelent. Az emberi jogok témája, amely az egyén jogainak
ismeretén túl a mások jogainak tiszteletben tartására, toleranciára, az erőszak, a rassziz
mus, az idegengyűlölet ellen nevel. A környezet tisztelete, védelme, a tudatos és aktív
környezetbarát magatartásra ösztönzés. Az emberiség kulturális örökségének ismere
te, tisztelete, a kulturális különbözőségek toleráns elfogadására nevelés. Előítélet

mentesség, a "rejtett előfeltételezések" (underlying assumption, verborgene Annahmen)
kiküszöbölése a tankönyvi szövegekből. A sztereotípiák, ellenségképek, torzítások,
előítéletek tudatos kerülése. Más néppel, nemzettel, fajjal, nemmel, vallással, etni
kumrnal, csoportral stb. szembeni hamis általánosítás kerülése. Az előítéletek, sztereo
típiák tematizálása, historizálása, azaz a tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy megis
merjék az elóítéletek keletkezésének történeti okait, gyökereit, a sztereotípiák kezelé
sének technikáit. Az európai tankönyvek "európai dimenziójának" megje1enítése, az
Európa-gondolat, az európai integráció történetének, folyamatának, intézményei
nek, problémáinak, távlatainak tematizálása.

A tankönyvkutatással kapcsolatos konszenzusos állítások

A tankönyvkutatás tárgya (a tankönyvjóga/ma, funkciója). A kutatás a tankönyv fogal
mát illetően ddiníciós problémákkal küszködik. A szélesebb érte1mezéslí tankönyv
definíció tankönyvnek tekint minden, nem didaktikai céllal megírt, az iskolai
oktatásban felhasznált könyvet (schoolbook/Schulbuch). AszLikebb értelmezéslí fo
galom a kifejezetten az oktatás számára készített könyvet tekinti tankönyvnek (text
book/Lehrbuch).5 A tankönyv funkciójával kapcsolatos kutatások eredményeihez
képest (80-as évek közepe) elmozdulás történt. Az utóbbi évtizedben a tankönyv ntár
nemcsak információhordozóként, hanem a tanuló önképzésének eszközeként szere
pel, amely segít a tanulásban, valamint a tanulás technikáinak megtanulásában. Eréí
teljesebben hangsúlyozódik a tankönyv képzési funkciója is, amely nagy

5 A szűkebb éne!mezésű tankönyvfogalmat használom. Tankönyvnek tekintem azt a tanítási-tanulási folyamat-
ban ható doku!1"lcntumot, arneIyben a szaktudományok eredrnényei redukált formában) SZán1Jra

pedagógiai szempontok szcrlI1t transzformált módon jelennek I11Cg és az ismeretek és dif-
ferenciált didaktikai formák és struktúrák segítik.
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társadalmi-gazda..~ági-politikaikérdéseivel állnak összefüggésben (globalizáció, béke,
humanizmus, környezetvédelem, tolerancia stb.) A tankönyv funkcióinak meg'való
sulása erősen korrelál a tantervben megfogalmazott ranítási célokkal és a tanár taní
tásmetodikai koncepciójával és gyakorlatávaL A tankönyv felépítésének koncepciója
a 80-as évekhez képest nem változott. E szerint a tankönyv részei ("struktúraelemei,
srruktúrakomponensei"): alapszöveg/törzsanyag, kiegészítő anyag, és az elsajátítást
segítéí apparátus (illusztrációs anyag, kérdések és feladatol,:).

A tankó'nyvkutatás jellege. Egy zárt, lehatárolt tudományos kutatási rendszert senki
nem tart sem kívánatosnak, sem lehetségesnek. Amit mindenekelőtta szakma képvi
selói hangoztatnak, az a sokféleség, a sokoldalúság. Multidimenzionalitás: sokféleség
a kérdésfelvetésekben és a módszertani megoldásokban. Multidiszciplinaritás: sokfé
leség a tudományok tekintetében. Nemcsak az adott tankönyv tudományának, ha
nem mellette más tudományok (nevelésrudományok, pszichológia, szociológia, tu
dományelmélctek, nyelvészet, olvasáskutatás stb.) bevonása a kutatásokba. Multi
perspektivitás: sokféleség az elemzések irányultságát tekintve. A tankönyvelemzések
sokirányú (empirikus-analitikus, kritikai-fejlesztő, gyakorlat-orientált) kivitelezése a
célzott felhasználók (kutatók, kiadók, szerkesztők, tankönyvfejlesztők, iskoJaveze
tők, tanárok, szülők) speciális igényeit szem előtt tartva.

A tankönyvkutatás és elemzés módszerei. A tankönyvelemzések alapvetően három
módszerrel zajlanak: deskriptív-hermeneutikus, kvantitatív és kvalitatív tartalomelem
zés. A három módszer közül egyik sem lehet kizárólagos, kívánatos a három ésszerű

kombinációja. A deskriptív-hermeneutikus módszer a tankönyvet történeti forrás
nak tekinti, elemzését is a történeti forráskritikára és elemzésre jellemzó eljárásokkal
folytatja le. A leírás és bizonyítás leggyakoribb eszköze az idézet. Mivel azonban a
bizonyításhoz felvonultatott idézetek száma nem növelhetó korlátlanul, valamint a
kutató által jellemzónek tartott/vélt idézetek eleve szubjektív kiválasztás eredményei,
ezért a deskriptív-hermeneutikus elemzési módszerrel szembeni legfőbb kritika az
elemzés szubjektivitását, valamint mind a tankönyvek, mind a benne foglalt tartal
mak kiválogatásának, idézésének esetlegességét hangsúlyozza. A deskriptív elemzések
konklúzióinak gyakori formulái a "sok tankönyvben", a "tankönyvek többségében,
zömében" a "némely tankönyv", "általában jók, gyengék, színesek stb. a tankönyvek"
megfogalmazások. Az elemző műfajok közül a rövid tankönyvrecenzió tekinthető

ezen elemzési módszer igen szubjektív, jobbára csak a szövegnek a benyomások szint
jén mozgó végtermékének. A fenti kritikák ellensúlyozásaként a 60-as évek közepétől

a társadalomtudományi, kommunikációelméleti kutatásmódszertani eredmények
adaptálásával a Berelson féle content analysis kvantitatív eljárásai bekerültek a tan
könyvkutatás eszköztárába. E tartalomelemzó módszerekkel mindenekelótt objekti
vitást, a mérési eredményeknek más kutatók általi megismételhetőségét remélték el
érni a kutatók. A tankönyvi tartalmak és minőségek kvantifikálásának alapfeltétele
zése az, hogy egy meghatározott tankönyvi egység (téma, személy, kép, ábra stb.)
terjedelme, illetve előfordulásának gyakorisága arra enged következtetni, hogya szer
ző mekkora jelentőségettulajdonít bizonyos tartalmaknak. Például több történelem
tankönyv összehasonlításakor az a tény, hogy a szerző a nemzeti illetve egyetemes
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történelmet milyen atányban tárgyalja, sokat elárul történelmi felfogásáról. A terje
delem- és gyakoriságelemzés (oldalban, sorban, sotcentiméterben, darabban) mérhe
tő, ellenőrizhetőadatokat eredményez, amelyek kiegészítik, alátámasztják, árnyalják
a deskriptív elemzés megállapításait. Ugyanez érvényes a kvalitatív elemzésre is, amely
egy-egy témához/kategóriához nem mennyiségeket, hanem minőséget rendel. Pl. a
tankönyv egy vizsgálandó kategóriát (Európa kulturális, geográfiai és történeti hatá
rai) részletesen, átlagosan tárgyalja, vagy csak megemlíti. Egy személyt pozitív, negatív,
vagy semleges értékkel említi. Mind a kvantitatív, mind a kvalitatív tartalomelemzés
alapfeltétele egy kellően részletezett és strukturált kategóriarendszer, a mérés egységé
nek, technikájának közlése, egyáltalán a vizsgálat transzparenciájának biztosítása.

Áttekintve a nemzetközi tankönyvkutatás rövid történetét, bemutatva legfonto
sabb eredményeit, összegzésként a tankönyvkutatás legfontosabb célkitűzésére uta
lunk: bármily módszerrel és témában is történjen a tankönyvek elemzése, a kutató
nak mindenek előtt a legfontosabb célt kell szem előtt tartania, azt, hogy a tankönyv
kutatás legfontosabb feladata a tankönyvek tanulást-tanítást segítő, tartalmi és mód
szertani megújulást eredményező fejlesztése.
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