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KISS TAMÁS – WENINGER CSILLA

Idegen nyelvi tankönyvek kulturális 
tartalmának szemiotikai szempontú 

elemzése

A semiotic analysis of cultural content in foreign language textbooks
This article introduces a new approach to the analysis of cultural content in foreign language textbooks. 
We advocate a Peircean semiotic investigation of textbook materials, identifying as our unit of analysis 
the constellation of task, text, and image within one pedagogic activity. The power of semiotic analysis 
lies in uncovering the logic and direction according to which learners are to make sense of the materials. 
Once this guided semiosis is highlighted, language teachers have the possibility to refocus learners’ 
attention toward aspects of textbook content that can be a potential source for cultural learning. The 
semiotic analysis illustrated in this article draws attention to the process of meaning-making and 
emphasizes that meanings do not reside within the materials but emerge through learners’ engagement 
with them.

bevezetô
Az elmúlt néhány évben a kultúra tanítása és szerepe, különösen a globalizáció és az 
egyes angol nyelvváltozatok térnyerése miatt, ismét a nyelvtanítással foglalkozó szak-
emberek figyelmének középpontjába került. Ennek következtében sok olyan kérdés, 
amelyet már korábban megválaszoltnak tekintettünk, újra megoldásra vár. Többek között 
ismét meg kell vizsgálnunk, hogyan határozzuk meg a kultúra szerepét a nyelvi órán, 
illetve hogyan definiáljuk magát a kultúra fogalmát. Milyen kultúrát tanítsunk, és hogyan? 
Mi a nyelvtanár elsődleges szerepe: a nyelvnek vagy a kultúrának a tanítása? Bár sokan 
érvelnek úgy, hogy nyelv és kultúra egymástól elválaszthatatlan fogalmak, nem világos, 
melyik kultúrát is kellene tanítania egy angolnyelv-tanárnak. Nemzeti kultúrát (brit, 
amerikai, ausztrál stb.) vagy nemzeteken átívelő kultúrákat (ifjúsági kultúra, popkultú-
ra, illetve egyéb szubkultúrák), esetleg egy multikulturális irányzatot kellene követnünk?

A fenti kérdések – többek között – azért kerültek előtérbe, mert a korábban általá-
nosan elfogadott nézetek, melyek meghatározták, miként definiáljuk a kultúrát, illet-
ve hogyan tanítjuk azt, jelentős változáson estek át az elmúlt évtizedekben, hasonlóan 
azokhoz a folyamatokhoz, melyek a nyelvtanítás módszertanát formálták. A korai 
nyelvtanítási irányzatok, melyek a nyelvet nem kommunikációs eszközként, hanem 
nyelvtani és lexikai egységek és szabályok összességének tekintették, kevés teret en-
gedtek a kulturális ismeretek közvetítésének (Richards–Rodgers 1986; Tomalin–
Stempleski 1993; Thanasoulas 2001). A kultúra ezért külön ismeretanyagként jelent 
meg, a nyelvtanulási folyamattól elkülönülten, gyakran csupán a tankönyvek kiegé-
szítő fejezeteként civilizáció/országismeret néven. Ezeket a nézeteket később felvál-
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tották azok az elméletek, melyek a kultúrát a nyelvelsajátítás szerves részének tekin-
tették. Byram (1988) és Schumann (1986) akkulturációs modelljének megjelenésével 
elfogadottá vált, hogy az idegen nyelvi kultúra jelentős motivációs tényezőként pozi-
tívan befolyásolhatja a nyelvtanulók eredményeit (Dörnyei 1990; Gardner 1988; Gard-
ner–Day–MacIntyre 1992). A „hivatalosan” elfogadott és elismert célnyelvi kulturális 
ismeretek (művészetek, történelem, földrajz stb.) mellett az 1990-es években az idegen-
nyelv-tanításban megjelenik a mindennapok kultúrája is (Pulverness 1995; To ma lin–
Stempleski 1993). A szakirodalomban publikált cikkek ekkor még gyakran egy meg-
határozott célnyelvi (nemzeti) kultúra tanításáról értekeznek, de már feltűnnek azok 
az álláspontok is, melyek – különösen az angol nyelv esetében – megkérdőjelezik az 
egyes nemzeti kultúrák privilegizált megjelenítését a nyelvtanulásban (Prodromou 
1992; Graddol 1997). A kultúra összefonódása a nyelvelsajátítási elméletekkel (Kramsch 
1993; 1998) azt is eredményezte, hogy a nyelvoktatásban a hagyományos, kulturális 
ismeretanyag átadásán alapuló tanítást felváltotta a tanulók kulturális és interkulturá-
lis kompetenciájának fejlesztése (Byram 1997).

A 2000-es években a kultúra tanításáról megjelenő tanulmányok egyértelműen 
eltávolodnak a kultúrát nemzeti keretek közé szorító elméletektől (Guilherme 2002; 
Phipps–Gonzalez 2004). Pennycook (2007) transzkulturális folyamokról szóló elmé-
lete tovább erősítette azt a vonalat, amely mind a tanításban, mind a tananyagokban 
korunk kultúráinak összetett, hibrid mivoltára helyezi a hangsúlyt (Risager 2011: 485). 
Mások arra mutatnak rá, hogy a kultúra szerepe a modern nyelvoktatásban túlmutat 
a kulturális tartalom közvetítésén. Kumaravadivelu (2008) például a tanulók globális 
kulturális tudatának fejlesztését jelöli meg a nyelvtanár egyik feladatának, míg Byram 
(2011) szerint a nyelvoktatás egyik fő célja az interkulturális tudattal rendelkező ál-
lampolgárok nevelése.

Mint láthatjuk, a kultúra idegennyelv-oktatásban betöltött szerepével és tanításának 
módszertanával foglalkozó elméletek az elmúlt két évtizedben jelentős változásokon 
mentek át. Ugyanakkor ez a dinamikus fejlődés nem jelenik meg a nyelvoktatási anya-
gok elemzésével foglalkozó írásokban, melyek túlnyomó többsége egymástól elhatárolt, 
egymásra nem épülő tanulmányok sorozata. Jellemző ezekre a tanulmányokra, hogy 
elemzéseik továbbra is gyakran egy nemzeti kultúrakonstruktumra épülnek (Lee, H. J. 
2006; Yuen 2011), valamint hogy vizsgálataik figyelmen kívül hagyják a tankönyvek 
nyelvpedagógiai céljait, mivel azokat elsősorban ideológiai megközelítésből elemzik. 
Természetesen léteznek olyan tanulmányok is, melyek a kultúra tanításával foglalko-
zó szakirodalommal lépést tartva egy tágabb, árnyaltabb kultúrafogalmat részesítenek 
előnyben (például Gray 2010), illetve új multimodális módszereket alkalmaznak a tan-
anyagok vizsgálata során (Chen 2010). Ezekhez a tanulmányokhoz kapcsolódik írásunk, 
mely a tankönyvi kulturális tartalom elemzésének új módszerét mutatja be. Az elem-
zést szemiotikai alapokra építve elsősorban nem a „tankönyvbe zárt” információt 
helyezzük előtérbe, hanem azokat a jelentésgeneráló folyamatokat vizsgáljuk meg, 
melyek során a tanuló a tankönyvben szereplő nyelvi és vizuális jelek alapján egyedül 
vagy társai és tanára bevonásával egyedi, új jelentést alkot. Más szóval elemzési mód-
szerünk nem úgy tekint a tankönyvre, mint kulturális információk tárházára, hanem 
azokra a lehetőségekre próbál rávilágítani, melyek a tartalmi (nyelvi és képi), valamint 
pedagógiai elemek együtteséből kulturális tanulást eredményezhetnek.
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Az angol nyelvi tankönyvek elemzése kulturális szempontból
A nyelvtanításban a tananyagok – mind a tananyagfejlesztés, mind pedig elemzésük 
– viszonylag kevés figyelmet kapnak (Tomlinson 2012). Különösen az 1990-es években 
(például Adaskou–Britten–Fahsi 1990; Cortazzi–Jin 1999; Dendrinos 1992; Starkey 
1991) született azonban néhány tanulmány arról, hogy a tankönyveket milyen kultu-
rális tartalommal kellene megtölteni. Érdekes, hogy ezt a periódust relatív csend kö-
vette, melyet csupán rapszodikusan megjelenő, a tankönyvek kulturális tartalmát 
elemző írások törtek meg. Amint azt Weninger és Kiss (megjelenés alatt) a kulturális 
elemzés módszertanáról szóló áttekintésükben írják, a szakirodalmat nem jellemzi az 
egységesség, hiányoznak azok a fogalmi és módszertani irányvonalak, melyek a ku-
tatásoknak megfelelő keretet adnának, és ezáltal hozzájárulhatnának a szakterület 
fejlődéséhez. A szerzők rámutatnak, hogy habár a kiadott tanulmányok leginkább 
független, egymásra nem épülő kutatási projektek, két általánosan használt módszer-
tani irányzat figyelhető meg.

Az első és leggyakrabban alkalmazott vizsgálati módszer a tartalmi elemzés. Ez 
a módszertani eszköz azonban, mint a szerzők hangsúlyozzák, több problémát vet 
fel. Elsősorban különbséget kell tennünk a tartalmi elemzés (Berelson 1952; Krippen-
dorff 1980, 2004) és a tartalom elemzése között. Míg az első a társadalomtudomá-
nyokban elfogadott kutatási módszer, amely arra törekszik, hogy a kutató „megismé-
telhető és helyes következtetéseket vonjon le szövegekből (vagy más jelentéshordozó 
anyagból)” (Krippendorff 2013: 24), részletesen dokumentálva az elemzési folyama-
tot, addig a tartalomelemzés – bár nevében hasonló – nem követi azt az elvárható 
ala posságot, amely hitelessé és megismételhetővé tenné az elemzést. Nyilvánvaló 
tehát, hogy bár a tanulmányok jelentős többsége vizsgálati módszerként tartalmi 
elemzést jelöl meg (például Lee, K.-Y. 2009; Ndura 2004; Otlowski 2003; Wu 2010), 
tulajdonképpen az általuk kiválasztott tankönyvek tartalmát vizsgálja, gyakran fe-
lületesen dokumentált, tehát más kutatók számára valószínűleg megismételhetetlen 
módszertant követve.

Ami azonban közös ezekben a tanulmányokban, az az, hogy a tankönyvek képi, 
illetve nyelvi tartalmát a valóság reprezentációjának tekintik. Vizsgálataik a kulturá-
lis tartalom szelektivitására irányulnak, melyet ideológiai indíttatásra próbálnak visz-
szavezetni. A tartalmi elemzést alkalmazó kutatók ezért kiemelik azoknak a tanulmá-
nyoknak a fontosságát, amelyek a valós, illetve a tankönyvek által bemutatott kulturális 
realitások közötti különbségekre mutatnak rá. Érvelésük szerint mind a tankönyvírók-
nak, mind a kiadóknak törekedniük kell arra, hogy a tananyagok valóságtartalmát ne 
befolyásolhassa semmilyen rejtett vagy nyíltan kifejtett ideológia. Ez különösképpen 
jelentős azokban a kontextusokban, ahol a tankönyvek használata intézményi keretek 
között zajlik, például az iskolai oktatás keretein belül, hiszen a tanulóknak nem minden 
esetben van lehetőségük a könyvek által bemutatott világok kritikus elemzésére, így 
megtörténhet, hogy azokat a valós világ hű, tényszerű megjelenítéseként fogadják el.

Ezek a tankönyvelemzési tanulmányok azonban jelentősen eltérnek egymástól 
abban a tekintetben, milyen előre meghatározott vagy az elemzés során felmerülő 
kategóriák alapján vizsgálják a képi és szöveges tartalmat, illetve hogyan kódolják az 
egyes kategóriákba besorolt adatokat. Az egyik leggyakrabban alkalmazott rendsze-
rezés például a ’nemzet’ vagy ’ország’ kategóriája, amely vagy önmagában, vagy más 
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kategóriákkal kiegészülve képezi az elemzés alapját. Yamanaka (2006) például a Ja-
pánban használt angol nyelvkönyveket vizsgálta meg. Első lépésben a tananyagokban 
fellelhető országokra vagy nemzetekre (Japán, Egyesült Államok stb.) tett utalásokat 
gyűjtötte össze, majd ezt követően kódolta őket tartalmi jelentésük szerint (tárgyak, 
híres emberek, szokások, hagyományok stb.). Ideológiai következtetéseit az egyes 
fogalmak gyakoriságára alapozta, ami az ilyen típusú tanulmányok jellemző érvelési 
módszere. Megállapíthatjuk továbbá, hogy ezek a tanulmányok a legtöbb esetben el-
marasztalják a tankönyveket, ugyanis megítélésük szerint az angol nyelvkönyveknek 
híven tükrözniük kellene azokat a kontextusokat, amelyekben az angolt a mindennapi 
életben használják.

A másik, gyakran alkalmazott elemzési módszer a kritikai diskurzuselemzés, amely-
nek célja, hogy feltárja a társadalmi egyenlőtlenség nyelvhasználatban megjelenő, 
illetve azáltal megújuló formáit (Fairclough 1989). Módszertani szempontból a kritikai 
diskurzuselemzésben nincsenek pontosan kijelölt és meghatározott elemzési módsze-
rek vagy könnyen behatárolható fogalmi rendszer. Elmondható, hogy a kritikai diskur-
zuselemzés módszertanilag eklektikus (Wodak–Meyer 2011), bár gyökereinek köszön-
hetően inkább a nyelvészeti elemzéseket részesíti előnyben. Megfigyelhető ugyanakkor, 
hogy itt is jelentős eltérések mutatkoznak az egyes kutatások között, mivel olyan 
szakemberek is foglalkoznak ezzel a tudományággal, akik előzetes nyelvészeti kép-
zésben nem részesültek (Weninger 2008). Nem meglepő tehát, hogy a tankönyvek 
kulturális tartalmát vizsgáló tanulmányokban mind tartalmi, mind kutatás-módszer-
tani szempontból jelentős különbségek figyelhetőek meg (például Camase 2009; Gul-
liver 2010; Liu 2005).

Akár a tartalomelemzést, akár a kritikai diskurzuselemzést vizsgáljuk, mindkét 
elemzési módszert az jellemzi, hogy a tankönyvekben megjelenő kulturális jelentést 
statikusnak, állandónak tekintik. Ez részben módszertani szükségszerűség: következ-
tetéseiket csak úgy tudják levonni, ha a tartalmi elemekhez egy bizonyos rögzített 
jelentést rendelnek. Ebből kifolyólag feltételezik, hogy az általuk megállapított jelen-
tések általánosak, és a tankönyv minden felhasználója ugyanúgy értelmezi annak 
vizuális és nyelvi elemeit. Problematikus továbbá az is, hogy a legtöbb kutató nem 
veszi figyelembe azt a tényt, hogy a tankönyvek elsősorban nyelvpedagógiai céllal 
íródtak, nem pedig azért, hogy kulturális ismereteket és értékeket közvetítsenek. Vé-
leményünk szerint ez hiba, hiszen a tankönyvi tartalom feldolgozását elsősorban azok 
a pedagógiai célok irányítják, melyek általában a nyelvtanulást és nem az (inter)kultu-
rális kompetencia fejlesztését helyezik előtérbe. Emiatt lehetséges, hogy a tankönyve-
ket önmagukban, felhasználási kontextusukból kiragadva elemezzék, és olyan következ-
tetésekre jussanak, hogy a nyelvkönyvek nem tükrözik a valóságban megtapasztalható 
kulturális sokszínűséget (például Alemi–Jafari 2012; Yuen 2011). Javaslataik főként 
arra korlátozódnak, hogy a tankönyvírók, illetve a kiadók nagyobb figyelmet szentel-
jenek a kulturális értékek, szemléletek kiegyensúlyozott, elfogulatlan megjelenítésének 
(például Aliakbari 2004; Feng–Byram 2002).

Cikkünk a fenti nézőpontot vitatja, arra hivatkozva, hogy a kultúra tanításával fog-
lalkozó modern irányzatoknak nemcsak a tanórán, hanem a tankönyvek elemzésében 
is meg kell jelenniük. Ha a tanításban azokat a kritikai gondolkodást fejlesztő és di-
namikus folyamatokat helyezzük előtérbe, melyeken keresztül új (kulturális) ismere-
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tekre lehet szert tenni, akkor a tankönyvek elemzése során sem feledkezhetünk meg 
róluk. Mindez azért is fontos, mert minden nyelvi és képi anyagról feltételezhetjük, 
hogy rendelkezik kulturális tartalommal még akkor is, ha az nem jelenik meg nyíltan. 
Ebből következik, hogy míg más tanulmányok a konkrét, megszámlálható, tárgyiasí-
tott kulturális elemeket vizsgálják, addig az általunk javasolt módszertan arra ad le-
hetőséget, hogy a rejtett, mindazonáltal jelen lévő kulturális lehetőségeket feltárja.

dinamikus kultúrszemlélet és a tankönyvelemzés
Ahogy már korábban utaltunk rá, a kultúra tanításával foglalkozó modern elméletek 
a tanulót helyezik a tanulási folyamatok középpontjába. A jól behatárolható, ténysze-
rű tudásanyag közvetítése helyett a nyelvtanárnak az a feladata, hogy megkönnyítse 
a tanulók számára a már létező, többé-kevésbé tudatosult vagy újonnan elsajátított 
kulturális elemek kritikus megértését (Kumaravadivelu 2008). Tseng például azt ja-
vasolja, hogy a kultúrát „folyamatosan változó fogalomként” határozzuk meg, amely 
„lehetővé teszi a tanterv oly módon történő átalakítását, hogy a tanuló aktív szerep-
vállalása kerüljön előtérbe” (Tseng 2002: 11). Arra is rámutat, hogy az új kulturális is-
meretek megszerzése vagy a meglévő tudás elmélyítése kölcsönhatást feltételez a nyelv-
tanuló egyéni gondolatai és értékrendje (a belső világ), illetve a kulturális, társadalmi 
környezete által meghatározott értékek (a külvilág) között. Bár Tseng ezt nem fejti ki, 
arra a szemiotikai folyamatra utal, amelynek során a szemlélő vizuális vagy nyelvi 
információt specifikus jelentéstartalommal tölt meg a társadalomban megélt, egyéni 
tapasztalatok tükrében. Így lehetséges, hogy ugyanazon információ alapján két külön-
böző ember más és más jelentést alkothat. Ezt a gondolatmenetet követve nem nehéz 
elképzelni, hogy a tankönyvíró vagy szerkesztő által kiválasztott kulturális jelentés 
átalakulhat az osztályteremben, illetve az sem lehetetlen, hogy nem csupán egy, hanem 
különböző értelmezések is napvilágot láthatnak ugyanazon a tanórán, ugyanannak 
a tankönyvnek a használata során. Cikkünkben arra világítunk rá, hogyan tegyük ezt 
az alapgondolatot a tankönyvelemzési eljárás módszertani vezérelvévé.

Szemiotikai elemzés
Az általunk javasolt tankönyvelemzés a Charles Sanders Peirce (1980) által meghatá-
rozott fogalmakra épül. A peirce-i szemiotika középpontjában hármas kapcsolat áll, 
amely összeköt egy jelet annak tárgyával (amit jelent) és egy értelmezővel, azaz egy 
mentális képpel, amit a jelet értelmező személy alkot. Peirce szerint bármi lehet jel, 
feltéve, hogy ez a formai hármas egység fennáll (Liszka 1996). Ezt a gondolatmenetet 
folytatva az értelmező maga is jellé válhat, hiszen önmagában is képes további szemio-
tikai folyamatok elindítására. Más szavakkal, az értelmező lesz a jel (saját tárggyal), 
új gondolati értelmezéseket ébresztve, új mentális képeket teremtve.

Peirce (1980) a jeleket különböző kategóriákba sorolta jellemzőik alapján, és iko-
nokat, indexeket és szimbólumokat különböztetett meg. Az ikonokat a tárggyal való 
hasonlóságuk teszi jellé, így egy fényképre vagy egy térképre ikonként tekinthetünk, 
mert tárgyukhoz hasonlatosak (Liszka 1996: 37). Az index nem a hasonlóságot aknáz-
za ki, hanem oly módon utal a tárgyra, hogy az hatást gyakorol rá, azaz valós kapcso-
lat létezik a jel és annak tárgya között. Ha az index tárgya megszűnne létezni, maga 
az index elveszítené azokat a tulajdonságokat, amelyek jellé alakítják. Az indexeket 
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három típusba sorolhatjuk: ok-okozati (például faágak mozognak [index], mert a szél 
[tárgy] fújja őket), deiktikus (például a mutatóujj [index] és a tárgy, amire mutat) vagy 
a név (például tulajdonnév, amint az egy személyt jelöl) (Liszka 1996: 38). Jelnek mi-
nősülnek továbbá a szimbólumok, melyek tárgyaikhoz nem logikai vagy hasonlóságon 
alapuló kapcsolat útján kötődnek, hanem közöttük „hagyományokon alapuló, megszo-
kott, diszpozíciós vagy törvényszerű kapcsolat” (Liszka 1996: 39) áll fenn. A szavak 
például szimbólumok, mert a hangok és az általuk képviselt jelentés közötti kapcso-
latot teljes mértékben a konvenció határozza meg.

A jelek szabad értelmezésének azonban gyakran határt szab az értelmező kulturá-
lis, oktatási és társadalmi háttere, valamint az a kontextus, ahol a jelet értelmezik. 
Ugyanaz a jel más-más jelentést hordozhat különböző kontextusokban, illetve külön-
böző emberek számára. Eltérő élethelyzetekben bizonyos jelek a figyelem előterébe 
kerülnek, míg mások beleolvadnak a jelek sokaságába. Ezt azért fontos kiemelnünk, 
mert a tanórai munka során a diákok bizonyos mértékben korlátolt jelentésalkotási 
folyamatban vesznek részt. Nem saját maguk választják meg, hogy a tananyagban fog-
lalt vizuális, illetve szöveges információval hogyan dolgoznak, hanem vagy a nyelv-
tanár, vagy maga a tankönyvi feladat korlátozza a szabad jelentésalkotás lehetőségét. 
Ez tulajdonképpen rendjén is van, hiszen az oktatási folyamatot némileg szabályozni, 
irányítani kell ahhoz, hogy a kitűzött pedagógiai célokat elérhessük. Így tehát, ellen-
tétben a mindennapokban megélt szemiózissal, a nyelvi órán úgynevezett irányított 
szemiózis jelentkezik.

Az általunk leírt tankönyvelemzési módszer (Weninger–Kiss 2013) az első olyan 
tanulmány, amely a peirce-i szemiotikát alkalmazza a nyelvkönyvek kulturális tartal-
mának elemzésére. Ellentétben az eddigi kutatásokkal, elemzésünket nem csupán 
a szöveges vagy a képi információk vizsgálatára korlátozzuk, hanem a tankönyvi 
feladatot vesszük alapul: a szöveget, az azt kiegészítő vizuális információt (képeket, 
grafikát és egyéb képi ábrázolást), illetve azokat az instrukciókat, amelyek a feladat 
során elvégezendő munkát meghatározzák. Például egy olvasási készséget fejlesztő 
tankönyvi feladat állhat egy szövegből (például egy cikk az internet veszélyeiről), az 
azt kiegészítő illusztrációból (például egy tinédzser fényképe, aki a számítógép előtt 
ül), valamint egy vagy több lépésből, amely a feladat során elvégzendő munkát meg-
határozza (a témához kapcsolódó bevezető kérdések, ismeretlen szavak meghatáro zása, 
az olvasott szöveg összefoglalása stb.). Ezt a hármas egységet (szöveg-kép-feladat[ok]) 
tekintjük elemzésünk kiindulópontjának. Véleményünk szerint ezek összhatása alkot 
komplex jelet, mely bizonyos értelmezőt (vagy értelmezőket) hoz létre a nyelvtanulók 
gondolatvilágában. A továbbiakban ezt az elemzési folyamatot írjuk le, példákkal il-
lusztrálva.

A nyelvkönyvek kulturális tartalmának szemiotikai elemzése
A szemiotikai elemzés kiindulási pontjaként megvizsgáljuk, hogy a tankönyvi feladat 
egyes elemei között milyen kapcsolat áll fenn, és vajon ez a kapcsolat az egyes elemek 
jelentését hogyan befolyásolja. Ez azért lényeges, mert a tankönyv tartalmának feldol-
gozása során az irányított szemiózis a feladaton keresztül megszabja, milyen módon 
kell az egyes tartalmi részeket összekapcsolni és értelmezni ahhoz, hogy a kitűzött 
nyelvtanulási célt elérjük.
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Cikkünkben két, Magyarországon megjelent angol nyelvkönyvből merítettünk pél-
dákat a szemiotikai elemzés lépéseinek bemutatására. A Team (Poór 2004) és az En-
terteen (Besnyi–Huszár 2000) könyvcsalád egy-egy kurzuskönyvére esett a választá-
sunk. Elsősorban azért ezeket a könyveket választottuk, mert bár két eltérő életkorú 
célcsoport számára íródtak (6., illetve 8–9. évfolyam), a tankönyvek szerkesztése 
kulturális szempontból hasonlóságokat mutat. Mindkét könyv szerzői nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a tanulók a célnyelvi kultúrán kívül megismerkedjenek saját 
kulturális örökségükkel is, Magyarországról, illetve a magyar hagyományokról, in-
tézményekről és nevezetességekről szóló szövegek és képek formájában. További 
hasonlatosság a könyvek között az is, hogy mindkettő nyíltan egy célnyelvi kultúrára 
kíván fókuszálni (Nagy-Britannia), nem pedig a mostanság divatos multikulturális 
irányzatot követi.

Ez a fajta kulturális tartalmi reprezentáció kevésbé jellemző a nemzetközi kiadók 
tankönyveire, hiszen azok szélesebb felhasználói piacra készülnek, ahol a nyelvtanu-
lók gyakran sokkal színesebb kulturális háttérrel rendelkeznek. Épp ezért sem a tan-
könyvíróknak, sem a kiadóknak nem áll módjukban, hogy egy adott kultúrát referen-
ciakeretként alkalmazzanak más kultúrák megismerésére, hiszen nem tudhatják, kik 
és hol fogják használni könyveiket. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a szemi-
otikai elemzést ezeknél a tankönyveknél is alkalmazzuk, ahogyan azt egy korábbi 
tanulmányunkban már megtettük (Kiss–Weninger 2013).

Első példánk forrása Poór Zsuzsánna Team 3 című könyvének első fejezete (Trip 1: 
Trip to a village), amelyből a Thatched Houses című részt (22–23) választottuk ki (Poór 
2004). Ezen belül is az első (P) feladatra koncentrálunk. Az oldalakon a nyelvtanulók 
három különböző épület fényképét láthatják, illetve két szoba részletét, melyek feltételez-
hetően ezekben az épületekben találhatóak. A képekhez kapcsolódó szövegekből kiderül, 
hogy az első házban született William Shakespeare, míg a másodikban felesége, Ann 
Hathaway élt. A harmadik épület Magyarországon található hagyományos, őrségi nádte-
tős ház. További információként Shakespeare képe is látható az oldalon (lásd 1. ábra).

A feladat, amely a szemiózis irányát megadja, a következő:

Look at the pictures on these two pages.
What differences can you see between the three buildings?
Describe the rooms (Poór 2004: 22).

Nézd meg a következő két oldalon található képeket!
Milyen különbségeket veszel észre a három épület között?
Írd le, mit látsz a szobákban.

Ez a feladat szemiotikai keretet ad annak, hogy a tanulók miként dolgozzák fel és 
értelmezzék a vizuális tartalmat. Míg a képek a feladattól függetlenül is elindíthatnak 
bennük jelentésgeneráló folyamatokat, addig a feladat konkrét irányt szab gondolata-
iknak. Egyrészt az instrukció arra készteti a tanulót, hogy a három épület képét egy 
egységként kezelje. Másrészt meghatározza annak a kapcsolatnak a jellegét (különb-
ség), amely a három képet összeköti, és amely alapján értelmeznie kell azokat. Ezzel 
ellentétben a szobák képeire vonatkozó feladat nem írja le a közöttük fennálló kapcso-
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lat jellegét, bár az oldal vizuális szerkesztése (a két kép egymás melletti pozíciójából 
kifolyólag) azt sugallja, hogy a feladat itt is összehasonlításra épül.

Érdekes módon a feladat nem követeli meg, hogy a tanuló a képekhez kapcsolódó 
szöveges információt feldolgozza, azonban két utalás azt sugallja, hogy a szöveg ér-
telmező olvasása része a feladatnak. Egyrészt a képek és a szöveg között szoros 
indexikális kapcsolat áll fenn, mivel a szöveg a hozzá kapcsolódó képhez átfedőleg 
illeszkedik, illetve a szövegdoboz formája nyílként irányítja a tanuló tekintetét, hang-
súlyozva kép és szöveg egységét. Másrészt a következő feladat instrukciója (Read the 
texts again … / Olvasd el újra a szöveget) feltételezi, hogy a tanuló az első feladat során 
már elolvasta a szöveges részeket.

A fenti elemzés remélhetőleg igazolta, hogy milyen fontos az egyes tartalmi eleme-
ket a tankönyvi feladat keretén belül a jelentésképzés alapjának tekinteni. Azt is hang-
súlyozzuk, hogy a szemiotikai elemzés szerint a jelentések egy komplex folyamat 
során számos tényező interakciójából születnek, és a tankönyvi tartalom közülük 
csupán az egyik. Ezen tényezők közé sorolhatjuk például a tanulók és a tanár kultu-
rális és tapasztalati hátterét, az oktatási hagyományokat és rutinokat (mind a makro- és 
a mikrokörnyezetben), illetve azokat a szituációs faktorokat, melyek a tanulási folya-
matot befolyásolhatják (például órarend, hiányzások, tantermi körülmények). Mindezt 
azért mutattuk be, mert úgy véljük, hogy a kulturális tanulási folyamatot a nyelvórán 
zajló általános jelentésalkotó folyamatok részének kell tekintenünk.

A kulturális tartalom hagyományos elemzése feltehetően megállapítaná, hogy a tan-
anyagban a brit kulturális referenciák dominálnak, hiszen a hatból négy kép angol 

1. ábra. Team, Trip 1, Thatched Houses
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hivatkozású, míg csupán kettő utal a magyar kultúrára. A szöveges tartalom is hason-
ló arányokat mutat. Mindezek alapján a kulturális reprezentációt elemző tanulmányok 
esetleg arra a (szerintünk elhamarkodott) következtetésre juthatnak, hogy a tananyag 
túlzott hangsúlyt fektet a brit kultúra bemutatására, azon belül is kiemelve a magas 
kultúra aspektusait (szépirodalom, történelem, építészet). Amennyiben a tartalmi 
elemeket különálló részekként kezeljük anélkül, hogy a pedagógiai feladatot figyelem-
be vennénk, a példa valóban ezt illusztrálja. Ezen felül az a kritika is érheti a tankönyv 
íróját (vagy a kiadót), hogy a kultúrát olyan tényszerű ismeretek halmazának tekinti, 
melyek gyakorlati értéke a mindennapi kommunikáció során megkérdőjelezhető.

Ha azonban a fent bemutatott szemiotikai modellt alkalmazzuk, könnyen beláthat-
juk, hogy a tartalmi elemek jelentése nem elrendelt, hanem nagymértékben függ az 
elemeket kísérő pedagógiai feladattól és céltól. Példánkban a feladat kulturális össze-
hasonlításra ösztönzi a tanulókat, és nem kívánja meg az ismeretanyag tényszerű el-
sajátítását. Az ehhez hasonló, elemző feladatok, melyek során a tanuló a saját kultú-
rájára is reflektál, fontos részét képzik az (inter)kulturális tudat fejlesztésének (Byram 
2011; Kumaravadivelu 2008). Továbbá feltételezhetjük, hogy a feladatot a tanulók nem 
önállóan, hanem párban vagy kis csoportokban végzik el. A munka során kibontako-
zó beszélgetés alatt az esetlegesen önállóan képzett jelentések megvitathatóak, az el-
sődleges jelentések kibővülhetnek, átértékelődhetnek, és ezáltal gazdagodhatnak. 
Fontos tehát ismételten hangsúlyozni a tanulók szerepét a jelentésalkotási folyamatok-
ban. Az, hogy mennyire aktívak, kezdeményezőek a tanórán (proaktívak, például 
rákérdeznek, ki látható a képen, hol, mikor készült egy felvétel), jelentősen befolyá-
solja a kulturális tanulás minőségét és mélységét. Természetesen ehhez az is szükséges, 
hogy a tanár partner legyen, és készen álljon arra, hogy az előre megtervezett órame-
nettől eltérjen, és akár a tanulók anyanyelvét is bevonva, teret adjon tartalmas beszél-
getéseknek.

Nyilvánvalóan könnyebb a kulturális tartalmat elemezni, amikor az kézzelfogható, 
világosan címkézett, de ne feledkezzünk meg arról a tartalomról sem, amely a hagyo-
mányos vizsgálatok során esetleg elkerülné az elemző figyelmét. Erre nyújt példát az 
Enterteen tankönyv hatodik leckéjének (Unit 6: Communication, Section 1) harmadik 
feladata (Besnyi–Huszár 2000: 71). Ebben a feladatban (lásd 2. ábra) egy 15 éves fiú, 
Daniel, szüleihez írott levele olvasható. A kézírást imitáló nyomtatott szöveg mellett 
láthatjuk (feltehetően) Daniel rajzolt képét, ahogy oldalra fordított baseballsapkában, 
sportpólóban, törökülésben ül egy párnán. A korábbi feladatok során megtudhatjuk, 
hogy Daniel sok időt töltött internetes chatszobákban, megismerkedett valakivel, majd 
elszökött otthonról. A szöveg explicit kulturális információt nem tartalmaz, bár egy 
helységre (San Francisco) tett utalás arra enged következtetni, hogy Daniel az Egyesült 
Államokban él. Módszertanunkat követve először a feladatot vizsgáljuk meg.

A feladat, amely a függő beszéd nyelvtani kontextusában jelenik meg, arra utasítja 
a tanulót, hogy a szöveget elolvasva összefoglalja, mit írt Daniel a szüleinek, a jelen 
idejű mondatokat múlt időbe helyezve át. Szemiotikailag megállapíthatjuk, hogy szo-
ros egységet alkot a feladat, a kép és a szöveg. Ez egyrészt a névmási referenciának 
(he / ő – hímnem) köszönhető, amely a szereplőre (Daniel) utal, másrészt a feladat 
vizuális szerkesztéséből adódik, amely a feladat háttereként szolgáló kék alapra he-
lyezi a levelet, Daniel képe pedig azt fedi. Jelentésalkotás szempontjából ez megte-
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remti és hangsúlyozza a kapcsolatot a nyelvi referencia és a kép között, tehát a képet 
a nyelvi jel (Daniel/he) indexeként értelmezhetjük.

Nyilvánvaló, hogy ebben a példában az irányított szemiózis a megadott nyelvtani 
elemre összpontosul a szövegértési feladat keretében, és nem a kulturális tartalomra, 
mint az előző példánkban láthattuk. Mégis lehetőség nyílhat arra, hogy a feladatban 
rejlő számos kulturális referenciát a nyelvtantanuláson továbbmutató céllal is kiak-
názzuk. Egyértelmű például az amerikai referencia, amely alapján a hagyományos 
elemzések arra következtetnének, hogy a feladatban az amerikai kultúra jelenik meg. 
Ezenfelül a téma túlmutat az általánosan használt nemzeti kulturális kategóriákon, és 
határokon átívelő jelenségre, az ifjúsági kultúrára ad példát. Daniel története, amely 
az internetet és annak esetleges veszélyeit dolgozza fel, feltehetően a magyar tinédzser 
olvasók számára is aktuális jelentőségű. Ezt a fajta rejtett tartalmat nevezhetjük kul-
turális potenciálnak, azaz a tankönyv által az irányított szemiózis során nem megcél-
zott olyan tanulási lehetőségnek, amely a tankönyvben jelen lévő nyelvi és képi refe-
renciákon, illetve az azokból kiinduló asszociációkon alapul. A példánkban szereplő 
feladat témája számos lehetséges kulturális vonatkozást rejt magában, melyek megfe-
lelő tankönyvi instrukció hiányában azonban csak a tanár, illetve a diákok kezdemé-
nyezésén keresztül kerülhetnek az órai jelentésalkotás folyamatába.

Összefoglalásként elmondhatjuk tehát, hogy míg a hagyományos tankönyvelemzé-
sek nagyrészt arra összpontosítanak, ami van, addig szemiotikai elemzésünk arra 
mutat rá, ami lehet (lásd Barthes 1966), feltárva azokat a kulturális tanulási lehetősé-

2. ábra. Enterteen: Unit 6, Section 1, bit 3.
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geket, amelyeket a tankönyvek teremtenek egy adott oktatási kontextusban. Ily módon 
a szemiotikai elemzés összekapcsolja a tankönyvi elemzést a tankönyvi értékeléssel. 
A hagyományos elemzések a tananyagot annak felhasználóitól függetlenül vizsgálják 
meg, (általában) törekedve arra, hogy vizsgálati módszereiket részletesen dokumen-
tálva objektív, megismételhető eredményeket közöljenek. Ezzel szemben az értékelés 
a tananyagot egy adott oktatási környezetben vizsgálja, megállapításait egy meghatá-
rozott tanulói csoport és oktatási cél függvényében hozza meg, és következtetései 
ennek fényében korlátozottak, nem általánosíthatóak (Littlejohn 2011; Tomlinson 2003). 
A szemiotikai elemzés e két irányzat között helyezhető el. Módszertanilag objektív, 
elméleti szempontból megalapozott elemzési módszer, amely szisztematikusan feltárja 
a tankönyvi jelentésgeneráló folyamatok irányát és célját, azaz általánosítható, megis-
mételhető eredményeket produkál. Ugyanakkor nem veszíti szem elől, hogy a jelentés-
alkotás összetett folyamat, mely nagy részben függ a tananyag felhasználóitól (tanárok 
és diákok), így azokat a lehetőségeket kívánja feltárni, melyek elősegíthetik a kultu-
rális reflexió (Byram 2011; Kumaravadivelu 2008) kibontakozását a tanórán.

Konklúzió
Cikkünkben olyan elemzési módszert mutattunk be, amely a tankönyvi kulturális tar-
talom vizsgálatát új alapokra helyezi. Véleményünk szerint a hagyományos elemzési 
módszerek több szempontból is problematikusak. Egyrészt a kulturális tartalmat állan-
dónak tekintik, másrészt figyelmen kívül hagyják azokat az összetett jelentésalkotási 
folyamatokat, amelyek nélkül eredménytelen a tanulás. Ugyanakkor azzal is érveltünk, 
hogy az egyik leggyakrabban használt hagyományos elemzés, a tartalom- (vagy tartal-
mi) elemzés leegyszerűsíti a vizsgálatot azáltal, hogy mennyiségi mutatókra építve von 
le következtetéseket. Továbbá számos tanulmány esetében hiányoznak azok a kutatás-
módszertani részletek, amelyek mások számára megismételhetővé tennék a vizsgálatot.

Emellett az is gondot okoz, hogy a tanulmányok (általában) elmarasztalják a tan-
könyveket, megerősítve azt, amit a felhasználók (itt elsősorban a nyelvpedagógusok-
ra gondolunk) már úgyis tudni vélnek, azaz hogy a tankönyvek nem közvetítenek 
megfelelő kulturális tartalmat. Ezek a dolgozatok ugyanakkor nem adnak javaslatot 
arra, hogy az eredményeket alkalmazva a nyelvtanárok miként lépjenek tovább, hiszen 
kritikájuk elsősorban a tankönyvírókat és -kiadókat célozza meg. Ezzel szemben a sze-
miotikai elemzés a jelentésalkotási folyamatok feltárásával lehetőséget ad a tanároknak 
arra, hogy oktatási kontextusuk ismeretében megalapozott döntéseket hozzanak (akár 
a tanulók bevonásával) a direkt vagy rejtett kulturális tartalom kiaknázására.

Úgy véljük, mind a kutatóknak, mind a tanároknak tovább kell lépniük a hagyomá-
nyos kulturális elemzések keretein. Tisztában kell lenniük azzal, hogy saját kulturális 
tudatuk fontos szerepet játszik az elemzési folyamatokban. Gyakran feltételezzük, 
hogy az elemző meglát minden lehetséges kulturális referenciát, csakhogy ez nem 
minden esetben valósul meg így. Ugyanaz a tananyag különböző értelmezéseknek 
adhat teret, ezért fontos megérteni azokat a folyamatokat, amelyek során kulturális 
jelentés születik. Ezt a szemiotikai módszert követve tárhatjuk fel a tankönyvi tartalom 
kulturális lehetőségeit, amelyek egyben alkalmat adnak arra a párbeszédre (elemző és 
tananyag, elemző és tanár, tanár és diák stb. között), melyből magasabb szintű kultu-
rális tudatosság születhet.

Idegen nyelvi tankönyvek kulturális tartalmának szemiotikai szempontú elemzése
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