LÁNYOK ÉS NŐK A KÖTELEZŐ
OLVASMÁNYOKBAN, TANKÖNYVEKBEN
KÍSÉRLET EGY PROBLÉMA MEGNEVEZÉSÉRE

"... ha megengedi, uram, ne hivatkozzunk könyvekre.
A férfiaknak mindig is megvolt az az előnyük velünk szemben,
hogy elmondhattdk a sajdt történetüket.
A tudds útja is az övék, és bizony sokkal
magasabb szinten; a toll az ő kezükben van. "

(Austen 1991, p. 221.; Molndr Edit Katalin fordítdsa)

KEDVES, FIGYELMES, HALK ANNE ELLIOT MONDJA EZT egy, a két nem érzelmeinek erősségéről folyó vitában Jane Austen Persuasion (1817/1991) cÍmű
regényében. Elliot kisasszony, mint minden Austen hősnő, megpróbál a saját
világának teret kialakítani és azt megőrizni, miközben beilleszti a körülötte élőkkel
való kapcsolataiba. Viszonyait, másokkal kapcsolatos érzéseit, minden lépését és reakcióját megvizsgálja, fontosnak tartja, hogy tisztán lásson az emberi kapcsolatok
szövevényében, megtalálja, mi mozgatja a többieket és megismerje saját nézőpontjának meghatározóit is. Bár gyakran tartják Austen regényeit lassú, mosolyt fakasztó
szerelmes regényeknek, amelyekben nem sok történik, valójában mindegyik feszesen
szerkesztett, iróniával átszőtt mesterrnü arról, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a
saját világunk és a körülöttünk élőké között, hogyan vehetünk részt az emberi kapcsolatok sokféleségében, úgy, hogy saját céljainkból a lehető legtöbbet megvalósítsunk és mások érdekeit is tiszteletben tartsuk. Austen azt vizsgálja, hogyan lehet önmagunkat, értékeinket, hibáinkat megismerni' és emberek között élni. Egyszerre megőrizni önmagunkat és kielégíteni a külső világ velünk szelubeni elvárásait. Ez fontos
tudás, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Mennyire közvetítik ezt azok a kötelező olvasmányok és tankönyvek, amelyekkel az iskola megismerteti diákjait? Az iskolai tanulásnak, az olvasmányok feldolgozásának nem csak a kognitív képességek
fejlesztése és a műelemzésbe való bevezetés a célja, hanem a személyiség fejlesztése, az
identitás tudat kialakítása is. A tankönyvek, az irodalmi művek modelleket kínálhatnak élethelyzetek kezelésére. A nemi identitás egyike a legfontosabb identitásoknak,
amelyeket a társadalom meghatároz (Goffinan 1977).
Vajon milyenek ezek a modellek, mit sugallnak az iskolás fiúknak és lányoknak?
Megjelenik-e mindkét nem élettapasztalata az iskolai olvasmányokban ésa tankönyvekben? Be tudják-e tölteni ezek az olvasmányok azt a nevelő szerepet, amit az iskola
szán nekik?

A
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Ha az emberi élet során gyűlő tapasztalatok és azok feldolgozása független lenne
attól, hogy ki milyen nemhez tartozik, ez a kérdés-nem merülne fel. Azonban a köznapi gondolkodás és a pszichológia is jelentős különbségeket lát abban, amit és ahogyan a lányok és a fiúk, a nők és a férfiak, éppen társadalmi tapasztalataik, szocializációs mintáik következtében átélnek. Jól ismerjük, talán önkéntelenül alkalmazzuk is
az ezekre vonatkozó nemi sztereotípiákat, amelyek személyiségvonásokra, szerepviselkedésre, a testi megjelenésre, érdeklődésre, a kognitív képességekre egyaránt vonatkozhatnak. E sztereotípiák a fiúkat/férfiakat úgy írják le, mint akikre jellemző a
dominancia, racionalitás, objektivitás, függetlenség, versenyszellem és agresszivitás,
lányo knak/ nőknek viszont olyan jellemzőket szokás tulajdonítani, mint emocionalitás,
szubjektivitás, szépség, önállótlanság, érzékenység, gondoskodó attitűd és így tovább.
Írásunkban megpróbáljuk a nemek ábrázolásának módját speciálisan pedagógiai
szempontból és pedagógiai "anyagon", a: kötelező olvasmányokban és a tankönyvekben megvizsgálni. Munkánk nem szisztematikus empirikus adatelemzésen alapul,
több elméletre támaszkodtunk, de itt most nem lehet célunk ezek szintézise. Egyszerűen csak arra vállalkoztunk, hogy egy pedagógiai problémát megnevezzünk, felhívjuk rá a figyelmet, illetve - ha lehet - motiváljuk az ily~n célú szisztematikus vizsgá'latokat. Először az erkölcsi fejlődéssel kapcsolatos vizsgálat segítségével a két nem
különböző interpretációs stratégiáit mutatjuk be. Ezután a bemutatott élet-, és életmódminták szempontjából kötelező olvasmányokból elemzünkegészen röviden néhányat. Dolgozatunk második részében egy tankönyvelemző szempontrendszert ismertetünk, példákkal együtt, amelynek a segítségével az Jyen irányú munka elkezdhető.

A nemek értelmező sttatégiái
Gyakran úgy látszik, hogya pedagógiai-pszichológiai szakirodalomban, de a köteleolvasmányokban és a tankönyvekben is inkcíbb a fiúk és férfiak tapasztalatai jelentik a normát, a másik nem, a lányok gondolkodásmódja ehhez képest az· eltérő t,
esetleg a gyengébben fejlettet, vagy a deviáns formát mutatja. A pedagógiai elméletalkotásra és gondolkodásmódra nagy hatással voltak/vannak a különböző pszichológiai fejlődéselméletek, mint Erikson (1968), Piaget (1932/1965) és Koh/berg (1969)
művei. Most először az utóbbi elmélet példáján - de más modellt is választhattunk
volna - azt mutatjuk be, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha elsősorban
az egyik nem szocializációs mintái; értékei jelentik a normát. Kohlberg az erkölcsi
fejlődés legfejlettebb fokának az autonóm ítéletalkotás megjelenését tartja, amelyet a
prekonvencionális és a konvencionális szintek előznek meg. Mindegyik szintnek további két alesetét különbözteti meg. Némi egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a
prekonvencionális erkolcsi szinté!n levő kisgyermek azért cselekszik helyesen, hogy
elkerülje a büntetést. A következő, a konvencionális szinten cselekvő gyermek moralitására már az jellemző, hogyaz általa szeretet~ és tÍsztelt szerrtélye~ek, illetve elvárásaiknak kíván megfelelni. Az autonóm ítéletalkotás Kohlberg értékelése szerint azt
jelenti, hogy az adott sZituáció megítélése fÜggetlenedik a személyi' kontextustól, az
erkölcsös cselekvés univerzális etikai alapdveken nyugszik. Vizsgálataiban az adott
ző
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életkorú fiúk közül általában többen reagáltak a kísérleti helyzetre "autonóm módon", a lányok inkább "konvencionális" reakciókat mutattak Kohlberg munkatársa,
Gilligan (1982) viszont úgy találta, hogy az erköl~si döntések indokolásában a két
nem különböző "hangot" használ. A férfiak erkölcsi ítéleteit a ;,jogetikája" határozza
meg, valamilyen elvont kategóriák hierarchiája szerint döntik el,hogy egy cselekvés
erkölcsös-e, "jogos-e". A nők válaszaiból azo~banegy másfajta indoklás bontakozik
ki: ők az egyén és környezetének viszonya alapján döntenek arról, hogy egy cselekedet szerintük milyennek minősül. Gilligan kifejezésével élve, a nők a "törődés etikáját" követ~k. Számukra nem az tűnik fontosnak, hogy az egyén cselekedete által egy
magasabb· rendű érték kifejeződhessen, hanem, az, hogy az egyén kapcsolatainak
hálója sértetlen maradjon. Kohlbergerkölcsi dilemmáit ismertetté~ Gilligan egyik
vizsgálatában a résztvevőkkel, akiknek a morális konfliktust bemutató helyzetekről
kellett véleményt mondaniuk A két nem, bár szó szerint ugyanazt az adott konfliktusra vonatkozó kérdést kapta, nem ugyanarra válaszolt. Az egyik dilemma arról
szólt, hogya férj nem tudja megvennia drága orvosságot haldokló felesége számára;
vajon ellopja-e? A férfiak számára a kérdés az volt: ellopja, vagy ne lopja el? A lopást
általában jogosnak tekintették, m.ert -érvelésük szerint - az élethez való jog felsőbb
rendű, mint a tulajdonhoz való jog. A nők yiszont inkább úgy értettéka kérdést,
hogy a lopás mint a konfliktusrmegoldÓlehetőség jó választás-e? ÉrtelmezésUkszerint az a megfontolandó, hogy ha (lopás közben) elkapják a férfit, ki marad a nagybeteg asszony támasza, vagyis valami más lehetőség iskeresendó, amikor a gyógyszert
megszerzik, de a "lebukás" kockázata nélküL .Úgy tűnik tehát, hogy a két nem. ugyanazt a történetet különbözőképpen olvassa, másként értelmezi azt és más következte-'tésre jut belőle. Az is feltételezhető, hogy ez a különbség a férfiak és a nők által
produkált (elmondott és leírt) történetekben is érvényesüL Vagyis nem csupán a
lányok tapasztalataira lehet kevés a hivatkozás a tankönyvekben és a kötelező olvasmányokban, hanem a jelenleg érvényesülő "kánon' kevés női író, művész alkotását
kínálja fel· a diákoknak.

A kötelező olvasmányok világ9Mit ismerhetnek meg a felnövekvő· fiuk és lányok a kötelező olvasmányaikból? (A
továbbiakban elmondandóknaknincsen, nemleherköze a művek irodalmi, esztétikai
értékéhez. Az más kérdés, nem arról írunk) Szűldtsük le a vizsgálódást a NAT által a
10. évfolyam végére kötelezőenelolvasandókénrkijelölt szövegek listájára. Ha ezen
végigtekintünk, csak férfiszerzőket találunk Erinek több oka van, amelyeknek talán
több a köze az irodalmi élethez és kánonhoz, mint az iskolához és a taptervekhez.
Mindazonáltal a művekben magukbanis főkéntfiúk/férfiak állIlak a középpontban:
mit látnak, gondolnak, cselekednek? Miként vélekeclnek á körülöttük lévő többi szereplőről? Hügyan formáInak róluk véleményt? Vewük szemügyre kicsit részletesebben a kijelölt regényeketIMolnár FerencA Pdlutcaifiúk~jábankét csapat vetélkedés e
adja a keretet egy kisfiú történetének, aki szeretné magát az egyik csapat tagjaként
elfogadtatni. A csoporthoz tartozásának: elismertetése hamarosan egybefonódik be-
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csülete bebizonyításával, s ezért súlyos áldozathozatalra is képes: célját eléri, de csak
saját megsemmisülése· árán. A csoporthoz tartozás nem annyira bizonyos emberek
köréhez tartozás igényét jelenti Nemecsek számára, hanem a "Pál utcai fiúk" -hoz,
mint egységes csoporthoz való, kicsit elvontabb kötődési vágyat.
A regény központi motívuma a játékszabályok komolyan vétele és betartása is. Az,
hogya szerző így kezeli a játék jellegét, ennyire magától értetődően, azt sugallja, hogy
a gyerekek "természetesen" így játszanak. Megfigyelhető azonban (s a szakirodalomban is dokumentált, ha nem is mindig hangsúlyozott), hogy noha a fiúk játéka általában tényleg ilyen, s a szabályokat is ugyanolyan hévvel és élvezettel állapítják meg,
mint ahogyan magát a játékot űzik,· a lányok esete gyakran kicsit más. Ők sokkal
kevesebb időt szentelnek a szabályok kidolgozására vagy megvitatására: az ő játékuk
keretei sokkal meghatarozatIanabbak, rugalmasabb ak, a szabályok a játékkal együtt
formálódnak (például: Lever 1978; Dainte 1990).
Gárdonyi Géza Egri csillagok-jában van egy központi helyet betöltő női szereplő, s
a főhős és a főhősnő szerelme történeteként is olvasható a regény. Kettejük viszonya
eléggé leegyszerűsített, inkább a viszontagságok és kalandok határozzák meg. Ugyanakkor a regény előrehaladtával ez a viszonymellékszállá válik, ahogy a hazáért való
önfeláldozás kerül egyreÍ.nkabb a középpontba. A főszereplő pár itt életben marad,
de minthogy a sajátgyermekükmegszabadítása is mint elvont eszme konkretizálása
jelenik meg, kettejük illetve hármójuk kapcsolata szükségszerűen sematikus és sztereotipikus. Nem is lehet maskéfit, hiszen ebben a regényben a jó és a rossz viaskodik, a
választások egyértelműek és eleve meghatározottak, s nem arról van szó, hogy bonyolult konfliktushelyzetben kellene dönteni.
Jókai Mór esetében már az egyik választható művének címe, A kőszívű ember fiai is
izgalmas feladványt hordoz, hiszen itt a címbeliatya a második fejezet végén visszaadja lelkét teremtőjének; inkább a felesége fiairól szól a regény, aki ráveszi őket arra,
hogy igaz hazafiak legyenek. A család öt tagja közül egy kivételével mindenkicselekedeteit eszmék vezetik. Az apa az idegen hatalmat és az azáltal biztosított rendet helyezi mindenek fölé: őt mint zsarnokot ismerjük meg. Az anya a hazaszeretet megtestesülése, aki a zsarnok halálakor feltámad. A kétnagy6bb fiú, miután életében híven
teljesítették apjuk kívánságait (még ha azok saját személyes érdekeik ellenére voltak
is), halála után ugyanolyan híven teljesítik anyjukéit, hogy aztán ez utóbbi által magukra találjanak a haza szolgálatában. A legkisebb fiú az egyetlen, aki inkább emberekhez kötődő viszonyai révén határozza. meg önmagát. Őt időnként elég femininnek ábrázolja az író és ő az, aki a mű végén életét áldozza, hogy szeretett családját
megmentse és együtt tartsa.
Hogy egyilyen ellentétekkel.feszülő családban is együtt kell élni, azt a szerző adottnak tekinti; hogy. miképpen lehet, arról viszont nem árul el sokat. Baradlaynének
nem lehet szava a férje mellett: amikor beszél. hozzá, .akkor már csak a szellemével
beszél. Huszonöt évnyi né.ma engedelmesség tlt~n Ő kitör, de ekkor már nem a férjével való viszonya, hanem a férje eszméivel való konfliktusa kerül a középpontba, ami
az előbbit leképezi (még ha elég egyoldplúanis).
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Jókai Mór másik választható regénye, Az aranyember teljesen más jellegű, mint az
három. Itt elsősorban emberi viszonyokról van szó, egy szerelmi hatszögön
belüli szenvedélyek adják a keretet a főhős erkölcsi töprengéseihez. Timár, a feltörekvő polgárember saját boldogulása érdekében hosszas tépelődés után lop, meggazdagszik, majd feleségül veszi, akibe szerelmes, s akit meglopott. Miután az asszonytól,
aki megmentőjeként tiszteli csupán, nem kapja meg a várt szerelmet, a másutt ölébe
hulló szívet készséggel elfogadja. Évekig őrlődik a két nő között, ami azzal is jár, hogy
nehéz körülmények között telje;~n magára hagyja mindkettőjüket. Csak akkor dönt,
alnikor tagadhatatlanná válik számára, hogy van nála szerencsésebb a felesége érzelmeit illetően, és viselt dolgai is éppen kiderülnének. Felhagy a kettős élettel, s kivonul a világból, ahol úgy látja, hogy csak korruptan boldogulhat, és tiszta életet kezd
egy elzárt, idilli szigeten.
A gazdagság felé vezető úton tépelődései közepette sajátboldogulása a döntő tényező, aminek érdekében, ha nehezen is, de leküzdi erkölcsi .gátlásait. Az érzelmi
életében jelentkező feszültségeket azonban csak saját halálával látja megoldhatónak;
a hosszasan fontolgatott öngyilkosságot pedig csalcazért nem követi el,mert a természet megadja neki a lehetőséget, hogya "világ" számára meghalhat. Tímeával sohasem tisztázza a helyzetüket, Noémivel pedig csak saját ~döntése. után másfél évvel.
Mindkét nőről csak a saját magához való viszonyulásukban gondolkodik - Tímea
esetében feladja, hogy megismerje, csak lopva próbálkozik. (Amikot először. találkoznak, régi regéket mesél neki, házasságkötésük után ajándékokkal próbálkozik, de
nem tudunk arról, hogy' beszélgetne vele. Ezek után talán nem meglepőek a feleség
rövid, tárgyilagos közlései, amiknek viszont tettei némileg ellentmondanak.) Noémi
esetében ez a kérdés fel sem merül addig, amíg férje van.
Azoknak a konfliktusoknak a feloldása, amelyekbe az egyén nem a világgal, hanem
a világát alkotókkal keveredik, két regényben az én azonosítása egy magas eszmével,
három regényben pedig az én megsemmisülése. Valóban ilyen lenne a világ? Vagy
csak az irodalom általleképezett világ ilyen? Vagy csak egy adott szemszögből tűnnek
így a dolgok - vagy a szövegek? Leegyszerűsíthetők a konfliktusok á jó és a rossz
küzdelmére? Hiszen mégAz aranyember is, amely ebből a szempontból a négy vizsgált regény közül a legbonyolultabbnak tűnik, csak annyival finomít ja a helyzetet,
hogy a főhős tudatában van annak, hogy élete egyik aspektusát tekintve a jó illetve a
rossz csak nézőpont és érvek kérdése, ez az aspektus azonban a világ számára érzékelhető sikere, nem pedig emberi kapcsolatai.
A Gilligan által leírt, nőkkel társítható konfliktusmegoldási módok közül a fősze
replők számára csak egy jelenik meg, a túlélés az én érdekeinek előtérbe helyezésével.
Az aranyember-ben Timár végig enneklogikájávalhozza meg döntéseit. A további
két fő megoldási lehetőség közül az én alávetése a környezet elvárásainak szintén itt
bukkan fel: ez Tímea sorsa; nem saját választása, hanem belenevelt minta, amit tapasztalatai megerősítettek.(S ezzel talán még mindigélettelibbő, az "alabástrom
szobor", mint Noémi, akit ugyan fenyeget a rossz erő, de soha sem kerül döntéshelyzetbe; Timár önvallomásakor különösen nem.) Az én ésa környezet céljai, értékei és
előző
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érdekei közötti egyensúly megteremtése nem adatik meg egyik regény szereplőinek
sem, .akár férfiak,· akár nők legyenek. Csak nyerni vagy veszíteni lehet, a sorsot, saját
kapcsolataink alakulását befolydsolni nem. Mintha az írók olyan világot mutatnának,
ahol minden két félre bomlik, amelyek közül az egyiket választani kell, s a másik elyeszik.
A NAT által kijelölt mindenki által megismerendő irodalmi alkotásokban aférfiak
általában ugyanazt teszik,mint~mita tankönyvekben:küzdeneknemes célokért,
építenek, magyaráznak;saj:h érdekükben, de gyakrabban a köz javára. A nők, ha
megjelennek, a tankönyvekhez képeskibővültebb szerepkörben mozognak, de gyakran passzívak vagy negatívak illetve tragikusak: szeretik es várják a főhőst; nem értik
meg, vagy aggódnak érte; elveszejtik vagy megőrülnek és/vagy meghalnak miatta.
Tetteiknek az ad létjogosultságot a művekben, hogy a főhőshöz kötődnek, vagy érte,
vagy ellene hatnak - igen ritkán tesznek valamit saját magukért. Vagy talán ez is
annak a kérdése, hogy kinek a szemével látjuk ezeket a nőalakokat, hogy kinek a
kezében van a toll, amivel megrajzóltatnak? Hogy az író hősét egy hierarchia égyik
pontjára helyezi (ahol' adotttípusú cselekvés csak egy irányba történhet) vagy egy
hálózat egy csomópontjába (ahol kölcsönhatások működnek)?
Nem azért lenne jó ezeken a kérdéseken elgondolkozni, hogy a NAT-ról kqvetkeztetéseket vonjunk le. Az alaptanterv célja az, hogy az alapműveltséghez mindenki
eljuthasson. A kötelező irodalmak vitathatatlanul részét képezik a magyar m úvel tségnek A NAT célkitűzései között azonban szerepel az is, hogy közvetítse a "demokrácia értékeit", figyelmet fordítson az "emberiség előtt álló közös problémákra", kibontakoztassa "a tanulók személyiségfejlődését" (A NAT szerepe a kötelező oktatás
tartalmi szabályozásában) és fejlessze a kommunikációs kultúrát (A műveltségi területek oktatásának közös követelményei). Mindehhez a szociális kompetencia és a
reflektív gondolkodás fejlesztésére, és diskurzus-stratégiák széles repertoárjának kialakítására is nagy szükség van.· Ezeknek a céloknak a megvalósításához a kötelező
olvasmányok nagymértékben hozzájárulhatnak, ha úgy választja ki· őket az iskola,
hogy legyen közöttük olyan is, amely ezekre fekteti a hangsúlyt, s amely lehetővé
teszi a különböző nézőpontok megismerését, megmutatja, hogyan néz ki a világ ezeken keresztül. (Hogya legegyszerűb b példát hozzuk, az anya'-gyermek kapcsolatot ne
csak a gyermek szemszögéből, a gyermek által konstruálva lássuk, illetve ne csak
jónak vagy rossznak, hanem bonyolultnak, ahogyan mindannyian m~géljük.)
Közös problémánk, hogy hogyan éljünk együtt a világban. Ennek megoldásában
sokat segít, ha ismerjük magunkat, de legalább ennyire fontos, hogy ismerjük a másikat is. Magunkat megismerhetjük mint individuumot, aki másokkal való viszonyaiban nyilvánul meg s mint aki különböző csoportokhoz tartozik. Ugyanígy, a másikat is viszonyaiban és csoportokkal való azonosulásában kell ismernünk. Úgy tűnik,
hogy a hagyományos iskolai olvasmányok köre (amelynek a NAT csak a magvát
jelenti) ebben a tekintetben nem adja meg azt a segítséget, amire képes lenne. Egyik
hiányossága a nemi elfogultság. Nem csak azért gond ez, mert a nők számára ,kicsi és
nagyon behatárolt teret juttat, hanem azért is, mert ezáltal az emberi tapasztalatok
nagy körét elhallgatja; olyan tapasztalatoknak nem ad hangot, amelyeket ugyan általában a nőkkel szokás társítani, de valójában, ahogyan Gilligan (1982) is kimutatja,
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mind a két nem életének szerves részei. Vajon a kötelező olvasmányoknál teljesebb,
"igazabb" képet nyújtanak-e a kétnemű világról a tankönyvek? Az alábbiakban erről
és a tankönyvelemzés módszereiről lesz szó.

A lányok és a nők a tankönyvekben
A tanítási-tflnulási f()lyamat egyik lényegesösszetevőjét képezika taneszközök, ezen
belül a tanké)nyvek, hiszen egyrészt bizonyos mért~ki~ a tanárok munkáját irányít(hat)ják,másrészt materiális megtestesüléseik tantárgyaiknak, vagyis olyan dolgok,
melyek általa gyermek leggyakrabban találkozik az iskola által közvetíteni kívánt
értékekkel és .tudással. Így minden pedagógiai újítás· rendszerint magába foglalja ci
taneszközök.megújítását is. Különösképpen vona.tkozik ez olyan irányzatokra, melyek valamely kisebbségi vagy háttérbe szorított csoport felemelését tűzték ki célul,
hiszen az adott csoport érdeklődésének nfm megfelelő vagy az őket negatív színben
bemutató t~neszközök alááshatják a prog~~mok sikerét.
A követke~őkben azt szeretnénk megvizsgálni, h9gyan közelítik meg a taneszközök
problémáját azok a nevelési irányzat?k, IIlelye~ egyenlő esélyeket kívánnak biztosítani az iskolában afiúknak és)ány()kna~ewaránt, Ep-neksorán kitérünk a taneszközelemzés jelentőségére, céljaira ésm~~szereire,majdáttekintjük, milyen eredménnyel
zárultak ezek aZ· elemzések. .Végül. j~vaslatokat .teszünk a. tankönyvek használatára
vonatkozóan. Bár az ilyen irányú magy~r kutatásoksz~ma csekély, igyekszünk bemutatni a magyarországi helyzetet is illetve magyar példákkal alátámasztani a leÍrtakat.
A taneszközök elsődleges célja valamilyen tantárgyspecifikus készség kialakítása.
Ezen kívül azonban nagyon fontos másodlago~ funkciójuk is van: a rejtett tanterv
részeként egyrészt közvetítik az adott társadalom értékrendjét és világnézetét (milyennek kellene lennie a világnak?), másrészt valamennyire reális képet is próbálnak
adni a létező társadalomról. A tankönyvekben bemutatott világ megerősítheti a gyermek korábban kialakított sztereotípiáit,· vagy hozzájárulhat azok leépítéséhez. Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogynem a taneszközök (és nem is az iskola)
alakítják ki ezeket a sztereotípiákat, hisz az iskolába érkező hat-hét éves gyerekek már
igen kialakult képpel rendelkeznek a nemi szerepekről(Schau 1985). Éppen ezért
óvatosan kell kezelni a taneszközök vagy az iskolai gyakorlat elemzésének eredményeit: feltehetőleg túlzó ak azok az állítások, melyek az iskolát teszik felelőssé a hagyományos nemi sztereotípiák átörökítéséért, ugyanakkor az iskolai gyakorlat vagy éppen a taneszközök előítéletességének elbagatellizálása ahhoz vezethet, hogy az iskola
nem tesz meg mindent, ami módjában áll a nemek esélyegyenlőségének biztosítása
érdekében.
A tankönyvben bemutatott világ másik fontos hatása abban rejlik, hogy alakíthatja
a fiúk és lányok érdeklődését az adott tantárgy iránt. Míg asztereotípiák esetében
általában a férfi és női szerepekről kialakítandó kép válhat egyoldalúvá, itt inkább
arról van szó,· hogy mindkét nemképviselőihez szól~e a tankönyv, alkalmazkodik-e
érdeklődésükhöz és ezáltal elősegíti -e az· adott tantárgyhoz való· kötődést és annak
tanulását. Ez a szempont a matematika és a természettudományos taneszközök elem-
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zésekor különösen érdekes lehet. A taneszközelemzések leggyakoribb tárgyai az alsó
tagozatos tankönyvek, ezek közül is az olvasókönyvek (például:Lobban 1975; Wóman
on Wórds and Images 1972; Stones 1983). Ennek az az oka, hogy ezek a könyvek jellegüknél fogva a legalkalmasabbak értékek és nézet~k explicit közvetítésére is, hiszen nem
céljuk objektívnek tekintett "tudományos tények" átadása. Bőven találhatunk nemzetközi példákat történelem éstársadal()mtudományi tankönyvek, de matematika és természettudományos kön0rek elemzésére is· (például Ohlms 1984; Stones 1983).
Magyarországon, .az ~ltérő társadalmi fejlődés következtében a fiúk.:.lányok nevelésének és oktatásának esélyegyenlősége olyan probléma, amit nem karolt fel egyetlen
pedagógiai-társadalomtudományi irányzat vagy iskola sem, így ilyen szempontú tankönyvelemzések sem születtek. Ez alól- tudomásunk szerint - egyetlen kivételt Háber
Judit és H. Sas Judit (1980) szociológiai szempontú, máig is egyedülálló munkája
jelent, mely azonban sajnos nem talált sok visszhangra. Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogya taneszközeleIljzésnek .igazi funkciója olyaIl.iskolarendszerekben
van, ahol létezik valódi tankönyvpiac. Mivel ez Magyarországra egés~en a rendszerváltás ig nem. volt iga~, Hemcs6dálkozhatunk az elemzések kis számán. Ha nincs
választási lehetőség ta~könyv és ~ankönyvközött, akkor az elemzés elveszti a célját is.
Az utóbbi néhány évbell kiilönöseIl az általános iskolai tankönyvek száma nőtt meg
örvendetesen. Sajnos azonban nemhogy a nemi sztereotípi~k és a két nem életvilágának elfogulatlan bemutatása szempontjából, hanem ~ég a taníthatóság, a szövegek
nyelvi megformáltságatekilltetében sincsen atankönyveknek kiépített minőségi kontrollja. Ahazai tankönyvelemzés így még várat magára, remenyeink szerint nem sokáig.

A tankönyvelemzések szempontjai és tipikus eredményei
A külföldi irodalomból ismert tankönyvelemzések, mintegy melléktermékként, elemzési szempontok egész sorát produkálták (például: Stones 1983; Dick 1991). Egy
ilyen szempontrendszernagysága pár kérdéstől akár hetven-nyolcvan kérdésig is terjedhet. Az esetek többségében az elemzéskor használt szempontok téma szerint csoportosíthatók (ezt gyakran maguk ázdemzőkis r:negteszik).Mi a következő témák
szerint mutatunk be elemzési eredményeket: jelenlét-láthatatlanság, munka és hivatás, család és háztartás, amunkán és tanuláson kívüli tevékenységek köre, a tankönyvek férfi- és nőképe és személyiségjegyek. A példaként idézett· magyar tankönyveket
teljesen esetlegesen, véletlenszerűen választottuk ki, de azt gyanítj uk, hogy a későbbi
ekben részletezendő tárgyalási módok általában isjellemzőek a magyar taneszközökre. Semmiképpen nem akarjuk a tankönyvszerzőket megbántani, hiszen sok esetben,
amikor a könyvek készültek, még egyáltalán nem merültek fel problémaként az általunk bemutatott jelenségek. Szándékunkban áll a későbbiekben a megjelenő új tankönyveket (tankönyvpiac!) is az előítéletek és a megjelenített világkép szempontjából
elemezni.
A jelenlét és ldthatatlansdg problémájalegegyszerűbben abban ragadható meg, hogy
milyen a tankönyvbenelőfórduló fiú- és lány (férhés nő) szereplők aránya és milyen
jelentőségű szerepeket kapnak a történetekben. A hatvanas és hetvenes években ké-
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szült amerikai, angol,.német, sőt az egyetlen magyar vizsgálat is azt bizonyítja, hogy
a tankönyvekben lényegesen több a férfi szereplő,· mint a női, holott a valóságban
társadalmunkban férfiak és nők egyenlő arányban vannak jelen (Lobban 1975; Woman
on Wordsandlmages 1972; II Sas Judit 1980)' Ohlms 1984). Ez a férfitöbbség ugyanúgy megfigyelhető az. ábrázolásokon, mint a szövegekben. Ha a történetek főszerep
lőinek szám;:Ít nézzük, ez az egyens úlytalans ág még inkább eltolódik a férfiak javára.
A jelenség rnagyarázataigen egyszerű: a tankönyvek férfi világot mutatnak be, és ez
megnyilvártul számbeli. fölényükben is. Ennek figyeleIllbevételével talán nem tűnik
már túlzásnak bevezetőbeli Itijelentésünk,. miszerint a férfiak/fiúkjelentik a "normát"~.
Az újabb kiadású magyar olvasókönyvekben úgy. tűnik, mintha ez a számaránybeli
eltolódás megszűnne, sőt a Gyermekvildg című könyvben a képeken több nő/lány
szerepel, mint férfi/fiú. Ez a változás mindenféleképpen biztató, marad azonban egykét elgondolkodtató megfigyelés. Bár a törtépetek szereplői körülbelül egyforma arányban fiúk és lányok, még mindig több a fiú főhős, mint a lány. A képeken a számbeli
kiegyenlítődés jórészt annak az eredménye, hogy ~ tanítóIlők és az anyák révén lényegesen több a könyvekben a felnőtt nő, mint a JelIlőtt {érfi. Úgy tűnik, mintha most
a felnőtt férfiak tűntek volna. ela gyerekek világál)ól. ,Ez; ugyanolyan torz kép kiala-:kulásához vezethet, mint a fiú szereplők nagy számbeli fölénye.
'
Feltűnő az ,is, h()gy az újabb ki~dásútankönyvekbenkevesebb az olyan történetek
száma, melynek szereplői hús-vérqnbé:rek. . Ahu111oros gyermekmesék megjelenése
színesebbéés érdekesebbé teszi az olvasókönyveket, ezzel egyidőben azonban hely
hiánya miatt csökken a lehetősége annak, hogy férfiakat ~s nőket, fiúkat és lányokat
láthassuk valódi élethelyzetekben. És bizony egyes szerzők szerint e téma kerülése is a
láthatatlanság körébe sorolható (például: Dick1991).
A magyarolvasókönyvekben külön érdekesség azoknak a történeteknek a vizsgála,ta, melyek egyes szám első személyben íródtak:. ezek főszereplője elméletben fiú is. és
lány is lehetne. Az esetek többségében azonban a szöveg melletti illusztráció fiút
ábrázol (péld~ul: Gyermekvildg, 4. oldal; Olvasni tttnulok, 15. oldal), igazolván, hogy
az "én" magától értetődően hímnemű. Az~lyenmegöldások nyilv~nyalóan tovább
növelik a nők láthatatlanságátakönyvekben. Igaz~n abszurd jelenséggel találkozhatunk az egyik olvasókönyv 25. oldalán (Olvasni tanulok- "Haén felnőtt volnék''): az
egyes szám első személyben megírt szöveg illusztrációja ezúttal egy kislányt'mutat,az
olvasmányt követő egyik feladat azonban így kezdődik: "Válaszolj a kisfiú kérdéseire
h "
.
.
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,
.
.
A munka és hivatds témakörében talált tipikus eredmények azt mutatják, hogy az
olvasókönyvekben általában a férfiak nagyobb hányada dolgozik, mint a nőké. Emellett
a férfiak többfajta és, érdek~sebb, mozgalmasabb munkátvégeznek, minta nők A
férfiak hivat~sának,általá,ban a presztízseis lTIagasabb,rrünt a nőké. Jellemző továbbá,
hogy a férfiak az úgynevezett férfias,a.n,ők a nőiesI1 ek tartoJt foglalkozásokat ű,zik.
Azonban ezzel együtt is úgy látszik,minthaa magya~ tankönyvek száműztékyol.q.a
a munka világát. (Vajon ez mennyire függ. össze afelnl5tt férfiak alacsonyszámáv~.l?)
Nagyon kicsi a bemutatott foglalkozás,ok köre, és kevés kivételtől eltekintve maga a
munka nem játszik szerepet a történetekben. Ha a munka világa mégis megjelenik az
I
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olvasókönyvben, akkor nagy valószínűséggel sztereotípiákra bukkanunk. Először IS a
felnőtt nők nagy részéről nem tudjuk, hogy van-e munkahelye (csak azt tudj uk, hogy
anya vagy nagymama). Ha mégis van, akkor ő minden bizonnyal tanítónő (róla viszont nem tudjuk, hogy van-e családja, gyereke satöbbi). Az általunk áttekintett harom
olvasókönyvben egyetlen férfi pedagógus szerepel, természetesen az igazgató bácsi.
A Gyermekvi/dg cÍmű tankönyvháiom ölvksmánytnyíltana foglalkozásök téinájának szentel. Ezek közül az (~gyik· ("Vera néném gyermekorvos:') kivételes abban a
tekintetben is, hogy a pedagógus szakmári 'lávül az egyetlen értelmiségi pályátbemutató történet a könyvben, de olyan szempontból is, hogy egyhlagas presztízsŰpálya
női képviselőjét mutatja be. Mivel a könyv többi részének szellemisége nem áU összhangban ezzel az olvasmánnyaI, a szöveg sajnos inkább kicsit kilóg a sorbóI, és a
német szakirodalomban emancipáció s saroknak .nevezett (Emanzipationseckchen)
jelenségre emlékeztet. A másik két olvasmány, mely arról szól, hogy "anyám pöstáskisasszony, apám pedig rendőr", már sokkal inkább megfelel a sztereotípiáknak. A
nő által végzett munkát épületeri belül végzik, helyhez kötött, viszonylag egysierűés
lényegében emberek kiszolgálását jelenti~ Ezzel szemben az apa munkája a "kint", az
utca világához kötődik, izgalmasabb, mozgalmisabbés emberek irányítását is magában foglalja.
A bemutatott foglalkozások szűk köre és sztereotip Volta azért okoz gondot,men
hiányoznak a fiúk ésalányoksiá:máraa min.dennapi életet jobban megközelítő minták, amelyek segíthetnékéletüket, ésanielyekkel azonosulhatnának pályaválasztáskor. Külön problémát jelent az az irreális ábrázolás, hogy a nők vagy otthon dolgoznak vagy munkahelyük van. A gyerekek által m.egélt valóság egészen más képet mutat
a kettős leterheltséggel küszködő tanítónénikkel és anyákkal. Így a tankönyv által
bemutatott világot a gyerekek hamisnak nyilvánítják, vagy - ami még rosszabb - ez
a kép összezavarhatja őket a nők szerepeit illetően.
A csa/dd és hdztartds az egyik olyan téma, melynek tanulmányozása során a kutatók
a legtöbb sztereotípiára bukkanta.k. A tankönyvekben szereplő felnőtt nők nagyrésze
anyaként vagy nagymamaként jelenik meg, amint éppen házi murikát végez,vagy,
ami még gyakoribb, gyerekeket gondbzésnevel.Az apa mégegyszer-egyszer megjelenik, és morálisan megleekéitéti .gyermekét vagy érdekes dolgokról beszélget vele,
nagypapák viszont szinte egyáltalán nem szerepelnek a tankönyvekben. A férfiak házimunkát vagy a nők férfiasnak tartott munkát (szerelés, barkácsolás) szinte soha
nem végeznek. Ha igen, az kivételes eset, és kisebbfajta "tragédiába" fullad.
A családra egyébként jellemző a konfliktusmentesség. A nők csendesen kiszolgáljáka családot, ha gyermeklik· rosszalkodik, nem mérgelődnek és nemkiabálnak, de
különben sincs miért, men a gyerekeket egy szóval jó Útra lehet téríteni. Újabb kutatások szerint (Oh/ms 1984)azanyaképkicsitváltozóban van: az önfeláldozó angyalt
felváltja a friss, üde ésmoderil anya, de a csaJadért t()v~bbrais ő a Jelelős egyedül. Ez
persze nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a könyvek gyakran· azt sugallj'ák,
mintha a nők egyetlen és legfontosabb életcélja a családalapítás lenne.
A magyar tankönyvek családképe szinte teljesen megegyezik az itt vázolt képpel. A
legszembeötlőbb jelenség az: hogy a férfiak nem vesznek tevékenyen részt a dalád-
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ban. Néha ugyan részt vesznek az apák gyermekükkel valamilyen kalandban, de ház- .
tartási munkát egyáltalán nem végeznek. Nem is nagyon jelennek meg feleségükkel
és gyerekeikkel. A magyar családok életével összehasonIítva ez a kép minden bizonnyal
nem reális. Nem reális a zokszó nélkül mindenkiről gondoskodó anya képe sem, aki
a mi olvasókönyveinkben egyébként még nem annyira modern és jó hUlnbrú, mint
például a német olvasókönyvekben. Ezek a· sztereotípiák nyilván a r~jtett tanterv
részei, melyek csendesen, .deatinál biztosabban jövendő szerepükre tanítják a gyerekeket. Ugyanez vonatkozik arra az olvasmányra, melyben anya és lánya a jegygyűrű
szinte misztiku s értékéről beszélgetnek (Romankovics 1978, vol. Ip. 80.).
A tankönyvek idealizáltcsaládképéből következik az a hiányosság, hogy a nukleáris
családmodelltől eltérő együttélési formák nem jelennek meg az olvasmányokban.
Pedig minden bizonnyal vannak olyan gyerekek, akik együtt laknak anagyszülőkkel,
akiknek nem csak egy testvérük van, vagy akiket csak az édesanyjuk vagy csak az
édesapjuk nevel. E családmodellek hiánya azt sugallja, mintha az együttélés ilyen
formái deviánsak lennének.
A munkdn és tanuldson kívülitevékenységek körének elemzésekor a leggyakrabban
fellelhető sztereotípiák a következők: a·férfiak és a fiúk általában aktívabb ak, többféle tevékenységet végeznek, mitit anőkés ezek a tevékenységek általában izgalmasabbak is és több helyet igényelnek, minta nők és lányok foglalatosságai. Míg térben a
férfiak inkább a "kint", addig a nők inkább a "bent" világát uralják. A férfiak és a fiúk
gyakran végeznek valamilyen alkotó tevékenységet, a nőket azonban a háztartáson és
a gyermeknevelésen kívül·a tankönyvek világában látszólag semmi nem érdekli.
A magyar tankönyvekben is találhatunk példát az ilyen ábrázolásra: a fiúk szánkó znak, pocsolyába ugranak, katonásdit játszanak, segítenek a földeken, felfedezik egyes
dolgok működését (például a telefont), esetleg megmentik a lányokat vagy kioktatják őket. A lányok és a nők inkább olyan tevékenységeket végeznek, melyeka gondozáshoz vagy mások kiszolgálásához kapcsolódnak: bevásárolnak, főznek; virágot nevelnek vagy éppen gondozzák a nagymamát.
Érdekes megfigyelni, hogy az általunk áttekintett első osztályos tankönyvekben
viszonylag kevés az aktívan cselekvő felnőtt vagy gyerek. Ennek hátterében állhat az
a jelenség, hogy igen sok a moralizáló olvasmány, ahol a gyerekek valamilyen rossz
tulajdonsága áll a középpontban. Ez viszont azt jelenti, hogy inkább annak leírását
találj uk meg, mit nem csinálnak a gyerekek. Egészében véve az újabb tankönyvekre is
fennáll H. Sas Judit {l980J.megál1apítása, hogy a magyar olvasókönyvekben kevés az
önfeledten játszó gyerek, vagy a hobbyjával érdeklődéssel és örömmel foglalkozó felnőtt.
A tankönyvek féifi- ésnőképe általában ugyanannyira tradicionális, mint a család"'
ábrázolás. Mint ahogy már fentebb is utaltunk rá, igen gyakori az aszimmetrikus
viszonya férfiak és a nők, a fiúkés a lányok között. A férfiak/fiúk segítenek a nőkön
vagy kioktatják őket (Gyermekvildg, pp. 26, 160.), a nők gondozzáka férfiakat/fiúkat
és általában embertársaikat (Gyermekvildg, pp. 52, 66.). Ennek megfelelően alakul az
emberi tulajdonsdgok nemek közötti megosztottsága is: a fiúk/férfiaklegtöbbször okosak, bátrak, kitartóak, segítőkészek, a nők/lányok gyengék, tudatlanok, de jók és
elnézőek.
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A magy~r olvasókönyvek kapcsán érdemes megemlíteni H. Sas Judit (1980) megfigyelését, mely szerint a nők általában sokkal kevésbé árnyaltan jellemzettek,.mint a
férfiak. Az általunk áttekintett olvasóképek is ilyen képet mutatnak: a fiúk lehetnek
irigyek, hazudósak, ve rekedő sek, hiúk, feledékenyek, lusták - ezekért persze később
megbűnhődnek - (Gyermekvildg, Olvasni tanulok), a lányokra azonban szinte kizárólag a jóságés az önfeláldozás a jellemző. Hogy ez mennyire lényeges tulajd<;>nság a
nők életében: azt megtudhatjuk abból ameséből, melybena bölcsőben fekvő hercegnőnek az utolsó tündér a jóságot adományozza.
.
Gyakori megfigyelés, hogy a tankönyvekben szereplő férfiak és nők közül érzéseket
szinte kizárólag a nők nyilvánítanak ki. Szerencsére ellenpéldákkal.is találko~hatunk,
mint például abban a történetben, mely egy félős kisfiúról szól (Gyermekvildg,p: 44.).
A férfiak és nők ábrázolásával kapcsolatban meg kell említenünk azt a nagyon
gyakori jelenséget, hogy mind a szövegeken, mind a képeken a férfiak férfiakkal vagy
fiúkkal, a nők pedig nőkkel vagy lányokkal szerepelnek együtt. Ez azt a benyomást
ketti, mintha a férfial{ és nők világa izolált világ lenne, melyek között kevés az érintkezés (Gyermekvildg, p. 88.).
Könnyen azt gondolhatnánk, hogy a fentebb leírtak matematika könyvekben nemigen fordulhatnak elő, .hiszen azok kevés szóval élnele Nem így van. Ha találomra
felütünk bármilyen, szöveges feladatokat is tartalmazó matematika tankönyvet, nagyon kínálkozó példákat találhatunk. Nézzünk néhányat az általános iskola öt9dikesei számára készült könyvből(Eglesz & Kovdcs & Sztrókayné 1985). Szinte már komikus, ha valamelyik feladatban mennyiségek nagyságának összehasonlításáról van szó,
akkor mindig a fiú (k) nak jut több belőle (például: a 7. oldalon Balázs és Kati pénze,
a 42. oldalon Ferkó és Erzsi almája). Amennyiben a példa valamilyen finomságról,
például tortáról vagy szilvásgombócról szól, a lányok kapják a kevesebbet (például a
24. oldalon Péter és Pál tortája, vagy az 50. oldalon az ebédre készült szilvásgombóc) .
A fiúk és lányok aránya egyébként ebben a tankönyvben elég kiegyensúlyozott, de az
ügyes sakkversenyzők, kockatorony-építők és szabálykitalálók általában Bük, és ők
azok is, akik kiigazítják egy-egy lány butuska mondását (13., 110., 117. és 267.
oldalak). Az is igaz, hogy az egyikleghangsúlyosabb,egy egész oldalt elfoglaló illusztráció egy fiút ábrázol,kezében főzőkanállal (I62. oldal)!

A taneszközelemzések használata
A taneszközelemzéseknek hasznukat vehetik a taneszközök készítői és azok a szakemberek, akik a taneszközök kiválasztásáért felelősek. Az igazi felhasználók azonban
kétség kívül a tanárok. Az első tankönyvelemzések még inkább cenzúra-jellegűek
voltak, tehát az előítéletes tartalmú, sztereotip szövegek és. ábrázolások kihagyás át
vagy az ilyen könyvekhasználatori kívül helyezését követelték.·Mivel a durva szte reotípiák máraazért már a tankönyvek nagy részéből eltűntek, a hangsúly az értelmes
felhasználásra tevődött át. Ezzel párhuzamosan megnőtt a tanárok szerepe is, és ma
már inkább az a nézet iűAik elfogadottnak, hogy a sztereotípiákátalakításában fontosabb a taneszki;>zök tanári felhasználásának módja, mint inagaa taneszköz (Dick
"
1991; Measor &Sikes 1992).
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Ebből következően

az elemzések egy része felhasználási javaslatokat is tartalmaz a
tanárok számára. A javaslatok általában a sztereotípiák megkeresésével kezdődnek,
ami nem biztos, hogy olyan könnyű, mint amennyire első hallásra annak hangzik.
Lengerke és munkatársai CI 984) azt javasolják, hogy cseréljük a történetekben a férfi
szereplőket nőkre, a nőket pedig férfire. Ha az így keletkező történetet furcsának,
esetleg komikusnak érezzük, majdnem biztos, hogy sztereotípiával állunk szemben
(például képzeljük el a fent említett jegygyűrűs történetet apa és fia között). A módszer egyébként tanórán is alkalmazható, és feltehetőleg nem kevés humor forrása
lehet.
A tanórán alkalmazható egyéb módszerek az olvasmány kapcsán felvetődő sztereotípiák és problémák explicitté tételét és megbeszélését tartalmazzák. Ennek során a
pedagógusok rákérdezhetnek a gyerekek tapasztalatair~, érzéseire és véleményére, és
kereshetnek közösen példákat a sztereotípiák megcáfolására.

****
Az iskolának és a rejtett tantervnek olyan hatásaira szerettük volna tanulmányunkban a figyelmet felhívni, amelyről a magyar pedagógiai sajtóban még kevés szó esett.

Bár a lányok/nők általában számszerűen többen vannak, mint a másik nem képvisemégis - sok tekintetben - a helyzetük a kisebbségben lévőkhöz hasonló. Legalábbis a kötelező olvasmányok és a tankönyvek világképében úgy tűnik, hogy a
lányok/ nők csak a "második nem" -et képviselik. Ez a jelenség mindkét nem diákjai
számára káros hatású lehet, mert egyrészt a tankönyvek és kötelező olvasmányok
világa mindennapi tapasztalataikkal összevetve hiteltelennek bizonyulhat, másrészt
pedig ezek a taneszközök nem készítik fel a gyerekeket arra, hogyan oldják meg a
mindenféle különbözőségből eredő konfliktusaikat.
lői,
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