
Kegyesné Szekeres Erika

Tankönyveink gender-szemüvegen át
(A nemi szerepek reprezentációi 

a magyar mint idegen nyelv tankönyveiben)*

1. A tankönyvek nemi szerepkészletének nyelvi reprezentációi

Az előadás címében megjelölt kutatási téma a szociolingvisztika és a tantárgy-
pedagógia metszéspontjában helyezkedik el. A szociolingvisztikán belül gender-
nyelvészeti kutatásról van szó, a tantárgypedagógiai vonatkozás az idegen nyelvek 
tanításához kapcsolódik. A genderlingvisztika egyrészt a társadalmi nemek nyelv-
használatával foglalkozik, másrészt refl ektál azokra a nyelvhasználattal kapcsolatos 
jelenségekre, amelyek a társadalmi nemeket a nyelvhasználat különböző szintjein 
megjelenítik. Előadásomban ez utóbbi szempont a mérvadó, s ennek kapcsán arról 
lesz szó, hogyan reprezentálják tankönyveink (különösen a magyar mint idegen nyelv 
oktatásában korábban és jelenleg használt nyelvkönyvek) a társadalmi nemeket. 

Hogyan kapcsolódik mindez a nyelvtanításhoz? A jó idegennyelv-ismeret zálo-
ga az, hogy a nyelvet a szociális kontextusnak megfelelően és a szituációba adekvát 
módon beágyazottan használjuk. Ebben a keretben nem elégséges, ha a nyelvtanuló 
formális és absztrakt nyelvi tudással rendelkezik. A sikeres idegen nyelvi kommuni-
kációhoz alapvető szociolingvisztikai ismeretek is szükségesek, amelyek birtokában 
az idegen nyelven történő kommunikáció során a beszélő a nyelvi megnyilatkozás 
megfogalmazásakor olyan nyelven kívüli paramétereket is fi gyelembe képes venni, 
mint a gender (társadalmi nem), az életkor, a nyelvi környezetre jellemző dialektus 
grammatikai és lexikai formái, a szituációhoz kapcsolódó kulturális rituálék stb. 

A fentebb felsorolt paraméterek közül a gender olyan differencia specifi caként 
van jelen a nyelvoktatásban és a nyelvtanulásban, amely minden beszélő egyik leg-
tipikusabb sajátossága, s amely egyben minden kommunikációs szituációban olyan 
meghatározója is, amely befolyásolja a beszélő nyelvi viselkedését, megnyilatkozá-
sainak módját. A nemileg meghatározott nyelvhasználatot Cseresnyési (2004) nemi 
lektusnak nevezi, Griffi n (2001) híres kommunikációelméleti könyvének magyar 
fordítója e terminus helyett a nemi nyelv kifejezést használja, s megint mások a szex-
lektus (Budai László szóbeli közlése, 2005), illetve a genderlektus (Boronkai 2006) 
használata mellett érvelnek. A nemileg meghatározott kommunikáció elemeivel a 
tankönyvekben is találkozhatunk: az egyes beszédaktusok általában másképpen 
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artikulálódnak a tankönyv női szereplőinek diskurzusaiban, mint a férfi  szereplők 
beszélgetéseiben. Még érdekesebb megfi gyeléseket tehetünk, ha a férfi  és nő közötti 
kommunikációban elhangzó dialógusokat vizsgáljuk meg a tankönyvekben. Ebből 
a szempontból az idegen nyelvet tanulók számára nem mellékes, hogy a nemek 
szerinti szerepválasztásokban, például a szituációs feladatokban, milyen kommu-
nikációs elemeket sajátítanak el a tankönyvekből. Másfelől az sem mellékes, hogy 
a tankönyvekből megismert nemi szerepekhez milyen nyelvi kifejezőeszközök 
társulnak, például találkozhatunk-e a tankönyvekben sztereotipikusan nőiesnek, il-
letve férfi asnak tartott megnyilvánulásokkal, témákkal és szereprepertoárokkal, pl. 
a foglalkozásokat és a szabadidős tevékenységeket illetően. 

Más megközelítésben, de a fenti gender-szempontot is érvényesítő értelmezési 
keretben, a nemek tankönyvekben megjelenített nyelvi reprezentációs gyakorlatát 
azért is aktuális elemeznünk, mert a nemi szerepek társadalmi változásának egyik 
közvetítője a pedagógiai szituáció, azaz a tanítás-tanulás folyamata. Ebben a fo-
lyamatban nyomon kell követni azt is, hogy a tankönyvek által közvetített nemi 
szerepek hogyan épülnek be a nyelvtanulók tudatába, s hogyan válnak számukra 
információforrássá egy másik kultúráról. Kurtán (2001) tankönyvelemzési szem-
pontjai között is helyet kapott a gender-szempont, mégpedig az ún. rejtett tartalmak 
között. A rejtett tanterv a tankönyv nem nyelvi aspektusait tartalmazza, de rámutat 
arra, hogy a nyelven keresztül fogalmazódnak meg azok a nézetek is, amelyeket a 
tankönyv, pontosabban annak szerzője (szerzői) a társadalmi nemekről képvisel. A 
nyelvkönyv szereplőinek nyelvi viselkedése alapján közvetítésre kerülnek azok a 
meghatározható magatartásmintázatok és szerepkörök is, amelyek az adott nyelvre 
nézve a nemek kapcsán érvényesek. Ezeket a nyelvkönyvek közvetíthetik tudato-
san is, például úgy, hogy egy egész fejezetet szentelnek a férfi  és a női kommuni-
káció eltéréseinek bemutatására (pl. Themen 3). A közvetítés kevésbé tudatos és 
szándékos formája az, amikor a nyelvkönyvek az ún. konverzációs témák között 
fogalmaznak meg olyan kérdéseket, hogy milyen az ideális nő, és melyek az ideá-
lis férfi  tulajdonságai, melyek a tipikusan nőies és tipikusan férfi as foglalkozások 
stb. Ebben az esetben a kulturális transzfer egyben értékközvetítés is, legyen szó 
a gender akár explicit, akár implicit módón történő tárgyalásáról. E felismerésből 
kiindulva fogalmazza meg Risager (1990), hogy a jövőben az lesz a tankönyvek 
és nyelvkönyvek egyik feladata, hogy a nyelvtanulók számára betekintést nyújtsa-
nak a tanult nyelv kultúrájába, társadalomszerkezetébe és értékrendszerébe (idézi 
Bíró 2005). 

A tankönyvek és a nyelvkönyvek másik alapvető feladata – a primer és sze-
kunder nyelvi készségek fejlesztése mellett – a társadalmi és a kulturális értékek 
felelősségteljes, sztereotípia- és diszkriminációmentes közvetítése. Az, hogy milyen 
nőképet és férfi képet transzferál egy adott tananyag, példának okáért tesz-e valamit a 
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nemi sztereotípiák megtörésére vagy sem, sztereotipikus tulajdonságkatalógusokkal 
dolgozik-e vagy sem, diszkriminál-e vagy sem, mindez a rejtett tartalmak közve-
títésének eszköztárába tartozik. Heyd (1990) alapvető módszertani munkájában 
arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a nyelvi kompetenciák mellett a tankönyveknek a 
szociális-affektív kompetenciát is ki kell alakítaniuk. Ez azt jelenti, hogy a nyelv-
tanulóknak pl. a szituációs játékok során a nekik felkínált társadalmi, szociális és 
nemi szerepeket kritikai attitűddel kell fogadniuk, s egyéni belátásuk/beállítódásuk 
alapján a szerepeket alternatív szerepjellemzőkkel kell kiegészíteniük. Vagyis: a 
nyelvet nem közvetíthetjük úgy, hogy izoláljuk attól a tartalomtól, amely a nyelv-
könyvben megfogalmazásra kerül (Heyd 1990, 46). A tankönyvi dialógusok szere-
peinek átvétele nem mehet végbe automatikusan, csakis a szerepek interpretációja, 
azaz az adott nyelv társadalmi-kulturális kontextusába való beágyazása, segítheti 
hozzá a nyelvtanulót ahhoz, hogy a felkínált sztereotipikus szerepektől elhatárolód-
jon, azokat szükség esetén elutasítsa. A szociális-affektív kompetencia Heyd (1990) 
koncepciójában azt is jelenti, hogy a nyelvtanulóban bizonyos tolerancia alakul ki a 
célnyelvi tankönyvben közvetített szerepmodellekkel szemben. A dialógusokon kí-
vül szerepközvetítő lehet például egy-egy beszélő név is. Például ha a tankönyv női 
szereplőjének neve Frau Maus, míg a férfi  főszereplő neve Herr Stark. A szociális 
szerepközvetítésnek erre a szeletére hívja fel a fi gyelmet Neuner (1980) is, amikor 
rámutat, hogy a nyelvkönyvírók felelőssége a nevek adásával kezdődik. 

Az első és legfontosabb kritikai szempont az, hogy a „tankönyvek példamonda-
tai tükrök” (Prechter 1999, 48; idézi Csire – Ilves 2004), abban az értelemben, hogy 
a bennük szereplő szövegek, képek, példamondatok és egyéb grafi kus illusztrációk a 
nyelvtanuló számára egy adott kultúra sajátosságait tükrözik, melyek a nyelvtanuló 
tudatába beépülve hatással vannak nemcsak a nyelvi kompetencia kialakítására, ha-
nem a nyelvtanuló világképének és valóságértelmezésének alakulására is. Crystal 
(1998) A nyelv enciklopédiája című munkájában ezzel kapcsolatosan azt emeli ki, 
hogy az idegen nyelv oktatásának különösen abban van szerepe és felelőssége, hogy 
a sztereotip ábrázoláson keresztül tovább erősödik-e a sztereotip gondolkodásmód, 
azaz a nyelvi órákon rögződnek-e a nemi szerepek, avagy kísérletet teszünk-e a ha-
gyományok bomlasztására, s a nemi címkézés feloldására. 

Ez utóbbi törekvések okán a gender-szempontot bevezették már a tankönyv-
elemzésbe is. A kiadott tankönyvek ilyen szempontú felülvizsgálata és a kiadásra 
javasolt kéziratok efféle átvilágítása elsősorban az Európai Unió kezdeményezése 
nyomán nyer egyre nagyobb teret az idegen nyelvek oktatásában is. Ez a program az 
Európai Unióhoz korábban csatlakozott országokban már komolyabb, változásokhoz 
is vezető eredményeket tud felmutatni. Ezekben az országokban már hagyománya 
van a tankönyvek gender-szempontú elemzésének, sőt a nyelvkönyveket még a 
megjelenésük előtt ún. gender-monitoringnak vetik alá. 
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Az első – a nemek társadalmi helyzetére is refl ektáló (a német mint anyanyelv 
programban megvalósuló) – grammatikakönyvek elemzése Römer (1973) nevéhez 
fűződik. Az utóbbi évek fontosabb idegen nyelvei tankönyveket és szótárakat elemző 
vizsgálatai közé tartoznak Breiner (1996), Bokemeyer (1996) és Pusch (1984). Bo-
kemeyer (1996) például megállapítja, hogy a férfi ak és nők közötti egyenlőtlenség 
az idegen nyelvi tankönyvekben ugyanúgy tükröződik, mint az anyanyelviekben. 
Az általa elemzett német mint anyanyelv tankönyvek nemi szerepei klisészerűek, 
sztereotipek és kidolgozatlanok. A dolog egyik érdekessége az volt, hogy a vizsgált 
tankönyvek mindegyike elvben a nemek közötti egyenjogúság mellett foglalt állást, s 
jó néhány tankönyv még a német alaptörvényre is hivatkozott ebben a kontextusban, 
de a gyakorlatban közvetített szerepmodellek és szerepreprezentációk a képviselt 
elvnek minden tekintetben ellentmondtak. 

Az Európai Unió ajánlásainak megfelelően hazánkban is érvényesülni látszik 
egyfajta kritikai szempontú kezdeményezés a tankönyvek gender-szempontú elem-
zésére. Kereszty (2004) például magyar anyanyelvi tankönyvekben vizsgálta meg 
a nemi szerepeket és azok megfogalmazási módját. Megállapította, hogy a lányok 
nemcsak hogy egyértelműen alulreprezentáltak, hanem az ábrázolásmódjuk is sokkal 
egysíkúbb, mint a fi úké. A szerepmodellek struktúrája szinte minden általa elemzett 
tankönyvben tradicionális, kevés a pozitív példa a nők ábrázolásában, holott a gyer-
mekek identitásának kialakulására döntő hatással van az anyanyelvi nevelés során 
megismert és elsajátított szerepgyakorlat. 

Csire – Ilves (2004) a magyar és észt mint idegen nyelv tankönyvekben vette 
szemügyre a gender-szerepeket. Megállapították, hogy még a modern észt nyelv-
könyvekben is alulreprezentáltak ugyan a női szereplők, de a hozzájuk rendelt 
tevékenységi körök változatosak és sokszínűek. Ezzel szemben a szerzők által 
elemzett magyar mint idegen nyelvi tankönyvekben (Szituációk, Hungarolingua 
1) sokkal kevésbé önállónak és emancipáltnak ábrázolják a magyar nőket, s tevé-
kenységi köreik is jóval hagyományosabbak, s egyértelműen a „benti világ” szim-
bolikájához kapcsolhatók. Különösen hangsúlyosan jelenik meg a negatív nőkép 
a Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyvben; a Szituációkra kevésbé vonatkozik ez 
a megállapítás. Ilves (2005) vizsgálatát az észt-magyar, fi nn–magyar szótárakban 
szereplő példamondatokra is kiterjesztette; azt nézte meg, hogy az egyes nyelvtani 
jelenségek szemléltetésére és gyakoroltatására szánt példamondatokban milyen sze-
rep jut a nőknek és a férfi aknak. A példamondatokban a férfi ak az alany, a nők a tárgy 
„szerepében” bukkantak fel a legtöbbször. A szótárvizsgálat eredménye is az lett, 
hogy az észt–magyar vonzatszótárban a nem szerint pontosan megjelölt cselekvési 
körökben a férfi ak képviselete erőteljesebb (pl. kb. 25%-kal több a mondatok aktív 
ágens szerepében található férfi ; a nők által betöltött foglalkozások alacsonyabb 
presztízsűek; Ilves 2005). A fi nn–magyar szótárban az ágens szerepében a nemek 
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aránya valamivel kiegyenlítettebb, és a nők is betölthetnek magasabb társadalmi 
rangot jelentő foglalkozásokat, ennek ellenére nem egy példamondat erősíti meg a 
férfi nak a nő fölött gyakorolt hatalmát (pl. Az üt ige szócikkének példamondata: A 
férfi  a felesége fejét ütötte; Ilves 2005). 

Kegyesné Szekeres (2004) a Magyarországon kiadott német mint idegen nyelvi 
tankönyvekben (pl. Start, Unterwegs, Grünes Licht) elemezte a gender-szerepeket. 
A vizsgálat kimutatta, hogy a német mint idegen nyelv oktatásában használt tan-
könyvek is hagyományos szerepmodelleket ábrázolnak, de a fi atal nemzedék ábrá-
zolásában már érvényesülnek az ún. uniszex tendenciák is, illetve egyes esetekben 
a szerepek átrendeződésének, polarizálódásának is tanúi lehetünk (pl. Hausfrau 
– Hausmann).

Bíró (2005) a New Headway Intermediate című tankönyv elemzése kapcsán tért 
ki a nemi szempontokra is. Az elemzett tankönyvben a férfi ak és a nők egymással 
egyenrangúak, a dolgozó nő sikeres, karriert épít, de nem teher számára a házimunka 
sem. Diszkriminatív elemek a nőkkel szemben ebben a tankönyvben egyáltalán nem 
fordultak elő, a férfi  és a női szerepek dinamikája kiegyensúlyozott. 

A magyar mint idegen nyelv tankönyvekben közvetített, gender-szempontból 
elavult nyelvi és kulturális hagyományok tarthatatlanságára hívta fel a fi gyelmet Bro-
gyányi még 1982-ben az egyik nyelvkönyveket méltató recenziójában. Érsek Iván 
Ungarisch címmel 1977-ben kiadott kezdő nyelvkönyvéről például megállapítja, 
hogy a 10. leckében közreadott „női monológ” (Vor dem Ausgehen – Monolog einer 
jungen Dame, 105-106. p.) különösen negatív fényben tűnteti fel a magyar nőket. 

Az alábbiakban gyakran használt magyar mint idegen nyelvi tankönyvekben 
közvetített nemi szerepeket tekintem át a fenti szempontok alapján. 

2. A magyar mint idegen nyelv tankönyvei nemi szerepeinek nyelvi reprezentációi

1. Halló, itt Magyarország!
Ebben a nyelvkönyvben számos példát találunk arra, hogy a női szereplők csak 

„nők” maradnak, azaz név nélkül emlegetik őket a párbeszédekben. A férfi  szerep-
lőknek mindig van nevük. Az egyes dialógusokban a nők foglalkozásukon keresz-
tül reprezentálódnak (pl. titkárnő, boltosnő, pincérnő), s nevet nem is viselnek. A 
férfi  szereplőkkel ez egyszer sem fordul elő. A gyakorlatokban is gyakran találunk 
arra példát, hogy a nőket a tevékenységi körük (pl. háziasszony) jellemzi, s ha né-
ven szólítják őket, akkor sok esetben keresztnevük becézett alakjával (Marika). Ha 
beszédaktusok megoszlását nézzük, akkor a férfi ak többet kérdeznek, a nők többet 
válaszolnak. Válaszaik gyakorta az ügyetlen nő szerepébe kényszerítik őket, mert 
az eldöntendő kérdésekre adott válaszaikban szinte szóról szóra megismétlik, amit 

hugarologia_10.indd   163hugarologia_10.indd   163 2009.03.19.   9:22:252009.03.19.   9:22:25



164 KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA

a férfi partner kérdezett. A női szereplők nemcsak ritkábban jutnak szóhoz, hanem 
általában is kevesebbet beszélnek, mint a nyelvkönyv férfi  szereplői. A különböző 
diskurzusmódokban a női szereplőkhöz a jelentéktelenebb események megtárgya-
lása köthető, a jelentősebb és döntéseket igénylő szituációkban a férfi  szereplőké a 
döntő szó. 

2. Ungarisch. Ein Standardwerk für Anfänger 
A német szerző által írt – sajnálatos módon számos nyelvi-nyelvtani hibát tartal-

mazó nyelvkönyv – nem igazán segít a nyelvtanulónak eligazodni a kommunikatív 
szituációkban sem, mivel a dialógusok vontatottak és nem ritkán mesterkéltek. Sok a 
germanizmus is a társalgási nyelvben. Például a feminizált formák sok esetben szük-
ségtelenül hangsúlyosak: Horvát Ilona vagyok. Orvosnő vagyok. / Az ott Júlia. Ő titkár-
nő. (l. 2/A). A példamondatokban a lányok szorgalmasak, tanulnak, és általában otthon 
vannak. A fi atal felnőtt nők (mint azt a 4/A szöveg is mutatja) dolgozó nők, akikre 
otthon is csak a munka vár. A 96. oldalon a szerző elmagyarázza – bár a régies lexémák 
(pl. munkásnő) használata miatt nem teljesen megfelelően – a különbséget a feminin 
alakok között (pl. doktornő – doktorné). Nem utal azonban a doktorné alak régies vol-
tára. Elég aránytalan a felsorolás a megszólítások esetében is. A férfi ak megszólítása az 
úr lexémával társadalmi presztízst jelent, és tiszteleti formaként azonosítódik (igazgató 
úr, professzor úr, tanár úr, Szabó úr), az asszony lexémára ebben a kontextusban nem 
történik utalás, csak a doktornő fordul elő mint megszólító alak (149. p.). A férfi  és 
női szereplők között zajló párbeszédek felépítése sem mindig életszerű, de legalább 
egyformán kapnak szót a női és a férfi  szereplők, s nagyjából ugyanolyan hosszúak a 
megnyilatkozásaik is (pl. 10/A szöveg). Pozitív példaként említendő a felöltözik és a 
levetkőzik igék tanítása, ahol mindkét igénél mindkét nem képviseltetve van, korábban 
ugyanis jellemzően csak a nők vetkőztek le (208. p.). 

3. Szituációk. Ein Ungarischlehrwerk für Anfänger
A tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet igyekszik modern szereposztás alkal-

mazni a női és a férfi  szerepeket illetően. Ehhez képest anomália, hogy a férfi  sze-
replőket gyakran illeti meg az úr megszólítás, nemcsak a dialógusokban és nemcsak 
megszólító esetben, hanem például a napirend narratív feladatának elvégzésekor is. 
Az úr szóalak ismétlésére épít például a Székely Magda tollából való „Körszálló” 
című mese a 6. leckében, s kelti azt a látszatot, hogy a hotelban csak külföldi urak 
szálltak meg. A nők napirendje mozgalmas ugyan, de a nagyon elfoglalt kifejezés vé-
gül is pejoratív értelmet kap azáltal, hogy a szórakozás jelenti a nők számára az igazi 
elfoglaltságot. A másik végletet Molnár Csilla tanárnő napirendje jelenti, aki pontról 
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pontra végigteljesíti az első és a második műszak feladatait. Kritika tárgya lehet az is, 
hogy a női szereplők pozíciójának megadásakor a tankönyv gyakran közvetít olyan 
kettős feminin alakokat, amelyek voltaképpen germanizmusként hatnak a magyar-
ban, sőt magyartalannak is számítanak, ha azt vesszük, hogy a nyugat-európai nyelvi 
kultúrában elfogadottnak számító feminizálással szemben nemcsak a nyelvművelők 
tiltakoznak, hanem maga a magyar nyelv is (részletesen vö. Szűcs 1996). Ekképpen 
nem támogatható az a kijelentés, hogy „Ez a magyar nő tanárnő” (az elemzett tan-
könyv munkafüzetében, 56. p.). A nők említésekor viszonylag gyakori a „függelék” 
szerep (pl. Nagyné). A hirdetések témájából kiemelendők a társkereső hirdetések, 
amelyekben a nők fi atalosak, karcsúak és kimondottan csinosak vagy hosszú sző-
ke hajúak, fi atalok és kimondottan sportosak (7. lecke). Ugyanakkor kiemelendő, 
hogy a tankönyvi párbeszédekben a sztereotípiák megtörésére is találunk példákat: 
a férj és a feleség párbeszédét (39. p.), illetve amikor a férfi  szereplők némelyike 
főz a családnak. A karikatúrák sem csak a tipikus női tulajdonságokat fi gurázzák ki, 
hanem a tipikus férfi as attitűdöket is (pl. a sörfogyasztást) is. 

4. Lehrbuch der ungarischen Sprache. Ein Grundkurs mit Übungen 
und Lösungen
A könyv a nyelvtani gyakorlásra, azon belül is a példamondatok elsajátítására 

helyezi a hangsúlyt. Ebben a keretben érdekesek a példák, pontosabban a példa-
mondatok által közvetített nő- és férfi kép. A nők általában tanulnak, a férfi ak dol-
goznak. Csak ritkán találkozunk kevésbé sztereotipikus példákkal, illetve olyan 
kísérlettel, amely ellentétes tartalmat közvetítene. Ebből kiindulva azt föltételezzük, 
hogy a beszédcselekvések közül a csevegés a nőkhöz kötődik. Ezzel szemben a 2. 
lecke mondatmintáiban Jancsi és Pisti vígan cseveg az uszodáig. A nyelvkönyvben 
a fi atalabb szereplőket becenéven szólítják, a férjezett nőket azonban csak Ko-
vácsné, Deákné típusú megszólítással említik. Az 50. oldal 26. és 27. gyakorlata a 
-né és a -nő alakokat magyarázza, illetve gyakoroltatja. A nyelvtani és a szituatív 
használati magyarázatok korrektek, s a könyv ebben a kérésben helyesen irányítja 
a nyelvtanulókat – felhívva a fi gyelmet a német és a magyar nyelvhasználati szoká-
sok különbözőségére is (pl. a magyarban a -nő alak használata presztízshez kötött: 
színésznő, ügyvédnő). A kettős feminin alakok használata jellemző: Az orvosnő 
barna hajú nő volt. Éva jófejű lány (288. p.). A kommunikatív gyakorlatot tekintve 
a női szereplők sokat panaszkodnak arra, hogy sok a dolguk, és sok teher nehezedik 
rájuk. A nyelvhasználati tabuk megtörését segítik elő az olyan típusú anekdoták is, 
amilyet például a 126. oldalon találunk a tipikus női és a tipikus férfi  kinézetéről. 
Ugyanakkor az anya és lánya között lezajló diskurzus (pl. 135. p.) a hagyományos 
női és férfi  szerepeket rögzíti. Ugyanebből a szempontból tanulságosak a férj és a 
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feleség közötti párbeszédek. Ennek egy szép példája olvasható a 168. oldalon Javí-
tási gondok címmel. Ebben a beszélgetésben a nő elismeri, hogy a férfi ak műszaki 
zsenik, de mégsem tudnak semmit sem megjavítani, a férj pedig elismeri, hogy a 
feleségének is van humorérzéke, csak éppen nem nagyon lehet azon nevetni, amit 
mond. Hasonló csattanóval végződik a 187. oldali diskurzus is Pali és Kati között, 
ahol a munkamegosztás a beszélgetés témája.

3. Összefoglalás: Az Európai Unió ajánlásai és a magyarországi helyzetkép 
viszonya

Az előadás interdiszciplináris problémát vetett fel, amelyet szociolingvisztikai, 
genderlingvisztikai, tantárgypedagógiai és nyelvpedagógiai szempontok szerint jár-
tunk körül. A fő kérdés az volt, hogyan reprezentálják tankönyveink a társadalmi 
nemeket. A kérdés megválaszolásához a fentiekben elemzett tankönyvekben különös 
fi gyelemmel kísértük a nemileg meghatározott kommunikáció elemeit (pl. dialógu-
sokban), a nemek szerint nyelvileg is elkülönülő szerepválasztások (pl. foglalkozás-
nevek) megnevezését, a férfi  és a női szerepkatalógus nyelvi kifejezőeszközeit (pl. 
szituációs feladatokban). Az elemzés kiterjedt a nemekről szóló diskurzusmódra, 
valamint arra, hogy milyen beszédaktusok megvalósulása és milyen szövegtípusok 
megvalósulása (pl. vicc és történetmesélés) kapcsolható a nemekhez. A képi repre-
zentáció vizsgálatát az tette szükségessé, hogy az egyes tankönyvek szereplőiket a 
képi ábrázolás különböző módjaival jelenítik meg (pl. grafi ka, fotó, rajzok). A vizs-
gálat fontosságát igazolta, hogy a bemutatott példák alapján jól látszik, a tanköny-
vekben fontos komponens a nem reprezentálása, hiszen a tankönyvek szereplőinek 
van nemük, a tankönyvekből tanulóknak is van nemük, a tankönyvet íróknak és az 
azokból tanítóknak szintén van nemük, és saját attitűdjeiknek bevonásával születnek 
meg tankönyveik és óravázlataik. 

A magyarországi tanterveket Kurtán (2001) nyílt és rejtett tantervekre bontja. A 
nemi reprezentáció a tantervek rejtett komponensei közé tartozik – abban a tekintet-
ben, hogy a rejtett tanterv a tankönyv nem nyelvi aspektusait tartalmazza, kulturális 
transzferként működik, és ezáltal befolyásolja a nyelvtanuló világlátását, értékítéletét 
és nyelvi tudatosságát. A tankönyvek gender-szempontú vizsgálatának (és adott eset-
ben felülvizsgálatának) két reprezentációs síkra kell összpontosítania: (1) minőségi 
reprezentálás (a nő- és a férfi kép elemei → a nemi sztereotípiák megerősítése vagy 
megszüntetése; (2) mennyiségi reprezentálás (a női és a férfi  szereplők egymáshoz 
viszonyított aránya és megnevezésük nemi specifi kációja → a nemi alapú megkü-
lönböztetés praktizálása vagy a tudatosan gyakorolt diszkriminációmentesség). A 
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reprezentációs vizsgálatokat az Európai Unió a gender-monitoring címszó alatt fog-
lalja össze. Ennek keretében ajánlásokat dolgoztak ki, amelyeket a tagországoknak 
igyekezniük kell a tankönyvek lektori szakvéleményezésébe és engedélyeztetési 
eljárásába is beépíteni. A gender-szemléletmódot nyilvánvalóan befolyásolja a tan-
könyvkiadók preferenciája és maguknak a tankönyvíróknak a meggyőződése is. 
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Kegyesné Szekeres, Erika
Hungarian as a second/foreign language course books through the lens of gender studies

The topic indicated in the title borders on sociolinguistics and pedagogy. Within sociolinguistics, it is 
related to researches in gender linguistics, while in terms of pedagogy, it is linked to foreign language 
teaching. Gender linguistics deals with the language use of the genders. This fi eld, being “linguistics of 
public interest”, refl ects on phenomena to do with language usage – such as the representation of genders 
in textbooks. It is this latter theoretical framework in which this paper grounds the analysis of how older 
and later Hungarian as a second/foreign language course books represent the genders, i.e. how they 
represent the roles of men and women, and how they make their male and female characters talk. 
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