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az Apor Vilmos Katolikus Főiskola végzős tanító szakos hallgatója. Korábban tanulmányokat folytatott 
1992-1996-ig a váci Kereskedelmi Szakközépiskolában és 1984-1992-ig a Juhász Gyula Általános 
Iskolában szintén Vácon. Foglalkozik irodalommal, szereti a költészetet, maga is ír verseket.

Bevezető
Napjainkban a családok széthullásának 

lehetünk tanúi. A családok értékmegőrző 
funkciói szétmosódni látszanak, s beleve-
gyülnek a társadalom által diktált rohanó 
világ porába. Az egyház minden követ meg-
mozgat annak érdekében, hogy megfékezze 
a családok rohamos tönkremenését, kiemel-
je a családi értékek funkcióját, s próbálja fel-
venni a harcot a napjainkban uralkodó fo-
gyasztószemléletű társadalommal szemben, 
ahol a haszonlesés és a kizsákmányolás pro-
pagandája az uralkodó. Kutatásba kezdtem, 
melyben azt vizsgáltam, hogyan jelenik meg 
a tankönyvek oldalain a család, mint érték-
közvetítő közeg, s segítséget nyújtanak-e a 
tankönyvek- e válságos helyzetben.

Nézzük, mit kínálnak a mai tankönyvek 
a XXI. század gyermekének!

ApáczAi kiAdó csAláddAl 
kApcsolAtos olvAsmányAinAk, 
illusztrációinAk elemzése

Az Apáczai Kiadó tankönyvei színesek, 
tele vannak illusztrációval, a gyerekek 
szívesen nézegetik ezeket a könyveket. 
Elemzésemből kiderült, hogy az Apáczai 
Kiadó tankönyvei tartalmazzák a legtöbb 
képanyagot és családról szóló történetet. A 
képanyag sokszor túl sok. A tanulók vizuá-

lis képzeletét nem támogatja ez a tankönyv-
csomag. Az első osztályosoknak szánt tan-
könyvek (Az én ábécém, Ábécé gyakorló 
olvasókönyv, Első olvasókönyvem), az 
ideális családkép bemutatására törekszik. 
Az itt található olvasmányok szeretetkap-
csolatra épülnek gyermek-szülő, gyermek 
nagyszülő, testvér-testvér között.

 A munkára nevelés is megkezdődik, be-
főzés, tálalás, vásárlás, takarítás, kertészke-
dés, szüleink munkája. A természet szere-
tete a kirándulás, a madáretetés és kertész-
kedés keretében jelenik meg a családban. 
Az apa is szerepet kap, több olvasmány és 
vers is szól az apa-gyermek kapcsolatról 
( Pl.: A lusta fiú és a cseresznye /magyar 
népmese/, Mezei András: Apja és fia, Móra 
Ferenc:Este,

A nagyszülőkről és testvérekről szóló 
történetek is szép számmal fordulnak elő 
(Pl.: Szorgalmas tündérkék, Csabi és Csilla, 
Lev Tolsztoj: A nagymama és unokája). A 
második osztályosoknak szánt Hétszínva-
rázs olvasókönyvben az ideális családkép 
mellett megjelenik az árva, fogyatékos (bi-
ce-bóca) gyermek is.

Többgenerációs családkép tárul elénk 
Janikovszky Éva: Ki játszik velem? című 
írásából. A középső gyermek mégis magá-
nyos, mert mindenki elfoglalt, s senki nem 

A család mint érték  
az anyanyelvi nevelésben
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ér rá játszani vele. Azt hiszem ez egy ideális 
probléma bemutatása napjainkban, hiszen 
a játék elmosódni látszik a mai gyermek 
életében. S a tankönyvben található mon-
dat azt hiszem, naponta elhangzik több 
szülő szájából is:” A felnőttek egész nap 
dolgoznak, és csak akkor érnek rá veled 
játszani, ha befejezték a munkájukat.”( Hét-
színvarázs olvasókönyv 90.o.)

A tudás, mint érték legjobban Móra Fe-
renc műveiben tárul elénk. ( Pl.: A könyvé 
vált kakas). A becsületesség is egy klasszikus 
műben válik igazán értékké, Móricz Zsig-
mond A nehéz kétgarasos olvasmányában a 
lelkiismeret is megszólal. A harmadik osztá-
lyosoknak szánt Hétszínvirág olvasókönyv-
ben Az öregember és a pokróc (magyar nép-
mese) bemutatja, hogy a szülő is követhet el 
hibát, s a gyermek tükör is lehet számára. 
Krúdy Gyula „A kis török” című szerze-
ményéből az ellenség szeretete vetítődik ki, 
mikor a magyar szülők felnevelik az ellenség 
gyermekét szeretetben, becsületben.

Nógrádi Gábor: Galambnagymamájában 
a meghalt nagyszülő kerül elő a gyermek 
képzeletében, érzelmi s képi világában. Ne-
gyedik osztályban a Hétszínvilág című olva-
sókönyv nyújt ismeretanyagot a felnövekvő 
generációnak. Megjelenik a csonka család-
ban élő gyermek Ingrid Sjöstrand Ha volna 
apukám című versében. A régi klasszikus 
olvasmányok közül két olvasmányban talál-
tam keresztény életvitelre utaló jeleket. Móra 
Ferenc: Történet a másik csalóról című mű-
vében, ahol a szegény gyermek, aki cipót ka-
pott egy jóravaló családtól, bátyjának adja a 
cipőcskét, aki ministrálni ment a templom-
ba. Másik utalás Jókai Mór Melyiket a kilenc 
közül? című szerzeménye, melyben megszó-
lal egy keresztény ének kezdősora:”Krisztus 
urunknak áldott születésén”.

Szomorúan tapasztaltam, hogy a keresz-
tény értékek nem kerülnek közvetítésre 

kortárs írók által, nem is tükröződik érték-
ként az olvasókönyvek oldalain.

A mozAik kiAdó csAláddAl 
kApcsolAtos olvAsmányAinAk, 
illusztrációinAk elemzése

Az olvasókönyvekről körvonalakban any-
nyit, hogy tartalmilag, formailag a legjobban 
megszerkesztett tankönyv. Illusztrációi egy-
szerűek, szépek, nem használ erős színeket, 
a gyermekek életkorához megfelelő formai, 
vizuális anyaggal dolgozik. Az első osztá-
lyosoknak szánt Ábécés olvasókönyvben az 
ideális családkép bemutatására törekszik. 
Mivel a Mozaik Kiadó integrált tankönyve-
ket szerkesztett, így erős a koncentráció más 
tárgyakkal, ami a gyermek gondolkodását 
még több síkon fejleszti.

 A szülők-gyermek, 
nAgyszülők-gyermek, testvér-
testvér szeretet A fő érték

Második osztályosoknak szánt olvasó-
könyvben bővül a családkép. Turcsányi Er-
vin: Az ökörnyál című írásában megjelenik 
a nagybácsi-unokaöcs kapcsolat. Harma-
dik osztályosoknak szánt tankönyvben az 
Idősek Világnapjával ismerkedhetnek meg 
a tanulók. Ez a másik három tankönyvki-
adó olvasókönyveiben nem szerepel. Min-
denki a maga dolgát című lapp népmese az 
egyedüli, ami esetleg felvetheti a magyar 
nyelvrokonság, nyelvcsalád megemlítését. 
A történetben ugyan a munkamegosztásról 
van szó, de a nyelvcsalád említésével kö-
zelebb érezhetjük magunkat más népcso-
portokhoz is. A negyedik osztályosoknak 
szánt tankönyvben a testvéri összefogás 
értéke körvonalazódik Fehér Klára Vizsga-
hangverseny című történetében. Kifejezet-
ten sok olyan történelmi olvasmány van az 
olvasókönyvben, amelyekben közvetetten 
vagy közvetlenül jeleníti meg a családot. 
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(Pl.: Móra Ferenc: A kis kuruc, Krúdy Gyu-
la: A vörös Medveczky).

A műszAki kiAdó forrás 
könyvek csAláddAl 
kApcsolAtos olvAsmányAinAk, 
illusztrációinAk elemzése

Szép színesek, könnyűek ezek a tanköny-
vek. Az első osztályosoknak szánt Betűvár 
című tankönyvben dupla oldalon található-
ak a képek. A Mesevár olvasókönyv szintén 
első osztályosoknak készült. A Hófehérke 
című mesében megjelenik a mostohaszü-
lő fogalma, akihez negatív tulajdonságok 
társulnak. Ebben az olvasókönyvben Jani-
kovszky Éva: Velem mindig történik valami 
és a Hófehérke című mesén kívül nincsenek 
családdal kapcsolatos olvasmányok. Ajánlót 
találunk még a Jancsi és Juliska című mesé-
hez. Úgy gondolom az elsősöknek szánt tan-
könyvekben inkább a képi anyag dominál, 
a családdal kapcsolatos szövegek kevésbé 
vannak jelen. A második osztályosoknak 
szánt Irodalmi kincsestár 2. című tankönyv-
ben már bőven találunk családdal kapcso-
latos olvasmányokat. Ezen az évfolyamon 
található a legtöbb családdal kapcsolatos 
olvasmány. Egy olvasmányt emelnék ki iga-
zán, ahol megjelenik a testvéri féltékenység 
Vajk Vera Ancsi és Jancsi írásában.

Ideális családkép jelenik meg az olvasmá-
nyokban. A harmadik osztályosoknak szánt 
Irodalmi kincsestár 3. című olvasókönyv 
sem tágítja a gyermek családképét. A csa-
ládi szeretet, mint érték dominál leginkább. 
Az Irodalmi kincsestár 4. hihetetlenül ke-
vés ismeretanyagot közöl a gyermekeknek 
a családok életéről, helyzetéről, pedig ez 
az a korosztály, aki legjobban megértené a 
családok értékmegőrző funkcióját, jobban 
különbséget tudna tenni az embert formáló 
vagy egyetemes értékek között. A család leg-
inkább az ünnepeknél jelenik meg. Kiemel-

ném viszont Fekete István Ballagó idő című 
írását, melyben az iskola keresztény jellege 
mutatkozik meg, mikor a tanító meginti a 
gyermeket, hogy úgy illik köszönni, hogy:  
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!„

A nemzeti kiAdó csAláddAl 
kApcsolAtos olvAsmányAinAk, 
illusztrációinAk elemzése

Az Ábécés olvasókönyv első osztályosok-
nak szánt könyvei kellően illusztráltak, szé-
pek, színesek. A gyermekek képe előtt meg-
jelenik az ideális család képe, a napi családi 
teendők. Az édesapa is aktív részese gyer-
mekének, a gyermek sebét a képen például 
ő köti be. A második osztályosoknak szánt 
olvasókönyv tartalmazza a legtöbb család-
dal kapcsolatos olvasmányt. Ismét kiemelik 
az édesapát, Mezei András Ha apuval című 
versén keresztül, ahol az édesapa azt a tevé-
kenységet végzi gyermekével, ami a legfon-
tosabb a gyermek életében: játszik vele.

Molnár Ferenc: A kékszemű hölgy írá-
sából a meghalt édesanya képe vetítődik 
ki. Így már nem csak az ideális családkép 
tárulkozik a gyermek elé.. Harmadik osz-
tályban az Irodalmi olvasókönyv 3. kalau-
zolja a gyerekeket. Nagy hangsúlyt kap itt a 
természet szeretete, s itt bővül a családkép 
Bajor Andor Cukorsíp című történetében 
megjelenik a nagybácsi. Negyedik osztály-
ban is bőséges családról szóló történet van. 
Ezen az évfolyamon a legtöbb itt a Nemzeti 
Kiadónál található meg. Szabó Lőrinc: Lóci 
óriás lesz című versében az apa azonosul 
gyermekével és elfogadja őt gyermeknek, 
már nem a felnőtt szemével szemléli, mikor 
sorsával szembesül. Egyedülálló, hogy bibli-
ai történetek( A világ teremtése és Az ember 
teremtése ) is találhatók a tankönyvben.  Az 
apa nélkül lévő gyermek Igrid Sjöstrand: Ha 
volna apukám és Kiss ottó: Ha visszafelé hull 
a hó című művében jelenik meg.
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Elemzésemből kiderült, hogy a legtöbb 
családdal kapcsolatos olvasmány az Apá-
czai Kiadó tankönyveiben szerepel, itt ta-
lálható a legtöbb képanyag is. Ez nem azt 
jelenti, hogy a többi kiadónál nem jelennek 

meg ugyanúgy az értékek, csak az arány ke-
vesebb. Mind a négy kiadó nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy a régi klasszikus művek 
mellett a hazai vagy világirodalom nagyjai 
is megemlítésre kerüljenek. 

A családképek alakulása a következőképpen alakul:

Családkép

Apáczai 
Kiadó

Mozaik 
Kiadó

Műszaki 
 Kiadó

Nemzeti
Kiadó

Szöveg Kép Szöveg Kép Szöveg Kép Szöveg Kép

Szülők+gyermek 23 8 9 - 6 2 15 6

Szülők+2 gyermek 6 3 1 2 2 4 1 -

Szülők+ több gyermek 3 3 2 - - 1 2 1

Csonka család 5 - 3 - 3 1 4 -

Többgenerációs család 4 2 1 - 1 - 1 2

Nevelőszülő(k),mostohaszülő(k) 2 - 2 - 2 - 3 1

Anya+ gyermek 29 29 43 13 16 8 32 25

Apa+ gyermek 26 10 15 4 17 2 13 12

Nagyszülők+gyermek 19 13 16 5 7 1 15 13

Keresztszülők, rokonok 1 - 2 - 1 - 1 1

Kisebbségi családok bemutatása - - - - - - - -

Testvérek 9 12 11 5 2 1 4 5

Féltestvérek - - - - - - - -

Mostohatestvérek - - - - - - - -

Unokatestvérek - - - - - - - -

Keresztény család 2 - - - - - - -

* Lengyelné T. Anikó: A család, mint érték az anyanyelvi nevelésben, Szakdolgozat(2011)78. o.

1-4. osztályos tankönyvekben előforduló családról szóló szövegek, illusztrációk*

Apáczai Mozaik Műszaki Nemzeti

llusztráció 95 39 25 74

Szöveg
Közvetlen/közvetett 131/23 111/23 50/20 88/14

* Lengyelné T. Anikó: A család, mint érték az anyanyelvi nevelésben, Szakdolgozat(2011)75.o.
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A táblázatból kiderül, hogy legtöbbször 
egy gyermeket nevelő szülőkkel találkoz-
hatunk. A család beszűkült világban él. A 
keresztszülő fogalma nem jelenik meg az 
olvasókönyvekben. Kétszer találkoztam a 
nagybácsi fogalmával. Kisebbségi családok 
(pl.: romák) említésre sem kerülnek, pedig 
a NAT előírja, hogy minden szinten taní-
tani kell a hazánk területén élő nemzetisé-
gek, kisebbségek kultúráját, hagyományait. 
Féltestvérek, mostohatestvérek, unoka-
testvérek nem léteznek a tankönyvekben. 
Keresztény családdal is csak közvetve talál-
kozhatunk. Miért van ez a szűk látásmód a 
tankönyvekben? Miért nem kerülnek em-
lítésre a tágabb családi viszonyok? Miért 
nincs bemutatva egy adott probléma (pl.: 
nevelőszülőknél lévő gyerek, mostohatest-
vérek kapcsolata stb.)? A XXI. század prob-
lémái még csak említésre sem kerülnek.

Azt vallom, hogy hangsúlyozni kell az 
ideális családmodellt, ki kell tágítani a 
családi kapcsolatokat. Meg kell ismertetni 
a gyermekekkel a rokonsághoz fűződő ér-
tékeket (pl.: összetartozás, közös gyökerek, 
hagyományok, rokonok közötti szeretet 
stb.). Amikor bemutatjuk azt a tágabb csa-

ládi teret, ahol a gyermek biztonsággal mo-
zoghat, meglátja az eszményt, akkor utána 
be kell mutatni azt is, hogy sajnos a XXI. 
században nem ez a jellemző, s rá kell ve-
zetni őket arra, hogy sajnos vannak család-
romboló tényezők, melyek veszélyeztetik a 
boldog családok jövőjét.

 Be kell mutatnunk csonka családokat, 
fogyatékossággal élő embereket, nevelő-
szülők által nevelt gyermekeket, kisebb-
ségi, hátrányos helyzetben élő családokat. 
Mindezt nem szabad eltakarnunk a gyer-
mekek elől, ugyanis nem buta, azonosulni 
tud más helyzetekkel, sőt ha maga is hátrá-
nyos helyzetben van, jobban fel meri majd 
vállalni, mert úgy fogja érezni, hogy nincs 
egyedül a problémájával. 

A csAlád, mint érték
Összegzem azokat az olvasmányokat, 

melyek legalább kettő, három vagy mind a 
négy kiadó tankönyveiben értéket szimbo-
lizálnak, közvetett vagy közvetlen formá-
ban, jelen vannak a tankönyvek oldalain. 
Ebből látszik, milyen átfedések vannak az 
egyes kiadók tankönyveiben.

Olvasmányok, versek Érték Apáczai Mozaik Műszaki Nemzeti

T. É.: Boriska fája Természet szeretete * *

G. G.: Nagyapó lovai Játék szeretete * *

M. F.: Az én titkaim Tudás * *

G. G.: A tulipán Természet szeretete * *

M. F.: A kis bice-bóca Elfogadás, 
segítségnyújtás * * *

G.G.:Tyúkanyó 
mostohagyermekei Nevelőszülő szeretete * *

G. G.: Megjárta Jancsi Munka * *

A csökönyös kiselefánt Önmagunk elfogadása * *

Furulyavásár Tudás * *

P. S.: Anyám tyúkja Közvetetten az anya iránti 
szeretet * * *

J. A.:Csoszogi az öreg suszter Segítőkészség * * *
M.F.: Hogyan tanultam meg 

olvasni?
Tudás,
otthon melege * * * *

M.K.-F.A.:Mit mondunk… Szeretet * *
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Olvasmányok, versek Érték Apáczai Mozaik Műszaki Nemzeti
J. A.: Altató Szeretet * * * *
O. E.: Meséltél, meséltél… Szeretet * *
M. F.: Nagyapó Munka * * * *
M. Zs.: A nehéz kétgarasos Becsület * *
D. J.: Itt van a szép karácsony Ünnep * * *
W. S.: Buba éneke Szeretet * * *
M. F.: Anyának Szeretet * *
G. G.: Micó Önfeláldozás, szeretet, * * *

Hazám, hazám Hazaszeretet,
anya iránti szeretet * * *

J. É.: Velem mindig történik 
valami Szégyen érzése * *

P. S.: Füstbement terv Szeretet * * *
B. E.: Megfelezett ajándék Becsület * *
Carlo Collodi: Pinokkió Nevelőszülő szeretete * *
Rege a csodaszarvasról Hazaszeretet, őseink * * * *
A. J.: Mátyás anyja Szeretet * * *
B. E.: A török basa Szeretet * *
K. Gy.: A kis török Nevelőszülők szeretet * *
Á. L.: Erdei út Természet szeretete * *
J. A.: Betlehemi királyok Szent család szeretete * * *
R. S.: Nagyanyó Szeretet * *
J. É.: Mi újság? Gondoskodás törődés * *
M. F.: Szeptemberi emlék Tudás * * *
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj Testvéri összetartozás * *
B. E.: A só Szeretet * * *
B. Zs.: Hogyan vártalak? Szeretet * * *
N. K. Gyalogkakukk Szeretet * *
I. S.: Ha volna apukám… Apa iránti vágy * *
Sz. L.: Ima a gyermekekért Gyermek * *
J. A.: Mama Szeretet * * *

Munkács hős asszonya Hazaszeretet,
anyai szeretet * * * *

K. K.: Szülőföldem szép határa Hazaszeretet,
anya iránti szeretet * *

L. E.: Öregapó madarai Természet szeretete * *

G. G.: A mindentudó kalap Tudás,
szeretet * *

J. F.: Az egyszeri-kétszeri fánk Szeretet * * *
Szent I. Intelmei Óvás, szeretet * *
G. G. Egy magyar rab levele Hazaszeretet, szeretet * *
M. F.: a kis kuruc Hazaszeretet * *
A kecskegida és a farkasok Gondoskodás * *
Á. I.: Virágosat álmodtam Szeretet * *
M. F.: Három Matyi Megbecsülés * *
F. S.: Bambi Szeretet * *
F. I.: Vuk Gondoskodás * *
Gy. T.: Apám húsvétja Ünnep, játék * *
M. Zs.: Köszöntő Szeretet * *

Az aranyparázs(népmese) * *
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értékek
A család képviseli a biztonságot, a szere-

tettel átitatott légkört, amelyben a gyermek 
jól érzi magát. A szülők becsületességre, il-
lemre, segítőkészségre, természetszeretetre, 
hazaszeretetre nevelnek. Első osztályosok-
nak főként az ideális családkép bemutatá-
sára törekszenek a tankönyvszerzők. Kis-
családok bemutatása a mérvadó. Hiányo-
lom azt a képet a tankönyvekből, amikor 
a szülők a másság elfogadására nevelnek 
(Pl.: roma gyermek elfogadása, fogyatéko-
sok elfogadása). Hiányzik a keresztény csa-
lád képe is, amikor vasárnaponként, vagy 
ünnepnapokon együtt elmegy a család a 
templomba. Ünnepek, jeles napok, ezekhez 
fűződő olvasmányok, versek minden tan-
könyvben szerepelnek. Előszeretettel je-
lennek meg nemzeti ünnepeink, az anyák 
napja a karácsony és a húsvét. 

Bensőséges, szeretetteljes kapcsolat bon-
takozik ki az anyák napi köszöntőkben. 
Kerestem, de egyik tankönyvben sem ta-
láltam olyan képet, amikor a felnőtt szülő 
köszönti gyermekével együtt az édesanyját. 
Az iskola és a család kapcsolata felületes. 
Nem található sem kép, sem szöveg osz-
tálykirándulásról, ahová esetleg a szülő is 
elkíséri gyermekét. Nincs igazi kapcsolat 
a szülők és az iskola között. Nem jelennek 
meg olvasmányok iskolai ünnepségekről, 
iskolai versenyekről, mikor a szülő esetleg 
büszke gyermekére.

A tudás megszerzése, a sok tanulás a 
klasszikusnak számító művekben jelenik 
meg pl.: a Hogyan tanultam meg olvasni? A 
századik könyv, Az első könyvem. A munka 
sztereotip képekben jelenik meg. Az anya 
házimunkát végez, mos, vasal, főz, terít, 
bevásárol, kertészkedik. Az apa a kertben 
dolgozik, a nagymama házimunkát végez, a 
nagypapa kertészkedik. Nem találok hiva-
tását kedvelő, azt hangoztató szülőt, aktívan 

dolgozó nagyszülőt az olvasmányokban. 
A nagyszülőség nem kell, hogy feltétlenül 
öregséget, gyengeséget szimbolizáljon. Ez a 
mai korban már nem igazán reális kép. Sok 
nagyszülő dolgozik, több olyan nagyszülőt 
is ismerek, aki tanul, rendszeresen jár kul-
turális intézményekbe és aktívan használja 
a XXI. század technikai vívmányait.

Az egészséges életre nevelés a kirándulá-
sokkal ki is merül. Nincs bicikliző, együtt 
úszni járó vagy valamit sportoló család. 
Úgy gondolom az egészség nagy érték, s 
ez nem jelenik meg az olvasókönyvekben, 
csak úgy, hogy a gyerekek elolvashatják, 
hogyan kell helyesen táplálkozni, tisztál-
kodni. A szülő itt nincs jelen, s nem is mu-
tat példát. Az erkölcsöt általában a szegény 
ember képviseli a szövegekben, a gazdag az 
erkölcstelenséget, de ez nincs mindig így! 
Sok gazdag ember jótékonykodik. A termé-
szetszeretetre nevelés minden tankönyvben 
kiemelt szerepet kap. Megjelenik a fát ülte-
tő gyermek, a természetet felfedezni vágyó, 
kíváncsiskodó lurkó, aki szüleivel, vagy 
nagyapjával felfedezi a természet szépsége-
it, értékeit.

Az állatszeretet is megjelenik a tan-
könyvekben. Sok a kép a háziállatokról, 
természetben élő állatokról. A magyar táj 
bemutatása is nagy hangsúlyt fektetnek a 
tankönyvszerzők. A gólyák, a fecskék iga-
zán nagy szerepet kapnak. Sok illusztrá-
ció és szöveg jelzi, hogy ezek a madarak, 
mennyire közkedveltek tájainkon. A nem-
zeti ünnepek bemutatásakor jelenik meg a 
hazaszeretetre nevelés. Bőséges olvasmány 
kínálat van az olvasókönyvekben. Szórako-
zás, kikapcsolódás a családban kirándulá-
sokban, vagy nagyapóval való játékokban 
merül ki. Előfordul tv-t néző gyermek is. 
Hiányoznak a közös múzeumlátogatások, 
a színházba járás, könyvtárba járás, zene-
hallgatás, hagyományőrző tevékenységek, 
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amelyeket közösen végezhetne a család. A 
modern technikai eszközök elvétve vannak 
jelen. Nincs a tankönyvek oldalain megje-
lenítve a XXI. század.

A szeretet, mint érték általában a szü-
lő-gyermek, testvér-gyermek, nagyszülő-
gyermek kapcsolatokban jelenik meg. Alig 
találunk olyan olvasmányt, amely a szülők 
közötti közvetlen szeretetről árulkodna. 
Nem találunk olyan történeteket, amikor 
a felnőtt szülő saját testvérét látogatja meg, 
vagy köszönti fel egy-egy nemes alkalom-
ból kifolyólag. Ha mi magunk nem mu-
tatunk példát, hogyan várjuk el ezt majd 
későbbiekben a gyermekeinktől? Elemzé-
semből kiderült, hogy a mai tankönyvek 
nem tükrözik a mai társadalmat, ezért nem 
is igazán nyújtanak megoldást a családok 
válságos helyzetére.

 
összefoglAló 

Lengyelné Török Anikó 
A tanulmány a magyar általános iskolák 

alsó tagozatában használt anyanyelvi tan-
könyveket elemzi abból a szempontból, hogy 
milyen családképet közvetítenek. Megállapít-
ja, hogy az egyes kiadók tankönyvei között 
jelentős eltérés mutatkozik ebben a tekintet-
ben. A tankönyvek családképe nem kellően 
árnyalt, hiányzik belőlük a tágabb rokonság 
említése, illetve alapvetően egy gyermekes 
családok szerepelnek a szövegekben. Pozití-
vumként emeli ki, hogy a szeretet, mint érték 
helyet kap a vizsgált tankönyvek családi kap-
csolatokat bemutató anyagaiban.

summAry
The present study analyses native lan-

guage schoolbooks used in the lower four 
classes of elementary schools from the 
point of view of the family image they 
communicate. The author found that the 
textbooks of various publishers are very 

different in this respect. The family image 
suggested by schoolbooks is too schematic, 
wider family is not mentioned, and almost 
exclusively families of one child are repre-
sented in them. But, on the positive side, 
love appears as a real value in those mate-
rials of the examined textbooks which deal 
with family relationships.
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