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GIAMPAOLO POLETTO

a humor mint problémamegoldó 
stratégia interkulturális 

és didaktikai megközelítésben 
(olasz háttérrel)

1. Bevezetés 
Cikkem gyakorlati példákkal illusztrálva azt kívánja bemutatni, hogyan lehet a humort 
mint problémamegoldó stratégiát felhasználni az idegen nyelvek, ezen belül az olasz 
nyelv tanítása során. 

Kiindulásként a második pont elején egy olasz anyanyelvi beszélők között leját-
szódó párbeszédet elemzek. Azt szándékozom bemutatni, hogyan működik a humor 
egy kulturálisan meghatározott szituációban. Ennek az esetnek a kapcsán a következő 
kérdésekről gondolkozhatunk el: (i) a problémamegoldó stratégia és a humor szerepe 
a kommunikációs helyzetben létrejött diskurzus során; (ii) az idegen nyelvet tanulók 
identitásának szerepe. Ezt követően ismertetem a dolgozatban bemutatott feladatok 
jellemző vonásait és azt, hogy a feladatokkal milyen célokat érhetünk el.

A második és harmadik pontban áttekintem, mi lehet a humor szerepe és funkciója 
az iskolai tanulás során. Mivel a humor sokarcú jelenség, széleskörűen kiaknázható 
az osztálytermi foglalkozások keretén belül és kívül. Ugyanezen oknál fogva felhasz-
nálását célszerű megszabott határok közé szorítani, hogy minél jobban kibonthassuk 
a benne rejlő lehetőségeket, hogy ezáltal fejlesszük tanulóink kooperációs, interakciós 
és kognitív képességeit, mindezt összhangban azzal az elképzeléssel, miszerint a szo-
cializációs folyamatoknak az osztályterem is színtere. 

A következő két részben különböző autentikus nyelvi anyagok felhasználását vizs-
gálom meg. Ezek között az interkulturalitás az összekötő kapocs.

A negyedik pontban kognitív és antropológiai nyelvészeti szempontból elemzek 
néhány olyan köznapi kommunikációs helyzetet, amelyek szicíliai környezetben ját-
szódnak, ahol valami olyan esemény történt, amire a közösség tagjának reagálnia kellett. 
Elemzésem a következő tényezőket emeli ki: a beszélgetés résztvevőinek szerepét; a 
beszélő lépéseit, aki egyben a mediátor és a nevető szerepét is betölti; a humoros párbe-
széd által közvetített üzenetet, ennek egyedi és kollektív jelentését az adott környezetben 
élő közösség szempontjából. A figyelem elsősorban arra irányul, hogy hogyan oldódik 
meg egy helyzet a humor felhasználásával, hogy a humornak milyen közösségformáló 
ereje van, és hogy milyen kulturális különbségeket mutat fel.

Az ötödik pontban bemutatott példákat saját nyelvtanári munkám során próbáltam 
ki tanítványaim – az olaszt mint idegen nyelvet tanulók – körében. A tanulók rövid 
bevezetés után részben irányított feladatokat kapnak. Nyelvi kompetenciájuk, szóbeli 
vagy írásbeli kifejezésük fejlesztése a cél, a feladatok megoldása azonban interkulturális 
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kompetenciájukat is fejleszti azáltal, hogy megfigyelik a két érintett kultúra közti 
különbségeket és el is gondolkodnak rajtuk. Legelőször közös háttérismeretet kell 
biztosítani; olyan szituációt kell bemutatni, amely tipikusan olasz, de a magyar diákok 
számára sem teljesen idegen. Így a nyelvtanuló abba a helyzetbe kerül, hogy kommu-
nikatív kompetenciáját bizonyítani tudja. A gyakorlat célja, hogy bizonyos megkötések 
mellett a tanulók hozzávetőlegesen helyes megnyilatkozásokat hozzanak létre. Ahogy a 
példák mutatják, a szituációk kiválasztásánál ügyeltem arra, hogy olyan élethelyzetek 
legyenek, amelyekkel naponta találkozunk, amelyek jellemzőek és egyúttal alkalmasak 
arra, hogy összehasonlítást tehessünk a két nép között, amelyeket egyik oldalról a tanár, 
másik oldalról a diákok képviselnek.

A hatodik pontban megkísérlek felvázolni öt lépésben egy mintát arra, hogyan lehet 
ezeket a feladatokat írásban vagy szóban, részben szerepjáték formájában megol- 
dani. A célcsoportot különböző nyelvi szinten lévő olasz nyelvet tanuló diákok alkot-
ják, akik kiscsoportokban dolgoznak. A cél: interakciós készségeik fejlesztése, nyelvi 
és nyelven kívüli ismereteik növelése, a szituáció internalizációja, néhány elem kul-
túraközi vizsgálata. A megoldás lépéseit, a tanár és a diákok feladatait részletesen 
bemutatom.

2. a kiindulási pontként szolgáló keret
A következő epizód segít megérteni a cikkben tárgyalt problémákat. A milánói stadion 
környékén vasárnap délután egy újságíró megszólít egy apát és 8–10 év körüli fiát. A 
Livornónak szurkolnak, annak a csapatnak, amelyik aznap idegenben a Milánó ellen 
fog játszani. Az újságíró megkérdezi a fiút: „Ha választhatnál, mit szeretnél jobban: 
hogy a Livorno megverje ma a Milánt, vagy inkább a Pisa ellen győzzön?” A gyerek ezt 
válaszolja: „Hogy megverje ma este a Milánt!”. Majd kissé megrökönyödött apjához 
fordul és hozzáteszi: „Pisát már sokszor megvertük!”. Az apa ekkor elneveti magát. 
(Italia 1 TV híradó, délutáni adás.)

Az újságíró kétfajta versengést hasonlít össze: azt, ami két szomszédos város között 
századok óta létezik, és azt, ami egy kicsi és egy nagy focicsapat között fennáll. A gye-
rek válasza szokatlan, ami először nem is nagyon tetszik az apának. Ezért aztán a fiú 
magyarázatot fűz hozzá, rámutatva arra, hogy reagálása azon a megkérdőjelezhetetlen 
és vitathatatlan igazságon alapul, miszerint Livorno jobb, mint Pisa. Ez megnyugtatja 
az apát, aki most már egyetértő nevetéssel nyugtázza a fia válaszát. A fia válasza öt-
letes, természetes, hatásos, és a humort mint problémamegoldó stratégiát használja ki 
(Newell – Simon 1972; Dörnyei – Scott 1997; Dörnyei – Kormos 1998).

A humor eszköz (Korall 2004) a pozitív udvariasság keretei között (Brown – 
Levinson 1987). Aki ezt kimondja, tudatosan használja fel a nevető pozícióját, aminek 
az a célja, hogy a beszélőpartner elgondolkodjon a szituációról és próbálja azt más 
szempontból is nézni. A humoros megnyilatkozás jótékonyan hat az önbizalomra és 
erősíti a kapcsolatot (Dynel-Buczkowska 2006; Zadjman 1985); azt kívánja közölni 
(vö. Hamblin – Gibbs 2003), hogy semmi sincs veszélyeztetve, mert hiszen nincs szó 
semmi súlyos dologról.

A fenti történetet használom fel arra, hogy ismertessek egy kiscsoportban végzendő 
gyakorlatot, amely sikerrel alkalmazható az olaszt második vagy idegen nyelvként 
tanulók körében. A gyakorlat akkor lehet sikeres, ha feltételezzük a szituáció isme-
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retét és elsajátítását, majd a lehetséges megoldások kidolgozását, megvalósítását és 
megvitatását. 

A megoldások között lehetőségként a humor használata is szerepel. A tanár értékelheti 
a megoldások grammatikai vagy pragmatikai helyességét, találékonyságát, hatékony-
ságát, megvalósíthatóságát, a humort mint a reflexió eszközét, felhívhatja a figyelmet 
bizonyos kulturálisan releváns elemekre.

A feladat a második vagy idegen nyelvet tanulók kompetenciáját fejleszti a tanult 
idegen nyelvben (lásd Hymes 1972; Canale – Swain 1980; Canale 1983; Celce-Murcia 
és társai 1995; Savignon 2002), akik, mint azt Pallotti hangsúlyozza (1998), mivel 
nem anyanyelvi beszélők, köztes nyelvi produkciókat hoznak létre. Ez a köztes nyelv 
mindaddig változik, fejlődik, míg a beszélő el nem éri a felső szintet, a kiegyensúlyozott 
kétnyelvű személy kompetenciáját. 

A nyelvi kompetencia fejlesztése mellett a nyelvtanuló interkulturális kompetenci-
ájának fejlesztése szintén cél, hiszen a szituáció rávilágít a kontextus és a kultúrához 
kötött elemek szerepére, amelyek a humor alkalmazásánál nélkülözhetetlenek. Pisa és 
Livorno között századok óta versengés folyik, és ez olyan fontos kulturális információ, 
amelynek ismerete nélkül a nem anyanyelvű beszélő nem értheti meg teljesen a helyzetet 
(de azt nem feltétlenül kell tudnia, hogy Livorno az „A”-ligában játszik). 

Másrészt maga a szituáció, szülőkkel, rokonokkal, barátokkal részt venni egy 
programon, esetünkben focimeccsen, az apa–fiú kapcsolat mindenki számára ismert. 
Mindenesetre itt sem árt a kultúrák közötti összehasonlítás, a hasonlóságok és a kü-
lönbségek kiemelése, főképp egy olyan osztályban, ahol a diákok idegen nyelvként 
tanulják a nyelvet, tanáruk pedig az adott nyelv anyanyelvi beszélője. 

Az osztálytermi munka során két egységet terveztem, a másodikat – a jelen tanul-
mány kedvéért – részletesen kidolgozva. Az első tanegység célja már kész kulturális 
termék megértésének vizsgálata. A másik a nyelvtanulók produkcióját vizsgálja. A 
tanulók azt a feladatot kapták, hogy különböző megnyilatkozásokat alkossanak a tanár 
által megadott vagy a velük közösen összeállított, a kultúrához kötött szituációkkal 
kapcsolatban. A szituációkban az volt a közös, hogy bennük rejlett egy humoros meg-
oldás lehetősége is. 

A tanulóknak nem kell eljátszaniuk a született olasz szerepét számukra ismeretlen 
kontextusban (vö. Pallotti 1998); csak olyan szituációval szembesülnek, amely ismerős 
számukra az első nyelvi környezetből, és a megoldást a második nyelven fogalmazzák 
meg. Mondataikat csak a feladaton belül értékeljük. Követhetnek el nyelvtani hibákat, 
használhatnak nem létező szabályokat, nem létező szavakat, szerkezeteket (lásd Kerper 
Mora 2003). 

3. a humor iskolai környezetben 
A vizsgálat célpontjában az a humor áll, amelyet osztálytermi szituációban alkalmazunk. 
Célom, hogy rámutassak jellemző vonásaira és pozitív hatására. A humor ugyanis a 
kooperációs, a kognitív és a nyelvi készségeket egyaránt fejleszti. A humor mint társa-
dalmi jelenség és a diszkurzív stratégia egyik eleme erősen a kultúrába van ágyazva, és 
kellő körültekintéssel az osztálytermi helyzetben is felhasználható. Olyan környezetet 
kell kialakítani, ahol a tanár és a diák is szívesen választja a humoros megoldást, érti 
és szívesen hozza létre a humoros megnyilatkozásokat.  

Giampaolo Poletto
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A humor jellemző vonásai közül a tanulmány szempontjából legfontosabbnak a 
többdimenziósságát tartom, ami a következőképpen értendő. A humor dimenziói:

WIT (1)
    pun (a)  bon mot (b)
        nonsense (c)
  satire (d)
     irony (e)
RIDICULE (2)       HUMOR (3)
     comic (f)
 mock (g)  joke (h)  whim (i)
  sarcasm (j)
      tease (k)
   practical joke (l)
     FUN (4)

W. Schmidt-Hidding (1963) nyomán

 (1) Szellemesség – (2) Nevetségesség – (3) Humor – (4) Szórakozás; (a) szójáték – (b) szellemes mondás 
– (c) nonszensz – (d) szatíra – (e) irónia – (f) komikum – (g) csúfolódás – (h) vicc – (i) bolondozás – (j) 
szarkazmus – (k) ugratás – (l) otromba tréfa 

Valeri és Genovesi (1973) rámutat a jelenségre, és bemutat egy példát, ahol a humor 
társadalmi, kognitív és nevelési vonatkozásait bizonyítja. A humor legfontosabb jellem-
zői közé soroljuk kontraszt-jellegét, spontaneitását, valamint hogy váratlan, szokatlan, 
meglepő, előre nem tervezett módon nyilvánul meg.

A szocializáció során a humor jelentheti, hogy valaki benn van a játékban, véd 
vagy támad valakit, megerősít vagy rombol, elfogadtat vagy visszautasít. Kognitív 
szempontból a humor szorosan kapcsolódik a kreativitáshoz. A divergens gondolkodás 
képességét, mindkét agyfélteke használatát feltételezi (Gardner 1983; Danesi 2003); az 
egyes életkorokban másképp érzékeljük és hozzuk létre; asszociációkat indít el; gyors 
analizáló, szintetizáló és ítélő-képességet és játékosságot feltételez.

Iskolai környezetben a humor része az olyan órának, amely a tanulók aktív részvé-
telére épít. A határokra vigyázni kell: a tanári értékelés szerves részének kell lennie, 
célja és helye kell legyen; kerülendő a szatíra és az irónia, az öncélú humorizálás; sem 
a diák, sem a tanár nem élhet vissza vele. Sullivan (2000) osztja Kinginger álláspont-
ját, miszerint az osztályterem interaktív helyszín (2000), és párhuzamot von aközött, 
ahogyan a humort a mindennapi beszélgetések során és az osztálytermi interakcióban 
felhasználjuk. 

A kutató elsősorban a történetmondásra és a szójátékra hivatkozik, amelyek „olyan 
performációs események, melyek a nyelvi formával és jelentéssel vannak kapcsolatban” 
(uo. 81), és rámutat ezek stratégiailag fontos szerepére a kapcsolatok szempontjából, 
jótékony hatásukra a jó hangulat kialakítása szempontjából (Mahovec 1988; Norrick 
1993), valamint arra, hogy hogyan szolgálják az egyén közösség általi elfogadását 
(Goffman 1959, 1981). 
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Végül Davies munkáját említem, aki rávilágít arra, mennyire fejleszti a humor a tár-
salgási készséget (vö. Tannen 1989), mennyire erősíti az együttműködési készségeket, 
mivel a tanulók mint résztvevők közös platformot alakítanak ki, a viccek mesélése és 
megértése során erősödik a szolidaritás, közelebb kerülnek egymáshoz – másrészt a 
humor mindenféle formája erősen kulturális kontextusba van ágyazva. 

Véleményem szerint a humort sikerrel lehet kiaknázni az idegen nyelvi órán, ha 
tanár és diák tisztázzák a helyzetet, a körülményeket, a történetet, de a humor csupán 
egyetlen eszköz a rendelkezésre álló lehetőségek közül. A cél a nyelvi, a nyelven kívüli 
és az interkulturális készségek fejlesztése.

Részletesebben kifejtve: ha a nyelvtanulók olyan megnyilatkozással találkoznak, 
amelyben valamilyen humor rejtőzik, megértési készségüket és kulturális kompetenciáju-
kat kell kiemelni. Másrészt produkciós készségükre és a saját kultúrájukban megszerzett 
jártasságukra is szükség van, például hogy elgondolkodjanak bizonyos szituációkon, 
miközben a feladatot szóban, írásban vagy multimediális formában megoldják. 

A napi munka során a nyelvóra adta keretek között ezt a kétféle feladatot végezzük. 
A következő fejezetekben néhány példa alapján ezeket kívánom bemutatni. Az első 
feladatkör a kulturális különbségre és specifikusságra mutat rá, a második viszont 
arra a kulturális és szituációs affinitásra, amelynek révén van egy közös háttér, ami jó 
kiindulási pont a célorientált munkavégzéshez.  

4. Il gioco della mosca 
Ebben a fejezetben néhány autentikus nyelvi megnyilatkozást kívánok elemezni. Közös 
vonásuk, hogy olyan helyzeteket mutatnak be, melyek során a humornak elsősorban 
nem a nevettetés a célja. 

Amit ezzel kapcsolatban kiemelni szeretnék: a megfigyelt példákban a humor egy 
célirányos feladat kapcsán, adott problémára adott rögtönzött válaszként kerül alkalma-
zásra, ezért rendkívül fontos a kultúraspecifikus vonások észrevétele; egyes esetekben 
a különbségek, más esetekben a hasonlóságok hangsúlyozása a fontos. 

Camilleri ismert kortárs olasz író 2000-ben megjelent vékony kötete, az Il gioco 
della mosca [A légy játéka] szicíliai mondásokat, közmondásokat, szólásokat tartalmaz, 
melyek helyi mesékből, történekből származnak, egyfajta népi szókincsgyűjteménynek 
is tekinthetjük.

Néhányat funkciójuk, jelentésük, használatuk szempontjából elemeztem, hogyan, 
milyen nyelvi keveredés folyamán szerveződnek idiomatikus kapcsolatokba (lásd 
Gibbs – O’Brien 1990; Turner – Fauconnier 1997; Grady et al. 1999; Coulson – Oakley 
2000).

A történetek színhelye egy szicíliai falu, amelynek nyelvi és kulturális viszonyai 
nagyjából az egész szigetre jellemzők. Ez a közösség bizonyos kulturális jegyeket, szo-
cializációs vonásokat hordoz, nagyjából úgy, mint egy csoport diák az osztályteremben. 
A szituációk felnőtt emberek magánéletével vagy közösségi életével kapcsolatosak. A 
résztvevők – a beszélő és hallgatója – ismerik egymást, egyazon közösségnek a tagjai. 
Az, aki hallgat bizonytalan, tétova, mivel történt valami, ami akár jelentéktelen dolog is 
lehet, de érinti a közösséget. A beszélő a feszültséget enyhíti azzal, hogy konkrét kiutat 
javasol. Az üzenetének az a pozitív célja, hogy helyrehozza az egyén vagy a közösség 
imázsát. Nem a nevetés, hanem az elgondolkodás a cél.

Giampaolo Poletto
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A humor nem szokványos és akár le is tagadható (vö. Attardo 1994), felold egy 
látszólagos feszültséget, hogy megerősítse a kapcsolatot, ahogy röviden az alábbi 
példákban bemutatom. Idézem az eredeti beszélgetést és a fordítást. A beszélgetés 
résztvevőit betűjellel jelölöm: ezek a hallgató (H), aki bizonytalan, és a beszélő (S), 
aki a megoldást kínálja. 

A szerepeket ugyanazon személy is játszhatja és fel is cserélhetők. Végül vá-
zolom a kontextust és magyarázó kommentárokat fűzök hozzá. A kommentárokat 
három részre bontottam: az elsőre a bemutatás előtt kerül sor; a másodikra akkor, 
ha probléma lép fel; a harmadikra a megoldás után, ahol a humort az idióma átvitt 
jelentése hordozza. 

1. Calatina (Camilleri 2000: 28–29) Feszültségoldó szer 

2. Cu avi a mannari trusciteddri o’mbernu, murì u parrinu Arnuni! (2000: 34–36)
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3. E unn’a trova na testa pi stu cappeddru? (2000: 40–42) 

És maga hol tudna találni egy fejet a kalapjához? 

4. I corna su’ progressu (2000:48–49)  a szarvak haladást jelentenek

5. Iu da finestra trasu (2000: 53–54) Én az ablakon át jöttem be 
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Ha azt szeretnénk, hogy a nyelvtanulók megbirkózzanak ezekkel a feladatokkal, 
akkor alapos előkészítés szükséges. Általában nehezen értik meg a szituációt és a 
beszélők gondolkodásmódját, elsősorban az eltérő környezetből és életkorból fakadó 
különbségek miatt. 

A szereplők mind felnőttek és egy meghatározott nyelvi közösség, Szicília lakói. 
Ezeknek a helyzeteknek a megértéséhez sokféle általános és specifikus háttérismeret 
szükséges. Szicíliához a köztudatban általában a maffiát asszociálják, ennek ezekben a 
helyzetekben nincs semmi nyoma, annál inkább fontos ismerni a sziget XIX–XX. századi 
társadalmi viszonyait. Az első, a negyedik és ötödik történetben ott munkál a „becsület” 
törvénye, ami íratlan törvény ugyan, de sokkal erősebb, mint a vallás vagy a jog előírásai, 
olyannyira, hogy az olasz állam megszületése óta is tovább él és meghatározza a visel-
kedési normákat. A második példa szereplője a plébános, aki nélkülözhetetlen, de nem 
szükségképpen szeretett személye is a közösségnek, az ötödikben az ifjú házast pár évre 
elítélik, mert vétett valamilyen törvény ellen. Ebben a társadalomban ez nem ritkaság, és 
csak erősíti az állami igazságszolgáltatással szembeni ellenállást. A szigeten a legfontosabb 
gazdasági tevékenység a mezőgazdaság és a halászat volt, a társadalom földbirtokosokból 
és parasztokból állt. A nagybirtokosok idénymunkára fogadták fel a parasztokat, közü-
lük a szűkös munkalehetőség miatt sokan voltak kénytelenek kivándorolni. A parasztok 
nagy része analfabéta volt, tudatlanságuk, naivságuk miatt gyakran csúfolták őket, lettek 
ugratások céltáblái, mint a harmadik példában is, ahol az árus megpróbálta becsapni a 
parasztot azzal, hogy irreálisan magas árat kért a portékájáért.

Ezeknek a példáknak a megvitatása speciális feladat, melynek során a diákok inkább 
kulturális, mint nyelvi információkhoz juthatnak. Lehetőség nyílik arra is, hogy a ta-
nulók a kultúrák között összehasonlításokat tegyenek a jobb megértés érdekében, és 
megjegyzéseket fűzzenek a hallottakhoz. Tekintve azonban életkorukat és a környeze-
tet, amiben élnek, a cikk következő részében bemutatott feladatok sokkal könnyebben 
érthetőek és hozzáférhetőek lesznek számukra.  

5. „Mit tennél, ha …?” 
Egy ilyen kérdésre a fenti helyzetekkel kapcsolatban bizonyára nem érkezne válasz. Ez 
másképp történik, ha a tanár a diákokkal közösen alkotja meg azt a kiindulási alapot, 
helyzetet, közös háttértudást, amire a feladatmegoldás során építeni lehet. 

A tanulók kapnak egy célnyelvi szöveget, ami jól felismerhető szituációban játszó-
dik. Ez ösztönzésül szolgál, hogy megnyilatkozzanak, összehasonlításokat tegyenek. 
A kiinduló pont általában valamilyen probléma.

Hadd illusztráljam az elmondottakat néhány példával saját tanári gyakorlatomból. 
Olaszt mint idegen nyelvet tanítok különböző középiskolákban, különböző szinten lévő 
magyar anyanyelvű 14–18 éves tanulóknak. Az órán az első lépés a közösen elkészített 
bevezetés, a második a feladat elvégzése, ezt követi a kultúraközi összehasonlítás. 
A tevékenységre fordított idő egy vagy két 45 perces tanóra. (A humor ezúttal nem 
képezi vizsgálat tárgyát, ez majd az utolsó részben ismertetett tevékenységeknek lesz 
újra a célja.) A színhely egy magyar középiskola, az óra lépései a szokásos módon 
megtervezve.

A példák között a fejezet elején álló kérdés az összekötő kapocs. Az óra alatt a tanár 
figyelemmel kíséri, hogy tanítványai mennyire értették meg az inputot, mennyire vilá-
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gos a szituáció, milyen a diákok készsége az interakció alatt, milyen kommunikációs 
stratégiákat használnak a feladat teljesítése közben.

Hogy megválaszolják a „Mit tennél, ha…?” kérdést, a diákoknak szerepet kell 
játszani: a férjét, a feleségét, aki lekéste a buszt, a vásárlóét, akinek a pék nem friss 
kenyeret ad el, a barátét, aki pénz nélkül maradt vagy olyanokkal találkozik, akik ilyen 
helyzetbe kerültek, a barátét, aki kölcsönkéri vagy kölcsönadja a mobilját. A tanulók 
válaszolhatnak szóban vagy írásban, ha a nyelvtan alkalmazására vagyunk kíváncsiak, 
tudásszintjüknek megfelelően használhatják a feltételes múlt időt. 

A szituációkat és a kultúraközi megfigyelnivalókat adott helyzetre választottam ki; 
esetemben ez Pécs. A célnyelvi környezet és a tanulók környezete számos ponton kul-
turális különbséget mutat. A tanárnak a saját kultúráját és a tanulók kultúráját egyaránt 
figyelembe kell vennie, tudnia kell, melyek a túlságosan eltérő szokások, melyek azok, 
amiket érdemes összevetni, és melyek a szinte teljesen megegyezők Az első csoportba 
tartozókat a lehetőség szerint célszerű kihagyni. Néha persze az óra végén derül ki, hogy 
mely jelenségek tartoznak az egyes csoportokba, ahogyan ezt a példákkal kapcsolatos 
záró megjegyzések is kiemelik. 

5.1. Lemaradni a buszról
Az első példa rövid részlet egy Olaszországban játszódó olasz nyelvű filmből (Pane e 
tulipani). Egy nőt látunk, aki családjával utazik, leszáll egy pihenőhelyen, és lemarad 
a buszról. Telefonon beszél a férjével, majd úgy dönt, hogy nem várja meg a buszt, 
amely visszajön érte. Stoppal elindul, Velencében köt ki, talál helyet magának éjszaká-
ra. Bemegy egy kis étterembe, beszélget a pincérrel. A tanár és a diákok megbeszélik, 
hogy mi és miért történhetett.

A jelenet sok olasz kultúrához köthető elemet tartalmaz, amire érdemes kitérni az 
emberek viselkedésével vagy a helyszínekkel kapcsolatosan. Ilyen például az a szo-
kás, hogy kiabálnak a telefonba; zajonganak, általában is a telefon használata és nem 
megfelelő használata; a férj, aki gyakran szidja a feleségét; stb.

Szóba kerülhet Velence vagy más műemlék város. Magyarázatot igényel az autó-
pályák, pihenőhelyek hálózata, ami Magyarországon még nem terjedt el, ezért ezek 
megnevezésénél, leírásánál a tanulók néha nehezen tudják megtalálni a megfelelő 
anyanyelvi szavakat és kifejezéseket.

5.2. Jegy nélkül 
A másik vizsgált részlet is egy olasz filmből (Tre uomini e una gamba) származik. 
Egy ember felpattan az ülésről, amikor meglátja, hogy felszállt az ellenőr, aki rögtön 
nyomába is ered.  Egy idősebb utas kéretlenül beleavatkozik az utas és az ellenőr 
beszélgetésébe. A fiatalembernek nincs jegye, és mindenféle stratégiát bevet, hogy 
megússza a büntetést, ez a végén sikerül is neki. 

A jelenet a buszon kezdődik, aztán az utcán – valószínűleg Rómában – folytatódik. 
A diákok még egyszer megnézik a filmet, kiegészítő információkat kapnak. A történet 
akkor is megérthető, ha a beszélgetéseket pontosan nem értik.

A tanulók háromféle szerepet is eljátszhatnak. Az alapszituáció ismerős, hiszen ők is 
gyakran utaznak buszon jeggyel vagy jegy nélkül. Mint az első megnyilatkozásokból 
is kiderült, a legnehezebb számukra az ellenőr szerepébe beleélni magukat. Ez a figura 
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sem az olasz, sem a magyar buszokon sem kelt rokonszenvet, nincs ez másképp a film-
részlet szereplőjével sem, de ugyanígy éreznek a mostani tanulók, és a tanár szintén, 
ha visszaemlékszik diákéveire. A „Mit tennél, ha …?” kérdés a jegy nélküli utasra 
vonatkozik, az utas, az eset szemtanúja és az ellenőr szempontjából. 

A középpontban a célirányos kommunikációs stratégiák gyakorlása áll: időhúzás, 
irónia, minden olyan stratégia, amivel a szabályt szándékosan megszegő utas próbál-
kozhat. Az utas vagy beismeri, hogy jegy nélkül utazik, vagy nem; az ellenőr lehet szi-
gorú vagy megértő; a szemtanú lehet kotnyeles vagy közönyös. A diákok mindenesetre 
kijelentették, hogy ők nem büntetnék meg a szabálysértőt ebben a szituációban.

Az olasz kultúra kiemelhető vonásai: a jegy vásárlásával és felhasználásával kapcsolatos 
szokások (az ezzel kapcsolatos szókincs); a buszok, amelyek köztudottan mindig késnek; 
a közlekedési problémák, amelyek főleg csúcsidőben, a szűk utcákkal teli történelmi vá-
rosokban okoznak problémát; a vezetők viselkedése, akik általában idegesek és ezt nem 
is titkolják; az utasok viselkedése a buszokon, a hátsó ülések, ahol a legzajosabbak ülnek; 
a jegyellenőrökkel szembeni magatartás, ami általában elutasító. 

Megtudtam, hogy Pécsett az ellenőrök kettesével járnak, nem pedig egyedül, mint 
Olaszországban. Egy férfi és egy nő, akik egyszerre szállnak fel két különböző ajtón, 
mindenki ismeri őket és tart tőlük. Azt is megtudtam továbbá, hogy a buszok elég 
pontosan közlekednek, a forgalom az utóbbi években jelentősen megnőtt, a vezetők 
itt is idegesek, az utasok között mindenféle akad. 

5.3. Osteria 
Az „Osteria” Olaszországban olyan vendéglő, ahol rusztikus környezetben olcsó áron 
egyszerű ételeket szolgálnak fel. A színes fényképes szórólapon olvasható az étterem 
neve, melynek első eleme az OSTERIA szó, csupa nagybetűvel. 

A tulajdonosok egy régi falusi házat újítottak fel, és helyi ételeket kínálnak egy szép 
helyen, a Garda tó közelében. A legszélesebb vendégkör igényeit szándékoznak kielégí-
teni: számítanak hivatalnokokra, akik odajárhatnak ebédelni, munkamegbeszélést tartó 
üzletemberekre, fiatalokra, kisgyerekes családokra, különböző ünnepi összejöveteleket 
tartó családokra, társaságokra. Az árak változók.

A diákok a magyarázat után kétlépcsős feladatot kapnak. Először a fénymásolat-
ban kiosztott szórólap alapján fel kell tenniük 10 kérdést, amelyek alkalmasak arra, 
hogy bemutassák az éttermet. Majd ugyanez a feladat egy olyan magyar étteremmel, 
pizzeriával, csárdával (az osteria magyar megfelelője) kapcsolatban, amiről hallottak, 
vagy ahol már jártak. Arról is kell beszélniük, miért érdemes elmenni a kiválasztott 
helyre. Nagyjából ilyen és hasonló kérdéseket tettek fel: Hogy hívják a helyet? Hol 
található? Milyen fajta ételeket szolgálnak fel? Tudnál példákat mondani? Stb. 

A cél az volt, hogy a tanulók egy konkrét témával, az étkezéssel kapcsolatban infor-
mációt szerezzenek és adjanak, válaszolva arra a kérdésre, hogy „Mit mondanál, ha azt 
kérdeznék, hogy beszélj egy helyről, ahova érdemes elmenni, vagy hogyan szereznél 
információt ezzel kapcsolatban?” 

Az olasz kultúrával kapcsolatos vonások: tipikus olasz ételek, az osteria jellemző 
vonásai, Lago di Garda, asztalfoglalás, rendelés, fizetéssel kapcsolatos szokások, az 
alkalmak, amikor az olaszok vendéglőben étkeznek, a vallási szokásokhoz kapcsolódó 
családi ebédek (keresztelő, első áldozás, bérmálás, esküvő). 
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Magyarországon és Olaszországban az éttermek egyformán nem tartanak szabad 
napot, erre tehát nem érdemes kitérni. A magyar bankett egész mást jelent, mint a 
banchetto. Végül egészen mások azok az alkalmak, amikor a magyarok ünnepelni 
szoktak: például osztálytalálkozók, melyeket hagyományosan és rendszeresen minden 
ötödik évben megrendeznek. 

5.4. Milyenek vagyunk? 
Az utolsó példa egy tréfás rajzfilm, amelyben kevés szó hangzik el. Azt mutatja be, 
hogyan viselkednek az európai polgárok, köztük az olaszok is tizenöt helyzetben: 
hogyan vezetnek a sztrádán, hol és hogyan parkolnak, mit csinálnak a piros jelzésnél 
vagy amikor a gyalogos átmegy a zebrán, stb. 

Ezek a szituációk jól ismertek a tanulók előtt saját tapasztalatukból és/vagy a ma-
gyarokról alkotott sztereotípiákból. Miután megnézték a filmet és kaptak néhány kiegé-
szítő információt a látottak megbízhatóságával kapcsolatban, fénymásolatokat kapnak 
kézhez. Ezen utasítások vannak, amelyek segítik őket abban, hogy a szituációkat egy 
mondattal leírják. Miközben a két népet összehasonlítják, a mondatok alkotása során 
használni kell a mellérendelést, a jelen időt. 

A központban a mondatalkotás, a szórend és a célnyelvi anyagok használata áll. 
Ebben az esetben arról kellett beszélniük, hogyan viselkednek honfitársaik a fenti hely-
zetekben. Azt emelték ki, hogy bizonyos esetekben hasonló az olaszok és a magyarok 
viselkedése (vezetés, parkolás, mobilhasználat, sorban állás), más helyzetekben azonban 
(sportolási szokások, a kávéivás a jellegzetes olasz bar-ban, a dohányosok szokásai, a 
politikusok megítélése) jelentős különbségeket véltek felfedezni.  

A további és egyben utolsó lépés ez volt: Hogyan viselkednél, ha adott másik ország-
ból jönnél? A tanuló választhatta valamelyik hazai régió képviselőjének szerepét, vagy 
lehetett más nemzet képviselője, és előhívhatta a velük kapcsolatos sztereotípiákat. 

A hangsúly az interkulturális kompetencia fejlesztésén, a népek megismerésén van. 
Az olaszok a franciákhoz, spanyolokhoz, németekhez, angolokhoz hasonlítják ma-
gukat; a magyarok esetében ehhez hozzátehetjük a törököket, románokat, szerbeket, 
horvátokat, ukránokat, szlovákokat, cseheket, lengyeleket, oroszokat, skandinávokat, 
mert a magyarok szeretnek utazgatni és világot látni. 

6. További lehetséges terékenységek 
Befejezésképpen megkísérlem bemutatni, hogyan lehet szóban és írásban olyan fel-
adatokat adni, amelyek megoldása során a humor mint stratégia is felhasználható. Ezt 
az osztálytermi munka során öt lépésben kívánom megvalósítani. 

A feladatokat különböző nyelvi szinten álló tanulók végzik, kiscsoportban. A csoport-
alakulás fontos (vö. Rogoff 1990; Shea 1994; Swain 2000): a gyengébb és a jobb tanuló 
interakciós készsége egyaránt fejlődik (Antón 1999; Donato 1994; Ohta 1995); mindez 
beágyazódik egy feladatmegoldás-központú tanításba (Long 1996; Skehan 1998).

A címzettek középiskolások, akik az olaszt mint idegen nyelvet kezdő vagy haladó 
szinten tanulják. A tanár mérlegeli, hogy az itt javasoltak közül melyik feladat kivihető. 
A csoportmunka kétszer negyvenöt perces órát vesz igénybe. 

Adott egy sor köznapi szituáció. Az alaphelyzet szerint valaki bajban van, apró 
vagy kevésbé apró kellemetlenség történik vele, de ott van egy barát, aki segít, vagyis 
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két barát közti rövid beszélgetés során az egyiknek segítségre van szüksége. Minden 
tanulócsoport választ öt szituációt, és kétféle megoldást dolgoz ki rájuk a célnyelven: 
egy humorosat és egy nem humorosat. 

A feladat megoldásában a tanulóknak nem a humorát értékeljük, nem is a produk-
ciójuk nyelvtani helyességét. A cél az interakciós képességük, kommunikatív kompe-
tenciájuk és interkulturális készségük fejlesztése. 

A tanár bevezeti a feladatot: elmeséli egy tapasztalatát, vagy bemutat egy rövid 
részletet, szöveget vagy filmet, vagy megkéri a gyerekeket, hogy ők meséljenek saját 
élményeikről. Ezekben a helyzetekben az a közös, hogy valami problémás helyzet 
adódik elő, és ebből esetleg a humor segítségével is ki lehet kerülni. 

Ezt követően kerül sor az öt lépésre, melyek a következők: (i) a történet megértése, 
(ii) a kétféle megoldás kidolgozása, (iii) ezeknek az osztály előtti előadása, (iv) közös 
megvitatása, (v) a felmerülő esetleges kulturális különbségek tisztázása. 

A tanár figyelemmel kíséri az egyes fázisokat, segíti a csoportokat, használhat 
különféle eszközöket, dönthet úgy, hogy felveszi magnóra vagy videóra a diákok elő-
adását azért, hogy levetítse, vagy mint eredeti anyagot építse be más tevékenységek 
gyakorlására (kiejtés, hallás utáni értés).

Az alábbi 10 szituáció elkészítésekor azt vettem figyelembe, hogy az olasz nyelvet 
tanuló magyar középiskolások serdülők. A tanárok szabadon kezelhetik a listát, válogat-
hatnak belőle, módosíthatják a csoport igényei szerint. Minden csoport kidolgozhatja a 
szituációt, meghatározhatja, elnevezheti a szereplőket, kiegészítő információkat adhat 
róluk. 

Miután értékelték a helyzetet, tisztázták a körülményeket, a csoport elmondja az 
eredményt, indokolja, hogy az általuk javasolt megoldás mennyiben segítené a helyzet 
megoldását. Ezután esetleg el is játszhatják a jelenetet. 

A megoldás történhet szóban és írásban is, és arra az alapkérdésre felel, hogy „Mit 
tennél, hogy segíts a barátodnak ebben a helyzetben?” 

1. Kölcsönadtad a mobilodat a barátodnak. Amikor visszahozta, észrevetted, hogy teljesen 
lebeszélte a kártyát.  

2. Mialatt várakozol a járdán, egy autó belehajt egy pocsolyába és lefröcsköli a ruhádat.
3. Felöltözöl és elmész a barátod bulijára, de eltévesztetted a napot.
4. A barátod, akiről mindenki tudja, hogy meghívtad a bulidra, nem jelenik meg. 
5. Rohansz, hogy elérd a buszt, megpróbálod felhívni magadra a sofőr figyelmét, de nem 

vesz észre. 
6. Egy sms-t akarsz küldeni egy barátodnak, de véletlenül egy másik ismerősödnek küldted 

el az üzenetet.
7. Megkéred a barátodat, hogy vigyen el a kedvenc éttermedbe, de amikor odaértek, látjátok, 

hogy minden asztal foglalt.
8. A barátoddal sétálsz a főutcán, megbotlasz és elesel.
9. Gyanútlanul odatartod a kezed a barátod kutyájának, és az megharapja. 
10. A pincér mindenkinek kihozta a megrendelt ételt, csak neked nem.

Végül elemezzünk röviden egy példát. „Későn érsz haza. Észreveszed, hogy otthon 
hagytad a lakáskulcsot, és a családban már mindenki alszik.” A csoport átgondolja a 
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helyzetet, kiegészítő információkat ad hozzá: a szóban forgó fiú vagy lány gyakran 
marad-e ki éjszakára; az anya mélyen alszik-e ilyenkor; működik-e csengő; stb. A jelenet 
előadása alatt is lehetnek további kiegészítések. A nem humoros „Legyél a vendégem ma 
éjszakára!” és a humoros „Végül is ki akartál maradni, nem igaz?” reakció is feltételezi, 
hogy közeli barátokról van szó, akik nem laknak túl messze egymástól. A „Mássz be az 
ablakon!” vagy „Ébreszd fel őket!” további magyarázatot igényel. Magyarországon a 
dupla ablaküveg az általános, tehát ez a megoldás nem kivitelezhető. A második javaslat 
nem túl udvarias, ezt célszerű kultúraközi megközelítésben megtárgyalni. A felszólító 
mód használatára is ki lehet térni, a tanulók nyelvi szintjének függvényében.

7. Összegzés 
Cikkemben azt mutattam be, hogyan használható fel a humor mint problémamegoldó 
stratégia az osztálytermi tanulás során, interkulturális megközelítésben. Először 
olasz irodalmi szövegekből vett példák elemzése alapján mutattam be a kulturális 
különbségekből adódó problémákat, majd a tanulók produkcióinak segítségével 
arra kívántam rávilágítani, hogy a kulturális elemek hasonlóságai hogyan segítik 
a tanulást. 

Végül kidolgoztam egy feladattípust, melynek célja a tanulók interakciós és 
interkulturális készségének fejlesztése. A megoldás közös kulturális tudáson alapul, 
amit tanár és diák együtt tárgyalnak meg, hogy ennek révén feldolgozzanak beszéd-
helyzeteket.

Humoros megoldással is kikerülhetünk egy problémás helyzetből. Ez eredetiségével 
új nézőpontba helyezi az eseményeket, és jótékonyan hat a résztvevők kapcsolatára.
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