
„Aki megért / s megértet / egy népet / megéltet”
(Kányádi Sándor)

Jó dolog érteni egymás nyelvét, még jobb dolog
érteni egymás nyelvén, akkor is, ha az érintke-
zés anyanyelvûek között történik. „Nem értesz
magyarul?” „Értsünk már szót!” – mondjuk ér-
tetlenkedõ társunknak, ha nem fogja fel a lé-
nyegét annak, amit mondani szeretnénk neki,
pedig az anyanyelvén szóltunk hozzá. Ezek a
háromszavas, egyszerû magyar kifejezések gyö-
nyörûen megragadják annak lényegét, aminek
ma már könyvtárnyi szakirodalma van: a kom-
munikáció, az emberek közötti érintkezés bo-
nyolultságának. A szavaink mögött ott rejtõzik
a teljes személyiségünk, s ahogyan beszélünk,
viselkedünk, amögött meg ott van az egész kul-
túránk. A bonyolult mögöttes tartalmak megér-
téséhez, megérzéséhez, a rejtett üzenetek dekó-
dolásához komoly tanulási folyamatra van szük-
ség, még akkor is, ha csak az anyanyelvünkön
beszélünk.

S még inkább így van ez, ha az emberek ide-
gen nyelven kezdenek el egymás között érint-
kezni. Ilyenkor még több lehet a félreértés, a
kommunikációs hiba, hiszen a két beszélõ két
különbözõ kultúrát hoz magával: szokásaik, ér-
tékrendszerük, attitûdjeik, viselkedési normáik
merõben különbözõek lehetnek. S amikor be-
szélgetni kezdünk egy idegen nyelven, valaho-
gyan öntudatlanul is azt tételezzük fel, hogy
biztosan a másik is hozzánk hasonlóan gondol-
kodik, érez és cselekszik, és körülbelül ugyanazt
érti a leglényegesebb dolgokon. És mennyire
nehéz elfogadni, sokszor egyáltalán észrevenni
is azt, hogy ez nem így van! Gondoljunk csak
egy egyszerû dologra, például az étkezési szoká-
sainkra. Milyen nehezen barátkozunk meg új

ízekkel, milyen könnyen utasítjuk el az ételt,
már csak akkor is, ha kinézetre nem olyan, mint
amilyennek megszoktuk. Valahogy így vagyunk
a másik kultúrájával is, idegenkedünk tõle, s bi-
zony nem értjük, sokszor nem is érzékeljük az
árnyalatait. Aztán, ha esetleg többször van al-
kalmunk új, számunkra szokatlan ételeket meg-
kóstolni, meg is barátkozhatunk a helyzettel, s
egyre kevésbé idegenkedünk az új ízektõl, sõt
még kíváncsi, lelkes híveivé is válhatunk az új
kulináris élvezeteknek.

Ez az egyszerû példa is mutatja, hogy a nyi-
tottság az újra, a másra, az alkalmazkodás ké-
pessége tanulható és fejleszthetõ. 

Tanulmányomban, amelyben egy projektmun-
kát írok le, egy ilyen tanulási folyamat egy részét
szeretném bemutatni, azt, hogy a projektben
részt vevõ tanártársaimmal együtt hogyan segí-
tettük diákjainkat abban, hogy nyitottabbá válja-
nak idegen kultúrák elfogadására.

TANÁRI ARS POETICA

Ha megkérdezné tõlem valaki: „Mondd, ki is
vagy te tulajdonképpen?”, a válaszom egyik
kulcsszava biztosan az lenne, hogy tanár. Hu-
szonhat éve tanítok gimnáziumban magyart és
francia nyelvet, így nem csoda, ha az identitá-
som meghatározó eleme a tanári lét, a maga
csodáival, gazdagító mivoltával, kihívásaival,
embert próbáló nehézségeivel. Ez egy olyan
pálya, ahol az ember naponta élhet át intellek-
tuális kalandot – szerintem minden óra az –,
szívbéli örömet vagy lesújtó kudarcot, ahol az
ember személyisége mindennap megmérette-
tik, hiszen minden mozdulatára, gesztusára
rezdülnek a tanítványai. Csodálatos dolog nap
mint nap átélni, hogy nagyon is van értelmeS
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Érteni egymás nyelvén

B A B I C Z  M Á R I A

Középiskolások interkulturális 
kommunikatív kompetenciájának fejlesztése
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annak, amit csinálok, hatással lehetek, vagyok
alakuló személyiségû fiatalokra, tudatában
lenni annak, hogy milyen nagy a felelõsségem.
Számomra a tanítás mindvégig az önismeret
útja is. 

Jelenlegi munkahelyemen, egy vidéki kisváros
neves katolikus gimnáziumában tizenhat éve
dolgozom, mindkét szakomat tanítom. Franci-
át tanítok nagyobb óraszámban, szinte minden
évfolyamon, kezdõktõl az érettségizõkig. Azt hi-
szem, elmondhatom, hogy nagy gyakorlatra tet-
tem szert az eltelt negyedszázad alatt, amióta
tanítom gimnazistáknak ezt a nyelvet. A mun-
kámat soha nem találtam unalmasnak, ellenke-
zõleg, meggyõzõdésem, hogy a tanárság a világ
egyik legérdekesebb szakmája. Nemcsak a taní-
tási folyamat, a gyerekekkel való kommunikáció
vagy osztályfõnökként a sok bonyolult nevelési,
lélektani helyzet tart izgalomban, hanem az is,
hogy nagyon gyorsan változik körülöttünk a vi-
lág, szinte évente új kihívásoknak kell megfelel-
nünk tanárként, nyelvtanárként.

Amikor én voltam nyelvtanuló diák (az 1970-
es években), a nyelvtanárom feladata az volt,
hogy magát a nyelvet tanítsa, gyakoroltassa, s
felkészítsen a felvételi vizsgára. Túl nagy veszély
nem fenyegetett bennünket, hogy esetleg élõ-
ben is találkozhatunk az adott nyelv anyanyelvi
beszélõivel vagy az adott ország kultúrájával.
Akkoriban nemigen juthattunk ki – középiskolás
korunkban különösen nem – külföldre.

A mai diákok már középiskolásként jó eséllyel
eljutnak abba az országba, amelynek nyelvét ta-
nulják, késõbb pedig közülük sokan külföldön
fognak tanulni, dolgozni. Ezért a mai nyelvta-
nárral szemben nemcsak az az elvárás, hogy az
érettségire, nyelvvizsgára, felvételire jó színvo-
nalon készítse fel a diákjait, hanem az is, hogy
igazán megtanítsa õket kommunikálni az adott
nyelven, valamennyire ismerjék a célország kul-
túráját, az ottani étkezési, öltözködési, viselke-
dési stb. szokásokat, azaz képesek legyenek a
hatékony interkulturális kommunikációra. 

Korábban is elég tudatos tanár voltam, azt hi-
szem, mindig is izgatott például az idegen
nyelv oktatásának a módszertana, vagy az, hogy
mitõl jó vagy rossz egy óra, hogyan lehet minél
nagyobb hatásfokkal, eredményesen, jól taníta-

ni. Ízelítõül álljon itt néhány sor egy korábbi
írásomból, úgy is mint tanári ars poetica:

Az elsõ, ami mindenkinek eszébe jut, aki oktatás-
módszertani kérdésekkel foglalkozik, az az, hogy
az õt tanító tanárok annak idején hogyan dolgoz-
tak, mivel értek el nála sikereket. Kitõl tanult õ
legtöbbet, és ez a tanár ezt milyen módszerekkel
érte el? Ilyenkor bizony rögtön kiderül, hogy nem
is annyira a módszerek számítottak, hanem a ta-
nár személyisége.

Amikor én magam gondolkodtam el ezen a kér-
désen, arra jutottam, hogy nekem a legtöbbet az
segítette, ha a nevelõimtõl, tanáraimtól szemé-
lyes figyelmet, szeretetet kaptam, ha õk észrevet-
ték azt, hogy valamihez van tehetségem, s továb-
bi fejlõdésre biztattak. S közülük a legjobb peda-
gógusok az életkoromnak megfelelõen foglalkoz-
tak velem.

Akitõl a legtöbbet tanultam, s akit igazán a
mesteremnek tekinthetek mind a mai napig, az a
tanár nem is iskolai keretek között oktatott en-
gem. Különórára jártam hozzá, zongorázni és
énekelni tanított, egyébként pap volt, szalézi
szerzetes. (A szaléziak zseniális pedagógiai mód-
szerei egyébként közismertek és elismertek. A lé-
nyegük könnyen összefoglalható: kevés verbali-
tás, helyette kézmûvesség, mozgás, tánc, ének és
sok-sok játék. Egyfajta el- és befogadó magatar-
tás minden gyerekkel szemben, érkezzen az akár
a leghátrányosabb helyzetû családból.) 

Õ, akit mi csak „Kántoratyának” tituláltunk,
mivel õ volt a helybéli kántor, született, zseniális
pedagógus volt, magával ragadó személyiség, tele
jókedvvel, humorral, aki maga köré gyûjtötte a
gyerekeket, a saját házában játszóházat szerve-
zett nekünk, ahová akármelyik délután s hétvégén
is betérhettünk. Miközben természetes könnyed-
séggel s nagy szakértelemmel szervezte csoportos
játékainkat, képes volt a gyerekekre egyénenként
is odafigyelni. S mennyi minden volt a tarsolyá-
ban! Tudott például izgalmas, folytatásos kaland-
regényt mesélni, persze fejbõl, akkor és ott impro-
vizálva (A fekete jaguárt vagy A két Z-t), ismert
számtalan játékot, tréfát, viccet, tudott parodi-
zálni, pantomimezni, bábjátékot elõadni (õ volt
a „majmos pap”, volt egy kis bábmajma, amivel
szívesen játszott a kisebb gyerekekkel). Együtt
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élt, játszott a gyerekekkel, reverendáját felhajtva
focizott, vagy „sánta-rókázott” velünk. Otthon
nála ugrálhattunk a bútorain, szaltóztunk, õ
meg elkapott, felpróbálhattuk a reverendáját,
szaladgálhattunk benne, fõzhettünk a konyhájá-
ban, s ha annyira odaégettük a rizst, hogy ki kel-
lett dobni az edényt, egyáltalán nem haragudott.
Sõt, nem emlékszem rá, hogy bármikor is komo-
lyan neheztelt vagy haragudott volna ránk. Mi
volt az õ titka? Szeretete, nyitottsága, pedagógiai
tudása, s az, hogy nagyon-nagyon felkészült volt
játékokból.

Kamaszkorom meghatározó tanáregyénisége
gimnáziumi magyartanárom volt, akitõl az iro-
dalom szeretetén keresztül az élet lényeges dolga-
iról való gondolkodást tanultam. Mivel érte el a
hatást? Személyisége erejével, azzal, hogy úgy tu-
dott az egyes írókról, költõkrõl beszélni, mintha
az õ személyes ismerõsei lettek volna. Lelkesedett
a szerzõkért, magáért az irodalomért, s ezt a lel-
kesedést ránk is át tudta ragasztani. (Érdekes,
hogy ugyanez a tanár nyelvtanárként már nem
volt ilyen jó, talán mert maga sem lelkesedett
annyira a második szakjáért.)

Ifjúkoromban, egyetemistaként egy olyan fiatal
tanár volt rám hatással, aki óriási tárgyi tudással
felvértezve kritikus gondolkodásra tanított, arra,
hogy az embernek homlokegyenest más is lehet a
véleménye valamirõl, mint amit arról nagy tekin-
télyû tudósok, elismert szakemberek gondolnak,
írnak. Egyfajta ironikus, mindent megkérdõjele-
zõ látásmódot közvetített, amit akkor feltétel nél-
kül elfogadtam, sõt istenítettem. Késõbb nem kis
energiámba került az ettõl való elszakadás, az,
hogy rájöjjek arra, hogy az ironikusnál sokkal
gazdagítóbb – mások és a magam számára is –
egy elfogadóbb szemlélet, amely nem feltétlenül
arra törekszik, hogy a másik gondolatmenetének
hibáira rávilágítson, hanem arra, hogy meglássa
annak – néha igencsak rejtett – értékeit.

A rám ható mindhárom tanáregyéniségben kö-
zös volt a szakmai tudás, felkészültség, és az,
hogy személyiségüknek különleges ereje volt.
Meggyõzõdésem, hogy tanítsunk akár hagyomá-

nyos, akár modern módszerek szerint, e kettõ nél-
kül nem létezik sikeres oktatás. Fontos erre gon-
dolnunk akkor, amikor azt látjuk, hogy a legújabb
módszerek szinte mindegyikében háttérbe szorul
a tanár, teret hagyva a tanulói aktivitásnak, ami
egyébként kellõ mértékkel nagyon is szükséges,
sõt elengedhetetlen. Viszont teljesen lemondani
a diákokat legjobban motiválni tudó tényezõrõl,
a tanári személyiség lendületbe hozó erejérõl kár
lenne.1

MENTÁLHIGIÉNÉS LEHETÕSÉGEK 
A NYELVOKTATÁSBAN

Mentálhigiénés tanulmányaim segítettek, segí-
tenek abban, hogy árnyaltabban, tudatosabban
lássam magát a tanítási folyamatot, a tanár-diák
viszonyt, s talán magamat mint tanárt is. S kü-
lönösen kapóra jönnek, amikor diákjaimat ab-
ban kell segítenem, hogy jobbak legyenek
interkulturális kommunikációs képességeik, hi-
szen olyan képességekrõl, készségekrõl van szó,
mint például az alkalmazkodás, az empátia, a fi-
gyelni tudás, a befogadás képessége, a meta-
kommunikációval való tudatosabb bánásmód
vagy a késleltetett ítéletalkotás.

Ebben a fejezetben szeretném számba venni,
mi mindent tehet egy mentálhigiénés szemléle-
tû tanár a nyelvórán, hogy a felsorolt készsége-
ket, képességeket diákjaiban kialakíthassa, gya-
korolhassa velük, elmélyíthesse bennük.

1. A tanóra légköre

„Minden mosoly visszatér.”
(Indiai közmondás)

„Ha az iskola és a benne részt vevõk hatékonyan
tudnak együtt dolgozni, szeretnek ott lenni, jól
érzik magukat együtt, akkor megalapozódhat
lelki egészségük.”2

Az idézett megállapítás persze minden tan-
órára vonatkozhat, de úgy gondolom, a jó han-
gulat megteremtésére egy nyelvtanárnak külö-

1 Babicz Mária: Tudásátadás a XXI. században. 2 Nagyné Kovács Ildikó: A tanár lehetõségei az iskolai mentálhigiénés
munkában. In Tomcsányi Teodóra – Grezsa Ferenc – Jelenits István (szerk.): Tanakodó. Budapest, 2003, Párbeszéd (Dialó-
gus) Alapítvány – Híd Alapítvány, 258.
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nösen jó lehetõségei vannak: például az, hogy
az esetek többségében nem egy egész osztályt
oktat, hanem kisebb létszámú csoportokkal
dolgozhat, már önmagában is lehetõség arra,
hogy bensõségesebb hangulat alakulhasson ki.

Természetesen számtalan külsõ és belsõ kö-
rülmény befolyásolhatja a tanóra légkörét. Az,
hogy hol van a terem, mennyire zajos, hová néz-
nek az ablakok – az én termem ablakai például
egy sportpályára, ahol jó eséllyel zajlik valami-
lyen izgalmas meccs az órám alatt. Vagy az,
hogy éppen hányadik óra van, mondjuk reggel
az elsõ, ahol mindenki nyitott szemmel alszik,
beleértve a tanárt is, vagy netán az utolsó, ahol
már mindenki nagyon fáradt. Az is meghatáro-
zó lehet, hogy milyen személyiségû diákokból
áll a csoport, vagy hogy a diákok éppen azon a
napon, abban az órában milyen állapotban van-
nak, szomorú-e valamelyikük, vagy épp ellenke-
zõleg, nagyon is feldobott. Mindezt a tanárnak
egy pillanat alatt érzékelnie kell, s tudnia kell
kezelni a helyzetet.

A felsorolt külsõ körülményeken kívül persze
maga a tanár az, aki személyiségével, habitusá-
val, stílusával alapvetõen meghatározza az óra
hangulatát. 

Nagy tere van annak, hogy játékos feladatok-
kal, sok humorral tanítsunk. Például önmagá-
ban is elég abszurd és humoros a kommuniká-
ciós alaphelyzet a nyelvtanulás kezdeti idõsza-
kában, amikor csupán néhány szóval és kifeje-
zéssel kell boldogulnunk. (Nem véletlenül szü-
letett ebbõl egy világhírû abszurd dráma.3)

Érdemes tudatosan törekedni arra, hogy min-
den órán teret kapjon a humor, a könnyedség,
ugyanis ez nagyszerûen oldja a diákokban lévõ
szorongást, feszültséget, ami tapasztalataim
szerint a nyelvórán sok tanulóban fokozottan
jelen van, hiszen félnek attól, hogy rosszul feje-
zik ki magukat, vagy nem a megfelelõ szót, szó-
összetételt használják. A humor, a játékos fel-
adatok fel tudják oldani ezeket a félelmeket.
Csakúgy, mint a tanár bátorító magatartása,
visszajelzései. Néha egyetlen tekintettel, mo-
sollyal, szemvillanással jelezni tudja, hogy

„nem baj, ha rosszul mondtad, örülök annak,
hogy megszólaltál, mondtál valamit”. Sok biz-
tatásra van szüksége egy kezdõ nyelvtanulónak.
Éreznie kell, hogy a tanár feltétel nélkül elfo-
gadja mint személyt, akármekkora hibát vét is. 

Ezzel együtt persze nem engedhetjük, hogy
szétessen az óra, pontosan el kell kezdeni, és
pontosan be kell fejezni. Fel kell építeni, válto-
zatosan kell strukturálni. Nem megengedhetõ,
hogy csak egyféle feladattípus töltse ki a negy-
venöt percet. A tanóra jó légkörét tehát nem-
csak az elfogadó, szeretetteljes, bátorító tanári
attitûd teszi alkalmassá a hatékony tanulásra,
hanem az is, ha szakmailag jól átgondolt és a di-
ákok számára kihívást jelentõ, de nem túl nehéz
feladatokat tartalmaz. A túl könnyû feladat un-
tat, a túl nehéz szorongással tölt el. „Flowél-
mény akkor következik be, amikor valaki világos
célokkal és egyértelmû feladatokkal találja ma-
gát szemben, ha az egyénnek próbára kell ten-
nie képességeit ahhoz, hogy egy feladatot meg-
oldjon” – mondja Csíkszentmihályi Mihály.4

A közeg tehát, amelyben az idegen nyelv ok-
tatása zajlik, nemcsak a tanulási folyamat ered-
ményességét illetõen fontos tényezõ, hanem
abból a szempontból is, hogy a jó esetben biz-
tonságos, elfogadó, bátorító közegben jól gya-
korolhatják a diákok a kommunikációs helyze-
teket, az empatikus meghallgatást, az egymásra
figyelést.

2. A nonverbális kommunikáció fejlesztése 

„Amire nem lel szót a nyelv…
azt mind kimondja egy tekintet!”

(Szilágyi Domokos)

Talán furcsán hangzik egy nyelvtanártól, akinek
éppen a verbális, nyelvi kifejezés fortélyait kéne
tanítania, sulykolnia, hogy azt vallja, hogy a
nonverbális kommunikációt is lehet és kell fej-
leszteni, és éppen a nyelvórán. De aki egy kicsit
is foglalkozott már a kommunikáció hatékony-
ságának a kérdésével, az tudja, hogy üzeneteink
célba juttatásának nagyon fontos tényezõje az

3 Eugène Ionesco A kopasz énekesnõ címû mûvérõl van szó. 4 Csíkszentmihályi Mihály: És addig éltek, amíg meg nem hal-
tak. Budapest, 1998, Kulturtrade Kiadó, 36.
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is, amit nem a nyelven keresztül fejezünk ki,
hanem csak úgy mellesleg közvetítünk mozdu-
latainkkal, testtartásunkkal, tértartásunkkal,
gesztusainkkal, tekintetünkkel, hangszínünk-
kel, hanghordozásunkkal vagy akár az öltözkö-
désünkkel. Becslések szerint 60–90 százalék le-
het a nonverbális kommunikáció aránya a ver-
bálishoz képest.5

S éppen ezekben igen nagyok lehetnek a kul-
turális különbségek, könnyen félreérthetjük a
gesztusokat, helyzeteket. Például amikor Dél-
Franciaországban jártam egyetemre, volt egy
arab származású évfolyamtársam, aki valahány-
szor csak találkoztunk, túlságosan közel jött hoz-
zám, s emiatt kínosan kezdtem magam érezni,
és inkább kerültem a társaságát. Akkor még nem
olvastam Edward T. Hall könyvét, amely arról
szól, hogy az emberek közötti tértartás is kultú-
rafüggõ. „A tér emberi felhasználása a kultúra
egyik jellegzetes megnyilvánulási formája.”6 Ér-
demes erre is felhívni diákjaink figyelmét. 

Számtalan játékos feladattal lehet fejleszteni
a metakommunikációs készségeket: szemkon-
taktus-gyakorlatokkal, pantomimmel, hang-
súly- és hanglejtésgyakorlatokkal. Filmrészlete-
ket is elemezhetünk úgy, hogy levesszük róluk a
hangot. Jó, ha a tanárnak van egy gyûjteménye
olyan képekbõl, amelyek alkalmasak a nonver-
bális kommunikáció tanítására. 

3. Az empátia, a figyelem és az elfogadás 
képességének fejlesztése

„Ha a fiatalokban kifejlõdik az a képesség, hogy
a világot a másik ember nézõpontjából is szem-
lélni tudják, annak óriási jelentõsége lenne álta-
lában az emberi kapcsolatok szempontjából is.”7

Talán felesleges bizonyítani, hogy a fenti cím-
ben említett tulajdonságok mennyire fontosak
az emberi kommunikációban, s az is biztos,
hogy elengedhetetlenek abban, hogy fejlesszük
interkulturális kommunikatív kompetencián-
kat. A nyelvóra szerencsére annak is nagyon jó

színtere lehet, hogy az empátiát, a másik fél
iránti figyelmet és az elfogadni tudás képessé-
gét gyakoroltassuk és tudatosítsuk,8 valamint
annak is, hogy saját identitásépítõ kompetenci-
áinkat erõsítsük.9

4. A késleltetett ítéletalkotás képessége

Meg kell értetnünk diákjainkkal, hogy ahhoz,
hogy egy másik kultúrából jövõ személlyel iga-
zán jól mûködjön a kommunikáció, kulturális
tudatosságra van szükség. Megszokott gondol-
kodásformáink vagy szokásaink sokszor gátjai
lehetnek a másik ember megértésének. Nem
elég nyitottnak és érdeklõdõnek lennünk a cél-
kultúra iránt, el kell fogadnunk, hogy a másik
kultúrában sok minden másképpen van. A dol-
gokat egy új beszédhelyzetben nem lehet min-
dig azonnal jól értelmezni, tûrni kell, hogy még
nem értjük a helyzetet, és tudni kell várni, amíg
megértjük.

Példaként említhetem egy franciaországi él-
ményemet: egy baráti házaspárnál laktunk, ven-
dégségben voltunk náluk. A fürdõszobájuk nem
volt túl nagy, mi elsõ este mégis ott hagytuk a
törülközõnket, szappanunkat. Másnap egy kis
cédulán várt az üzenet, hogy nekik is kevés a
helyük, vigyük el onnan a holminkat. Gondol-
kodtunk, hogy megsértõdjünk-e, de inkább a
megbeszélés mellett döntöttünk. Kiderült,
hogy náluk egyszerûen mások a vendéglátással
kapcsolatos kulturális szokások. Õk azt tartják
természetesnek, ha a vendég alkalmazkodik, mi
meg épp fordítva.

A PROJEKTEM ELÕZMÉNYEI

A 2011/12-es tanévben megkeresett minket egy
svájci iskola Vouvry településrõl, hogy létesít-
sünk velük testvériskolai kapcsolatot. Örömmel
tettünk eleget a kérésnek, mert Svájc mint hely-
szín, mint ország különleges a maga sokszínûsé-
gével, többnyelvûségével, sajátos kultúrájával.

5 Holló Dorottya: Értsünk szót! Budapest, 2008, Akadémiai Kiadó, 125. 6 Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. Budapest,
1980, Gondolat Kiadó. 7 Aronson, Elliot: A társas lény. Budapest, 2008, Akadémiai Kiadó, 346. 8 Például jó gyakorlat
erre az a háromszereplõs szituációs játék, amikor a szereplõk között konfliktus van (szigorú apa, engedékeny anya, pimasz
kamasz gyerek), és tapsra mindig a következõ szereplõ szerepébe kell belelépni. 9 Propszt Eszter: Mentálhigiénés lehetõ-
ségek az irodalomoktatásban, 1–2. Embertárs, 2010/4., 376–384., 2011/1., 78–96.
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Kiderült, hogy a programban részt vevõ tíz
svájci fiatal éppen egyidõs az én diákjaimmal:
15–16 évesek. Mind egy osztályba járnak –
Svájcban az osztálylétszám ritkán megy tizenöt
fõ fölé! –, de nagyon különbözõ eredetûek, szár-
mazásúak, néhányan közülük nem is Svájcban
születtek, a szüleik távoli kultúrákban nevel-
kedtek, például a Zöld-foki-szigeteken, Algériá-
ban, Koszovóban, Örményországban, Szerbiá-
ban, Portugáliában.

Amikor komolyra fordult a testvériskolai kap-
csolat lehetõsége, láttam a tanítványaimon,
hogy örülnek neki, nyitottak rá, ugyanakkor né-
mi szorongást, félelmet is tapasztaltam náluk.
Aggódtak, hogyan fognak õk ezekkel a fiatalok-
kal szót érteni, boldogulni, hogyan fogják
majd õket zökkenõmentesen vendégül látni,
hiszen vannak közöttük muszlimok, négerek,
és nem lehet tudni, hogy nekik milyen kultu-
rális szokásaik vannak, például mit esznek, mit
nem esznek. Ez az egész helyzet elég nagyfokú
szorongást váltott ki belõlük. S azt is el kell
mondanom, hogy a fekete bõrszínû diákok be-
fogadására nem volt könnyû családot találni –
végül is a harmadik felkért család fogadta be
õket.

Látva a kialakult helyzetet, úgy gondoltam,
ezt a testvériskolai kapcsolatépítést komo-
lyabb elõkészítõ munkának kell megelõznie.
Ezért dolgoztuk ki tanártársaimmal az alábbi-
akban leírt projektprogramot, hogy segítsük
tanítványainkat abban, hogy le tudják küzdeni
szorongásaikat, félelmeiket, esetleges elõítéle-
teiket, s hogy az európai kultúrától eltérõ kul-
turális gyökerekkel, hagyományokkal rendelke-
zõ külföldi fiatalokkal könnyebbé tegyük szá-
mukra a kapcsolatépítést. Fontosnak tartottuk,
hogy erõsítsük bennük a különbözõ kultúrák
iránti nyitottságot, elfogadást, megértést, szem
elõtt tartva a multikulturális nevelés fontossá-
gát.10

Ehhez nekünk, tanároknak is tisztábban kel-
lett látnunk a témához kapcsolódó néhány
alapfogalmat: a kultúra, a sztereotípia és az elõ-
ítélet jelentését.

1. A kultúra fogalma 

„Én én vagyok. A másik egyszerûen másik.”
(Szvámi Pradnyánpad)

A szakirodalomban, a szótárakban több száz kü-
lönbözõ kultúradefinícióval találkozhatunk. Ez
is bizonyítja, mennyire nehezen meghatározha-
tó ez a fogalom, amelyen ráadásul minden szak-
ma, minden szakterület egy kicsit mást is ért. Az
egyik legjobb kultúrameghatározás Gorda Éva
nagyszerû cikkébõl való: „A kultúra nem más,
mint a területi és történeti közösségben élõ
vagy élt emberek közös hiedelmeinek és normá-
inak együttese.”11

Amit mi, nyelvtanárok általában tanítunk az
adott nyelv kultúrájával kapcsolatban, az a
„nagybetûs kultúra”: az adott nép történelme,
földrajza, intézményrendszere, építészete, mû-
vészete, irodalma, népszokásai, konyhamûvé-
szete stb. De emellett nagyon lényeges a „kis-
betûs kultúra” is, amellyel rögtön találkozunk,
ha nem tankönyvi, tanórai, hanem élõ, emberi
szituációban tanuljuk a nyelvet: a viselkedési
szokásokkal, konvenciókkal, értékítéletekkel.
Ezeket nagymértékben befolyásolja a nemzeti,
etnikai, társadalmi, nemi, vallási identitásunk, s
ezek nagy része nem tudatos, és teljességében
nem is ismerhetõ meg, mint ahogy ezt az aláb-
bi ábra is mutatja.

10 Torgyik Judit – Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés. Budapest, 2006, Bölcsész Konzorcium. http://mek.oszk. hu/
04800/04802 11 Gorda Éva: A kulturális sokk jelenléte a haditudósító munkájában. Haditudományi Szemle, 2009/3., 52.

A Goldman-féle jéghegymodell
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„A Goldman-féle jéghegymodell jól illusztrál-
ja a kultúra megismerhetõségét, amely alapve-
tõen behatárolja a kutatók lehetõségeit és le-
hetséges eredményeit.

A modellben a jéghegynek a képzeletbeli víz-
szint feletti része mutatja a kultúra legfelsõ ré-
tegét, amelynek az ember tudatában van, aka-
ratával tudatosan képes befolyásolni, módosíta-
ni, így idegen környezetben könnyen megtanul-
ható, másolható. Megjelenési formái, az illem,
a nyelv, a hagyományok, történelem és a viselke-
dési normák a kutató számára »kézzelfogható-
ak«, így könnyen megfigyelhetõk.

Ezzel szemben a jéghegy víz alá merülõ ki-
lenctizede a fiatalkori szocializáció során olyan
mélyen rögzül egyéniségünkben, hogy annak
még saját anyakultúránk esetében sem vagyunk
tudatában egészen addig, amíg nem szembesü-
lünk egy eltérõ, idegen kultúrával. A reakcióink
mögött meghúzódó kulturális hátteret tudato-
san felidézni vagy módosítani azonban még ek-
kor sem tudjuk, mindössze arra ébredünk rá,
hogy valamilyen érthetetlen okból másképp
gondolkodunk, mint más kultúrában nevelke-
dett társaink.”12

Érdekes és érdemes mindezt tudatosítani a
diákjainkban, s azt is feltárni elõttük, hogy egy
másik kultúra megismerése, el- és befogadása
abban szintúgy segít minket, hogy megértsük a
saját kultúránkhoz való viszonyunkat is.

2. Sztereotípiák és elõítéletek 

„Egy embercsoport bizonyos jellemvonásainak
vagy motívumainak általánosítását »sztereoti-
pizálásnak« nevezzük. A sztereotipizálás any-
nyit jelent, hogy a csoportba tartozó bármely
egyénnek hasonló jellemvonásokat tulajdoní-
tunk attól függetlenül, hogy a valóságban
mennyire különböznek a csoport tagjai egy-
mástól.”13

Az interkulturális érintkezésben a kommuni-
kációt kezdetben könnyen a kommunikáló felek
elõítéletei, sztereotípiái irányíthatják.

Az alábbi régi, jól ismert vicc is jelzi, hogy
mindannyian használjuk a sztereotipizálást,
ha idegen kultúrákról kezdünk el gondolkodni
vagy beszélni:

„A mennyországban a rendõrök britek, a sza-
kácsok franciák, a szerelõk németek, a szeretõk
olaszok, és az egészet a svájciak szervezik. A po-
kolban a szakácsok britek, a szerelõk franciák, a
szeretõk svájciak, a rendõrök németek, és az
egészet az olaszok szervezik.”

Nincs ebben semmi meglepõ, hiszen a sztere-
otípiák nem feltétlenül károsak. Segítik a világ-
ban való eligazodásunkat, s azt, hogy könnyeb-
ben alkalmazkodjunk egy új környezethez. Vi-
szont nagyon is lényeges tudatosítanunk, hogy
mikor hasznos és mikor káros a sztereotip gon-
dolkodás. Nancy J. Adler szerint a hasznos szte-
reotípia öt kritériumot teljesít:14

– tudatosan használt, vagyis aki használja, az
tudja, hogy általánosít;

– leíró és nem értékelõ;
– pontos, vagyis szabatosan fogalmazza meg a

leírt csoporttulajdonságokat;
– egy csoport elsõ megközelítése, mielõtt köz-

vetlen információt szerezhetnénk róla;
– megváltoztatható a közvetlen megismerés so-

rán.

Ezzel szemben a negatív értelemben vett
sztereotipizálás az elõítélet alapja lehet.
Aronson szerint „az elõítélet ellenséges vagy
negatív attitûd, mely téves vagy nem teljes in-
formációkból származó általánosításokon ala-
pul”.15

Azt hihetnénk, hogy az elõítéletesség elsõsor-
ban verbálisan jelenik meg, de sajnos nem: az
elõítéletes beszéd elõítéletes cselekvéshez is ve-
zethet. Ennek fokozatait Allport írta le:16

– szóbeli elõítéletesség;
– elkerülés;
– hátrányos megkülönböztetés;
– testi erõszak;
– kiirtás.

12 Forrás: http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Alapfog_jeghegy.html 13 Aronson, Elliot: A társas lény, i. m. 311. (Lásd
a 7. lábjegyzetet.) 14 Idézi Holló Dorottya: Értsünk szót!, i. m. (Lásd az 5. lábjegyzetet.) 15 Aronson, Elliot: A társas
lény, i. m. 299. (Lásd a 7. lábjegyzetet.) 16 Allport, Gordon,W.: Az elõítélet. Budapest, 1977, Gondolat Kiadó.
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Láthatjuk, hogy az elõítéletes gondolkodás
nagy veszélyeket rejthet magában. Az is biztos,
hogy gátolja a jó, õszinte kommunikáció kiala-
kulását.

Mit tehetünk a sztereotipizálás és az elõítéle-
tes gondolkodás, magatartás ellen? 

Projektünkkel is azt szerettük volna bizonyí-
tani, hogy a tudatosítás, az önmegfigyelés és a
személyes ismeretség, a kényszerû együttmûkö-
dés egy másik kultúrából való emberrel nagyon
hatékony lehet e két negatív, de nagyon is jelen
lévõ jelenség elleni harcban. A projekt megvaló-
sulása során teljesen világosan látszott és érzé-
kelhetõ volt, hogy amint személyesen is talál-
koztak a különbözõ kultúrákból származó gye-
rekek, és nap mint nap együtt kellett mûködni-
ük különféle tevékenységekben, félelmük szinte
azonnal oldódott, elõítéleteik szertefoszlottak.
Pontosan az történt, amirõl Aronson is ír: „A
személyes ismeretség, amely a hosszabb ideig
tartó csoportközi érintkezés során óhatatlanul
kialakul, csökkentheti a méltatlan sztereotipi-
zálást, és utat nyithat az egyéni tulajdonságok
elismerése felé.”17

A PROJEKT BEMUTATÁSA

1. A projekt célja és felépítése

Olyan alkalmak szervezése, amikor a magyar
diákok jobban megismerhetik cserepartnereik
országát, kultúráját s magukat a cserepartnere-
ket, még a konkrét találkozás elõtt: ezzel segí-
teni õket abban, hogy leküzdhessék félelmei-
ket, esetleges elõítéleteiket. Valamint néhány
mûalkotáson keresztül (dal, film) érzékeltetni
velük, milyen gazdagító is lehet olyasvalakik-
kel találkozni, akiknek a szokásai, bõrszíne,
egész kultúrája különbözik, eltér a miénktõl.
Arra törekedtünk, hogy mire idejönnek a sváj-
ci diákok, tanítványainkban a félelem helyett
kíváncsiság, a szorongás helyett nyitottság le-
gyen, s egyfajta érzékenység is arra, hogy
örömforrásként éljék meg azt, hogy egyáltalán
lehetõségük van találkozni egy másfajta kultú-
rával. 

A projekt hat alkalomból állt:
1. A projektben részt vevõ diákok levelezésének

beindítása, megszervezése.
2. Rendhagyó földrajzóra az érkezõ diákok szár-

mazási országairól.
3. Francia anyanyelvû kollégám vetítéssel egy-

bekötött személyes beszámolója két tenge-
rentúli frankofón országról, ahol õ maga is
élt: Martinique, Francia Guyana. 

4. Olivier Nakache és Eric Toledano Életrevalók
(Intouchables) címû filmjének megtekintése,
majd beszélgetés az általa felvetett témákról.

5. Claude Nougaro Armstrong címû dalának meg-
hallgatása és elemzése.

6. Találkozás a szülõkkel a külföldi diákok érke-
zése elõtt: a szülõk tájékoztatása, illetve vá-
laszadás a felmerülõ kérdésekre.

2. Mentálhigiénés szempontok

A projekt arra irányult, hogy magyar diákjaink
jó szívvel és nyitottan tudják fogadni külföldi
társaikat, valamint arra, hogy csökkentsük félel-
meiket, szorongásaikat, és tudatosítsuk esetle-
ges elõítéleteiket.

Fontos volt, hogy még a személyes találkozás
elõtt beindítottuk közöttük a levelezést, a kom-
munikációt. A diákok létrehozták például a sa-
ját Facebook-oldalukat, ahol szabadon kommu-
nikálhattak egymással. Így az ismeretlen másik-
tól való félelem biztosan sokat csökkent.

Egészen bizonyos, hogy változott a szemléle-
tük, tapasztalatokra tettek szert a külföldiekkel
való érintkezésben, oldódott a félelmük, maga-
biztosabbá váltak, s ami a legfontosabb, elõíté-
leteik, ha voltak is, eltûntek, hiszen a legnép-
szerûbb, legszimpatikusabb cserediáknak ép-
pen egyik színes bõrû társuk, Miguel bizonyult.
A másik színes bõrû diák, Gracilina sajnos nem
jött el, az utazás reggelén megbetegedett. Taná-
ra szerint nagyon félt az egész cserekapcsolat-
tól: szorongó, félénk gyerekrõl van szó. Mi na-
gyon sajnáltuk, hogy így alakult, biztos, hogy õ
is nagyon jól érezte volna magát, olyan nagy
szeretettel várta õt a cserepartnere: sírt, amikor
megtudta, hogy Gracilina nem jön.

17 Aronson, Elliot: A társas lény, i. m. 309. (Lásd a 7. lábjegyzetet.)
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Az egész projekt, az elõkészítés legelsõ lépé-
sétõl az értékelés legutolsó mozzanatáig mások-
kal együttmûködve valósult meg. Ez legtöbb-
ször nagyon gazdagító volt, sok örömet jelen-
tett, hiszen rengeteget tanultunk egymástól,
nemcsak a projektcsapat tagjai, hanem a külföl-
diek a magyaroktól és viszont, s a tanárok a di-
ákoktól és viszont. Az együttmûködés során
szoros kapcsolatok, szinte barátságok alakultak
ki, a diákok és a tanárok között egyaránt. Sok
örömteli pillanatot éltünk át együtt.

3. Értékelés

Miután kiválasztottuk a projektben részt vevõ
tizenhat magyar diákot, elõször mindenkinek
kellett írnia egy bemutatkozó levelet, s ennek
alapján választottak maguknak cserepartnert.

Mi, tanárok csak az elején segítettük a diákok
elõzetes írásbeli kapcsolattartását, utána ez már
magától mûködött. Megtapasztalhattuk, hogy
az iskolai körökben a pedagógusok által több-
nyire szidott modern kommunikációs techni-
kák (például a Facebook) meg is könnyíthetik,
segíthetik a fiatalok közötti kommunikációt.

Francia anyanyelvû kollégám, Jean-Luc Cronn
beszámolóján szó esett a frankofón világ kiala-
kulásáról, a gyarmatbirodalom szétesésének kö-
vetkezményeirõl. A gyerekek nagyon érdekesnek
találták ezeket a távoli kultúrákat, különösen az
ottani zene tetszett nekik nagyon. 

Nagy sikere volt annak a két alkalomnak, ame-
lyen az Armstrong címû dallal, illetve az Életre-
valók címû filmmel ismerkedtünk meg, és ezek-
rõl beszélgettünk. Mindkét mûalkotás kivételes
képességû színes bõrû emberek élettörténeté-
rõl, fehér és színes bõrûek viszonyáról szól, érin-
tik az elõítéletesség problémáját. Jó volt látni,
megtapasztalni, hogy a dal is és a film is meg-
érintette a gyerekeket.

Azért választottam a felkészítésnek azt a for-
máját, hogy dalhallgatás, filmnézés kapcsán es-
sen szó egy megvitatandó problémáról, neveze-
tesen az elõítéletesség kérdésérõl, mert tapasz-
talatból tudom, hogy akár egy féléves elméleti
elõkészítõ munka sem ér fel egy mûvészeti él-
ménnyel, amikor egy mûalkotás úgy tud ránk
hatni titokzatosan és sokszor megfejthetetlenül,

hogy anélkül, hogy ennek tudatában lennénk,
árnyalja, esetenként meg is változtatja világlátá-
sunkat. Az Életrevalók címû film ugyan egy ki-
csit hatásvadász, de arra mindenképpen alkal-
mas, hogy nézése közben kamaszkorú gyerekek
átélhessék azt, hogy mennyire gazdagító lehet
két egymástól nagyon is eltérõ kultúrájú ember
találkozása, együttmûködése, ha le tudják küz-
deni bénító elõítéleteiket, s szabadon tudják él-
vezni a másik személyiségének eltérõ voltát.

Kolléganõm rendhagyó földrajzóráján, a tõle
megszokott magas színvonalon a külföldi gye-
rekek származási országairól szóló fontos tud-
nivalók hangzottak el, és a gyerekek fénymá-
solt anyagokat is kaptak róluk.

A vendég gyerekek érkezése elõtti héten tar-
tottunk tájékoztatót a projektben érdekelt diá-
kok szüleinek. A tervezett fél óra helyett másfél
óráig tartott: sok kérdésük volt a szülõknek is,
bennük is volt aggodalom bõven. Elmesélték,
persze nem mindenki elõtt, hanem a csopor-
tos megbeszélés után, négyszemközt, hogy mi-
lyen nagy vita is volt a családban a színes bõrû
diákok fogadása kapcsán. Örültem az õszinte
párbeszédnek, annak, hogy nyíltan mertek be-
szélni a félelmeikrõl. Most is bebizonyosodott,
hogy a szülõkkel való kapcsolattartás a pedagó-
giai munka egyik legfontosabb része.

A legtöbben közülük egyébként életükben
elõször fogadtak otthonukban külföldieket.
Természetesen írásban megkapták a hét nap
részletes programját. Lelkesek voltak: az õ öt-
letük volt például, hogy tartsunk egy kis foga-
dást a vendégeknek az iskolában, amikor haza-
hozzuk õket a repülõtérrõl, s felajánlották, hogy
erre az alkalomra sütnek süteményt. Így, hála a
szülõknek, méltó módon tudtuk megnyitni ezt
a mindenki számára fontos hetet.

Magának az egy hétnek a történései már nem
tartoznak a szorosan vett projekthez, ezért csak
címszavakban említek meg néhányat a legsike-
rültebb programok közül. Ismerkedõs játékok,
közös sportolás többször is a hét folyamán, ki-
rándulás Hollókõre, Esztergomba, Szentendré-
re és Visegrádra, közös túrázás, látogatás a Par-
lamentbe, közös éneklés és néptánctanulás,
ebéd a Lázár Lovasparkban, íjászkodás a mo-
gyoródi világbajnok íjászoknál stb. 
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És persze nekünk, magyaroknak nagy élmény
volt az a délelõtt, amikor a svájci diákok elõad-
ták Molière A fösvény címû darabjának néhány
jelenetét, és vetítettek nekünk Svájcról, a táj-
egységrõl, ahol élnek, s bemutatták az iskoláju-
kat is, saját szavaikkal kommentálva a diaporá-
ma képeit. Erre az elõadásra szeptember óta ké-
szültek, a tanáruk szerint mégsem tudták jól a
szöveget, de nekünk ez nem számított: megha-
tó és megtisztelõ volt, hogy csak nekünk tanul-
ták be ezt az elõadást. Akármennyire kidolgo-
zatlan volt is, óriási vastapsot kaptak.

Egyébként nagyra értékelem svájci kolléga-
nõm erõfeszítéseit, hogy ezeknek a gyerekek-
nek, akik svájci vendégmunkások gyermekei,
vagyis az ottani szegényebb társadalmi réteghez
tartoznak, és családjaikban valószínûleg nem
sokszor találkoznak az úgynevezett magaskultú-
rával, Molière-darabot tanít, és idõt, energiát
nem kímélve például még azt is megszervezi
nekik, hogy eljussanak, szerinte életükben elõ-
ször és utoljára, az operába. Budapesten nézték
meg a Carment.

Egyébként tényleg nem volt könnyû felkelte-
ni a svájci gyerekek érdeklõdését. Hollókõn pél-
dául egyáltalán nem érdekelte õket mindaz az
õsi kulturális érték, ami ott egyedülálló módon
még a maga élõ valóságában látható. Meg se
nézték a házakat vagy az udvarokat. Egyetlen
fényképet sem készítettek az egészrõl. Bezzeg,
ha zoknicsatát kellett játszani a várban, rögtön
felélénkültek.

Ennek valószínûleg például az lehet az oka,
hogy az ottani oktatási rendszer igencsak külön-
bözik a miénktõl: nagyon kevés elméleti isme-
retanyagot kell megtanulniuk, csupa gyakorlati
jellegû tárgyuk van: például projektóra, fõzés-
óra, háztartási ismeretek stb. A történelem és a
földrajz egyetlen összevont tantárgy, a kémia, a
biológia és a fizika úgyszintén. És minél keve-
sebbet kérnek tõlük, valahogy annál kevesebbet
tanulnak meg a gyerekek. A tanáruk szerint a
svájci iskola nem alapozza meg a diákok általá-
nos mûveltségét, s õ azért is szervez külföldi

utakat, hogy valahogyan pótolja ezt a hiányt: ki-
állításokra, múzeumokba, operába viszi õket,
felfedezteti velük egy-egy külföldi nagyváros
építészetét.

Számomra elgondolkodtató volt látni, hová
vezethet egy általunk sokszor vágyott, jóval ke-
vesebb elméleti, mûveltségi anyagot, ismere-
tet közvetítõ és követelõ oktatási rendszer. Úgy
éreztem, jóval szegényebbek a svájci gyerekek
azzal, hogy egyszerûen kevésbé nyitottak
mindarra a szépségre, értékre, amit például
egy másik ország építészete, mûvészete, ha-
gyományai jelentenek. Nem tudtak nekik úgy
örülni, mint például az én tanítványaim annak,
amikor tavaly Párizsban voltam velük, s ott
szinte eksztatikus örömet éltek át, amikor el-
mentünk a Musée d’Orsay-ba vagy a Rodin-
múzeumba. A svájciak nem is tanultak soha
például a nálunk látott kulturális kincsekrõl.
Késõbb valószínûleg nehezebb kialakítani ezt a
kultúraérzékenységet. 

Én magam mint projektvezetõ is sikeresnek,
hasznosnak ítélem az egész programot. Rendkí-
vül sok idõmbe és energiámba került megszer-
vezni, de megérte. Elsõsorban a gyerekek miatt,
akiknek nemcsak a nyelvtudásuk gyarapodott,
hanem mert azt hiszem, sok életre szóló tapasz-
talattal lettek gazdagabbak. Ezentúl bátrabban
mernek majd megszólalni idegen nyelven, hi-
szen megtapasztalhatták, hogy megértik õket,
és õk is meg tudják értetni magukat. Nem fog-
nak többé félni attól, hogy más kultúrájú kül-
földiekkel kerüljenek úgymond testközelbe, ve-
lük lakjanak, éljenek egy bizonyos idõn keresz-
tül. S talán annak ízére is rákaptak, hogy milyen
nagyszerû dolog más kultúrákat megismerni, a
sajátunkat megmutatni külföldieknek, más né-
zõpontokkal találkozni, s magunkat is egy kicsit
másképp látni.

Örülök, hogy tanítványaim személyes tapasz-
talatává válhatott, hogy mennyire örömteli do-
log is érteni egymás nyelvét, s talán még azt is
megérezték, mennyire gazdagító érteni egymás
nyelvén.
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