
“A pasid”
„A szíriai férfit (Jamal) azon a találkozón ismertem meg, amelyet az új lakóknak rendeztek egy 
amszterdami közösségi lakóházban. Mivel a lakóparkban dolgozom csapatépítőként, Jamallal a 
későbbiekben is többször találkoztunk, s egy alkalommal bemutatta nekem a barátját (párját). Ezt 
követően a közösségi lakóház előtt megrendezett hivatalos vacsorán vettünk részt, ahol Jamal 
mellett ültem. Készített egy szelfit, hogy elküldje a barátjának. Erre én azt mondtam neki: „De jó kép, 
biztos tetszeni fog a pasidnak.” Amint kimondtam ezt, nagyon mérgesen nézett rám. Dühös volt, 
hogy ezt mondtam, mert a helyiek közül csak pár holland ismerős tudott a barátjáról és arról, hogy 
meleg. Ezt nem akarta a saját közegében és kultúrájában megosztani.

Nagyon szégyelltem magam az ostobaságom miatt és azzal próbáltam megnyugtatni magam, hogy 
biztos senki nem hallotta, amit mondtam.

Nekem nincs semmi gondom azzal, hogy meleg. Nem vagyok hozzászokva, hogy az ilyesmit titkolni 
kéne. Rettentő nehéz lehet ilyen titokkal élni.”

Amszterdam, 2018 június



AZ ELBESZÉLŐ ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA.

  

 

 

25 éves szír férfi. 
Homoszexuális, van barátja. 
Muzulmán, de nem 
kimondottan vallásos. 
Menekült státuszú.
Egyetemi végzettségű, jelenleg 
a közösségi lakótelepen 
dolgozik házfelelősként.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

50 éves holland nő. 
Heteroszexuális, 
párkapcsolatban él, van 
gyereke. 
Keresztény, de nem vallásos. 
Csapatépítőként dolgozik.
Egyetemet végzett.

AZ ELBESZÉLŐ

Különböző a nemük, szexuális irányultságuk, 
vallásuk, életkoruk.

Közös bennük, hogy egyetemi végzettséggel 
rendelkeznek és hogy van munkájuk.

 

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

KONTEXTUS

Az asztalnál ültek még hollandok a lakóházból és a 
környékről, illetve néhány szír menekült férfi a 
közössági lakóházból.

EGYÉB SZEREPLŐK

Egy amszterdami közösségi lakóház épülete előtt az újonnan 
érkezettek tiszteletére megrendezett díszvacsora. 

A közösségi lakóház  egy „különleges” épület, aminek az a 
célja, hogy a fiatalokat közelebb hozza egymáshoz. 
Körülbelül 80 menekültstátusszal rendelkező és 80 holland él 
együtt nagyjából egy évig. Mindenkinek megvan a saját kis 
lakása; minden menekültnek holland a szomszédja. Az 
épületben vannak közösségi helyek is, például a 
mosókonyha, közösségi terem, konyha stb.

HELYSZÍN

Amikor először találkoztak, és Jamal bevallotta, hogy meleg, 
teljesen mások voltak a körülmények: akkor csak hollandok 
és egy másik meleg szíriai férfi volt jelen. Abban a közegben 
nyíltan kezelték szexuális irányultságukat, nem tabuként. 

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK 

Habár hivatalos rendezvény volt, a beszélgetés inkább 
személyes dolgokról folyt. Sokan ültek az asztalnál, elég 
szorosan, így nem volt lehetőség bizalmas beszélgetésre.

A közösségi lakóházban viszonylag sok szíriai menekült férfi 
lakik. Jamal házfelelős posztban dolgozik itt, így 
magasabban áll a ranglétrán, mint a többi szíriai társa. Ő a 
közbenjáró a szíriai és a holland lakók között. Jó személyes 
és szakmai viszonyt ápol az elbeszélővel és kollégáival.

A hollandok – ellentéteben a szíriaiakkal - nyíltan vállalják 
szexuális hovatartozásukat. 

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA



AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE 

EMPÁTIA

ZAKLATOTTSÁG

BŰNTUDAT/SZÉGYENÉRZET

Mások iránti tisztelet, demokrácia és egyenlőség. 
Számára alapvető érték mások tisztelete nemtől, 
kortól, etnikumtól, szexuális irányultságtól, vallástól 
és képzettségtől függetlenül. Arra hivatkozni, hogy a 
másik homoszexuális nem sértő, így megdöbben 
Jamal reakcióján.

A narrátor egy nyilvános vacsorán, ahol több szíriai is részt vesz, megemlíti Jamal 
pasiját, s erre a férfi nagyon dühös lesz rá, mert többen nem tudják, hogy meleg.

A homoszexualitás normális/elfogadott: Az elbeszélőt egy olyan 
társadalomban nőtt fel, ahol nyíltan tud beszélni a párja neméről. 
Ezért felzaklatja, hogy újra „óvatosan” kell kezelnie ezt a témát 
bizonyos körökben.

Fontos, hogy kiálljunk magunkért mások előtt: Úgy érzi, 
hogy mivel Jamal már megosztotta egy szűkebb körben, hogy 
homoszexuális ezt nyugodtan megtehetné egy nagyobb 
közegben is. Megdöbben azon, hogy ez Jamal számára 
elfogadhatatlan lehetőség.

A homoszexualitás a muszlim közösségekben nem elfogadott: a 
narrátor empátiát érez Jamal iránt, mert a férfi egy olyan 
közösséghez tartozik, ahol a homoszexualitás bűnnek számít és 
titkolni kell.

A homoszexualitás nem titok: a narrátor úgy 
érezte, ha valaki megosztotta vele a szexuális 
hovatartozását, akkor azt felvállalja és nem kell 
többé titokként kezelni. Bűntudata lesz Jamal 
reakciója miatt és így fogalmaz: „Nem állt 
szándékomban elárulni őt.”

               DÖBBENET



A narrátor egy nyilvános vacsorán, ahol több szíriai is részt vesz, megemlíti 
Jamal pasiját, s erre a férfi nagyon dühös lesz rá, mert többen nem tudják, 

hogy meleg.

A homoszexualitás a hollandok számára 
elfogadott: Holland közegben Jamal 
szabadon felvállalja a szexuális irányultságát, 
mert tudja, hogy nem ítélik el miatta.

A homoszexualitás a muszlim közösségekben nem elfogadott: 
Jamal tudatában van, hogy az ő országában (Szíria) nem fogadják 
el a homoszexualitást, tabuként, sőt, betegségként tekintenek rá.  
A többi szír férfi, aki még az asztal körül ült, valószínűleg ugyanígy 
vélekedik, még ha idővel ez változik is a holland kultúra hatására.  
Jamal nem akarja megváltoztatni ezeknek az embereknek a 
nézeteit, legalábbis nem akar közvetlen összetűzésbe kerülni 
velük.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE “JAMAL”

Homoszexualitás felfedése az ember egyéni 
döntése: Szerinte mindenkinek megvan a joga, hogy 
titkolja/felfedje a nemi identitását, de ezt más nem 
teheti meg helyette. A saját döntése, hogy mikor, 
mit, hogyan oszt meg magáról.

Kódváltás: Jamal az őt körülvevő kulturális közeghez 
igazítja, hogy mennyit mutat meg identitásából.  Amikor 
eltitkolja valójának egy részét annak érdekében, hogy 
kapcsolatban maradjon a szírekkel, azzal feladja a 
hitelességet az összetartozás érzetéért, mivel nem akar 
elszakadni a származási kultúrájától. Ugyanakkor a 
befogadó társadalomban annak szabályaihoz tartja 
magát.  Ezt a rugalmasságot „kódváltásnak” nevezzük.

A szír férfiak csoportjához való tartozás fontossága:  Jamal úgy 
érezheti, hogy melegként nem lehet teljes tagja a szír férfiak 
közösségének. Hiába tud arról, hogy több más meleg férfi is van 
közöttük, de ezt nyíltan nem vállalja fel senki. Azzal, hogy 
eltitkolják, úgy érzik nem kell elszakadniuk a származási 
kultúrájuktól.
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