
“Találkozás egy zavarodott szomszéddal”
„Az esemény egy közösségi lakóházban történt, ahol én is lakom. Átmentem az egyik szír 
szomszédhoz, hogy elkérjek egy csomagot, amit ő vett át helyettem. Nem ismerjük egymást annyira, 
de gyakran megesik, hogy a postás az egyik szomszédnak adja át a csomagot, amikor nem vagyok 
otthon. Csengettem és vártam. Amikor mozgást hallottam odabentről, újra csengettem. Nem 
nyitottak ajtót, ezért kopogtam. Azt hallottam, hogy valaki motyog valamit az ajtó túloldalán ezért 
hangosan ezt mondtam: „Elnézést, csak szeretnék kérdezni valamit” . Végül kinyitotta az ajtót és a 
látvány azonnal mellbevágott.. A szobából izzadtság és mosatlan ruhák szaga áradt, és a férfi 
gyámoltalanul bámult rám és várta, hogy mit szeretnék kérdezni. Elmondtam, de látszólag egy szót 
sem értett belőle. Míg beszéltem hozzá a földre szegezte a tekintetét; zavarodottnak látszott és 
várta, hogy elmenjek végre. De egyszerűen nem tudtam otthagyni. Megkérdeztem, hogy szeret-e itt 
lakni, és hogy jönni fog-e az egyik közelgő lakóházi rendezvényre, de semmit nem válaszolt. 
Beszélgetés közben beláttam a szobába, ami majdnem teljesen üres volt és koszos. Egyetlen matrac 
volt az egyik sarokban, rajta gyűrött ágyneművel, semmi más. Se szekrény, se tévé, se konyhai 
felszerelés, semmi. Rossz érzés kezdett hatalmába keríteni, hogy vajon ha bekopognék tíz másik 
ajtón, ugyanezt látnám? Hányan ülnek most ebben épületben magányosan és elkeseredetten, zárt 
ajtók mögött egy üres szobában? És hogyan segíthetnénk rajtuk? 

Ha egy holland szomszédról lett volna szó, akkor tudtam volna, mit tegyek. Ragaszkodtam volna, 
hogy beengedjen és próbáltam volna tisztázni a helyzetet, és éreztetni vele, hogy nincs egyedül és 
számíthat rám. De jelen esetben nem tudtam, hogy ő hogy reagálna az ilyen viselkedésre, hogy vajon 
megértené-e a szándékaimat, hogy segíteni akarok neki. Összezavarodtam és csalódtam 
magamban, amiért nem tettem semmit.

Amszterdam, 2019. május



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

egy 32 éves algériai, aki pár éve él Franciaországban. Az esemény egy műhelyi gyakorlat utáni 
rendezvényen történt, ahol az elbeszélő az oktató, a másik személy pedig a résztvevő.

Egy húszas éveiben levő szír 
férfi.

Látszólag egyedül él. 

Menekült státuszú.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

28 éves holland nő.

Biszexuális, párkapcsolatban 
él. 

Középosztályhoz tartozik.

Pszichológus.

Csapatépítő a közösségi 
lakóházban.

AZ ELBESZÉLŐ

Különböző a nemük, jogi státuszuk, 
társadalomban elfoglalt szerepük és családi 
állapotuk. 

Megegyezik a koruk.

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

KONTEXTUS

Nem volt más szereplő.

EGYÉB SZEREPLŐK

Az esemény egy közösségi lakóház egy lakásának 
ajtajában történt.

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

HELYSZÍN

Az elbeszélő és a másik személy nem ismerősök, 
esetleg a folyosón vagy a közös helyeken láthatták 
egymást. 

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK 

Az esemény egy közösségi lakóházban történt: az 
elbeszélő – aki itt csapatépítőkét is dolgozik - 
felelősséget érez a többiek iránt, a történetet személyes 
és szakmai szemszögből is megéli.

Amszterdamban megszokott, hogy a postás a 
szomszédnál hagyja a csomagot, ha a címzett éppen 
nincs otthon.

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE „ALICE”

CSALÓDOTTSÁG

LESÚJTOTTSÁG

FRUSZTRÁCIÓZAVARODOTTSÁG

A higiénia fontossága: Az elbeszélő a normális élet 
alapfeltételének tartja a higiéniát. A higiénia hiánya 
az önbecsülés hiányát jelenti: az illető nem gondolja, 
hogy érdemes volna gondoskodnia magáról. 
Lesújtva látja, hogy az egyik szomszédja így él.

A fiatal lány, aki csapatépítőként dolgozik a helyi lakóközösségben, átkopog az egyik 
szír szomszédjához, és amikor a férfi kinyitja az ajtót a lány teljesen megdöbben, a 

szinte üres és koszos szobából bűz árad.

Egy pszichológusnak be kell avatkoznia, ha úgy látja, hogy 
valakinek segítségre van szüksége: Az elbeszélő hivatásos 
pszichológus, így azt érzi, hogy valamilyen módon segíteni kellett 
volna a látható módon segítségre szoruló férfit, még akkor is, ha kicsit 
erőteljesebben kellett volna fellépnie. Csalódott magában, hogy nem 
tett semmit.

Egy lakóközösség tagjainak 
gondoskodniuk kell egymásról: Az 
elbeszélő a közösségi lakóház 
csapatépítőjeként úgy gondolja, hogy 
felelősséget kell vállalnunk egymásért a 
saját közösségünkben. Frusztráltnak 
érezte magát, mert a férfi nem akart 
kommunikálni vele.

Két ember közötti kommunikációban a 
szemkontaktus alapvető:.  Az elbeszélő szerint 
Hollandiában a szemkontaktus tartása azt jelenti, 
hogy valaki tud és szeretne kapcsolatot teremteni. 
A szemkontaktus hiánya jelenthet elutasítást, 
közömbösséget, szégyenérzetet vagy traumát, 
mentális zavart. Zavarodottan látja, hogy a 
szomszédja a beszélgetés alatt végig a földre 
szegezi a tekintetét.



A fiatal lány, aki csapatépítőként dolgozik a helyi 
lakóközösségben, átkopog az egyik szír szomszédjához, és 
amikor a férfi kinyitja az ajtót a lány teljesen megdöbben, a 

szinte üres és koszos szobából bűz árad.

Szemkontaktus szerepe: A férfi számára más 
jelentése lehet a szemkontaktusnak. A 
szemkontaktus hiánya azt mutathatja, hogy 
társadalmilag távol állnak egymástól: „csak 
szomszédok vagyunk, nem ismerjük egymást”.

Magánélet és közösség két különböző dolog: Sok mindent 
jelenthet, hogy nem hívta be a szobába az elbeszélőt. Lehet, hogy 
a magánszféráját védi vagy csak egyszerűen nem akar látogatót 
fogadni, de az is egy lehetőség, hogy nem akarja, hogy a lakás 
körülményei megítéljék mások.

Előfordulhat, hogy vallásával összeegyeztethetetlen egy nőt 
behívnia a szobájába.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE 

Higiénia fogalma eltérő jelentőségű a különböző kultúrából 
érkező emberek számára: Lehet, hogy a másik személy a higiéniát 
nem tartja kiemelten fontosnak.

A lakásomban a saját elveim szerint élek: Lehet, hogy 
nem engedheti meg magának vagy nem tartja fontosnak 
a bútorokat, illetve a lakás tisztaságát sem. 

A problémáimat nem egy ismeretlennel fogom megosztani: 
ha voltak is a szír férfinak problémái azt valószínűleg nem egy 
idegen nővel akarta volna megosztani.



Ez a dokumentum a 2018-as "IRIS - Intimitás, Barátság, Interkulturalitás az Ifjúsági Munkában" Erasmus+ projekt 
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