
“ Ragadozó a képzésen”
„Éppen elkezdődött egy 2 éves pop-menedzser képzés, aminek én voltam a kezdeményezője és 
vezetője, illetve oktatóként is részt vettem benne. Az új csoportomba nagyjából 20-an jártak, 
többségük 20 év körüli fiatal. Egy alkalommal ellátogattunk egy zenei klubba, hogy a működését 
tanulmányozzuk. A program után mindenki hazaindult és kiderült, hogy az egyik diák (nevezzük 
most Ruthnak) közel lakik hozzám, pont a szemben levő házban. Ruth egy 27 éves leszbikus lány, 
rövid hajjal, dühös és kissé férfias arccal. Hazafelé menet elkezdett mesélni egy másik lányról a 
csoportból, a 19 éves gyönyörű, szőke Claráról, aki nagyon tetszett Ruthnak. Elmondta nekem, hogy 
el akarja csábítani Clarát, hogy „csatlakozzon a másik oldalhoz” (azaz, hogy megtapasztalja milyen 
egy leszbikus kapcsolat). Ruth büszkén hozzátette, hogy már máskor is sikerült felszednie 
heteroszexuális lányokat. Össze voltam zavarodva, nem tudtam, mit csináljak (csak hallgassam meg 
és ne szóljak bele, mint egy terapeuta?). Néhány hónappal később újra együtt mentünk haza a 
villamoson egy tréning után. Ruth elkezdett nekem dicsekedni azzal, hogy a „terve” Clarával jól 
alakul, és már nagyon közel áll ahhoz, hogy elérje a célját, mivel Clara már egyszer elment bulizni 
vele és a barátnőjével, be is rúgott, és „érdekes dolgokat” művelt. Ezen a ponton nagyon mérges 
lettem, és rákiabáltam Ruthra: „Felfordul ettől a gyomrom, nem akarok ebben részt venni! Hagyj ki 
engem ebből!” Úgy éreztem, egy olyan helyzetbe kerültem, amelyben az egyik diákom hidegvérrel 
kiszemelte egy másik diákomat, aki esetleg traumatizáltan jöhet ki ebből a helyzetből. Nem tudtam 
mit tegyek, közbelépjek-e vagy sem? Kimaradhatok-e ebből a történtek után? 
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Egy villamoson történt az incidens.

A villamos tele volt emberekkel, így narrátornak és 
Ruthnak fizikailag közel kellett lenniük egymáshoz. A 
helyszín kívül esett a megszokott környezeten, ahol mint 
oktató és diák kapcsolatba lépnek.

« Az Eurobarometer új felmérése szerint a legtöbb 
magyar ember rendkívül elutasítóan kezeli az LGBTI 
embereket, és az arány az utóbbi néhány évben 
jelentősen megnőtt. Ez a hozzáállás konzekvens az 
LGBTI-jogokkal kapcsolatos legtöbb kérdésben, és 
összhangban áll a Fidesz politikájával. Az EU-
tagországokban közül Magyarországon nőtt legjobban 
azok aránya, akik kényelmetlenül érzik magukat, amikor 
két meleg férfi nyilvánosan kifejezi érzelmeit, kézen 
fogja vagy megcsókolják egymást. 2015 óta az elutasítók 
aránya 13 százalékkal nőtt, így a magyar társadalom 69 
százaléka képviseli ezt a hozzáállást - az Eurobarometer 
nemrégiben közzétett jelentése alapján. « 

https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/D
ata-news/Homophobia-is-on-the-rise-in-Hungary
(30 October 2019)

Clara (a 19 éves lány) bár fizikailag nincs jelen, ő áll 
a konfliktus középpontjában a két főszereplő 
között. Heteroszexuális, szép, fiatal és 
tapasztalatlan lány. 
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Az incidens időpontjában a narrátor és Ruth már 
hónapok óta ismerték egymást.

 37 éves magyar nő.

Egyedülálló.

Heteroszexuális.

Tanár. 

A narrátor tréning program 
vezetője.

27 éves magyar nő.

Leszbikus. 

Van kapcsolata.

Pultosként dolgozik egy 
bárban.

Résztvevő a narrátor által 
tartott workshopon.

Ami közös bennük: a nemük, középosztálybeliek, 
magyar nemzetiségűek, az anyanyelvük és a 

státuszuk Magyarországon. 

Amiben különböznek: a szexualitás irányultságuk, a 
koruk, a családi állapotuk, munkájuk, a képzésen 

betöltött szerepüket illetően.

A NARRÁTOR ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA
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A narrátornak egyik leszbikus diákja elmeséli hogy áll egy 
diáktársa becserkészésével, és hogy már nagyon közel áll 

ahhoz, hogy elérje a célját.

Az oktató és diák közötti kapcsolat 
határainak jelentősége: a narrátor 
fontosnak tartja, hogy legyen egy egyértelmű 
határ közte és a diákjai között, hogy ne osszon 
meg túl sok mindent velük és másrészt nem 
akar a magánéletük részese sem lenni.

Az oktató és diák kapcsolatnak szakmainak kell 
maradnia a „hivatalos környezeten” kívül is: annak 
ellenére, hogy Ruth és a narrátor a villamoson utaztak 
hazafelé, és a beszélgetés a szakmai program után vette 
kezdetét, a narrátor arra számított, hogy szakmai dolgokról 
fog beszélgetni (például, hogy tetszett-e Ruthnak a szakmai 
program, amin részt vettek).

Annak a jelentősége, hogy ne ítéljünk el másokat: a narrátor úgy érzi, nem szabad elítélni 
másokat, így amikor ő elítélte Ruthot, zavarodottan érezte magát.

Az oktató felelőssége közbelépni, ha egy diák 
veszélyt jelent egy társára: A narrátor nem akar 
beleavatkozni diákjai életébe, kivéve ha tudomást 
szerez arról, hogy az egyik diák viselkedése árthat 
másoknak. Ebben az esetben, kötelességének 
érzi, hogy közbelépjen, különben tettestársnak 
számítana. Egy oktatónak feladata, hogy 
biztonságos környezetet biztosítson diákjai 
számára.

Az ártatlanság egy olyan érték, amelyet meg kell 
védeni; az éjszakai élet veszélyes: a narrátor azt 
gondolta, hogy Clara sebezhető, mivel nincs még 
tapasztalata a párkapcsolatok/szexuális kapcsolatok 
terén, és valakinek figyelmeztetnie kell őt az éjszakai 
életben dolgozó emberek veszélyeiről.

Ha valaki egy csábítást 
„tervként” kezel, az a 
manipulációt jelent: a narrátor 
úgy gondolta, hogy az alapján, 
ahogy Ruth Claráról beszélt, hogy 
Ruth csak azért akarta 
elcsábítani Clarát, hogy tesztelje 
a csáberejét.  

Potenciálisan traumatikus lehet nem 
hagyományos szexuális kapcsolatokkal 
kísérletezni olyan emberek számára, 
akiknek még nem volt tapasztalatuk a 
párkapcsolatok terén:  a narrátor azt hiszi, 
hosszú távú sérülést okozhat, ha valakit egy 
leszbikus kapcsolatba kényszerítenek 
nagyon fiatalon, miközben igazából 
heteroszexuális.

A NARRÁTOR VISZONYÍTÁSI RENDSZERE
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A homofóbiát nem tolerálják a művész 
világban: a narrátor attól tartott, hogy a 
művész világban homofóbnak 
bélyegezhetik, ha konfliktusba keveredik 
egy leszbikus lánnyal. Attól félt, hogy Ruth 
úgy adja elő másoknak a konfliktusukat, 
mintha a támadás azért érte volna, mert 
leszbikus. 

Az őszinteség mint meghatározó érték: 
a narrátor azt gondolta, hogy Ruth Clarát, 
hogy olyan dologba vonja be, ami nem 
feltétlenül egyezik Clara valódi vágyaival. 
A narrátor úgy gondolta, Ruth manipulatív 
volt, amikor Clara elcsábításáról beszélt, 
mintha az egy titkos terv lett volna. 

A tökéletes áldozatról/prédáról alkotott 
kép: Egy 19 éves, szép, ártatlan és fiatal nőnek 
nincsenek meg a megfelelő érzelmi és kognitív 
erőforrásai ahhoz, hogy meg tudja védeni 
magát egy csábítóval szemben, és biztosan 
áldozattá/prédává fog válni. 

A ragadozóról alkotott kép: a narrátor számára 
Ruth képviselte a megtestesült ragadozót mind 
fizikailag és pszichológiailag: (Ruth férfias volt, 
durva, rideg és manipulatív, úgy tűnt nincs benne 
szégyenérzet, és teljes mértékben képes 
érzelmeit irányítani.



A narrátornak egyik leszbikus diákja elmeséli hogy áll 
egy diáktársa becserkészésével, és hogy már nagyon 

közel áll ahhoz, hogy elérje a célját.

A szexuális kísérletezés személyiségfejlődéshez 
vezethet: Ruth úgy gondolta (és ezt meg is osztotta 
a narrátorral), hogy ha más embereket is belevon a 
szexuális identitásával való kísérletezésbe, akkor 
azzal csak segít nekik fejleszteni a személyiségüket.

A szexuális igények/orientáció nem mindig egyértelmű/nincs mindig 
kimondva: Ruth azt gondolta, hogy az emberek nem mindig vannak 
tudatában szexuális vágyaiknak és igényeiknek, vagy nem kellően nyitottak 
azokkal kapcsolatban.

Az emberek csodálják azokat, akik jók 
a csábításban: Lehet, hogy Ruth le 
akarta nyűgözni a narrátort ezzel a 
történettel, és talán meglepődött, 
amikor látta, hogy a narrátor nem úgy 
reagált, ahogy képzelte.

A szabadelvű/liberális emberek 
támogatják a szexuális 
identitással való kísérletezést: 
Ruth azt gondolhatta, hogy a 
tanára  igazából azért ellenezte a 
tervét, mert  ő leszbikus, ebből 
következik hogy a tanára mégsem 
annyira liberális (miközben annak 
mutatta magát).

Vannak, akik jobban belelátnak 
másokba: Ruth esetleg azt gondolhatta, 
hogy jobban tudja, igazából mire van 
szüksége Clarának, mint Clara maga. 

Az oktatók és diákok megbeszélhetik a magánéletüket egymással: Ruth úgy 
gondolta, nem lépi át kapcsolatuk határait azzal, hogy megosztja a narrátorral a 
szexuális életénének és terveinek részleteit. 

AZ INCIDENS KIINDULÓPONTJÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLY „Ruth” VISZONYÍTÁSI RENDSZERE
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