
 “ Ne fizess!”

Ifjúsági vezetőként vettem részt egy 10 napos ifjúsági képzésen egy törökországi Erasmus+ projekt 
keretében. Egyik délután Ali, a török házigazda szervezet kurd kollegája felajánlotta, hogy elvisz 
minket a városba, és megmutat néhány szép helyet. 5-en mentünk vele (mindannyian magyar 
lányok, én és 4 fiatal lány, akiket kísértem). Először egy vízipipa bárba vitt minket, ahol 
ragaszkodtunk hozzá, hogy a szívességért cserébe mi álljuk a költségeket. Ali legalább a saját 
fogyasztását ki szerette volna fizetni, de azt sem hagytuk neki. Nagyon vonakodva fogadta el az 
ajánlatunkat, de mi nem hagytunk neki más választást. Már akkor éreztem, hogy egy kicsit 
frusztrálta dolog. Azt gondoltam, lehet hogy jobb lett volna megfelezni a számlát. Ezután elvitt 
minket egy cukrászdába, ahol sokféle édességet ajánlott, és miután elfogyasztottuk a rendelésünk, 
akkor ő még ezen felül rendelt nekünk két extra tányér édességet. Mi nem igazán kívántunk már 
több édességet, mert teljesen tele voltunk addigra, de azért ettünk belőle, hogy ne sértsük meg Alit. 
A végén, mikor Ali kiment a mosdóba, a lányok azt találták ki, hogy kérjük ki a számlát, és fizessünk 
ki mindent, amíg Ali nincs ott. Nem elleneztem ezt az ötletet, azonban éreztem, hogy esetleg baj 
lehet belőle. A felszolgálók először nem értették a helyzetet, nem értették miért akarunk fizetni, de 
egy rövid beszélgetés után kihozták a számlát, és mi kifizettük. Amikor Ali visszatért a mosdóból, és 
megtudta mi történt, láthatóan dühös lett. Elmagyarázta nekünk, hogy ő és a családja is nagyon 
gazdag; a pénz nem jelent neki semmit, és nagyon szeretett volna meghívni minket.
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28 éves magyar nő.

Heteroszexuális.

Egyetemet végzett.

Ifjúsági segítőként 
dolgozik.

Középosztálybeli.

21 éves kurd férfi.

Heteroszexuális.

Még tanul, és de közben 
ifjúsági segítőként dolgozik.

Felső osztálybéli.

Ami közös bennük: koruk, szexuális 
orientáltságuk, ifjúsági vezetőként dolgoznak.

Amiben különböznek: nemzetiségük, nemük, 
társadalmi osztályuk. 

Cukrászda Törökországban.

A felszolgálók nagy része férfi volt, akik meglepődtek, 
hogy az Alit kísérő 5 nő rendezni akarta a számlát. 
Két magyar lány már 3 hónapja a városban 
tartózkodott. A narrátor úgy érezte, követheti az ő 
viselkedésüket, mert ők már ismerték az alapvető helyi 
szokásokat és szabályokat.

4 másik magyar fiatal lány.

Személyzet a cukrászdában.

A NARRÁTOR ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA
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A török házigazda nagyon megsértődik, amikor a magyar lányok nem hagyják, hogy 
meghívja őket teára és aztán vacsorára.  „Meg akartalak hívni titeket, miért fizettétek 

ki??!”

A jó házigazda időt tölt a vendégeivel: A 
narrátor számára a házigazda (ebben az 
esetben Ali) szerepe az, hogy bemutassa a 
magyar csoportnak a helyi kultúrát és a várost. 
Számára nem az volt a házigazda szerepe, 
hogy kifizessen mindent; már az is elég volt, 
hogy a szabadidejét velük töltötte.

A közvetlen kommunikáció előnyben részesítése: A 
narrátor úgy gondolja, fontos őszintén és nyíltan viselkedni, 
ezért nem tetszett neki, hogy a lányok akkor fizették ki a 
számlát, amikor Ali elment a mosdóba.

Az igény arra, hogy odafigyeljenek ránk/meghúzhassuk a határokat: A narrátor úgy 
gondolta, a lányok jelezték Ali felé, hogy a gesztusai kezdenek túlzássá válni számukra, 
de Ali nem vette észre.

Az igény arra, hogy igazságosak/egyenlők 
legyünk: Ha Ali fizette volna ki a számlát, 1 ember 
fizetett volna 6 helyett (5 lány és Ali maga). Amikor 
a lányok fizették ki a számlát, 5 ember fizetett 6 
helyett.

Az igény arra, hogy viszonozzuk azt, amit 
kapunk: elfogadni mindent, amit a házigazda ad, 
és nem viszonozni sehogy a szívességet 
udvariatlanságnak tűnt, vagy mintha kihasználnák 
a házigazdát. A szívesség viszonzását (a számlák 
kifizetését) a lányok kedvességnek tekintették, a 
hála jelének. Ha nem tudják viszonozni a 
szívességet, akkor „adósai” maradnak Alinak. A 
narrátor egy kicsit tartott attól, hogy a lányoknak 
majd előbb-utóbb rendezniük kell a számlát 
valahogy (talán Ali akart valamit cserébe). 

Egy ifjúsági segítő nem 
hagyhatja, hogy a fiatalok 
helyette hozzanak döntéseket: 
A narrátor vezette a magyar 
csoportot, felelősséggel tartozott 
értük. Kellemetlenül érezte 
magát, mert annak ellenére, hogy 
érezte, hogy a számla kifizetése 
esetleg feldühítheti/megsértheti 
Alit, hagyta hogy a fiatal lányok 
döntsenek.

Az igény arra, hogy kedvesek legyünk: A 
narrátor úgy érezte, kedvesnek kell lenniük 
a házigazdájukhoz, és annak ellenére, hogy 
a számla kifizetése első látásra kedves 
gesztusnak tűnt, Ali reakciója alapján nem 
ez volt a megfelelő mód volt arra, hogy 
kedveskedjenek neki, Ali inkább 
udvariatlanságnak élte meg, ami miatt a 
narrátor bűntudatot érzett.

Az igény arra, hogy mi irányítsunk: A narrátor úgy akarta érezni, hogy 
ő irányít, de elvesztette ezt az érzetet, amikor Ali további tányérokat 
rendelt nekik (amikor már a lányok tele voltak, és nem bírtak többet 
enni).

A NARRÁTOR VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

BŰNTUDAT

TEHETETLENSÉG ÉRZET DÜH

Nemek közötti egyenlőség: A narrátor 
úgy érezte, ha egy férfi meghívja, az az 
emancipáltság és egyenlőség hiányának 
jele. 



A török házigazda nagyon megsértődik, amikor a magyar lányok nem hagyják, hogy meghívja 
őket teára és aztán vacsorára.  „Meg akartalak hívni titeket, miért fizettétek ki??!”

A vendéglátás szabályai: Ali számára a házigazda 
szerepe abból áll, hogy gondoskodik a vendégeiről, 
amelynek része az, hogy meghívja őket néhány 
csemegére (ezek nem voltak drága helyek, és csak 
néhány dologra akarta meghívni őket). Az ilyesfajta 
vendégszeretet visszautasítása az elutasítás jele. 

Gazdasági különbségek eltörlése: Ali egyértelműsítette, hogy a 
családja gazdag, mivel számított arra az előítéletre vagy 
sztereotípiára, hogy Törökország szegény/félreeső ország, és őt 
anyagilag hátrányos helyzetűnek nézik. Esetleg azt képzelhette, hogy 
a lányok azért nem hagyják fizetni, mert azt hiszik, nem engedheti 
meg magának. 

Nemek közötti különbség: Ali esetleg 
azt gondolhatta, hogy az a helyes, ha 
egy férfi anyagilag gondoskodik egy 
nőről. Számára a nők és férfiak közötti 
anyagi egyenlőség szokatlan 
gondolatnak tűnhetett, amely instabillá 
teheti a férfiak státuszát.

A férfi büszkeség: Lehetséges, hogy Ali 
büszke volt rá, hogy egy 5 fiatal külföldi 
lányból álló csoportot kísért. Ezt a 
büszkeségét sértették meg a lányok, amikor 
nem hagyták, hogy élvezze ezt a szerepet. A 
büszkesége még jobban megsínylette azt, 
hogy a lányok viselkedésének akár több férfi 
felszolgáló is tanúja lehetett (akiket akár 
ismerhetett is Ali).

A gazdagok szerepe: Ali elmagyarázta a csoportnak, hogy a családja gazdag, és a pénz 
nem jelent neki semmit. Esetleg úgy érezhette, hogy a gazdagok felelőssége, hogy 
meghívjanak másokat, és fizessenek azok helyett, akik nem olyan jómódúak, mint ők.
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