
“Kéz a combon”
“Szombatonként rajz workshopokat tartottam egy szabadidőközpontban olyan emberek számára, 
akik egy szükséglakás központban laknak. A csoportom fiatal szenegáli férfiból áll, akikkel már 2 éve 
együtt dolgozunk, s páran közülük közeli barátaimmá váltak. Egy fiatal francia férfi, akit látásból 
ismertem, és aki egy kicsit ijesztőnek tűnt számomra, egyik szombaton megjelent a 
szabadidőközpontban. Mivel sosem volt korábban a workshopomon, azt hittem csak kávézni jött. 
Egy asztalnál ültem, s ő leült közvetlenül mellém, majd rátette a kezét a combomra, s elkezdte a 
kezét combjaim közé csúsztatni az asztal alatt, ahol nem láthatta senki. Aznap rövidnadrágot és 
vékony harisnyát viseltem. Annyira megijedtem, hogy nem mertem megszólalni. Néhány 
másodpercig tartott az egész. Végre sikerült felállnom, hogy véget vessek ennek a jelentetnek és úgy 
tettem, mintha semmi sem történt volna. 
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IDENTITIES OF THE NARRATOR AND THE PERSON(S) TRIGGERING THE SHOCK

is a single 32 years old algerian who's been in France from a year or two. This incident takes place at 
a party after a worshop in which the narrator is a trainer and the other person is a participant.

23 éves francia férfi.

Heteroszexuális.

Potenciális résztvevő a 
narrátor workshopján.

Középfokú végzettsége van.

Alsó társadalmi osztályhoz 
tartozik. 

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

PERSON(S)
30 éves francia nő.

Heteroszexuális.

Tréner egy interkulturális 
központban.

Felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik.

Középosztálybeli.

AZ ELBESZÉLŐ

Ami közös bennük : a nemzetiségük és a 
szexuális beállítottságuk.

Különböző a nemük, az életkorúk, a társadalmi 
helyzetük és a végzettségük.

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

KONTEXTUS

is a single 32 years old algerian 
who's been in France from a 

year or two. This incident takes 
place at a party after a 

worshop in which the narrator 
is a trainer and the other 
person is a participant.

A művészeti workshop szokásos résztvevői, kb. 8 
szenegáli férfi. 

EGYÉB SZEREPLŐK

A workshop egy speciális szabadidőközpont 
nagytermében volt.
A workshop nyitott volt, bárki bármikor csatlakozhatott.
A workshopnak helyet adó termen keresztül lehetett a 
számítógép terembe eljutni, amit az itt lakók szabadon 
használhattak, így megszokott volt, ha valaki besétál 
terembe.

HELYSZÍN

A narrátor látta párszor már a férfit a központban, de 
sosem beszéltek.  

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

A helyszín az Innovatív lakhatási projekt (innentől a 
“Site”), ami egy intézményesített épülettömb, ami 
helyett ad hajléktalan szállónak, különböző 
szervezeteknek és művésznek. Az itt dolgozók 
többsége francia, a lakók többsége pedig migráns. 

A Site megpróbálja színesíteni a szervezetek és lakók 
kapcsolatát. Például a szervezetek ingyenes 
programokat kínálnak a lakóknak, a lakók pedig 
önkéntesként segíthetik a szervezetek munkáját. 

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



Nőiesség: A narrátor számára a nőiesség 
ábrázolásában ellentmondás van a modern, erős és 
egyenjogú nő, illetve a hagyományos női minták és 
értékek (gyengéd, gyengeség) között.

Beleegyezés: Egy fizikai kontaktushoz 
mindkét félnek egyetértése szükséges. Ha 
hiányzik az egyik fél belegyezése, az 
agressziónak számít.

AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE 

TEHETLENSÉG

SZÉGYEN

LEFAGYOTT

FÉLELEM

Nemek közötti kapcsolatok: a férfiak nagyobb hatalommal bírnak, mint a nők, és anélkül hogy tudatában lennének 
mindkét csoport ezen aszimmetria fenntartására törekszik. A nők nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel, hogy 
egyértelmű és explicit módon határozzák meg és fejezzék ki a határokat. A férfiak integrálják és megismételik ezeket a nem 
tudatos dominancia mechanizmusokat.. 

A narrátor szokásos szombati rajz workshop-ján 
megjelent egy új férfi résztvevő, leült a tanár mellé, és az 
asztal alatt a narrátor combjára tette a kezét. A nő 
teljesen lefagyott és nem bírt reagálni.

Testi kontaktus: ez kifejezése lehet egy 
hatalmi helyzetnek, ami  dominanciához és 
a nemek közötti aszimmetriához vezethet.

Comb és csupasz bőr: a combok a test intim részei, amit a 
másik hozzájárulása nélkül nem lehet megérinteni. A  csupasz 
bőr hozzájárulás nélküli érintése még nagyobb 
bűncselekménynek számít, mert a testi kontaktus így még 
intimebb, mint ruhán keresztül.

Szexualitás: ez veszélyes lehet 
ha nem a kölcsönös 
beleegyezésen alapul. Egy olyan 
hatalmi eszköz lehet, amivel 
uralmat lehet szerezni a másik 
felett.

Animátor szerep: egy workshopon 
ennek a szerepkörnek védelmet és 
hatalmat kellene biztosítani.





A narrátor szokásos szombati rajz workshop-ján 
megjelent egy új férfi résztvevő, leült a tanár mellé, 
és az asztal alatt a narrátor combjára tette a kezét. A 
nő teljesen lefagyott és nem bírt reagálni.

Testi kontaktus: ezáltal lehet  kapcsolatba 
kerülni, intimitást létrehozni, érdeklődést 
felkelteni és elcsábítani valakit. 

Ami látható, azt meg lehet érinteni: ha a narrátor 
nem takarja el a combjait ez azért van, mert nem 
gondolja, hogy ez egy intim terület, így meg lehet 
érinteni.

Nemi szerepek közötti aszimmetria: A 
férfiaknak joguk van bármikor megérinteni egy 
nőt, amikor csak akarják.

Az érintés, ami megváltoztatja a hatalmi helyzetet: a férfi a 
narrátort nem az udvaron vagy az étkezdében, hanem egy nagyon 
sajátságos helyzetben érintette meg, amikor a narrátor tréner 
szerepben volt. Így az érintés egyfajta dominancia kifejeződése, 
amit annak érdekében tett, hogy helyreállítsa a hatalmi egyensúlyt, 
amit franciaként a menekült központban hiányolt. 

Asztal alatt történő dolgok: 
mivel ez egy olyan érintés, ami 
nem felel meg az adott 
körülményeknek, így ez egyfajta 
bűncselekmény, amit el kell 
rejteni. 

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE
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