
 “Lakótársak”
“Három éve egy ösztöndíj program keretében Barcelonába költöztem. Amikor megérkeztem nagyon 
nehéz volt albérletet találni. 6 hónap keresés után egy barátnőm ajánlotta egy ismerősét, aki ki 
akarta adni az egyik szobájukat. Felhívtam a lányt, hogy tudunk-e találkozni, és hogy szívesen 
megnézném a szobát. Nagyon kedves és érzékeny lány volt, a kezdetektől fogva nagyon jól kijöttünk 
egymással. Ő volt a főbérlő és ő intézte a lakással kapcsolatos ügyeket és úgy tűnt én egy ideális 
lakótárs vagyok. Megtudtam, hogy még egy srác lakik a lakásban, de amikor megnéztem a lakást ő 
nem volt ott. A lány úgy jellemezte, hogy egy harmincas olasz srác, jól fizető állással, s akivel 
körülbelül 1,5 éve lakik már együtt.  Nagyon tetszett a lakás és mindent megtettem, hogy 
mihamarabb be tudjak költözni. Amikor megismertem a másik lakótársunkat, nagyon 
meglepődtem, mert nagyon erős személyisége volt, a beszélgetések során többnyire csak ő beszélt 
és rengeteg figyelmet igényelt. A sokk akkor ért, amikor a beköltözésem után nem sokkal az egyik 
napra arra értem haza, hogy az összes cuccom ki volt pakolva a szobámból. Az olasz lakótáram 
minden kipakolt, hogy kifesthesse a szobám, mert azt akarta jól és kényelmesen érezzem magam az 
új otthonomban. Annyira le voltam sokkolva, hogy nem tudtam, hogy reagáljak. Megkérdeztem a 
másik lakótársam miért engedte meg, hogy ezt csinálja szobámmal. A lány azt válaszolta, hogy 
bizonyos dolgokat a férfi viselkedése kapcsán egyszerűen nem lehet kontrolálni.
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28 éves perui lány.

Ösztöndíjas diák.

Önkéntes több helyi barcelonai 
szervezetnél.

Harmincas olasz férfi.

Jól fizető állása van.

Hasonló az életkoruk, de különböző a nemük , a 
társadalmi státuszuk és a nemzetiségük.

A közösen bérelt lakás, ahol mindenkinek saját szobája 
van.

A Barcelonában élő migránsok körében nagyon 
gyakoriak a dél-amerikaiak és a peruiak nagy számban 
vannak, de még mindig találkozni a rasszizmus és az 
idegengyűlölet megnyilvánulásaival. 

A lakás ügyintézője, egy 25 éves lány. Ő is úgy érzi, 
hogy nehéz elviselni néha az olasz lakótárs 
viselkedését, bizonyos dolgok kimondottan 
zavarják, de azért nem annyira, hogy megkérje a 
férfit, hogy változtasson a viselkedésén vagy 
keressen máshol szobát.

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A KULTURÁLIS SOKKOT KIVÁLTÓ MÁSIK SZEMÉLY(EK) 
IDENTITÁSA

place at a party after a worshop in which the narrator is a trainer and the other person is a 
participant.

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.

HELYSZÍN

Az elbeszélő nemrég költözött az albérletbe, az olasz 
lakótársával mindössze néhányszor találkozott.

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

ANTECEDENTS

HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEKA MÁSIK SZEMÉLY(EK)

PERSON(S)

A NARRÁTOR

EGYÉB SZEREPLŐK

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



Amikor a narrátor hazaérkezik az albérletébe, azt látja, hogy az 
összes dolga ki van pakolva a szobájából és a lakótrása éppen a 
szobáját festi a tudta nélkül. 

Patriarchizmus, a férfiak 
dominanciája: a narrátor számára a 
férfi lakótársának viselkedése azt 
mutatja, hogy a férfi úgy érzi 
felsőbbrendű nála. S az a tény, hogy mint 
nemében, mint származásában a lány 
felett áll, felhatalmazza arra, hogy hogy 
cselekedjen a lány érdekében annak 
megkérdezése és jóváhagyása nélkül, 
nem tisztelve a lány kívánságait vagy a 
személyes terének autonómiáját.

Személyes tér feletti való rendelkezésből adódó biztoságérzet: ez 
különösen a kiszolgáltatott helyzetben levő emberek számára fontos, 
mint például az idegen országból érkezettek, akik szembesülhetnek a 
rasszizmussal is. Az ő számukra bármilyen kis tér (akár egy szoba), 
ami felett ők gyakorolják a kontrolt, kiemelkedő fontosságú annak 
érdekében, hogy biztonságban érezhessék magukat. 

Mások magánterületének és tárgyainak 
tisztelete: mások szobájába bemenni és a 
tárgyaihoz nyúlni az engedélye nélkül 
elfogadhatatlan.

Szívességek és ajándékok egyensúlya: Ajándék vagy szívesség 
felajánlásakor (függetlenül attól, hogy kértem-e vagy sem) 
adósságom van, ennek ellensúlyozására ajándékot vagy 
szívességet kell tennem. Egy ilyen kéretlen szívességet úgy lehet 
érteni, hogy arra kényszerítik a másikat, hogy nem saját 
elhatározásából, de viszont-szívességet tegyen az ajándékozónak.

AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE

DÜH

ALULÉRTÉKELT

TEHETLENSÉG
A MAGÁNÉLETE MEGBECSTELENÍTVE

SOKK



Szívességek és ajándékok egyensúlya: 
Ajándék vagy szívesség felajánlásakor 
(függetlenül attól, hogy kérték-e vagy sem) a 
másiknak adóssága lesz, amit majd valahogy 
viszonoznia kell. Például egy lakásbeli vita 
esetén a maga oldalán tudhatja majd a lányt.

Jó házigazdának lenni: Fontos neki, hogy jó házigazda legyen és 
segítse a lányt abban, hogy otthon érezze magát. Ezt azzal mutatja ki, 
hogy törődik azzal, hogy a lány szobája rendezett és tiszta legyen, 
ahogy időt és energiát szán arra, hogy kifesse. A házigazda szerepével 
azonosította magát amiatt, hogy a narrátor érkezésekor már a lakásban 
élt. A házigazda szerep ahhoz is kapcsolódik, hogy házigazdaként 
viszonyonulunk a más kontinensről Európába érkező emberek felé.

Udvariasnak lenni: férfiként a 
lakótárs megpróbál udvarias és 
lovagias lenni azzal, hogy kifesti a 
narrátor szobáját. Úgy gondolja, 
hogy a festés egy tipikus férfi 
munka, amit a lány nem tudna 
megcsinálni egyedül. 

A MÁSIK SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE (FÉRFI LAKÓTÁRS)

Amikor a narrátor hazaérkezik az albérletébe, azt látja, hogy az összes dolga ki 
van pakolva a szobájából és a lakótársa éppen a szobáját festi a tudta nélkül. 

Tisztelet/udvariasság szemben az autonómiával: néha udvarias és 
tiszteletteljes módokkal ellentétes lehet, ha az ember jószándékúan, 
de önállóan cselekszik. A lakótárs megpróbált barátságos és 
udvarias lenni azáltal, hogy kifestette a narrátor szobáját, de mivel 
ezt a megkérdezése nélkül tette, ez ellentétes az udvariasság 
szabályaival.
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