
“Asszonyom, tudna nekem egy feleséget keríteni?”

„Fiatal francia munkatársnőimmel egy workshopot tartottunk az előítéletek és sztereotípiák 
leküzdése érdekében fiatal szenegáli és mali bevándorlók számára. Az egyik foglalkozás után a 
résztvevőkkel együtt elmentünk egy buliba, amit egy szomszédos egyesület szervezett, hogy egy kis 
időt tölthessünk egymással. Oumar, az egyik fiatalember a csopotunkból odajött hozzám azzal, 
hogy van egy kérdése. Ennek örültem, és azt vártam, hogy az előítéletekkel vagy a sztereotípiákkal 
kapcsolatban fog kérdezni. Ehelyett ezt a kérdést tette fel: „Asszonyom, tudna nekem egy feleséget 
keríteni?”. A kérdés hallatán először elöntött a csalódottság, majd szórakoztatónak éreztem a 
kérdést és azt gondoltam: még van mit tenni.”

       Párizs, 2017 júniusa

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

  Az incidens egy buliban zajlik a workshop után. A narrátor az oktató, a másik személy pedig a 
foglalkozás résztvevője.



  

 

 

42 éves, férjezett magyar nő, 
aki 10 éve él Franciaországban.

Egyedülálló, harmincéves 
algériai férfi, aki egy vagy két 

éve van Franciaországban

Mindketten egy másik államból érkeztek 
Franciaországba, de nem ugyanabból az 

országból. Nem azonos időt töltöttek 
Franciaországban, nem ugyanolyan a családi 

állapotuk, nemük és a workshop során 
betöltött szerepük sem azonos.

Az incidens egy olyan egyesület által szervezett buliban 
történt, amely jogi segítséget nyújt bevándorlók 
számára.   Az egyesület a földszinten található, az ajtók 
és az ablakok egyaránt nyitva vannak. Nemcsak 
odabent, hanem az udvaron, az épület előtt is van 
néhány ember.  Sokak kezében sör van és beszélgetnek.

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

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

Sok ember van a buliban, némelyek ismerik 
egymást, mások nem. Néhány ifjúsági szakember is 
jelen van, akiket Oumar ismerhet. 

KONTEXTUS

  Az incidens egy buliban zajlik 
a workshop után. A narrátor az 
oktató, a másik személy pedig 

a foglalkozás résztvevője.

HELYSZÍN

Oumar több, a szervezet által rendezett 
workshopon részt vett, de nem tartozott a 
legaktívabb résztvevők közé, nem alakított ki 
baráti kapcsolatot más tagokkal.

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)AZ ELBESZÉLŐ

EGYÉB SZEREPLŐ(K)

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



Egy fiatal algériai férfi egy összejövetelen azt kérdezi az 
egyesület egyik munkatársától: „Asszonyom, tudna 

nekem egy feleséget keríteni?”

Szakmai identitás veszélye: A csalódottság 
érzése onnan ered, hogy a narrátort nem a 
workshopon taglalt témákkal (előítéletek 
vagy sztereotípiák) kapcsolatban kérdezték 
meg, amely visszajelzés lett volna, hogy a 
workshop érdekes volt és a résztvevő 
elgondolkodott az elhangzottakon vagy 
egyszerűen csak hatással voltak rá.

Személyes identitás fenyegetése: Liza szégyenkezve érzi 
magát, mivel tisztában van azzal, hogy a fiatalabb 
bevándorlók gyakran intim kapcsolatot létesítenek idősebb 
európai nőkkel, ezzel többé-kevésbé nyíltan segítik egymást, 
akár álházasságot is kötnek. A kínos érzés abból a 
gondolatból fakad, hogy egy olyan karakterrel 
azonosíthatják, amellyel egyáltalán nem azonosul.

Hierarchia: a „rezignáltság” érzése ahhoz kapcsolódik, hogy a narrátor elfogadja, hogy 
Oumar hatalmi pozícióban látja őt, olyan személynek, aki képes lenne számára partnert 
találni.

A romantikus szerelem ábrázolása: Liza 
tisztában van azzal, hogy az ő kultúrájában a 
párkeresés leginkább romantikus alapokon 
nyugszik. Szükséges hozzá valódi vonzerő és 
szenvedély, amelyeket a partnerjelölt egyes 
jellemzői váltanak ki.  Ezért szerinte Oumar 
kérésének nincs semmi értelme.

A választás szabadsága és a nemek közötti 
egyenlőség: Oumar kérése nemcsak a romantikus 
szerelem ábrázolásával ellentétes, hanem 
fenyegetést jelent a választás szabadságára és a 
nemek közötti egyenlőség gondolatára is, mivel a 
férfi kérése azt jelenti, hogy a megfelelő potenciális 
női partner könnyedén kiválasztható. 

Annak felismerése, hogy a 
másik fél a jogi helyzetét 
szeretné sürgősen orvosolni: 
Liza nem ítélte el Oumárt a 
kérdése miatt, mivel feltételezte, 
hogy Oumarnak sürgető érzés 
gyors megoldást találni a 
problémájára, és ezért 
megpróbál „minden szükséges 
eszközt” bevetni.

A segítségnyújtás határai: az egyesület 
küldetése hogy segítse a bevándorlókat, 
ennek ellenére az elbeszélő mégsem érzett 
nyomást arra, hogy „megoldást” találjon 
Oumar jogi papírjainak vagy érzelmi 
életének problémájára.  Pontosan tudja, 
miben áll a felelőssége, és könnyen ellenáll 
a nyomásnak, hogy túllépjen azon. 
Ugyanezt javasolja kollégáinak is, és soha 
senkinek sem javasolná, hogy azzal segítse 
Oumart, hogy feleségül megy hozzá.

Az interkulturális tréner küldetése: Liza szórakoztatónak találta ezt 
váratlan helyzet, ahol interkulturális trénerként kell szerepet vállania. 
Liza időt szán Oumarra és részletesen elmagyarázta neki mit jelent a 
romantikus szerelem, a választás szabadsága és annak lehetetlensége, 
hogy a férfi egy nőt csak azért szerezzen meg magának, mert szüksége 
van rá, hogy megoldja a problémáit. Azt is elmagyarázza, hogy nincs 
kiskapu, meg kell dolgoznia egy kapcsolatért. Javasolja a tinder.com 
használatát. Mindezt arra alapozva, hogy a meg lehet és érdemes is 
megismerni egymás kultúráját.
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Egy fiatal algériai férfi egy összejövetelen azt kérdezi az egyesület 
egyik munkatársától: „Asszonyom, tudna nekem egy feleséget 

keríteni?”

Eszközzé válás/ gyakorlatias kapcsolat: Oumar 
azt gondolhatta, hogy Liza érdeklődhet egy olyan 
kapcsolat iránt, amelyben egy fiatal férfi által 
nyújtott intimitásért cserébe a nő anyagi 
biztonságot vagy törvényes dokumentumokat 
biztosít házasság útján. 

Nagy hatalommal bíró személy: Oumar tiszteletben tartja a hatalmat. Úgy 
gondolja, hogy az idősebb vagy magasabb rangú emberek olyan hatalommal 
bírnak, amely meghaladja azokat a feladatköröket, amelyekre hivatalosan 
kinevezték őket. Ezért úgy véli, hogy Liza, aki a szervezet társigazgatója is, 
helyzetéből kifolyólag befolyásolni tudja a körülötte lévő fiatalabb nőket.

Szervezett partnerkeresés vs 
romantikus szerelem: Oumar kulturális 
környezetében a partnerkeresés e két 
stratégiája valószínűleg együtt létezik. 
Noha a családnak vagy közösségnek 
szerepe lehet a megfelelő partnerek 
keresésében, az egyénnek is megvan a 
maga szabadsága.

Közvetlen kommunikáció: Oumar nem fél 
feltenni Lizának egy ilyen kérdést. Vagy nem 
érzékelte a kérdése súlyosságát, vagy nem 
érezte, hogy kérdése mennyire tabu témát 
érint, vagy akár felhatalmazva érezhette 
magát feltenni ezt a kérdést. Ez 
magyarázható azzal egyrészt, hogy már 
sürgetve érezhette magát a nősülés 
ügyében, másrészt pedig a bevándorlókkal 
foglalkozó szervezet kellemes 
atmoszférájával.

A törvénytelen állapot sürgetése: A törvénytelen állapot 
egy kritikus helyzet, amely akadályozza a személy 
autonómiát, és azt, hogy a társadalom értékes tagja 
lehessen. Ez a helyzet Oumárt egy sebezhető alacsony 
státusba helyezi, ahol bármilyen eszközt, bármilyen 
stratégiát érdemes kipróbálni.

Érdeklődés a tanulás és a kulturális asszimiláció iránt:  Akár gyakorlati okból, akár 
valódi érdeklődés miatt, Oumar ottmarad a narrátor hirtelen jött interkulturális 
előadásán.  Tudomásul veszi, hogy tiszteletben kell tartani a „udvarlás folyamatát” és 
a „Tinder.com” által biztosított gyors megoldásokat is mérlegeli.
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Ez a dokumentum a 2018-as "IRIS - Intimitás, Barátság, Interkulturalitás az Ifjúsági Munkában"  Erasmus+ projekt szellemi 
terméke.
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