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A privát és a nyilvános fogalmak a mindennapi létünk részét képe0zik. Ezek a fogalmak szabályozzák, 
hogyan bánjuk a testünkkel (a test mely részét lehet megmutatni a nyilvánosságnak, és melyiket kell 
elrejteni), hogyan használjuk a tereket (ki melyik részébe léphet be egy épületnek/háznak), hogy mit 
csinálunk (milyen cselekvés elfogadható mások előtt, és mit egyedül csinálni), és hogy mennyit fedünk 
fel önmagunkról (mit mondhatunk el mindenkinek, és mit kell titokban tartani). A privátról és a 
nyilvánosról alkotott elképzelések nem függetlenek a kulturális normáktól és értékektől sőt, valójában 
nagyon is összefüggnek azzal, mit tartunk tisztességesnek, tisztának, tisztátlannak vagy tabuknak. Mint 
látni fogjuk, a privát/nyilvános kérdésköre átfedésben van a társadalmi nemekkel és az erőviszonyokkal 
a fizikai terek és a testek nemi alapú szabályozása révén. Például bizonyos kultúrákban a háztartás 
(privát szféra) területe hagyományosan a nőkhöz tartozik, a nyilvános terek pedig a férfiaké. 
Nemzetiség, életkor, vallás és szubkultúra szerint a különféle kultúrák eltérően húzzák meg a határt a 
privát és a nyilvános között. A hat eset, amelyet összegyűjtöttünk, rámutat arra, hogy ezek a tényezők 
feszültségforrássá válhatnak az interkulturális kapcsolatokban. Négy fő jellemzőt különböztethetünk 
meg.  
 
 
 
 

A pasid (NL) című esetben a narrátor nem veszi észre, 
mennyire fontos a fiatal szír férfi számára, hogy 
homoszexualitását titokban tartsa a többi szír férfi előtt, 
akik körében a homofóbia erősen jelen van, és a 
homoszexualitás még mindig tabu. A feszültség forrása 
az, hogy a fiatal férfi megtanulta kódváltást ezzel 
kapcsolatban. Nyíltan beszél szexuális beállítottságáról 
a hollandokkal, de a szíriainak nem árulja el. Az 
elbeszélő eleinte nem méri fel, milyen fontos ez a 
különbség, és majdnem kínos helyzetbe hozza a szír 
férfit. 
 

 
 

 
 

Az Éhség (FR) című esetben a workshop egyik férfi résztvevője meghívja a női segítőt, hogy egyenek 
valamit a szobájában, ami egy menekültszálláson található. Amikor átmennek a szállásra a nő hirtelen 
a többi férfi lakó között találja magát, akik éppen imádkoznak, ami nagyon zavarba hozza őt, és úgy 
érzi, átlépett egy határt. Betolakodónak érzi magát egyrészt mivel egy vallásos térben olyan dolgot 
csinál éppen, ami nem kapcsolódik a valláshoz, másrészt a nemi dimenzió miatt, mivel a vallásos terek 
az ima alatt sok vallásban nemek szerint vannak 
felosztva (külön tér van a férfiaknak és a nőknek). Egy 
privát térbe hívják meg, amelyet nem ismer, és arra 
kényszerül, hogy ott tartózkodjon azért, hogy ne sértse 
meg a résztvevőt, aki meghívta; egy másikhoz 
alkalmazkodik, de nem a saját „privátról” és 
„nyilvánosról” alkotott képe szerint cselekszik. Az 
„Ajtókon kopogtatás” (NL) című esetben egy önkéntest 
azzal vádolnak, hogy kopogtatott egy közösségi 
lakóépület szobáinak ajtaján, amit az önkéntes tagad, 
mivel az ő felfogása szerint a magánélet fogalma 
kizárja, hogy más ajtaján kopogtasson. Nyilvánvaló, 
hogy egy másik lakó nem ugyanígy vélekedik a 
magánélet fogalmáról, és teljesen normálisnak tartja, 

Alkalmazkodás a különféle tabukhoz az önfelfedés (self-disclosure) során 

A térről alkotott különböző elképzelések 
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hogy kopogtasson valaki ajtaján előzetes egyeztetés nélkül.  
 
 
 
 

„A banda és a ribanc” (ES) című esetben egy közösség tagjai meg akarnak 
büntetni egy fiatal lányt, aki meztelen képeket rakott fel magáról az internetre. 
Testének felfedése nemcsak saját integritását veszélyezteti, hanem az egész 
közösségét is. „A menstruáció magánügy” című esetben a férfi narrátort 
sokkolja az eltúlzott reakció, amit akkor kap női kollegáitól, amikor egy fizikai 
állapot leírására használja a havi menstruációt és annak tüneteit. A „Vetkőzés” 
(FR) című esetben egy fiatal koreai nő zavarban érzi magát, amikor egy lány 
csoporttársa leveszi a pulóverét az órán: számára a vetkőzés még a fedetlen 
karoknál is inkább magánügy, ami nem tartozik a nyilvános térbe. Itt is érdemes 
kiemelni a nemi dimenziót: a női test és a férfi test más részei a tartoznak a 
„privát szférába”.  
 
 
 

 
 
 
 
„Az ezermester” (NL) és az „Asszonyom, tudna nekem egy feleséget keríteni?” című esetekben két 
ember, akikkel a narrátorok szakmai viszonyban vannak (egy workshop résztvevője és egy lakhatási 
program résztvevője) átlépik a privát és a nyilvános közötti határt azáltal, hogy megpróbálnak 
szorosabb kapcsolatot létesíteni a narrátorokkal, kéréseket és kérdéseket intéznek a narrátorokhoz a 
magánéletükkel és a saját szerelmi életükkel kapcsolatban. Ezt a témát a „Szakmai identitás” című rész 
tárgyalja részletesebben. 
 
Végezetül láthatjuk, hogy a nyilvánoshoz vagy priváthoz tartozó fogalmak és elvárások újra és újra 
keresztezik egymást a kapcsolatok alakítása során. Ezen kívül a terek és testek szabályozási formáinak 
és technikáinak megfigyelésével információt szerezhetünk a nemek közötti erődinamikáról különböző 
csoportokban vagy akár egy adott kapcsolatban. A terek és testek szabályozásának kritikai elemzése 
segíthet abban, hogy megértsük, hogy az egyének vagy csoportok mennyire elégedettek a jelenlegi 
(erő) dinamikával, és milyen mértékben változhatnak meg azáltal, hogy új szabályokat/normákat 
vezetnek be saját testükre vagy az általuk használt terekre vonatkozóan. Felmérhetjük egy kapcsolat 
intimitásának fokát is az alapján, hogy a kapcsolatnak mely terekben van létjogosultsága. Ez 
nyilvánvalónak tűnik egy nagyon intim kapcsolat esetén (lehetünk ugyanabban az ágyban a 
partnerünkkel), de kevésbé nyilvánvaló és egyértelmű a távolabbi kapcsolatok szürke zónájában, ahol 
nem mindig magától érthetődő a helyzet.  
  

Privát és nyilvánosan megmutatható testrészek 

Határátlépés: a szakmaiból és magánéletbe 
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A dokumentumot az Élan interculturel készítette az IRIS projekt csapatának hozzájárulásával. A 

dokumentum a "Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!" Creative Commons licenc alatt áll, amely 

lehetővé teszi, hogy nem kereskedelmi célból létrehozz belőle származékos műveket, finomítsd, és 

építs a mi munkánkra mindaddig, amíg feltünteted, hogy tőlünk származik, és új alkotásaidat azonos 

licence alatt terjeszted. 
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