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Minden kapcsolat a kölcsönösség érzékeny fogalmán nyugszik vagyis azon, hogy elismerést akarunk 
saját magunknak szerezni, és elismerést adunk a másiknak is. A folyamat elmélyülésével megteremtjük 
az intim teret, amely időnként szerelmi kapcsolattá alakul át. A kulturális különbségek bővelkednek a 
szabályokban, amelyek előírják, hogy az interakcióknak milyennek kell lenniük, tehát félreértések és a 
konfliktusok gyakran történnek. Az általunk gyűjtött esetek ennek a folyamatnak az interkulturális 
kihívásait szemléltetik. Továbbá azt is megvizsgáljuk, hogyan használják a nézeteltéréseket és az 
erőszakot a kapcsolatok megváltoztatására. 

 
 
 
 
 
A kölcsönösség a kulcsfogalma annak, hogy megértsük, hogyan működnek a kapcsolatok és az annál 
egyszerűbb interakciók. Ez a fogalom azt a gyakorlatot és társadalmi normát takarja, miszerint minden 
pozitív cselekedetre arányosan hasonló cselekedet kell, hogy legyen a válasz. Egy mosolyra mosollyal 
válaszolunk (nem egy hatalmas öleléssel), egy kávéra való meghívásra pedig megvívással egy hasonló 
italra. A kölcsönösség szabálya érvényesíti a kölcsönös elismerést az interakciókban — én tisztellek 
téged és te is engem —, és mint ilyen, ez az összes interakció alapja. A kölcsönösség szabályának 
megszegése sértésként is értelmezhető, például ha az utca másik oldalán sétáló szomszéd felé 
integetünk, de ő csak átnéz rajtunk. Úgy érezzük, nem vesz minket figyelem be, nem tisztel. A 
kölcsönösség általános szabály, minden emberi társadalomban létezik, bár eltérőek az elvárások a 
társadalmi szerveződés szabályai szerint, mint például a státusz, a hierarchia és a társadalmi nem 
(gender). Mindenesetre számíthatunk arra, hogy a kölcsönösséget bármely emberi társadalomban 
ismerni fogják. Szóval mi sülhetne el rosszul?  
 

Üdvözlési szokások  

 

Az igazság az, hogy még a jó szándékú emberek - akiknek 
szándékuk, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák 
mások akaratát - is képesek véletlenül megtörni a 
kölcsönösséget, és így szégyenkezést, feszültséget és 
sértődést okozni. „A puszi” (FR) című esetben például egy 
szenegáli egyetemista férfihoz odalép egy francia lány 
osztálytársa, aki egy puszit akar adni az arcára. Ebben a 
pillanatban nem ismeri a szokásokat, nem tudja hogyan 
reagáljon, és elrontja a szokásos koreográfiát. Valójában, 
ha az üdvözlő szokásokat azért fejlesztették ki, hogy 

megbízható koreográfiaként szolgáljanak a kölcsönösség biztosításához, amelyek viszont kultúránként 
gyökeresen eltérnek egymástól, akkor az interkulturális környezetben nem fognak működni. Az 
udvarias kommunikáció kódjai nagyon sokrétűek, ezeket különböző variációit megfigyelhetjük, például 
az érintés, a gesztusok, a testtartás, a szemkontaktus és a térhasználat, továbbá az érzelmek külső 
megjelenése és a formális viselkedés kapcsán. Az ebbéli eltérések azt a benyomást kelthetik a 
beszélgető partnereinkben, hogy nem tiszteljük őket; nem méltóak a kölcsönösségre.  
 

A szerepek és identitások elismerése 

 

A tisztelettel kapcsolatban egy másik típusú probléma merül fel az „Asszonyom vagy kisasszony?” című 
esetben. A szenegáli kereskedő azt kérdezni egy fiatal európai nőtől, hogy asszonyomként vagy 
kisasszonyként szólítsa meg. Első hallásra ez udvarias kérdésnek tűnik, de a főszereplő ennek ellenére 
nem érzi magát tisztelve. Az egyik hiba, amelyet véletlenül követett el a szenegáli féri az, hogy a fiatal 
hölgy családi állapotát helyezte előtérbe, mivel számára a megszólítás kérdése, szorosan kapcsolódik 
a családi állapotához. Azonban Európában az emberek sokkal individualistábbak, és azt szeretik, ha 
az egyéniségük szerint kezelik őket és nem a szerepük vagy státuszok alapján, főképp nem a családi 
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állapotuk alapján: „egy nő se szeretné ha a családi állapota szerint bánnának vele” mondja a főszereplő. 
A másik hiba az volt, hogy ezzel a kérdéssel közvetlenül a társadalmi nemre irányította a figyelmet. 
Valójában abban a konkrét helyzetben — egyedül sétálva a dakari piacon — a főszereplő sok identitása 
közül valószínűleg nem a társadalmi nemi identitását akarta előtérbe helyezni.  

Tehát nemcsak azt akarjuk, hogy tiszteletben tartsanak minket, hanem azt is akarjuk, hogy 
abban a szerepben vagy identitásban tiszteljenek, amelyet egy adott helyzetben kifelé mutatunk. Az 
„arculat” fogalma segít a jelenséget konkretizálni. Arculatnak nevezzük azt a képet, amelyet egy adott 
személy viselni akar a társalgás során, és amelyet a többiek feltételeznek róla Ha tiszteljük valaki 
„arculatát” azt jelenti, hogy támogatom a pozitív társadalmi értékét annak a szerepnek vagy 
identitásnak, amelyet éppen megjelenít. Itt egy másik példa a jelenség szemléltetésére: a képzés 
befejezése után az oktató és a résztvevők elmennek együtt inni egy barátságos fogadásra, amelyet a 
képzés helyén rendeznek meg. Az egyik résztvevő egy kérdéssel fordul az oktatóhoz (aki a képzéshez 
témájával kapcsolatos, előítéletre vagy diszkriminációra vonatkozó kérdésre számít), de helyette azt 
kérdezni: „Asszonyom, tudna nekem egy feleséget keríteni?”. Az oktató a kérés miatt— hogy a kerítőnő 
szerepébe bújjon — kissé elveszti az oktatói arculatát.  

Az arculatvesztés a kultúrák közötti találkozások gyakori velejárója, mivel az egyik fél gyakran 
nem érti teljesen a másik fél szándékait, szokásait, nem is beszélve az udvariasság szabályairól. A „Ne 
fizess!” című esetben fiatal nők egy nemzetközi csoportja kifizeti a számlát egy cukrászdában a török 
(férfi) házigazda helyett, ami miatt nem tudja teljesíteni házigazdai kötelességeit és elveszíti az 
arculatát.   

 

Pénz, ajándékok és a kölcsönösség 

A pénz és az ajándékok cseréje kiváló lehetőség a 
kölcsönösségi problémák megfigyelésére. „A bébiszitter” 
című esetben egy fiatal eritreai nő felajánlja, hogy vigyáz 
az őt támogató ifjúsági segítő gyermekeire, ám amikor az 
ifjúsági segítő ki akarja fizetni őt, a nő elutasítja. Az ifjúsági 
segítő kellemetlenül érzi magát: nem akar kihasználni egy 
nehéz helyzetben lévő fiatal nőt éppen ellenkezőleg, 
pénzügyileg szeretne segíteni neki. Azzal hogy 
ragaszkodik a fizetéshez, megtagadja a fiatal nőtől a 
kölcsönösséghez való jogot (és kötelességet), aki egy 
ellenszolgáltatás által meg akarta köszönni neki mindazt a 

segítséget, amit előzőleg neki nyújtott. Marcel Mauss francia antropológus rámutat az ajándékcsere 
dinamikájára: miután ajándékot kapunk adóssá válunk, és csak akkor tudjuk visszaállítani az 
egyensúlyt, amikor viszonozzuk az ajándékot egy másikkal. Ez a folyamatos adás és kapás Mauss 
szerint a társadalmak szövetét alkotja.  Amikor megtagadjuk valakitől az ajándékozás lehetőségét, 
kizárjuk őt azon emberek köréből, akik jogosultak részt venni a kölcsönösség körforgásában.  
 

Túlzások 

 

Tehát probléma lehet, ha túl keveset adunk (ajándékból, figyelemből, tiszteletből) vagy ha az 
ajándékozás jogát megtagadják tőlünk. Továbbá az is gondot okozhat, ha túl sokat adunk. Brown és 
Levinson (1987) szerint az arculatot fenyegető jelenségek az alábbi két irányba mutatnak. Pozitív 
arculatnak nevezhetjük az egyén azon kívánságát, hogy szándékai és igényei mások számára 
elfogadhatók legyenek, negatív arculatnak  pedig az egyén természetes vágyát, hogy ne akadályozzák 
cselekvéseiben, Pozitív arculatot érintő eset akkor történik, amikor valakinek a megbecsülés és 
elfogadás iránti igényét fenyegetik, azáltal, hogy nem kap elég figyelmet. A negatív arculatot érintő 
esetben az egyén úgy érzi, hogy az autonómiáját és a kényszer nélküli cselekvésének szabadságát 
fenyegetik, azáltal, hogy több figyelmet kap, mint amennyit az adott kapcsolat megkíván. Képzeljük el 
például, hogy túlságosan értékes születésnapi ajándékot kapunk egy ismerőstől. Vagy vizsgáljuk meg 
a „Szerelmi vallomás” című esetet, amelyben a fiatal résztvevő elárulja, hogy gyengéd érzelmeket táplál 
az ifjúsági segítő iránt, ezzel nagy terhet rak az ifjúsági segítő vállára és negatív arculat fenyegetést 
idéz elő. A fiatal férfi egyoldalúan megpróbálta megváltoztatni a kapcsolatukat, ám végül elvesztette az 
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arculatát. A negatív arculat fenyegetések kiküszöbölése érdekében a modern nyugati társadalmakban 
az ilyen váratlan szerelmi vallomásokat kerülik az emberek. Ehelyett elsajátították az udvarlás finomabb 
módját, amely lehetővé teszi, hogy kis lépések révén folyamatosan ellenőrizzék, hogy a kapcsolat 
átalakítása során a gesztusokat viszonozza-e a másik fél.  
 

 

 

 
Néhány esetben láthatjuk amint az egyik fél nagyobb intimitást gyakorol a másikra egy kapcsolatban, 
ami az erőszak különböző szintjeihez vezet. Az „intimitás erőltetése” azt jelenti, hogy nem vesszük 
figyelembe, hogy a másik fél beleegyezik-e a dologba vagy sem. „Az ezermester” című esetben a szír 
férfi felhívja az ifjúsági segítőt, hogy megkérdezze, egyedül van-e otthon és átmehet-e hozzá, ami 

nyilvánvalóan eddig nem képezte a kapcsolatuk 
részét. Amikor a helyzetnek fizikai érintkezés is a 
része, mint a „Kéz a combon” (FR) című esetben 
(ahol a résztvevő az asztal alatt a kezét a segítő 
combjára helyezi), vagy amikor szexuális 
kapcsolatot kezdeményeznek, mint a „Suttogások” 
(ES) című esetben (ahol a résztvevő szexuális 
megjegyzéseket suttog a segítő fülébe) a sokkoló 
helyzet zaklatássá válhat (szexuális zaklatás, 
szexuális bántalmazás, stb.). Az „elkövető” 
szemszögéből nézve ezeknek a cselekedeteknek 
számos jelentése vagy motivációja lehet. 
Értelmezhetőek a sokkot okozó egyén által 
megfelelőnek minősített reakcióként (Az 

ezermester), vagy olyan szándékként, amely arra irányul, hogy a segítőhöz vagy a többi jelenlevőhöz 
képest magasabb státuszt megszerezzen. Azonban a narrátor szemszögéből agressziónak tűnnek a 
beleegyezés hiánya miatt.  

Valójában "az egyetértés kultúrájáról" beszélünk, amely megtanulható és változatos. Valérie 
Rey-Robert 2019 február 23-án adta ki „A French rape culture” című könyvét, amelyben leírja, hogy 
minden országnak megvan a maga nemi erőszak kultúrája, és hogy a sajátosságok kultúránként 
változnak. Ebben a könyvben a nemi erőszak franciaországi kultúrájára összpontosít, amely lehetővé 
teszi számunkra, hogy eltekintsünk a nyugati vonatkoztatási kerettől, és megértsük, hogy a 
beleegyezés is egy változékony fogalom. Ez nem azt jelenti, hogy el kell fogadjuk, hogy mások 
semmibe veszik a beleegyezésünk hiányát azzal az ürüggyel, hogy más kultúrából származnak. Ez 
csak egy eszköz arra, hogy kielemezzünk és megértsünk bizonyos kulturális sokkokat.  
 

 

 

 

 
Amint Dora Djamila Mester kifejti a Body Projectben, a szexualitásra gyakran természetes és 
univerzális dologként tekintenek. Ám ha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy a szexualitásunk a 
kultúránktól függ. Ha ez tényleg így van, akkor értelemszerűen a szexualitás kultúránként változik. Ha 
pedig a sajátunktól eltérő szexualitással találkozunk az kulturális sokkot okozhat. Ugyanez igaz arra, 
hogyan viszonyulunk az intimitáshoz és a szerelmi kapcsolatokhoz.  
 Hsu (1953, 1985) és Doi (1963, 1973) szerint a szenvedélyes szerelem nyugati találmány, 
amely az uralkodó individualista modellhez kapcsolódik, és összeegyeztethetetlen az ázsiai 
kollektivista értékekkel (idézi Hatfield 2007: 764). Ennek ellenére a legfrissebb összehasonlító 
kutatások azt mutatják, hogy a különböző kultúrák értelmezésében nincsenek akkora nagy 
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különbségek: minden kultúra megkülönbözteti a baráti 
szeretet a szenvedélyes szerelemtől. Az asszociációk 
azonban eltérőek lehetnek: az olaszok és az észak-
amerikaiak a szerelmet a boldogsághoz hasonlítják, míg 
Kínában főképp a rajongással, viszonzatlan szerelemmel, 
nosztalgiával és szomorúsággal párosítják (Shaver, Wu 
és Schwartz 1991, idézi Hatfield 2007: 765). 

Például az „Asszonyom, tudna nekem egy 
feleséget keríteni?” és a „Szerelmi vallomás” című 
esetekben részben az sokkolja a narrátorokat, hogy a 
mali férfiak másképp tekintenek az intim kapcsolatokra és 
az ahhoz vezető útra. Egyes kultúrákban elfogadott tény, 

hogy a házasság csak egy jogi megállapodás, amelyet érdekből kötnek meg (személyes, szakmai, 
stb.). Más kultúrákban a házasság a szeretet legerősebb bizonyítéka, és egy lépés, amely csak egy 
bizonyos idő eltelte után következik be a kapcsolatokban. Ez a sokszínűség jól le van vezetve Vincent 
Cito „Origin, structure and horizon of love” és Françoise Héritier „What meaning should we give to the 
notions of couple and marriage?” című műveiben.  Ha a házasság társadalmi szerkezetéről többet 
szeretnél megtudni, olvasd el a Raconte-nous ton histoire szervezet „The conception of marriage and 
family” című írását, amely a házasság és a párok kulturális változatait tanulmányozza a párizsi Belleville 
negyedben. Elian Djaoui "Confronting the intimate and the culture of the other” című cikke az 
intimitáshoz való viszonyulást térképezi fel az interkulturális szempontjából, különös tekintettel a 
franciaországi migrációs helyzetben lévő emberekre.  
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