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Szerzői jog 

Jelen kiadvány térítésmentesen és szabadon felhasználható abban a reményben, hogy hasznos segédletül szolgál 

felnőttképzők és az őket támogató szakemberek munkájában. Arra kérünk minden felhasználót, hogy használat során 

hivatkozzon a projekt hivatalos weboldalára, valamint köszönettel fogadunk a BODY minden felhasználásáról, új 

alkalmazásáról szóló visszajelzést az info@body.eu címen. 

 
 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a 
szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 

felhasználásért. 
 

 A projekt és ez a publikáció az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás Grundtvig programjának (LLP 
Grundtvig) támogatásával jött létre 
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A B O D Y kézikönyv olyan felnőtt csoportokkal vagy egyénekkel foglalkozó szakembereknek 
készült, akik munkájában az egészség, a szexualitás, a gender, a testi vagy szellemi fogyatékosság, 
vagy bármilyen formában a test közvetlenül érintett. Olyan szakemberek, akik szükségszerűen 
szembesülnek azzal, hogy a kulturális hátterünk mennyire befolyásolja a testről, szexualitásról, 
nemi szerepekről alkotott fogalmainkat. 

 
 
A kézikönyv a BODY projekt minden, alábbiakban részletezett eredményét, „termékét” 
tartalmazza: 
 
K R I T I K U S  I N C I D E N S E K  

 
Ez a fejezet tartalmazza a BODY projekt kutatási fázisának eredményeit, 

amely a felnőttképzési helyzetekben keresi a kulturális különbségek 

szerepét. Itt találhatók tovább a Cohen-Emerique módszerével elemzett 

kritikus incidensek, amelyek segítenek felismerni, hogy a különféle 

gyakorlati helyzeteinkben hogyan vannak jelen a kulturális normák,   

elvárások, értékek, gyakorlatok.  

 

 
I N N O V A T Í V  G Y A K O R L A T O K  G Y Ű J T E M É N Y E  

 
Olyan innovatív gyakorlati példák rendszerezett gyűjteménye, amelyek 

az egészségügy, szexualitás, nemi szerepekkel vagy interkulturalitással 

kapcsolatos képzések, programok területén sikerrel alkalmazzák a 

kulturális diverzitás figyelembe-vételét. 

 

A N T O L Ó G I A  

 
Olyan elméleti cikkek gyűjteménye a kulturális antropológia, az 

interkulturális pszichológia és a szociológia területéről, amelyek az 

egészséggel, genderrel, szexualitással, fogyatékossággal kapcsolatban 

tárgyalják a különböző kulturális gyakorlatokat. 

 

 
 

G Y A K O R L A T I  E S Z K Ö Z Ö K  

 
Ebben a szekcióban a BODY projekt kiemelt területeihez kapcsolódó 

képzési eszközök és gyakorlatok találhatók. A szakemberek olyan 

praktikus információkhoz juthatnak, mint, hogy milyen készségek milyen 

eszközökkel fejleszthetők, ez mikor mennyi időt vesz ez igénybe. Hány 

fővel, milyen technikai, fizikai eszközöket hogyan használhatunk. 
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B E V E Z E T Ő  A  K É Z I K Ö N Y V H Ö Z   
 

 

“A társasági találkozások során a testünk adja az első benyomást. A test rendelkezik azokkal a vizuális 

jelekkel, melyek alapján automatikusan kategorizáljuk egymást (kor, nem, etnicitás, fogyatékosság, stb.), 

sokszor ezek mentén ítéleteket is hozunk. A test emellett  a kommunikáció és a tisztelet szabályainak 

megnyilvánulási felülete is – mindazoknak a szabályoknak, melyek nagy változatosságot mutatnak az egyes 

kultúrák között..."(Részlet a BODY projekt leírásából, 2011)    

 

 
 

 

[2012 július, Dánia, A BODY csapat és a francia szociál-pszichológus, Margalit Cohen-Emerique (középen)] 

 
 

A BODY egy kétéves multilaterális Grundtvig projekt, amely az Európai Bizottság « Egész életen át tartó 

tanulás » programja által nyújtott támogatásból valósult meg. A BODY projekt alapvető célja, hogy 

különféle felnőtt-képzési helyzetekben keresse azokat a szituációkat, amikor a kulturális különbségeink 

testünk, nemi szerepeink vagy szexualitásunk megélésben jelennek meg 

 

A projektben kidolgozott módszerek és eszközök a kultúra, a test és a kommunikáció átfedéseiben kialakuló 

„érzékeny zónák” megközelítést tükrözik. Érzékeny zónának azok a kulturális találkozások minősülnek, 

amelyekben olyan spontán erős érzéseket élünk meg, mint zavar, düh, meglepettség, undor, bánat, 

irritáció, támadás vagy félelem. Ezekben a helyzetekben nemcsak a másik viselkedésével, de saját erős 

reakcióinkkal is kell kezdenünk valamit. Bármennyire is legyünk hozzászokva a kulturális sokszínűséghez, 

bármennyire is legyünk képesek számtalan idegen helyzetben megfelelően kommunikálni –ezekben a 

helyzetekben kultúrsokkot élünk át, amelyet ott és akkor nem tudunk azonnal sem megmagyarázni sem 

racionálisan megérteni. Az ilyen szituációkban nagy a veszélye annak, hogy a kommunikáció nehézségeit és 

kihívásait a másik fél furcsa kulturális szokásaival, magatartásával próbáljunk megmagyarázni. Más szóval, a 

kettőnk közötti kulturális különbségek holtpontra juttatják a kommunikációt, ellehetetlenítve, hogy a 

kölcsönös megértés vagy, hogy egymás kulturális vagy szimplán az egyéni világunk megértésének irányába 

mozduljunk el.  
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Ez megtörténhet privát életünkben, de éppúgy előfordulhat szakmai környezetben is, ahol a kulturális 

találkozás fogalmát a kultúra szó széleskörű értelmezésében használjuk. A BODY projekt központjában  

felnőttképzési, tanácsadói, alapvetően szakmai helyzetek szerepelnek. A BODY konzorcium kutatása 

gyakorló szakemberek, felnőtt-képzők tapasztalataira épül. Szeretnénk irányadó ismereteket és 

tapasztalatokkal mutatni, hogy a szakemberek hogyan kezelhetik elismerően és tisztelettel a testhez 

kapcsolódó kulturális különbségeket akkor, amikor közvetlen kapcsolatba kerülnek klienseikkel. Ezek a 

kérdések relevánsak lehetnek a felnőtt oktatásban dolgozók számára, trénereknek, épp úgy, mint a 

tanácsadóknak, az integrációval foglalkozó szakembereknek, egészségügyi dolgozóknak, szociális 

munkásoknak, munkaügyi tanácsadóknak, szexuális tanácsadóknak és terapeutáknak, fogyatékosokkal 

foglalkozóknak, valamint más szakembereknek Európa-szerte.  

 

A Margalit Cohen-Emerique által kidolgozott „kritikus incidens” módszertant alapul véve a BODY Projekt 

partnerei számos konkrét példát írtak le, és elemeztek arról, hogy különféle szakmákban dolgozó 

szakemberek munkájuk során hogyan éltek meg testtel, fogyatékossággal, egészséggel, szexualitással 

kapcsolatos "kulturális sokk" élményt és hogyan kezelték azokat. Ezen kívül számos olyan példát is 

gyűjtöttünk, hogy Európa-szerte milyen innovatív példák léteznek, amelyek a gyakorlatban is képesek 

összebékíteni a testhez kötődő kulturális különbségeket.  Ezek mindig a kultúra és a test metszéspontjaiban 

működnek, példájukban az interkulturális empátia, és tisztelet képesek legyőzni a testtel kapcsolatos 

hagyományos sztereotípiáinkat és kommunikációs kihívásainkat.  
 

Ezen a gyűjteményen túl összeállítottunk egy olyan antológiát és bibliográfiát, amely elméleti cikkeken 

keresztül egészíti ki a projektben összegyűjtött szakmai tapasztalatokat. Ezek a szövegek különböző 

megközelítésekből mutatják be az általános, analitikus nézeteket a test és a kultúra keresztútjairól, 

hangsúlyozva a test szerepét az emberek közötti interkulturális találkozásokban. Az antológia tartalmaz 

továbbá egy bibliográfiát, melyben szereplő szövegek a kultúrát, és a testtel kapcsolatos kérdéseket tűzték 

napirendre. 
 

Ebben a kézikönyvben a projekt során készített interjúkon, műhelymunkák tapasztalatain, képzési 

helyzetekben szerzett tanulságokon és háttérkutatásokon keresztül szeretnénk megmutatni, hogy hányféle 

átfedés található a test, a kultúra és a kommunikáció metszetében. 

 

A kézikönyv a következőképpen épül fel: 

 Mindenekelőtt bevezetjük az olvasót a projekt elméleti hátterébe, abba, hogy a kulturális megértés 

fogalma hogyan vezetett minket végig a projekt megvalósítása során. Bemutatjuk a mi kultúra 

értelmezésünket, hogy a testtel kapcsolatos témák, úgy, mint egészség, szexualitás, nem, kor, 

fogyatékosság hogyan értelmezhetők a kulturális különbségek.   

 Ezek után ismertetjük az elmélet kulcsfogalmait, amelyeket a kutatási szakaszban, a kritikus incidensek  

és az innovatív jó gyakorlatok gyűjtésénél, valamint az elméleti háttérszövegek felkutatásánál mi is 

vezérelvként használtunk. Az elmélet mutatja meg, hogy mindezek hogyan járul hozzá, válnak praktikus 

eszközzé minden olyan találkozásban, ahol kulturális különbségek bukkanak fel, legyenek ezek 

felnőttképzési szituációk, vagy bármilyen helyzet, amiben szakmai minőségünkben vagyunk jelen.  

 Végezetül: a kézikönyvet a BODY fő témakörei szerint a következő alfejezetek szerint strukturált: 

egészség, gender, szexualitás, fogyatékosság és test.  
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A kézikönyvben utalások találhatók továbbá a BODY más, részletesebben kidolgozott dokumentumaira, 

mint a projekt kritikus incidenseinek teljes gyűjteménye, az innovatív gyakorlatok gyűjteménye és az 

elméleti cikkek olvasókönyve.  

Hogy milyen kultúra definíciót használunk, az elárulja, hogy hogyan kezeljük az 
interkulturális találkozásokat  

Több mint 72 millió migráns él jelenleg Európában. Ez Európa teljes népességének közel 15 százaléka, több 

mint 500 millió ember. Ezek a számok azt mutatják, hogy Európa egészét multi- etnicitás, és ugyanakkor 

multikulturalitás is jellemezi.  

 

A kultúra fogalom tág értelmezése 
 
Különbséget kell tennünk multi-etnicitás és multikulturalitás között, hangsúlyozva, hogy a kultúra nem 

összekeverhető az etnicitással, vagy a nemzeti hovatartozással. A kultúra fogalma sokkal nagyobb 

változatosságot fed le, tartalmazza a kulturális diverzitást, az életkörülmények, életstílus, igények, és 

affinitások közötti különbségeket. Mindezek olyan differenciákat is hordoznak, mint az életkor, a nem, a 

társadalmi és gazdasági osztály, a szociokulturális háttér, az oktatás, a foglalkoztatás, a szexuális orientáció, 

az egészségügyi állapot, a fizikai és szellemi erőforrások, a hit és a vallás, vagy a politikai meggyőződés. 

 

A kultúra - és a multikulturalitás- sokkal távolabbra mutat, mint a nemzeti hovatartozás vagy  a 

hagyományok. Az Európában tapasztalható növekvő multietnicitás eredményeképp a multikulturalitás a 

legtöbb európai országban kezd megszokott jelenséggé válni. Ez ugyanúgy vonatkozik általánosan a 

társadalomra, mint a munka világára. A szakemberek multikulturális percepciókkal és elvárásokkal 

találkoznak mind a munkaadóik mind a klienseikkel való találkozásuk során. Ez igaz az oktatási szektorban, 

éppúgy, mint az egészségügyi, munkavállalói, szociális területeken is.  

 

 

A kulturális különbségek kulturalizációjának veszélyei 
Korábban az efféle igények és elvárások mind a kutatókat, mind a terepen praktizálókat arra a felismerésre 

vezették, hogy rámutassanak a kulturális "ellenőrzőlisták" szükségességére. Ezek a listák segítették a 

szakembereket, használatukkal fel lehetett térképezni mindazokat a kulturális hagyományokat, értékeket, 

és viselkedési kódokat, melyeket az adott etnikai háttérrel rendelkező állampolgárok vele született 

jellemvonásaként fogtak fel. Ezek a listák a testtel kapcsolatos sztenderdeket is tartalmazták, központi 

szerepet kaptak bennük a viselkedésre, udvariasságra, üdvözlésekre, fizikai kontaktusokra, étkezésre és a 

ruházkodásra vonatkozó normák. Az "ellenőrzőlisták" felőli megközelítés ellen az utóbbi években érvként 

hozták fel, hogy a kultúra felfogás olyan statikus megközelítésén alapul, mely nem veszi figyelembe a 

kölcsönös kulturális adaptációkat, melyek a multikulturális társadalmakat valójában jellemzik.  

 

A híres, vagy még inkább hírhedt fejkendő, melyet számos muszlim nő visel, egy példája annak, hogy az 

öltözet egy bizonyos darabja hogyan vezethet általánosításokhoz a nők munkaerőpiachoz való 

csatlakozásával kapcsolatban.  

 

Az "ellenőrző lista" módszerrel kapcsolatban elvetett kételyeket azonban nem szabad úgy értelmezni, mint 

a más kulturális kontextusok ismerete iránti igény ellen szóló állításokat. Értékes és fontos dolog más 

kulturális értékekről, normákról, és gyakorlatokról ismereteket szerezni. A meglátás ugyanakkor az, hogy 

talán soha nem leszünk képesek arra, hogy TELJES képet formáljunk más emberek percepcióiról, és a 

kulturális hagyományok és normák egyéni formációiról. Elképzelhető, hogy egy kendőt viselő nőt úgy 
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értelmezünk, mint akit elnyomnak a Közép-Kelet patriarchális kultúrájának szexuális és nemi normái. 

Valójában azonban nem tudjuk, hogy ez a felfogás releváns-e az adott nőre vonatkozóan. A kendő 

önmagában nem árulja el az egész történetet: sem a kultúráról, sem konkrétan az egyénről.  
 

A kultúra statikus felfogása az embereket a „mi” és az „ők” csoportjaira osztja 
Az ellenőrzőlista-megközelítés a legrosszabb esetben is kulturalizációhoz, vagy etnifikációhoz vezethet, 

miszerint bizonyos attitűdök, értékek, vagy viselkedésmódok automatikusan konkrét dolgokat jelentenek, 

legyen az etnikai, kulturális identitás, vagy kapcsolat bizonyos szexuális kisebbségekkel, fogyatékosságokkal, 

stb. a kulturalizáció a kultúrával kapcsolatos fogalmaink ontologizálásának negatív kifejezésmódja, mely az 

embereket, nemzetiségi és vallási csoportokat, szexuális kisebbségeket előítéletek mentén írja le. Az 

előítéletekre a párbeszéd jelenthet konstruktív megoldást, ez vezethet a kulturális kifejezésmódok 

megértéséhez, ez teszi lehetővé, hogy a kulturális fogalmakat azok folyamatos mozgásában és 

működésében legyünk képesek megérteni. Így juthatunk el ahhoz a megállapításhoz, hogy a kultúra 

fogalma történelmileg és szerkezetileg is kontextusfüggő.  A kulturalizáció jelenségei a kultúra úgynevezett 

funkcionalista és statikus elméletéhez kapcsolódnak, utalva arra, hogy a kultúra a nemzeti gyökerekkel is 

kapcsolatban van. A funkcionalista elméletnek megfelelően a kultúrára úgy tekintenek, mint egy közös 

szimbólum- rendszerre: minden ember az adott társadalomban, vagy minden állampolgár egy adott 

csoportban arra szocializálódott, hogy ezt a rendszert generációról generációra hordozza, és örökítse. E 

nézőpont szerint a kulturális háttér teljes mértékben megfelel az etnikai és/vagy nemzeti hovatartozásnak. 

 

Ez arra is utal, hogy az azonos országból származó emberektől, illetve azoktól, akik ugyanahhoz a 

közösséghez, vagy vallási csoporthoz tartoznak, azt várják, hogy hasonlóan működjenek azokban a formális 

kapcsolatokban, melyeket általános, és változatlan kulturális alapként fognak fel. A kultúra ebben a 

felfogásban egy specifikus, és megmásíthatatlan “kódolás”: egy olyan program, melyben a kulturális 

identitásra kollektív és homogén jelenségként tekintenek, és ez irányítja az egyén pszichoszociális 

viselkedését, a verbális/nyelvi és a nem verbális/fizikai szinten egyaránt.  . A kultúra kötelező és időnként 

korlátozó kifejezés, mely alapvetően határokat húz a “mi és az ők” között, mindezt egy hierarchikus 

felosztásban. 

 

A funkcionalista kultúra-fogalom leíró megközelítésen alapul, amelyben a klasszikus antropológusok 

megfigyelik és feljegyzik azt, hogy az idegen kultúrák hogyan működnek kívülről nézve. Ennek megfelelően 

a kultúra klasszikus felfogása semlegesként és objektívként tűnt fel. Eközben valójában a megfigyelő 

minden esetben egy szubjektív és értékközpontú szűrőn keresztül nézi és interpretálja a „másokat”. Ez 

különösen akkor láthatóvá, amikor a klasszikus kultúrakutatások megkísérelnek különbséget tenni az 

úgynevezett „primitív” népek és „civilizált” kultúrák között. Számos példa van arra, hogy  hányféle 

testnyelvet, testi viselkedést, és kommunikációs formát figyeltek meg és osztályoztak a kultúra hierarchikus 

skálája alapján. Ezt példázzák az egészség- és betegségfelfogások közötti különbségek. A tipikus nyugati 

egészség- és betegségfelfogás hagyományosan a biológiai „készülék hiba” modellen alapul. Az átfogó 

elképzelés szerint az emberek biológiai gépeknek tekinthetők, és az emberi szervezetben jelentkező 

betegségeket ennek megfelelően úgy kezelhetjük, mint a gépezet hibáit. Ez a betegség-egészség 

megközelítést egyre inkább kiegészítették a betegségek pszichoszociális magyarázataival valamint 

gyógyítási formákkal, és más, klasszikus keleti tradíciók által befolyásolt elemekkel. 

A kultúra fogalma egy dinamikus, kontextuális és egyenlősítő perspektívából  
  

A BODY projektben ezt mi úgy értelmezzük, hogy az emberi testtel kapcsolatos kulturális kódokat csak 

akkor érthetjük meg, ha azokat mindig az adott kontextus és interakció minden részletét elemezve vesszük 
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górcső alá. Például az, hogy egy arab származású felnőtt diáklány nem marad egyedül egy férfi tanárral 

anélkül, hogy teljesen elkendőzné magát, nem értelmezhető automatikusan úgy, mint egy egyetemes 

muszlim alapelv, és nemi szerepfelfogás. Fel kell tárni a nő egyedi, családi kontextusát, az abban lévő nemi 

hierarchiát és a munkamegosztást, mielőtt olyan szabályt alkotunk a “muszlim kultúráról”, mely szerint a 

muszlim társadalmakban a nőknek tilos egyedül lenniük egy férfival anélkül, hogy teljesen elfednék 

magukat. Annak ellenére, hogy számos példa van arra, hogy a muszlim nők elfedik magukat az otthonukon 

kívül, tudatában kell lennünk annak, hogy emelkedik azon muszlim nők száma, akik nem hordanak kendőt a 

közterületeken sem. A kultúrát a folyamatos tárgyalás, egyeztetés jellemzi, valamint a változás, és a 

normativitás megtörése. A kontextus alapos megértésének hiányában könnyen válhatunk hajlamossá 

általánosításokra és hibás következtetések levonására az adott kulturális kódok jelentését illetően.  

Az egy kultúrától a sokféle kulturális identitásig 
 

Néha azt hinnéd, hogy csak a nőknek van neme, hogy csak az idősebb embereknek van kora, és hogy csak a 

fekete hajú embereknek van etnikai hovatartozása. Mindannyian rendelkezünk nemi, korosztálybeli, 

társadalmi, etnika, és egyéb háttérrel. Senki nem akar egy csoport puszta képviselőjévé redukálódni. Mert 

akkor az egyéni különbségek eltűnnek, és az identitásod egyetlen dimenziója alapján címkéződsz 

meg..."(Elisabeth Plum, 2004). 

 

Az idézet a kulturális identitások fogalmával kapcsolatos aktuális tendenciákra reflektál. A szerző humoros 

hangvételt használva arra a magától értetődő tényre mutat rá, hogy mi, mint emberi lények különféle 

társadalmi kontextusainkban összetett identitásokkal zsonglőrködünk, melyek keresztülívelhetnek számos, 

más jellegű választóvonalat:   

 

 

Az újdonsült édesanyáknak lehetnek olyan szoros közösségei, melyek áthidalják az etnikai és életkorban mutatkozó 
különbségeket, mert a kor és az etnicitás helyett az anyaság az, ami aktuálisan meghatározza az anyák közös 
értékeit.  
 
Az észak-afrikai származású nők erős közösséget alkothatnak egy dán férficsoporttal azáltal, hogy ugyanazzal a 
munkahelyi kultúrával vannak kapcsolatban. A hagyományos kulturális nézőpont szerint, egy arab nőben és egy  
nyugati férficsoportban semmi közös nem lehetne, és az összes kulturális elvárás és prekoncepció automatikusan  
ez ellen a kapcsolat ellen szólna.  
 
Ehhez hasonlóan egy fizikai fogyatékossággal rendelkező férfi értékrendje és szemléletmódja elképzelhető, hogy 
szoros kapcsolatban áll számos fiatal, sportos nőével azért, mert azonos szakmai, és oktatási környezetet osztanak  
meg. 
 
Egy fiatal muszlim nőnek más lehet a gender identitása és pozíciója attól függően, hogy az otthoni környezetében 
van, 
vagy a vele egyidős diáktársaival az iskolában.  
 
Egy balkáni származású, muszlim, akadémikus családnak elképzelhető, hogy több közös vonása van egy szintén 
akadémikus hátterű svéd családdal, mint egy másik balkáni famíliával, hogyha az életstílus, a hobbi, a szocializációs  
standardok, a nemi szerepek és a szexuális normák, stb. tekintetében vizsgáljuk őket. A szakmai közösség az etnikai 
és  
földrajzi példák fölé emelkedhet.  
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Interkulturális kommunikáció egy demokratikus és emberi erőforrás perspektívából 
  

A kulturális identitások perspektívájából nézve a kulturális találkozások a különböző környezetek közötti 

mozgás képességét is igénylik, melyeket az értékekben jelen lévő különbségek, és nézőpontok jellemeznek 

a nemmel, szexualitással, fogyatékossággal, korral, betegséggel és egészséggel kapcsolatban.  
 

A kulturális identitások megközelítést tehát egyfajta erőforrás-megközelítésnek is értelmezhetjük, mely arra 

hívja fel a figyelmet, hogy az emberek egyéni erőforrásait kell figyelnünk, ezekkel tisztában lennünk, ez 

segíthet elkerülni a tapasztalati tényeket mellőző általánosításokat, a kulturalizációt és az előítéleteket.  
 

A dinamikus, komplex és kontextus-függő kulturális értelmezés olyan eszközökkel lát el bennünket, melyek 

lehetővé teszik, hogy kulturális különbségeinket egyenrangúként ismerjük el, és, hogy ugyanakkor képesek 

legyünk azoknak a kulturális különbségeknek a felismerésére is, amelyek egyébként nem lennének 

nyilvánvalóak. Ez azt is mutatja, hogy a kultúra relatív fogalom, mely dinamikáját a különböző 

hagyományok, értékek, és gyakorlatok közötti találkozásokból és kölcsönhatásokból származtatja. Lehet, 

hogy mi egy nyugati kontextusban távol helyezzük magunkat azoktól a születési rituáléktól, melyeket tőlünk 

távoli helyeken viszont használnak. De az is lehet, hogy amellett döntünk, hogy kinyitjuk a szemünket 

azokra a tapasztalatokra, melyeket e távoli rituálék reprezentálnak, és ez hozzájárulhat az innovatív 

gondolkodáshoz egy nyugati kontextusban is. Ez jelenti az interkulturális kompetencia és kommunikáció 

alapját, amelyben a verbális/nyelvi és nem verbális/testi érzéseken keresztül fejezzük ki magunkat.  
 

A BODY projekt kiemelt figyelmet fordít azokra a szakmai kompetenciákra, melyek szerepet játszanak a 

munkavégzés közben jelentkező interkulturális kommunikáció kezelésében. Ezekre a képességekre úgy 

tekintünk, mint amire Európa-szerte egyre nagyobb igény van a különféle szakmákban, az oktatási, 

pedagógiai dolgozóknál éppúgy, mint a szociális munkában, az egészségügyben vagy tanácsadói 

területeken. Az interkulturális pedagógia lényege egy olyan megközelítés - mely mind a felnőtt, mind a 

fiatalkorú tanulók esetében-, a képzés szemléletmódját, és a tanítás gyakorlatait eltávolítja a nemzeti 

keretektől, és attól az irányvonaltól, mely az oktatás során a nemzeti jelleget honosítja meg, akár az 

eszményítés szintjén. Érintsen ez akár felnőtt korú, vagy fiatalabb tanulókat.  
 

Az interkulturális pedagógia alapgondolata, hogy a pedagógia és a tanítás képes legyen elszakadni a 

nemzeti referenciakeretekre való „kézenfekvő” utalásoktól, vagy akár ezek idealizálásától – legyen szó 

felnőttek, fiatalok, kamaszok vagy gyerekek oktatásáról. Az interkulturális pedagógiát az az igény hívta 

életre, hogy a nevelés, képzés, tanácsadás minden módjának reflektálnia kell a képzési helyzetekben 

résztvevők szociális, kulturális és nyelvi sokféleségére. Minden gyereknek, kamasznak és felnőttnek jogában 

áll olyan környezetben tanulni, amely képes az egyéni szocio-kulturális helyzetből fakadó igényeket 

demokratikusan kezelni.  
 

A társadalomban megjelenő interkulturális kompetencia nem csupán a kulturális diverzitás és az inkluzív 

jelleg biztosításának a kérdése.  Az inkluzív jelleg csak akkor létezik, hogyha ezzel együtt a “másság” fogalma 

is létezik a társadalomban. Az inkluzivitás önmagában véve reflektál a kirekesztésre, és visszatükrözi azt, 

hogy egyes emberek kirekesztettek a normalitás uralkodó eszméjéből.  Ez a jelenség nem csak a társadalom 

szintjére igaz. Ha a BODY projekt perspektívájából nézzük, akkor lehet, hogy valaki elismert társadalmi, 

gazdasági pozícióban van, de ugyanakkor egy szexuális kisebbség tagja, amihez viszont egy marginalizált, 

vagy akár kirekesztett státusz kapcsolódik. Ez a kettősség tükrözi azt, hogy a szakértők interkulturális 

kompetenciái - ahogy a társadalom esetében is-, nem csak egymás testi kifejezéseinek és normák 

megértéséről kell, hogy szóljanak. A másik értékeinek alapvető elismerése is e kompetencia szerves részét 

képezi.  

A BODY módszertana is erre a megközelítésre épül: 
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A  B O D Y  P R O J E K T  M Ó D S Z E R T A N A  

 
 

Amennyiben a testtel kapcsolatos témák, mint 

például a nem, a kor, a szexualitás, az egészség, 

vagy a fizikai/mentális fogyaték a kultúrák 

között kommunikációban különösen érzékeny 

zónának számítanak, akkor bizonyos 

felnőttképzési helyzetek, tanácsadó, segítői 

szituációk szintén igen relevánsak lehetnek. A 

pszichológusok, családsegítők, ifjúságsegítők, 

szociális munkások, értelmi fogyatékosokkal 

dolgozó szakemberek, gyógypedagógusok, 

mozgáskorlátozottakkal foglalkozó 

szakemberek, cigány fiatalokkal, drogfüggő 

nőkkel foglalkozó szociális munkások, 

pedagógusok, menekültügyi szakemberek, 

gyász-haláleseteteket támogató pszichológiai 

szakemberek, trénerek, stb. változatos kulturális 

és szakmai háttere hozzájárulhat egy olyan az 

interkulturális párbeszéd kialakulásához 

amellyel a különféle területeken érzékelhető 

eltérő igényekre érdemben leszünk képesek 

válaszolni.    

 

Szakmai önreflexió, mint az 
interkulturális párbeszéd első és 
legfontosabb alapköve  

Bármilyen felnőttképzési, tanácsadói vagy más hasonló szakmai szituációban elengedhetetlen, hogy a 

szakemberek tisztában legyenek a test jeleivel, de ne csak klienseikre, betegeikre, tanulóikra, hanem saját 

érzelmeikre, reakcióra, rejtett értékeikre is képesek legyenek reflektálni. A testtel, szexualitással, 

nemiséggel ,korral, egészséggel, egyáltalán a testi normalitással kapcsolatos fogalmaink, normáink minden 

körülmények között velünk vannak, minden szakmai helyzetben is, még akkor is, ha tudatosan nem is 

reflektálunk rájuk.  Ha nem is figyelünk minden rezdülésünkre tudatosan, a lehető legegyszerűbb társas 

interakciókban megmozdulhatnak mély érzelmek, testi reakciók. Az önreflexió képessége lehetővé teszi, 

hogy interakcióinkban ne automatikusan a „másikat” kezdjük el elemezni, adott esetben kritizálni, saját 

prekoncepcióink mentén definiálni, hanem először saját magunkat vegyük górcső alá. Ez különösen fontos 

lehet olyan helyzetekben, ahol a szakmai identitásunk kijelöli magának az interakciónak a (sokszor 

hierarchikus) kereteit. Ebben mi vagyunk a tanár, tréner, tanácsadó, szociális munkás; a szakember, míg a 

másik, a kliens, vevő, tanuló, szükségszerűen a segítségre szoruló. Ebben a helyzetben könnyen adódhat 

egy olyan hozzáállás, hogy mi vagyunk a kompetensek, a helyzet tudói, mint ahogy az is, hogy a mi dolgunk 

épp a másik megértése, a másikra figyelés, az ő segítése. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy 

eközben mi továbbra sem szűnünk meg a szakértő „álarca” mögött érző, értékekkel, egyéni szocio-
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kulturális háttérrel, nemmel,  korral, szexualitással rendelkező embereknek lenni. Ez pedig mind éppúgy 

befolyással lesz minden szituációra, sőt akár konfliktus helyzetet is eredményezhet. 

 
Igény az interkulturális találkozások kezelését hatékonyan segítő módszerekre és 
eszközökre 
Jelenleg meglehetősen kevés az olyan tréning, amely a testtel kapcsolatos kulturális tényezők szerepének 

felismerését és kezelését segítő tudással és készséggel látná el a felnőttképzőket és más felnőttekkel 

foglalkozó szakembereket.  A BODY módszertana kifejezetten olyan konkrét módszerek és kommunikációs 

eszközök kidolgozására fektet hangsúlyt, amely képzők, tanárok, tanácsadók, egészségügyi dolgozók, 

szociális munkások, és hasonló területeken dolgozó más szakemberek kompetenciáit segíti interkulturális 

kommunikációs helyzetekben. A fitnesz és holisztikus testfelfogások, mint például a tánc, a jóga vagy a 

színházi módszerek Európa szerte egyre elterjedtebbek a különböző önismereti programokban de a 

szakmai felnőttképzési szituációkban ez a megközelítés még nincs ilyen szinten jelen.  A BODY projektben 

összegyűjtött nagyszámú kritikus interkulturális incidens viszont azt igazolja, hogy ez utóbbi területen is 

szükség van a test érzelmi és kognitív reflexiójára ahhoz, hogy elkerülhessük negatív prekoncepcióinkat és 

hogy alapvetően nyitottan és kíváncsian legyünk képesek viselkedni minden olyan szituációban is, 

amelyben még nem pontosan értjük a háttérben munkálkodó értékeket, normákat. 

 

Szakmai tapasztalatcsere 
 
A BODY projektben különösen fontos hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kutatási fázisba és a módszerek 

kidolgozásába bevonjuk a projekt végső  célcsoportját. A BODY módszertana ennek megfelelően azon a 

gyakorlati tapasztalatokon és visszajelzéseken alapszik, amelyeket a kritikus incidensek fókuszcsoportos 

gyűjtése során szereztünk. A BODY módszertan kidolgozásánál a Margalit Cohen-Emerique, nemzetközileg 

elismert francia szociálpszichológus által kidolgozott kritikus incidens módszert használtuk, mely a 

kulturális sokk személyes élményére épül. Ezt a módszert Cohen-Emerique eredetileg multikulturális 

csoportokat segítő szociális munkások számára dolgozta ki.  E módszer használatának végső célja az volt, 

hogy a kultúraközi helyzetekben felmerülő konfliktusokat és félreértéseket segítségével hogyan lehet 

feloldani. Cohen-Emerique kutatásai szerint az ügyfél vagy beszélgetőtárs viselkedése gyakran azért marad 

magyarázat nélkül, mert nem merünk az okokra rákérdezni, és a tapogatódzó információkeresést 

hamarabb lezárjuk, minthogy fény derülhetne az okokra. Ennek egyik oka, hogy az interkulturális 

kommunikáció gyakran feszültségekkel, emóciókkal terhes folyamat, és megnő motivációnk a nyitott 

kérdések lezárására, szükségünk van azonnali támpontokra, ítéletalkotásra. A kulturális sokk-helyzet, 

konfliktus egyik jellemzője, hogy motiválja a gyors kognitív lezárás keresését, ami gyakran meggátolja a 

résztvevőket abban, hogy további válaszokat szerezzenek a másikról, melyek alapján módosulhatna a 

másik és a helyzet megítélése. Sok kognitív, érzelmi szintű akadály nehezíti ezt a folyamatot, melyeket 

érdemes tudatosítani, hogy képesek legyünk a másik valódi meghallgatására, elismerésére, és igényeinek, 

problémáinak reális értékelésére. A másik megismerését segítő készségek tehát elsősorban a gyors 

ítéletalkotás elkerülését, a minél több hipotézis figyelembevételét célozzák. A kultúra fogalmát tágan 

értelmezzük; az etnikai különbözés mellett ide tartozik bármiféle másság, legyen az szociokulturális 

háttéren, testi fogyatékon vagy szexuális identitáson alapuló.  

 

A BODY képzést szintén intenzív kutatási fázis előzte meg, hogy az képes legyen a felnőttképzési 

szakemberek valós, gyakorlati problémáira használható válaszokat és gyakorlati segítséget adni. A 

moduláris struktra lehetővé teszi, hogy a BODY-ban kipróbált képzési elemeket más képzésekbe is gond 

nélkül lehessen integrálni.  Képzési moduljaink a testet tekintették kiindulópontnak nemcsak elméleti de 
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gyakorlati szempontból is. Moduljaink témái a test, a non-verbális kommunikáció, egészség, 

fogyatékosság, nemiség és szexualitás. Minden modul reflektál a maga területén értelmezett diverzitásra: 

kulturális, etnikai, vallási, testi normalitás vagy szexuális orientáció kérdésében. Ez a szerkezet azt is 

lehetővé teszi, hogy a fenti területek bármelyikén egy bevezető kurzus részévé tehető legyen. A képzés 

pedagógiai szemléletét tekintve interkulturális és nem-formális tanulási módszereket használt, interaktív 

feladatokkal, aktív részvétellel, amiben a képzőknek elsősorban facilitátori szerepe volt.  

 
Az etnocentrizmus két válfaja közötti egyensúlyozni 

A kézikönyv elkészítésénél – úgy ahogy az egész projekt kivitelezésénél – a legnagyobb kihívásnak azt 

éreztük, hogy hogyan tudjuk elkerülni az etnocentrizmus két formáját: 

 

 Az etnocentrizmus, amely a másikat rögzült, merev kulturális kategóriákba zárja (úgy, mint 

nemzeti, etnikai, vallási, stb), ezáltal nehezen tudja elkerülni az általánosításokat és esszencialista 

útirányokat ignorálva a kultúra folytonosan változó, dinamikus és heterogén természetét.  

 Etnocentrizmus, mely tagadja a kulturális különbségek hatását és az univerzalizmusra hivatkozva 

szem elől téveszti a kulturális háttérből fakadó eltéréseket. 

 

Az esszencialista Szkülla és az univerzalista Kharübdisz között iránytűnek a neves francia szociál-

pszichológus Margalit Cohen-Emerique interkulturális megközelítését használtuk. Ebben a fejezetben 

bemutatjuk ezt a megközelítést, valamint, hogy hogyan érdemes használni a kézikönyv különböző 

fejezeteit.  

 Cohen-Emerique kultúraközi megközelítése, mint iránytű  

Az interkulturális képzések első hulláma a különböző kultúrák közötti információk cseréjére fókuszált: 

hogyan értsük meg a japánok térhasználatát, a magyar humort, a francia gasztronómiát, a belga identitást 

és így tovább. Karrierje kezdetén Cohen-Emerique szintén azért tartott képzést a francia szociális 

munkásoknak, hogy képesek legyenek megérteni a francia zsidó diaszpórába frissen települt migráns 

kliensek igényeit. Mégis, azt tapasztalta, hogy a képzései hiába tartalmaznak gazdag ismereteket 

történelemből, kulturális antropológiából, identitáspszichológiából, annak a szociális munkások mégsem 

veszik igazán gyakorlati hasznát. Voltak akik egyáltalán nem tudták ezeket a háttérismereteket az aktuális 

hétköznapi helyzetekben alkalmazni és voltak, akik mindenáron a tanultakhoz ragaszkodtak, akkor is, 

amikor ezt a konkrét ügyfél helyzete történetesen nem indokolta.  

 

Cohen-Emerique megfigyelései összecsengenek a kultúra specifikus megközelítéseket általában ért 

kritikával:  
 

 Egyik oldalon szinte lehetetlen általános, és az egész kulturális csoportra kiterjedő állandó 

normákat és értékeket definiálnunk, mert ezek a fogalmak valójában képlékenyek és folyamatos 

változásban vannak. Arról nem is beszélve, hogy a csoportban egy-egy kulturális sajátosság is nagy 

eltéréseket mutathat egyénről egyénre.  

 

 Másrészt igen bonyolult az a kérdés, hogy ezekből az információkból mit és hogyan tudunk 

alkalmazni a konkrét szituációkban: úgy tűnik, hogy az antropológia tudása nehezen vihető át a 

hétköznapi gyakorlati élet területére. 
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Ezekre a kihívásokra válaszul alkotta meg Cohen-Emerique azt az módszertant, ami az elmúlt harminc 

évben Franciaországban igen népszerűvé vált szociális és egészségügy területen dolgozó szakemberek 

kultúraközi képzésében és szupervíziójában. Cohen-Emerique interkulturális megközelítése három pilléren 

nyugszik. Minden pillér különböző képzési módszert és eszközöket tartalmaz és a szakemberek különböző 

készségeinek fejlesztésére hivatott.  

 

a.) Önreflexió, decentráció 
 

A decentráció készsége az interkulturális kompetencia alapvető összetevője. A decentráció egyfajta 

önreflexiós képesség, mely elsősorban nem személyiségjegyeink észlelésére irányul, hanem 

szociokulturális értelmezési keretünk, vagyis kulturális értékeink, normáink, sémáink, viselkedési mintáink 

tudatosítására. A decentrációs készség fejlesztésének alapja tehát saját kulturális referencia-keretünk 

tudatosítása, különös tekintettel az ún. „érzékeny zóna” feltérképezésére. Az „érzékeny zóna” azon 

értékek, hitek, modellek, elvárások összessége melyek a kulturális szocializáció legfontosabb elemei. Olyan 

érzelmekkel átitatott vélekedésekről, alapértékekről van szó, melyek fontos szerepet töltenek be az adott 

közösség (nemzet, kultúra, vagy akár család stb.) szervezése szempontjából. Ezen értékek megsértése 

könnyen eredményez szorongást, bizonytalanság érzést, fenyegetettséget és feloldhatatlannak megélt 

konfliktusokat, ahogy a kulturális sokk élménye is illusztrálja. A kritikus incidens elemzése során a 

ténylegesen megélt kulturális sokkhelyzetek mintegy tükörként szolgálnak, hogy rávilágítsanak azon 

értékeinkre, melyek a hétköznapokban nem tudatosulnak, viszont egy ütközés esetén felszínre kerülnek.  

 

Egy képzés résztvevője mesélte, hogy amikor csoportmunkára került sor, ki kellett választani, hogy ki tölti 

be a jegyzetelő szerepét. Ő volt az egyetlen női résztvevő, és az összes tekintet rászegeződött. Furcsának 

érezte, hogy neki kell végeznie a feladatot, csak mert nő. De nem tiltakozott, mert arra gondolt, hogy a 

résztvevők országaiban valószínűleg nem ismertek az ő női egyenjogúsággal kapcsolatos elképzelései. A 

nyílt ellenállás helyett a feladat megoldására tett bravúros javaslataival mégis sikerült a résztvevők 

nőképén változtatnia. 

 

Az önreflexió lehetővé teszi, hogy felismerjük ezt a mechanizmust, hogy ennek segítségével feloldjuk a 

másik elutasítását, és egyfajta „kulturális semlegességhez” közelítsünk, mely nem az identitásunk 

tagadása, hanem az arra vonatkozó reflexió, amely lehetővé teszi a nyitást a másik felé. 

 
b.) A másik referenciakeretének megismerése 
 
Mint láttuk, sok kognitív, érzelmi szintű akadály nehezíti azt a folyamatot, melyeket érdemes 

tudatosítani, hogy képesek legyünk a másik valódi meghallgatására, elismerésére, és igényeinek, 

problémáinak reális értékelésére. Mivel sohasem egy kultúrával állunk szemben, hanem egy élő 

személlyel, aki nem egyetlen kultúra, hanem kultúrák sokaságának hatása alatt áll, nagyon sokféle 

tényezőt kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy csak hozzávetőleg is megértsük, hol áll ő most és 

dekódolni tudjuk a viselkedését. A kulturális érzékenység nagy segítség lehet ebben a folyamatban, 

azonban arra is ügyelni kell, hogy a szakember ne használja a kultúrát egyfajta univerzális védőpajzsnak, 

amely felmenti a további megismerés kötelezettsége alól, hogy egy számára érthetetlen reakcióval 

szembesülve ne elégedjen meg az ilyenfajta érveléssel: „az ő kultúrájában nyilván ez természetes.” 

 

Cohen-Emerique kutatásai szerint az ügyfél vagy beszélgetőtárs viselkedése gyakran azért marad 

magyarázat nélkül, mert nem merünk az okokra rákérdezni, és a tapogatódzó információkeresést 



 
 

Felnőttképzők kézikö  

www.bodyproject.eu 
 

16 
 

hamarabb lezárjuk, minthogy fény derülhetne az okokra. Ennek egyik oka, hogy az interkulturális 

kommunikáció gyakran feszültségekkel, emóciókkal terhes folyamat, és megnő motivációnk a nyitott 

kérdések lezárására, szükségünk van azonnali támpontokra, ítéletalkotásra. A másik megismerését 

segítő készségek tehát elsősorban a gyors ítéletalkotás elkerülését, a minél több hipotézis 

figyelembevételét célozzák. 

A másik megismerését segítő készségek: 

 

 A fogékonyság a nem verbális, kontextuális kommunikációs jelekre segíthet meghaladni az első 

benyomás alapján esetleg elhamarkodott vagy sztereotípiára épülő magyarázatokat. Ez különösen 

fontos, ha a beszélgetőtárs egy inkább kontextus-gazdag kommunikációs stílust preferáló 

kultúrához tartozik.  

 Előfordul, hogy az interakciós partnerek úgy érzik, nem mutathatják ki hogy beszélgetőtársuk 

mondanivalója, vagy viselkedése meglepi őket, nem értik. Valóban, saját tudatlanságunk 

kimutatása éppen olyan kínos lehet, mint a gondolat, hogy a másikkal azt éreztetjük, hogy 

„furcsa”. Szakmai kontextusban további tényező lehet a megfelelő „semleges” hozzáállás elvárása. 

Mindezek következtében viszont eleve elzáródik az út a magyarázat felé, még akkor is, ha esetleg 

a beszélgetőtárs ezt meg tudta volna osztani. Az egyensúly kényes, de a bizonytalanság 

kimutatása gyakran segít a kommunikáció előmozdításában és a megértésben. Óvatos nem 

verbális vagy verbális kommunikációs jelzéssel egyaránt segíthetünk a másiknak, hogy észrevegye, 

segítségre szorulunk. 

 Információgyűjtés. A másik lerohanásától való félelem is gyakran vezet ahhoz, hogy a kulturális 

sokk élménye közben nem kérdezünk tovább. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy hiányos információk 

alapján hozunk ítéletet. Tehát érdemes megpróbálni kiegészítő információkra lelni, akár a 

beszélgetőtársunktól magától, vagy esetleg más informátortól, aki vagy azonos kulturális 

csoportból származik, vagy esetleg van saját tapasztalat a témában, esetleg kulturális 

antropológusként vagy tolmácsként segíthet a hiányzó láncszemek összegyűjtésében. Az 

információgyűjtés sikerességének javításához a szakember meríthet a kulturális antropológia 

területén kifejlesztett kutatási eszköztárban. A megfigyelés, akár résztvevő megfigyelés, a 

kérdezés módszertana segíthet az alternatív hipotézisek felállításában. 

 A pozitív hozzáállás, a motiváció segíthet erőt meríteni a bonyolult helyzet megoldásához. Cohen-

Emerique szerint, ha a kihívást tanulási lehetőségként értelmezzük könnyebben tesszük túl 

magunkat a fenyegetettség érzésén is, ami gyakori velejárója az interkulturális konfliktusnak, 

különösen szakmai kontextusban. 

 

c.) Negociáció, a közös megoldás kialkudása 
A negociációs készség a harmadik fő komponense az interkulturális kompetenciának. Az interkulturális 

negociáció tulajdonképpen egy trükkös formája a tárgyalásnak, vagy alkudozásnak. Trükkös azért, mert 

míg egy általános tárgyaláson nagyjából tudjuk mi a tárgy és mi a tét (például a körte ára és a profitráta) az 

interkulturális negociáció olyan, mintha annak a kérdését is folyamatosan újra tárgyalnánk, hogy mit is 

tárgyalunk. Ez azért lehetséges, mert minél nagyobb a kulturális távolság, annál bizonytalanabbak a felek 

abban, hogy mi is kérhető a másiktól, és mi is a kérés tényleges jelentése. A tét pedig végső soron a 

résztvevők identitása. 

 

A negociációs készség lehetővé teszi, hogy a szakember képes legyen olyan kommunikációs folyamatot 

fenntartani ügyfelével, mely a lehető legjobban megóvja saját és kliense identitását a sérüléstől. 
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Konfliktushelyzetben a negociáció egy olyan megoldási forma, melynek fő célja az érintettek 

alapértékeinek (érdekeinek) lehető legteljesebb megóvása, a tárgyalási pozícióktól való kreatív elmozdulás 

elősegítésén keresztül. A negociációs készségek tehát elsősorban a kommunikációra és 

konfliktusmegoldásra vonatkoznak. 

 

A BODY témák mozaikja, öt téma, öt fejezet: gender, szexualitás, egészség, 
fogyatékosság és test  

Praktikus okokból a BODY projektet kicsit mesterségesen öt al-témára bontottuk: gender, szexualitás, 

egészség, fogyatékosság és test. Természetesen ezzel nem akarjuk azt sugallni, hogy ezek a témák 

egymástól függetlenek lennének, sőt, átfedésük, bonyolult kapcsolatuk nyilvánvaló: tegyük fel, ha 

bizonyos kultúrákban szeretnénk megvizsgálni a női menstruáció körüli eltérő hiedelmeket és 

gyakorlatokat, akkor az kapcsolódik az egészség témájához (intimhigiénia a kultúránként), a genderhez 

(gender specifikus eljárások), a szexualitáshoz (a női szexualitás speciális eljárásai, termékenység hitek, 

stb.) és legalább ennyire kapcsolható a nem-verbális kommunikációhoz miszerint vannak kultúrák, ahol 

menstruáció idejére a nők elvonulnak, nem érinthetők, másképpen kommunikálnak, stb. Ez az elkülönítés 

csupán a munka szempontjából volt indokolt ahhoz, hogy ezt a komplex és sokrétű kérdéskört viszonylag 

kezelhetővé és bemutathatóvá tegyük. Ez az oka, hogy bizonyos kritikus incidensek több területet is 

érintenek illetve vannak olyan innovatív gyakorlatok, amelyek szintén bizonyos témák metszetében 

működnek.  

 

Különféle megközelítések kaleidoszkópja: kritikus incidensek, antológia, innovatív 
gyakorlatok, gyakorlati eszközök  

Minden fejezet négy részből áll: kritikus incidensekből, az antológia témára vonatkozó cikkeiből, innovatív 

gyakorlatokból és módszertani eszközökből. Ezek a fejezetek egymásra épülnek, hivatkoznak egymásra és 

együtt az elmélet és a gyakorlat közötti dialógus létrejöttét szolgálják. Bízunk benne, hogy ez egyben 

lehetőséget ad arra, hogy az általánostól eljussunk a konkrét példákig. Ez a négy rész egyben tükrözi a 

projekt négy egymást követő fázisát is.  

 

Kritikus incidensek 

„Délelőttönként 4-5 japán alkalmazottnak adtam franciaórát különböző szinteken. Egyik reggel az egyik 

hallgatóm nem jelent meg időben. Az illető néhány perces késéssel érkezett, átsétált a termen, odajött 

hozzám és kezét üdvözlésre nyújtotta. Én megráztam a kezét és üdvözöltem: Hello. Legnagyobb 

meglepetésemre ő nem megrázta a kezem, hanem jobb-balra megforgatta, ahogy azt a kisbabák lábával 

szoktuk tenni. Zavarba jöttem, nem tudtam, hogyan reagáljak: ha úgy teszek, mintha semmi nem történt 

volna (de a többi hallgató is látja, hogy mi történik) vagy elmagyarázom, hogy hogyan kell kezet rázni (az 

is furcsán veszi ki magát), mert nem akarom a hallgatómat sem megszégyeníteni. Végül úgy döntöttem, 

nem szólok.” 

 

A kritikus incidens a kulturális sokk szinonimája.  

 

Kulturális sokk az a szubjektív, érzelmekkel és stresszel terhelt élmény, amikor egy másik kultúrához 

tartozó viselkedése ellentmond egy számunka fontos személyes vagy szakmai értéknek, alapszabálynak 

vagy hiedelemnek. Az ismeretlennel, a nem várttal, vagy az elfogadhatatlanul különbözővel való 

szembesülés a zavar, a bizonytalanság, de akár a düh érzését is keltheti. Valójában ilyenkor a konfliktusban 
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résztvevő felek személyes identitását sodorja a helyzet veszélybe, és erre ennek megfelelően erős érzelmi 

töltéssel reagálnak.  (Cohen-Emerique 2011) 

 

A BODY projekt kutatási fázisának célja a kulturális különbségek hatásainak feltérképezése volt az 

egészség, gender, szexualitás és interkulturalitás területein dolgozó felnőttképző szakemberek 

munkájában. A kritikus incidenseket felnőttképzőktől és oktatóktól gyűjtöttük össze a Margalit Cohen-

Emerique által kifejlesztett módszer segítségével. Ebben a kontextusban e megközelítés lényege – ahogy 

az a fentiekből is kiderült - hogy egy kultúraközi konfliktus sosem magyarázható (s oldható meg) csupán az 

egyik fél idegenségével, furcsaságával, az adott kulturális közegben való járatlanságával, hanem kizárólag  

a résztvevő felek eltérő kulturális háttereinek interakciójaként értelmezhető. Ez a megközelítés arra is 

lehetőséget ad, hogy megértsük milyen rejtett normák, értékrendszerek, szokások és elvárások állnak egy-

egy incidens hátterében. A kritikus incidensek felkutatása, összegyűjtése és elemzése érdekében öt 

országban tartottunk műhelyeket és majdnem 200, felnőttképzés területén dolgozó szakemberrel vettünk 

fel beszélgetéseket. 88 kritikus incidenst gyűjtöttünk össze és elemeztünk az egészség, fogyatékosság, 

gender (nemi szerep), szexualitás és test témaköreiben, hogy  megértsük, hogyan válhat a kulturális 

sokszínűség érzékeny területté és, hogy milyen kompetenciákat követel meg egy képzőtől, oktatótól ezen 

konfliktusos helyzetek kezelése. Módszerünkről részletesebb információ a “research guide” című 

dokumentumban olvasható. 

Az összesen 122 incidenst 2012 februárja és júliusa között gyűjtöttük össze felnőttképzésben és egyéb 

segítő szakmákban dolgozó szakemberektől. Tevékenységi területeik nagy változatosságot mutatnak: 

nyelvtanítás külföldieknek, fogyatékkal élők, nemzetközi fejlesztés, transzneműek támogatása stb. A 122 

incidens közül 34-et kiszűrtünk, mert témájuk nem volt releváns a BODY projekt szempontjából (nem 

megfelelő mértékben érintették az egészség, gender, szexualitás, fogyatékosság vagy test témáját, vagy a 

felnőttképzés területe szempontjából nem voltak relevánsak). Az incidensek mindegyikét műhelyek 

és/vagy személyes interjúk során gyűjtöttük össze.   

Antológia 
A BODY antológia cikkei a kultúra és a test közötti kölcsönhatásokat mutatják be, különböző 

megközelítések szerint. A cikkek szintén a BODY projekt által érintett témák szerint rendeződnek el. „A 

testfelfogás kultúrák közötti perspektívája” címmel Stefanie Talley a történelmi és a kortárs példák széles 

tárháza segítségével egy általános bevezetéssel szolgál a kultúra és a test közötti interakciókról. Mester 

Dóra Djamila „Bevezetés a szexualitás interkulturális megközelítése” című cikkében azt elemzi, hogy az 

emberi szexualitást gyakran univerzális és természetes jelenségként kezelik annak ellenére, hogy azt 

valójában mélyen meghatározza a kultúra. Noemi De Luca cikke, „Az emberi nem: Az identitás határai a 

multikulturális nézőpontból” a nemhez és a testhez kapcsolódó kérdések megértésére fókuszál a 

különböző korokat és földrajzi területeket alapul véve. A szerző annak a szükségességét elemzi, hogy a 

queer elmélet képviselőinek értelmezésére támaszkodjunk a gender kategória újrafogalmazása során. 

Christoforo Spinella írása, az „Erő a fátyol alatt- nők az identitásválság szélén: Törökország” a 

törökországi gender, identitás és kultúra keresztmetszetével foglalkozik, abból a nézőpontból, hogy a 

török nők manapság a modernitás és a hagyományok közé szorultak. Jim Bender „Krónikus betegségek, 

testi fogyatékosság, és szexualitás: a rehabilitáció lehetőségei” című írásában azt az érzékeny kérdést 

vizsgálja, hogy a fizikai fogyatékosság és a krónikus betegségek hogyan hatnak a szexualitásra, valamint 

felhívja a figyelmet a rehabilitáció lehetőségeire és szükségességére.  Az „ A fogyatékosság az iszlám 

kultúrában” című cikk Inge Huysmans-tól példákat mutat az olyan muszlim családoknál megjelenő 

különböző mintázatokra és válaszadási stratégiákra, ahol fogyatékos gyermekek vagy családtagok élnek, 

azzal a céllal, hogy bemutathassa, hogy a fogyatékosság megközelítése mennyire változatos, és hogy ezek 
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között nem létezik egy specifikusan muszlim megközelítés.  Naveed Baig és Stephanie Torbøl az „Egy 

etnikai kutatócsoport tapasztalatai- inspiráció egészségügyi és szociális intézmények számára” című 

írásában a vallási mérlegelést, és a betegek saját vallási erőforrásait mutatja be, mint egy lehetőséget és 

erőforrást a gyógyulási folyamatban. Végül a „Nők, kultúra, depresszió” szerzője, Birgit Petersson a 

kulturális és a nemhez kapcsolódó különbségekre a depresszióval kapcsolatos statisztikai elemzéseken 

keresztül reflektál. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nyugati diagnosztikai módszerek a mentális 

rendellenességek esetében nem veszik figyelembe a kulturális különbségeket. 

 

Innovatív gyakorlatok 
Abból a célból állítottuk össze, hogy mind szélesebb körben elterjedhessenek azok az egészséggel, a 

szexualitással, a testtel és a gender (nemi szerepek) témakörével foglalkozó tréningeken alkalmazható 

gyakorlatok, melyek érzékenyen reagálnak a kulturális különbségekre, s melyek már korábban is nagy 

hatásúnak bizonyultak az Európai Unión belül és kívül egyaránt. A megjelenő témák és megközelítések 

sokszínűsége, valamint a módszertan területén mutatkozó változatosság biztosítja, hogy a gyűjtemény 

számtalan célcsoport (felnőttképzés területén dolgozó képzők, tanárok, szociális munkások, nyelviskolai 

tanárok stb.) érdeklődésére számot tarthat. Annak érdekében, hogy biztosítsuk, a gyűjtemény valóban 

megfelel a felhasználói igényeknek, partnereinket a kutatás fázisában arra kértük, kvalitatív eszközökkel 

válasszák ki és értékeljék a jó gyakorlatokat. Az osztályozás három szempont szerint zajlott: tartalom, 

módszertan és gyakorlati alkalmazhatóság. Olyan gyakorlatokat válogattunk össze, melyek szemléletükben 

a kulturális sokszínűség nemzeti és etnikai különbségeken túlmutató dimenzióit is tükrözik, tehát nem 

sorolják az egyént szigorúan meghatározott kulturális csoportokba, hanem elismerik a kulturális identitás 

szubjektív természetét. Ezek a gyakorlatok az informális tanulás eszközeivel segítik elő a párbeszédet, 

mindenkor tiszteletben tartják az egyén integritását, innovatívak és befogadó szemléletet képviselnek. A 

gyűjteményt oly módon állítottuk össze, hogy a jó gyakorlatok más felnőttképzési helyzetekben is 

hatékonyan alkalmazhatóak legyenek. 

 

Módszertani eszközök 
Az egyes témákhoz tartozó utolsó rész olyan gyakorlati eszközök bemutatása, amelyet nemzeti és 

nemzetközi képzés kereteiben is kipróbáltunk. A legtöbb módszert maguk a BODY projekt partnerei 

fejlesztették a BODY eredményeit alapul véve. Ahol máshonnan kölcsönzött elemek vannak, azok forrását 

lehivatkozzuk. A képzéseink modulárisak voltak azzal a szándékkal, hogy azt a későbbiekben elemeikre 

bontva külön-külön, akár témáként is fel lehessen használni más képzési helyzetben is.  Moduljaink témái 

a test, a non-verbális kommunikáció, egészség, fogyatékosság, nemiség és szexualitás. Minden modul 

reflektál a maga területén értelmezett diverzitásra: kulturális, etnikai, vallási, testi normalitás vagy 

szexuális orientáció kérdésében. Ez a szerkezet azt is lehetővé teszi, hogy a fenti területek bármelyikén egy 

bevezető kurzus részévé tehető legyen. A képzés pedagógiai szemléletét tekintve interkulturális és nem-

formális tanulási módszereket használt, interaktív feladatokkal, aktív részvétellel, amiben a képzőknek 

elsősorban facilitátori szerepe volt. Ennek a résznek talán a legfontosabb feladata, hogy olyan gyakorlati 

eszközöket adjon más képzők kezébe, amelyekkel a résztvevők interkulturális kompetenciái fejleszthetőek 

lesznek – annak tudatosítására, hogy milyen kulturális hátizsákkal érkezünk minden egyes interakcióba 

(milyen értékeket, normákat, kommunikációs szokásokat stb. hordozunk magunkkal). Mindezek mellett a 

felismerésen túl képesek legyünk ezek működési mechanizmusát az egyes konkrét helyzetekben is 

dekódolni, megfelelő hipotéziseket kidolgozni majd ezeket erőforrásként használni a másikkal való 

közeledés és a kölcsönös megértés irányába.  
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 BODY egészség koncepciója 

A BODY projektben nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szakmai 

kompetenciáknak a fejlesztésére, amelyek segítenek a 

munkahelyeken előforduló kultúraközi helyzetek kezelésében. Erre 

a kompetenciára Európa szerte egyre nagyobb igény jelentkezik nemcsak az 

oktatási, képzési szektorban, de az egészségügyben és a szociális területeken is. 

A BODY projektben fontosnak tartjuk a testi, non-verbális és az interkulturális 

kommunikáció metszésterületeit. Az egészségügy területén ebben a 

megvilágításban különösen hangsúlyosan jelentkeznek a testtel kapcsolatos 

kulturális eltérések. A test eltérő kulturális felfogásaiban gyökerezik sok 

egymástól különböző test és egészség interpretáció, előítélet és félreértés. 

Ahogy az egészség, úgy a betegség definíciója is kulturálisan meghatározott, 

amihez holisztikusan kell közelítünk, hogy képesek legyünk az egyének 

egészséggel kapcsolatos helyzeteinek, felfogásainak, hiteinek, véleményeinek 

megértésére. A mentális egészség például kultúránként mást és mást jelent. 

Ugyanúgy, ahogy a testre kultúránként más és más szabályok vonatkoznak, más 

tabuk jellemzik a különféle testrészeket. Ezek a különbségek azonban hatással 

lehetnek nemcsak képzési szituációkban, de a legtöbb, emberekkel foglalkozó 

szakmában.  

 

 

 

 

A 
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EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS KRITIKUS INCIDENSEK 
 

 

Full Reader of Critical Incidents related to HEALTH 

 

 

 

Kutatási eredmények 
A kulturális különbségek hatásai az EGÉSZSÉGRE 

 
Az egészség témájában gyűjtöttük össze a legkevesebb kritikus incidenst, az 5 résztvevő országból 

mindössze 7-et. Ilyen kis mintából nehéz bármilyen mintázatra következtetni, mégis megállapíthatjuk, hogy 

ezen témában az összes incidens azonos irányba mutat. A Drog (Mo.) című eset felveti a kérdést: Hogyan 

tarthatja egy család elfogadhatónak a kábítószerhasználatot és támogathatja benne lányát? A Becsomagolt 

babákban (D) megjelenő szituáció a csecsemőgondozást és általában véve a szülést övező kulturális 

szokások közül mutat be egy példát.  A kérdéskörrel kapcsolatos rituálék és előírások bámulatos 

változatosságot mutatnak a szabad választás (vagy épp ennek korlátai), a szoptatással kapcsolatos tabuk és 

előírások vagy épp az alvási szokások tekintetében. A Lepecsétlet ajkak (Oo.) felveti a kérdést: Hogyan 

érthető meg, ha egy tett mögött húzódó motívumok a szituációban, az egyén kultúrájában vagy épp egy 

traumatikus pszichés állapotban keresendők. A Víz (Fr.) című incidensben a spirituális és fizikai szükségletek 

fontossági sorrendjének kérdése merül fel: Tekinthetünk-e előbbre valónak spirituális jellegű vagy vallási 

előírásokat, mint nagyon is objektív testi szükségleteinket? Ehhez némiképp kapcsolódva az Abortusz (Mo.) 

incidens azt a kérdést tárgyalja, mit tehet egy kezelőorvos, ha az abortusz vallási okok miatt nem 

lehetséges, bár a terhesség mind szociálisan, anyagilag és pszichológiailag is súlyos terhet jelent a 

szülőknek? Hasonlóan a Fogamzásgátlás (Fr.) is egy számos vallás által tiltott gyakorlatot tárgyal.  Végül a 

Hospice (D) című történet példázza milyen szabályok befolyásolják viselkedésünket a betegséggel és halállal 

szembesülve. 

 

KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK AZ EGÉSZSÉG TERÜLETÉN  

 

Belgium Dánia Franciaország Magyarország Olaszország 

 Hospice Víz Abortusz Lepecsételt ajkak 

 
Becsomagolt 
babák 

Fogamzásgátlás Kábítószer  
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Kritikus incidens: VÍZ 
 

Begyűjtő szervezet: Elan Interculturel, Franciaország 

KRITIKUS INCIDENS RÖGZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgáskorlátozottak Általános 

interkulturális 

Test/fizikai 

sport 

MÁS 

 x      

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

egészség 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

38 éves mozgásterapeuta nő (mozgással, koordinációval és testtudatossággal 

kapcsolatos problémákban segít). Részidőben dolgozik egy kórházban és 

magánpraxisban. Párkapcsolatban él egy fiatal fizikoterapeutával. Poitiers-ből 

származik, tíz éve Párizsban él. Politikai nézeteit tekintve mérsékelt 

baloldalinak tartja magát. Szülei mindketten egészségügyi dolgozók 

(édesanyja ápolónő, apja fizikoterapeuta). 

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

18 éves, elefántcsontparti lány. Gyakorló muszlim hívő. Viszonylag homogén 

kulturális közegből származik (nyugat-afrikai bevándorlók). A relaxációs 

workshopon orvosa tanácsára vett részt, miután hátfájásra panaszkodott. 

1. A TÖRTÉNET részletei 

Mozgásterapeuta nő Párizs egy északi elővárosában található stúdiója. A terem kb. 30 m². A berendezést 

csupán néhány tornalabda alkotja.  A narrátoron kívül öt nő van jelen: egy 18 éves, ketten 30 év körüliek, 

ketten 45 éves körül vannak.  A csoport etnikai tekintetben heterogén volt (3 francia és 3 bevándorló). A 

résztvevők a padlón, körben foglaltak helyet, hol ülve, hol fekve, hol a labdákon a gyakorlat típusától 

függően.  Az oktató körbe járt a teremben ellenőrizendő, hogy a résztvevők helyesen végzik-e a 

gyakorlatokat, szükség esetén kijavítva őket. 

Ami a résztvevők etnikai csoportjait illeti: a bevándorló nők és a fiatal lány mindannyian egykori francia 

gyarmatokról érkeztek (Elefántcsontpart, Tunézia, Algéria). 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

Kínosan éreztem magam, hiszen az volt az érzésem, hogy a résztvevő leértékeli a szakmai hozzáértésem 

és semmibe veszi a szabályaim. Ellentmondásos érzéseim támadtak: egyszerre éltem át haragot és 

aggodalmat. Haragot, mert a lány nem hallgatott rám, és aggodalmat, hogy esetleg elájul. Távozásakor 

erősen feldühített, hogy diszkriminációval vádolt. Zaklatott voltam.  

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

A narrátor számára ugyan nagyon fontos a személyes hit és a spiritualitás, mégis van számára egy 

bizonyos határ: a testi egészség. A fizikai jóllétnek mindenkor elsőbbséget kell élveznie, lévén a teljes 

spirituális élet alapja.   

Ezen kívül egy tréning vagy workshop során elengedhetetlen a szabályok követése. Az oktató tanácsait, 

instrukcióit komolyan kell venni, különben az egész értelmét veszti. Ha valaki számára vallásos hite 
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valamely eleme nem összeegyeztethető egy adott workshop szabályaival, akkor ezt felismerve távol kell 

maradnia.  

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

A narrátornak negatív benyomása alakult ki a lányról, amiért az nem vett tudomást szabályairól és mert 

diszkriminációval vádolta. Egy hitéért bármire képes fanatikusként tűnt fel a narrátor szemében. 

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez 

és végeredményben a narrátor élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

Vallás: Cselekedeteink alapja, vezet és védelmez. Minden korban mindenütt jelen van, keretrendszert 

alkot.  

Ivás, rehidratálás: Fontos, ám nem mindig elengedhetetlen. A ramadan során a híveknek lehetőségük 

van az egész napra elegendő mennyiségű italt és táplálékot fogyasztani az éjszaka folyamán.  

Izzadás: Melegben természetes jelenség, nem tekinthető az eszméletvesztés előjelének.  

A muzulmán lány döntésének tiszteletben nem tartása és az ivás és pihenés feltételül támasztása a 

gyakorlat folytatásához diszkrimináció volt a francia nő részéről. 

Úgy tűnt a lányt erős vallásos és személyes meggyőződés vezeti. 

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

Valóban nehéz feladat meghúzni a határt mások választásainak tiszteletben tartása és szakmai felelősség 

között. Felvetődik a kérdés: Lehetséges, hogy a spirituális szükségletek előrébb valóak legyenek a 

testieknél? A másik felmerülő dilemma az oktató joga, hogy a résztvevők védelmében meghatározzon 

bizonyos szabályokat az általa vezetett foglalkozásokra vonatkozóan valamint a résztvevők azon joga 

közötti feszültség, hogy felnőtt létükre saját felelősségükre belátásuk szerint cselekedhessenek.  

MÁS, EHHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ 

A fiatal nő nem jelent meg többé a workshopon. A fizikoterapeuta mindmáig kitart álláspontja mellett. 

 

 

 

Kritikus incidens: HOSPICE 
 

Begyűjtő szervezet: MHT Consult, Dánia 

KRITIKUS INCIDENS RÖGZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgáskorlát

ozottak 

Általános 

interkulturális 

Test/fizikai 

sport 

MÁS 

    x   

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

 Professzionális vagy otthoni ápolás halálos beteg családtagok 

esetében 

 A betegséggel, testtel, halállal kapcsolatos attitűdök  

 Személyes identitás 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

A narrátor 38 éves, hospice-ban dolgozó dán nővér. Nukleáris családban él 

férjével és három fiukkal. Sok dánhoz hasonlóan katolikus háttérrel 

rendelkezik, ám nem aktív hívő. 
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A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

A többi szereplő:  

a) 72 éves, hospice ápolásra szoruló japán nő 

b) A beteg fia, aki körülbelül egyidős az ápolónővel. Nem tudni, hogy a 

család egyetlen felnőtt korú gyereke-e, de annyi biztos, hogy az 

egyetlen aki Dániában tartózkodik. 

Japánok lévén feltételezhetően sinto vagy buddhista felekezetűek, ám a dán 

ápolónőhöz hasonlóan ők sem aktív hívők.  

A TÖRTÉNET ismertetése 

Koppenhága körzetében dolgoztam egy hospice otthonban ápolónőként. Egy nap egy végső stádiumban 

lévő japán nőt vettünk föl.  Nem részesíthettük azonban a szokásos, teljes körű ápolásban, mivel a fia - 

ahogy hamarosan tapasztaltuk- napi 24 órában mellette kívánt maradni. Ragaszkodott hozzá, hogy ő 

maga gondoskodjon édesanyjáról. Hiába győzködtük, egyedül az édesanyja számára fájdalmas eljárások 

elvégzését volt hajlandó ránk hagyni.  

1. A TÖRTÉNET részletei 

Az incidens egy Koppenhága körzetében található magán hospice-ban zajlott le. Dánia többi magán 

egészségügyi intézményéhez hasonlóan ez is kitűnően felszerelt, magas szakmai színvonalat képviselő 

intézmény. A díj magában foglalja a teljes kezelés és ellátás költségeit. Nem ismert hány beteg volt épp 

az intézményben, de általánosságban igaz, hogy a dániai hospice-ok kis beteglétszámmal működnek. 

Nem tudni mióta élt a japán család Dániában. A nővér elmondása szerint más betegeket is ápolt az 

incidens idején. 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

A nővér –kollégáihoz hasonlóan- akadályoztatva és mintegy korlátozva érezte magát hivatása 

végzésében.  

Mindez oda vezetett, hogy úgy érezte, szakmai identitása és kompetenciája kérdőjeleződött meg. 

A tehetetlenség érzésével töltötte el, hogy nincs lehetősége a saját professzionális mércéje szerinti 

legjobb ellátásban részesíteni az asszonyt. 

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

Szakmai identitás: 
Ápolónőként a narrátor feladata, hogy a hospice rendszerében segítse a beteget. A tudat, hogy valaki 
más átvette ezen feladatát azt az érzést keltette benne, hogy szakértelme és szakmai identitása egyaránt 
megkérdőjeleződött. 
Szakmai tekintély: 
A doktorok és ápolónők autoritása a gyógyítás világában még mindig egyértelmű. A japán férfi 

viselkedése tehát egy a dán viszonyok között hagyományos autoritással szembeni tiszteletlenségként is 

értelmezhető.  

A betegséggel, testi leépüléssel és halállal kapcsolatos attitűdök: 

A nyugati társadalmak laikus tagjai számára a betegség, fizikai hanyatlás és halál távoli, idegen 

jelenségek. Az emberi élet ezen alapvető állomásai úgyszólván intézményesültek. Eszerint a paradigma 

szerint a gyerekeknek –legyenek akár felnőtt korúak is- nem szabad látniuk szüleik vagy más hozzájuk 

közelálló személyek haldoklását. A testi leépülés és a halál kérdései jóformán tabunak számítanak. 

Családszerkezet, gyermekek szerepe: 

A nyugati/dán család nukleáris család, amely azt is jelenti, hogy a különböző generációk nem állnak olyan 

szoros kapcsolatban egymással, mint korábban. Általában véve elmondható, hogy a családtagok közti 

viszonyokat ma kevésbé jellemzi a kölcsönös függés. Ez a helyzet adja a keretet a betegség és halál 
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széleskörű intézményesüléséhez. 

Individualizmus: 

Ezen felül a családszerkezet, melyben csökkent mértékben van jelen a tagok egymással szembeni 

felelősségvállalása implikálja, hogy tagjainak jogában áll, hogy saját szükségleteik kielégítését helyezzék 

előtérbe. Ilyen értelmezés szerint a beteg anya éjjel nappal való ápolása inkább áldozatnak tűnik, mint 

haldokló szerettünk ápolására irányuló természetes belső késztetésnek.  

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

Saját, nyugati szemszögükből nézve a nővérben és kollégáiban az a benyomás alakult ki, hogy az asszony 

valamiképpen uralkodott fián, mintha csak nem engedélyezte volna számára, hogy saját élete legyen. 

Kapcsolatuk azt a benyomást keltette, hogy az anya túlzott elvárásokat és követeléseket támaszt fiával 

szemben. 

A fiú ugyanakkor túl készségesnek tűnt. Olyannyira, hogy a hospice dolgozói bizonyos mértékig lenézték, 

noha nyilvánvalóan tudatosan felfüggesztette saját életét erre az időszakra. Viselkedését felnőtt férfi 

létére saját szükségletei kielégítésével kapcsolatos kudarcaként értelmezték. 

Az intézmény dolgozóinak hozzáállása a családhoz ha nem is egyértelműen negatív, de általában véve 

igen szkeptikus és távolságtartó volt.   

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez 

és végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis !) 

Az interpretáció két lehetséges irányban haladhat: 

 Családi 

 Gazdasági 

A családi értelmezés szerint elmondhatjuk, hogy a japán/ázsiai családok alapvetően más 

hagyományokat, értékeket, szokásokat követnek a családtagok egymással szembeni kötelezettségei 

tekintetében. Pl.: 

- Az idősebbek és a szülők tisztelete 

- A család közös érdekeinek előtérbe helyezése az egyéni érdekekkel szemben 

A családokon belüli hierarchia ma is gyakran erőteljesen működik. Ennek szellemében az idősek 
megkülönböztetett tiszteletnek örvendenek, a fiataloknak pedig kötelességük a nekik való 
engedelmesség. 
A gazdasági értelmezést követve elmondható, hogy a japánok fizetős betegellátási rendszerhez vannak 

szokva. Ez rendszerint nagy anyagi terhet jelent a család számára, melyet a tagok esetleg úgy próbálnak 

mérsékelni, hogy bizonyos feladatokat maguk látnak el a beteg körül.  

Valószínűnek látszik, hogy a japán férfi nem csak családi és kulturális okokból ápolta édesanyját a 

hospice-ban, hanem pénzügyi megfontolásból is.   

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

Először is fontos dilemmát vet fel a a japán/ázsiai család normái és tradíciói és a családtagokról való 

gondoskodást az állam feladatává tevő dán/nyugati szociális ellátórendszer között fenálló szakadék. Az 

incidens rámutat milyen fontos a más normákkal, tradíciókkal, elvárásokkal kapcsolatos tudatosság a 

betegellátásban. 

Figyelmet kell ezen kívül fordítanunk a férfi viselkedése mögött jelen lévő gazdasági megfontolásokra is. 

Feltételezhetően azt hitte ugyanis, hogy csökkentheti édesanyja ápolásának költségeit a hospice-ban, ha 

bizonyos vele kapcsolatos teendőket magára vállal. Ez felveti a kérdést: vajon megfelelő módon volt-e 

informálva a férfi a dán egészségügyi ellátás működéséről? 
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INNOVATÍV GYAKORLATOK kulturális diverzitás figyelembe 
vételére – az EGÉSZSÉG területén 

 
 

A következő gyakorlatok rövid összefoglalók;  
a teljes leírás letölthető angol nyelven:  Innovatív gyakorlatok gyűjteménye 

 

Interaktív  ONLINE eszköz az egészséggel kapcsolatos  

jó gyakorlatok vizuális bemutatója 

 

  CSERE CSAJOKNAK 

Kárcsökkentési tűcsere program nők számára - Intervíziós esetmegbeszélés 

Budapest, Magyarország 

 

A rendszeres közös esetmegbeszélések gondolata több okból is felmerült a Nőnap programban dolgozó női 

munkatársakban: (1) a szociális munkások egymásnak adott visszajelzései segítik a női kliensek speciális 

igényeinek hatékonyabb kezelését (2) a hatékony segítségnyújtás szempontjából elengedhetetlen a kliensek 

kulturális hátterének (etnikai hovatartozás, szociokulturális háttér, gender, családi helyzet stb.) 

megvitatása, közös elemzése – ennek érdekében speciális fórumot hoztak létre (3) felismerték annak 

fontosságát, hogy elősegítsék a szociális munkások saját érzelmeikkel és kulturális, szociális hátterükkel és 

magánéletükkel kapcsolatos önreflexióját, hiszen ezen területek mind befolyással vannak a kliensekkel 

végzett munkájukra. 

 

Kapcsolat: Kováts Virág, kovats.virag@gmail.com,  +3630 421 5898 

Weboldal: http://www.kekpont.hu  

 

  A VALLÁSOK KÖZTI TALÁLKOZÓ EGYESÜLETET HADASSAH EIN KEREM CSOPORTJA 

Egyenlőség az egészségben Izrael nemzetiségeinek - A kulturális kompetencia fejlesztése 

 Jeruzsálem, Izrael 

 

A Vallások Közti Találkozó Egyesület (Interfaith Encounter Association) rendszeresen szervez különböző 

témájú encounter csoportokat, beszélgetéseket, valamint ad ki ezekhez kapcsolódó tanulmányokat. A 

kulturális kompetencia kérdése Izraelben viszonylag új témának számít, s mint ilyen egyenlőre nem jelent 

meg az egészségügyi képzésben. Az egészségügyi dolgozók döntő többsége tehát nem rendelkezik 

szükséges kulturális kompetenciával. Dr. Anita Noble alapította az első vallások közötti csoportot 

egészségügyi dolgozók számára Izraelben. E csoport a párbeszéd elősegítésére jött létre, miután felkereste 

a Vallások Közti Találkozó Egyesületet. A fórum egészségügyi dolgozóknak biztosít lehetőséget, hogy a 

munkájuk során felmerülő kulturális kérdésekről beszélgessenek, és kulturálisan kompetens megoldásokat 

találjanak. 

 

Kapcsolat : Yehuda Stolov, yehuda@interfaith-encounter.org 

Weboldal : http://interfaithencounter.wordpress.com  

 

 

 

 

 



 
 

Felnőttképzők kézikö  

www.bodyproject.eu 
 

29 
 

  MOTIVÁCIÓ AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉRE 

Elsinore, Dánia 

A migráns nők körében igen magas a különböző egészségügyi panaszokkal szakemberhez fordulók aránya, 

gyakori jelenség azonban, hogy nem követik az orvosi előírásokat. A szervezet D-vitamin segítségével 

igyekszik elősegíteni a csoport számára az egészséggel kapcsolatos fogalmak megértését, és megfelelő 

alkalmazását.  

Kapcsolat: Elisabeth Vedel, eve@horsholm.dk 

Weboldal: http://www.mhtconsult.dk 

 

 KÖNNYÍTENI EGY ,,SÚLYOS PROBLÉMÁN “ 

Dánia 

A ,,súlyproblémával” küzdő emberek jellemzően bűntudatot és stigmatizációt élnek át, és gyakran még 

professzionális segítséggel sem képesek jelentős fogyást elérni. Ez a tréning újraértelmezi a társadalom 

,,túlsúllyal” kapcsolatos uralkodó diskurzusait és narratíváit. 

Kapcsolat: Susanne Kaastrup, kaastrup@kaaberkaastrup.dk, Anne Kaaber, kaaber@kaaberkaastrup.dk 

Weboldal: http://www.kaaberkaastrup.dk/profiler.php 

 

  HANGOK ÉS VÁLASZTÁSOK: KÉPEK A SZOPTATÁSRÓL  

Franciaország 

A gyakorlat célja párbeszéd elősegítése az egészségügyi szakemberek és a várandós/új anyák között 

gyermekeik etetésével kapcsolatban. A fotó-nyelv módszer használatával az egészségügyi szakemberek 

különböző kultúrák szoptatási szokásairól mutatnak be képeket az anyáknak. A képek célja párbeszéd 

indítása a szoptatást körülvevő hiedelmekről és annak elősegítése, hogy a résztvevő nők elegendő 

információ birtokában dönthessenek arról, hogyan kívánják csecsemőjüket táplálni. 

Kapcsolat: VéroniqueBlouet, Veronique.blouet@valdoise.fr  

Weboldal: http://www.codes91.org/content/heading1739/content19687.html 

 

  A TEST IS  

Egészségmegőrzési program fiatal bevándorlók és fiatal bevándorlókkal foglalkozó szakemberek részére 

Belgium  

 

A fiatal bevándorlók Belgiumba érkezve gyakran nehéz helyzetben találják magukat, melyben egyedül kell 

megbírkózniuk az új környezetükben tapasztalt eltérő körülmények, életstílus és normarendszer okozta 

sokkal. Egy ilyen bizonytalan élethelyzet egyaránt veszélyeztetheti testi, pszichés és szociális egészségüket, 

ami számtalan problémához, nemkívánt terhességhez, háztartási balesetekhez, étkezési zavarokhoz stb. 

vezethet. Jelen projekt fontos kiindulási pontként szolgál a csoporttal dolgozó egészségügyi dolgozók 

számára. Célja párbeszéd elősegítése a testhez kötődő témákban: érzelmi és szexuális élet, háztartási 

balesetek, higiénia, önértékelés, stb. 

Kapcsolat: Marjolaine.lonfils@cultures-sante.be 

Weboldal: http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html 
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ANTOLÓGIA - Egészség 

 
 

Teljes antológia letölthető PdF dokumentumban 

 

 

 

Egy etnikai kutatócsoport tapasztalatai – inspiráció egészségügyi és szociális 
intézmények számára 

Naveed Baig and Stephanie Torbøl 

 

Nem minden kultúra és társadalom rendelkezik az 

intézményes lelkipásztori tanácsadás 

hagyományával. Sok ország létezik, ahol a 

betegséghez és halálhoz kötődő kríziseket és 

gyászt a családok külső iránymutatás nélkül, 

maguk kezelik. Ám a családi és társadalmi 

kapcsolatok változásai nyomán sokak kénytelenek 

szoros családi és egyéb szociális kapcsolatok – 

például vallási közösséghez való tartozás – nélkül 

élni életüket. Erre a helyzetre világít rá 

fájdalmasan, mikor egészségügyi intézmények 

dolgozói azzal szembesülnek, hogy nincs kihez 

fordulni, mikor egy betegnek vagy épp 

hozzátartozójának betegségében vagy gyászában 

támogatásra lenne szüksége. A lelkipásztori 

támogatás és tanácsadás szükségessége gyakran 

különösen szembetűnő etnikai kisebbségek 

esetében, hiszen e csoportok szociális és vallási 

szükségleteit a közintézmények és szolgáltatások 

gyakorta figyelmen kívül hagyják. 

Jelen cikk a dán modell alapján létrehozott 

speciális Etnikai Kutatócsoport tapasztalatait veszi 

számba. A kutatócsoport célja, hogy olyan 

rendszeres önkéntes segítséget tegyenek 

elérhetővé ápoltak és hozzátartozóik számára, 

mely gyászfeldolgozásukban saját nyelvükön, 

vallási és kulturális hagyományaik keretein belül 

nyújt segítséget. Ez a kórházi személyzetnek adott 

iránymutatást is magában foglalja interkulturális 

kérdésekben. 

Egy etnikai kutatócsoport tapasztalatai – 

inspiráció egészségügyi és szociális intézmények 

számára  

Széles körben elterjedt meggyőződés, hogy az 

etnikai kisebbségek tagjai rendszerint kiterjedt 

kapcsolati hálóval rendelkeznek, és így nem 

szorulnak jószolgálati programok önkénteseinek 

támogatására. Jóllehet azonban, hogy bár a 

célcsoport tagjainak nagy része valóban 

rendelkezik szociális kapcsolatokkal, mégis 

előfordulhat, hogy az egyénnek igénye lenne rá, 

hogy egy semleges személlyel beszéljen, akivel 

esetleg megoszthat olyan problémákat, amiket 

családtagjaival nem feltétlenül szeretne. Emellett, 

bár a szociális kapcsolati háló kulcsfontosságú 

segítséget nyújt krízisek, gyógyulási időszakok 

vagy gyászfeldolgozás idején, mégsem mindig 

lehetséges a családtagok számára, hogy huzamos 

ideig a beteggel legyenek a kórházban, ápolási 

otthonban vagy épp otthonában. A nyolc órás 

munkarend sokak számára lehetetlenné teszi, 

hogy folyamatos ápolásban részesítsék beteg 

hozzátartozóikat. 

2008 közepe óta az Etnikai Kutatócsoport (EK) 

számtalan érdeklődő levelet kapott a célcsoport 

tagjaitól. Ezeket gyakran betegeknél és 

családjaiknál tett hosszú látogatások követték. 

Megkeresés érkezett egy szociális munkástól, aki 

egy női kliensét igyekezett rábírni, hogy létesítsen 

új szociális kapcsolatokat, miután családja 

öngyilkossági kísérlete után kiközösítette őt. Egy 

ápolónő gyakori dialízisre szoruló magányos férfi 

betege mellé keresett önkéntes látogatót. 

Számos megkeresés érkezett súlyos betegséggel 

küzdő gyermekek szüleitől, akik sajátjukhoz 

hasonló háttérrel rendelkező emberek 

támogatását keresték.   
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Egy orvos egy fiatal páciense miatt kereste meg 

az EK-ot. A fiatal nő kevesebb, mint egy év 

leforgása alatt kétszer kísérelt meg 

öngyilkosságot. Az orvos egy olyan személyt 

keresett, akivel betege rendszeresen beszélhetne, 

és aki gyakorlati ügyekben is segítségére lenne. A 

fiatal nőnek korábban nem voltak látogatói a 

kórházban, mivel családjával súlyosan 

megromlott a viszonya. A kijelölt önkéntes segítő 

ezután hetente két alkalommal látogatta a 

beteget a kórházban, emellett a vele foglalkozó 

szociális munkással is felvette a kapcsolatot. A 

szociális munkásnak azonban egyik öngyilkossági 

kísérletről sem volt tudomása, az önkéntes segítő 

ezért kezdeményezte, hogy lépjen kapcsolatba a 

kórház pszichiátriai osztályával. Amikor a nőt 

három nappal később kiengedték a kórházból, az 

önkéntes segítő egy, a szociális munkás által 

kiválasztott krízisközpontba kísérte. A központ 

munkatársaival folytatott megbeszélés után a nőt 

biztonsági okokból egy másik, 24 órás ügyelettel 

rendelkező központba vitték át. 

 

Az imám szerepe 

Az imámok központi szerepet töltenek be az EK 

munkájában, amennyiben egyszerre válaszolnak a 

betegek, családok és ápolók egzisztenciális, 

vallásos és spirituális igényeire. Az imám szerepe 

megfelel a kórházi lelkészének, emellett a kórházi 

személyzet számára számos kulturális és vallási 

kérdésben is hasznos iránymutatást adhat. Két 

szerepe (az általános beteglátogatási feladatok és 

az imám szerepe) fedi egymást, lehetséges 

azonban csupán mint beteglátogató/beszélgető 

önkéntesként vagy kifejezetten csak imámként 

igénybe venni szolgálatait. Az imámokat 

leggyakrabban haldoklókhoz hívják. Ezen 

esetekben feladata a Koránból való felolvasás a 

haldoklónak és a temetési előkészületekben való 

segítségnyújtás. Ezen kívül gyakran folytat 

beszélgetést a beteggel és családjával a felmerülő 

egzisztenciális és vallási kérdésekről, valamint 

bioetikai kérdésekben ad tanácsot. Az EK hindu, 

buddhista, zsidó és síita lelki-gondozók 

hálózatával áll kapcsolatban. 

Jelenleg a helyi hatóságok és kórházak nem 

rendelkeznek a kórházi imámok 

foglalkoztatásához keretet adó programokkal. 

Bizonyos osztályok alkalomszerűen hívnak el egy-

egy imámot (jellemzően egy közeli mecsetből), 

mikor igény mutatkozik rá. Néhány nagyobb 

kórház alkalmaz csupán kórházi imámot 

rendszeres munkaórákkal.   

Az imámok bevonása számos pozitív eredményt 

hozhat: 

Nő a kórházi személyzet kompetencia érzése, 

mivel a betegségek kapcsán felmerülő kulturális 

és vallási kérdésekben az imámhoz fordulhatnak 

tanácsért, gyakorlati segítségért. Szükséges az 

imám szerepének misztifikációtól mentes 

bemutatása a kórházi dolgozók számára, hogy 

kollégaként, egyenlő módon vehessen részt a 

közös munkában.  

A betegek és hozzátartozóik számára a biztonság 

és a megbecsültség érzését adja, hogy vallásuk 

képviselői jelen vannak, elérhetőek számukra a 

nehéz pillanatokban. 

Az imám megkönnyítheti az egészségügyi 

intézmény és a betegek/ hozzátartozók közti 

kommunikációt. Segíthet például megértetni egy 

olyan családdal az ápolási otthonok előnyeit és 

hátrányait, akik egyébként erős előítéletekkel 

viseltetnek a hasonló intézményekkel szemben, 

és kevéssé értik, miért kellene a kórházból egy 

otthonba költöztetni beteg hozzátartozójukat.   

Egy példa az interdiszciplináris együttműködésre: 

a pszichológus egy kórházi imámot is bevon egy 

pszichés problémákkal küzdő, nagyon 

introvertált, szuicid, a negyvenes éveiben járó 

arab családfő kezelésébe. Hármójuk első 

találkozása során az imám elbeszélget a 

pácienssel egzisztenciális problémáiról és 

Istenről. A férfi elmondása szerint 

elidegenedettnek érzi magát, életkedvét pedig 

teljesen elveszítette. Családjától is eltávolodott, 

ami súlyos bűntudatot okoz neki. Azt állítja, ha az 
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iszlám nem tiltaná az öngyilkosságot, már rég 

véget vetett volna életének. 

 

Gyakorlati eszközök egészségügyi dolgozók 

számára 

Az emberek egyenlők, ám különbözőek – ezt 

kezelésük során is mindig szem előtt kell 

tartanunk. Az egészségügyben dolgozó 

szakembereknek gyakorlati eszközökre van 

szükségük a munkájuk során felmerülő gyakorlati 

természetű problémák megoldására. Ilyen 

kihívást jelenthet például az etnikai kisebbségek 

tagjaival való interakció. Az egészségügyi 

dolgozók számára tartott tréningeken 

rendszeresen megfogalmazódott az igény: a 

szakemberek gyakorlati megoldásokat, hatékony 

eljárásokat szeretnének megismerni, melyek 

valóban megkönnyítik mindennapi munkájukat. 

Néha olyan kultúra-specifikus kérdéseket tesznek 

fel, mint: „Hogyan kezelik ezt a helyzetet a török 

vagy szomáli kultúrában?” Az általánosításokat 

kerülni kell, mégis, vannak esetek, mikor bizonyos 

szabályosságokat állapíthatunk meg (például a 

törökök nem esznek disznóhúst, mivel 

muszlimok), más esetekben azonban etikátlan és 

súlyosan szakmaiatlan általánosításokra 

hagyatkozni (például feltételezni, hogy a 

szomáliaiak kat függők). Véleményünk szerint a 

kultúrák közötti kommunikáció, mely minden 

szükségtelen általánosítást nélkülöz, a 

leghatékonyabb eszköz az intézményekben 

felmerülő esetleges félreértések feloldására.     

 

Több, mint egyetlen valóság  

Két ember élménye, mégha ugyanazt tapasztalják 

is, ugyanazon helyen és időben, nem feltétlenül 

azonos. Érzékleteink különböző szűrőkön 

haladnak át. Ilyen szűrők személyes 

meggyőződéseink, elvárásaink, ismereteink, 

hitünk, előítéleteink. Ezek együttesen alkotják az 

életről és a világról alkotott személyes 

térképünket. Ezzel magyarázható, hogy két beteg, 

akiket egyazon kórház azonos részlegén részesül 

ugyanazon személyzet azonos minőségű 

ellátásában, teljesen eltérő módon értékelheti 

tapasztalatait, és egészen eltérő reakciókat adhat. 

A sikeres kommunikáció feltétele tehát az egyén 

tapasztalatainak, hátterének mindenkori 

figyelembe vétele. 

Egy ápolónő bemegy egy operációra váró női 

páciens szobájába, hogy elmagyarázza neki a rá 

váró beavatkozás menetét. A beteg férje is jelen 

van. Az ápolónő először kézfogással üdvözli a 

beteget, ám amikor a férfihez fordul az nem 

hajlandó neki kezet nyújtani, majd szóban is 

megerősíti, hogy nőket nem üdvözöl ilyen módon. 

A nővér elmagyarázza, hogy az ő kultúrájában ez 

azt az üzenetet hordozza, hogy a férfi nem tiszteli 

őt, mint nőt. A beteg és férje válaszul elmondták, 

hogy származási országukban épp az számít egy 

nővel szemben tiszteletlenségnek, ha egy férfi 

kezet ráz vele. Végül mindannyian jót nevetnek az 

eseten. 

A nővér ebben a szituációban elmagyarázta a 

házaspárnak, hogyan értelmezte saját kulturális 

kódjai szerint a férfi reakcióját, anélkül, hogy 

ellenséges szándékot tulajdonított volna neki. 

Ezzel nyitva hagyta a férfi számára a lehetőséget, 

hogy megmagyarázza reakcióját, saját kulturális 

térképe alapján. Jóllehet, ez a párbeszéd három 

percet is igénybe vett, eredménye 

tagadhatatlanul pozitív a kezelés szempontjából, 

hiszen kialakult a megértés és közös nevetés 

légköre. Mégha nem is mindig lehetséges ilyen 

fajta beszélgetéseket lefolytatni hasonló 

esetekben – energia vagy idő hiányában – mégis, 

ez a gondolkodásmód segíthet elkerülni a 

felesleges ítélkezés, kölcsönös sértettség és rossz 

légkör kialakulását az egészségügyi 

intézményekben.  

 

Gyógyászati kultúra 

A különböző helyzeteket – természetesen – 

gyakran kultúránk szemüvegén át szemléljük. A 

gyógyászati kultúra esetében könnyen 

észrevehetjük, milyen különböző elvárásokkal 
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fordulnak egyes kultúrák az orvosokhoz, és 

mennyire eltérő módon viszonyulnak az orvosok 

betegeikhez. A Franciaországban bevett gyakorlat 

szerint például az orvos szinte mindig – még egy 

enyhe megfázás vagy kisebb fertőzés esetén is – 

gyógyszert ír fel: cseppeket az eldugult orra, 

toroksprét a torokfájásra, köptetőport a 

lerakódás kezelésére. Ebből kifolyólag egy francia 

páciens valószínűleg értetlenül fogadná, és a 

nemtörődömség jeleként értelmezné, mikor egy 

dán háziorvos hasonló panaszaira csupán némi 

pihenést és kamillateát javasolna, vagy ami még 

rosszabb, esetleg több testmozgást.  

Egyik eljárás sem szükségszerűen helyes vagy 

helytelen, hiszen mindkettő saját kulturális 

kontextusa elvárásait követi. A fontos, hogy az 

orvos figyelmet fordítson arra, mi állhat páciense 

esetleges elégedetlensége mögött és, hogy 

megértesse vele, miért döntött az adott kezelési 

mód mellett. Így elkerülhető, hogy a beteg olyan 

a következtetésekre jusson, mint: „Ez az orvos 

recept nélkül küld haza. Bizonyára azt hiszi, 

hipochonder vagyok.” vagy „A dán orvosok 

inkompetensek.”, az orvosok pedig elkerülhetik, 

hogy azt kelljen gondolniuk, hogy „A betegem 

elégedetlen. Bizonyára rossz orvos vagyok.” vagy, 

hogy „A franciák arrogánsak”. Ehelyett 

párbeszédet alakíthatnak ki, és tisztázhatják az 

esetleges félreértéseket. 

 

Etnikai fájdalom 

Egy másik, az etnikai kisebbségekkel való 

kommunikáció szempontjából releváns kulturális 

szűrő a betegségekhez, testhez és fájdalomhoz 

való viszony kultúra-specifikus természete, mely 

magában foglalja a fájdalom verbális 

kifejezésében tapasztalható jelentős kultúraközi 

eltéréseket. Hogyan fejezhető hát ki verbálisan a 

fájdalom? 

 

Az „etnikai fájdalom” (ethnic pain) a kórházakban 

elterjedt kifejezéssé vált – különösen a jelentős 

idői nyomás alatt dolgozó osztályok dolgozói 

körében. Az itt dolgozó szakembereknek ugyanis 

komoly nehézséget okoz, hogy bizonyos betegek 

fájdalmukat számukra szokatlan módon – 

gyakran zavarbaejtően nyíltan, vagy az általuk 

megszokottnál kevésbé orvosi nyelven – fejezik ki. 

A „égő érzés a testben” kifejezés értelmezése 

többször felmerült az EK tréningjein résztvevő 

egészségügyi dolgozók körében. 

A jelenség hátterében nehezen megoldható 

kommunikációs probléma áll. Az osztályok 

dolgozóinak gyakran nincs ideje, megfelelő 

eszközkészlete és elegendő energiája, hogy 

megbirkózzanak a helyzettel, míg a páciensek 

kommunikációs képességét a szituáció ideje alatt 

átélt testi gyengeség, kiszolgáltatott helyzet és 

félelem mind rontja. 

„Én személy szerint nem szeretem az ’etnikai 

fájdalom’ kifejezést, mégis használom. 

Egyszerűen mert mindannyian értjük a 

kollégáimmal, mire vonatkozik.” –ismerte el egy 

ápolónő egyik tréningünk során. Úgy érzi, a 

névadással kezelhetőbbé teszi a számára 

érthetetlen helyzeteket, és egyszersmind 

kisebbíti jelentőségüket, védekezve a 

destabilizálódással szemben. Ez egy természetes 

védekező mechanizmus, mely megóv a 

kezelhetetlen frusztrációtól, tehetetlen 

bénultságtól, és amely a probléma megoldásának 

első lépését jelentheti. Hiszen egy probléma 

megnevezése az első lépés láthatóvá tétele és a 

róla való diskurzus elindulása irányában. A 

legfontosabb, hogy beszéljünk a kérdésről. 

Másképp az ehhez hasonló kifejezések csupán a 

valódi probléma elfedésére szolgálnak.   

A kommunikációs probléma megoldása, a beteg 

gyenge, kiszolgáltatott állapotára tekintettel, a 

kórházi dolgozók felelőssége. Fontos a „szokatlan 

viselkedés okozza a problémát” szemlélet helyett 

annak belátása, hogy a nehézség valójában 

kommunikációs kompetenciáink hiányosságaiból 

ered. Segít, ha a kapcsolatról és a másik fél 

személyiségéről szóló következtetések helyett („ő 

egy ilyen ember”) a viselkedésre fókuszálunk 

(„most így viselkedik”) valamint, ha nem vonunk 
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le a másik személyére vonatkozó messzemenő 

következtetéseket („ez az ember rosszindulatú, 

mert sosem mosolyog”).  

Kultúrák közötti kommunikáció 

A kultúrák közötti kommunikáció (interkulturális 

kommunikáció) terminusa különböző kulturális 

háttérrel rendelkező emberek különféle szociális 

és kulturális kontextusokban létrejövő 

kommunikációját jelöli (Jensen, 2001, 45. o.). 

A kultúra meglehetősen tág és rugalmas fogalom. 

Magában foglal szokásokat, hiteket, művészeti és 

más emberi produktumokat, melyeket egy adott 

embercsoport egy adott időszakban létrehoz. 

Mint ilyen, a kultúra olyasmi, amivel mindannyian 

rendelkezünk, mégha ennek nem is vagyunk 

mindig tudatában. Azért fontos a 

kommunikációra fókuszálnunk, mert egyrészt az 

egészségügyi dolgozók számára komoly 

próbatételt jelentenek a nyelvi nehézségek 

etnikai kisebbségekkel való munkájuk során (ami 

gyakran nonverbális kommunikációs eszközök 

alkalmazását teszi szükségessé), másrészt mert az 

egészségügyben gyakori jelenség, hogy a 

kommunikációval kapcsolatos nehézségekért és 

bizonytalanságért a másik fél eltérő kulturális és 

vallásos hátterét teszik felelőssé. Ha például a 

kórházi dolgozók azt tapasztalják, hogy egy beteg 

családja az általuk megszokottól eltérő 

hanglejtést használ, más szabályokat követ a 

szemkontaktus területén, más gesztusokat, 

mimikát használ, ezt gyakran a család idegen, 

távoli kultúrájának tulajdonítják. Hajlamosak 

elfelejteni, hogy az emberek különbözőek és, 

hogy kommunikációs stílusukat számtalan 

tényező – műveltség, neveltetés, kapcsolatok, 

tapasztalatok stb. – befolyásolhatja. 

 

Az interkulturális kommunikáció elsajátításával a 

kórházi dolgozóknak lehetősége nyílik „egyenlő 

párbeszéd” kialakítására betegeikkel, ami 

nagyban megkönnyíti a nehéz helyzetek 

kezelését, a páciensek igényeinek mélyebb 

megértését és jobb ellátását. Ha a bizalom 

légköre kialakul, sokkal könnyebbé válik a 

stresszmentes párbeszéd, akár érzékeny témákról 

is. A felek bizonytalansága és szorongása odáig 

fokozódhat, hogy kölcsönösen felhagynak a 

kommunikációra tett kísérletekkel. Seneca 

szerint: „Nem azért nem merjük, mert nehéz, 

hanem azért nehéz, mert nem merjük”. Ha 

erőfeszítést teszünk és figyelmet szentelünk olyan 

dolgoknak, melyek számunkra idegennek tűnnek 

(mint pl. mások szokatlan hozzáállása 

betegségükhöz) és elfogadóbb módon szemléljük 

környezetünket, jóval könnyebbé válik 

kommunikálni – akár olyan emberekkel is, 

akiknek a nyelvét sem beszéljük. Ez nem jelenti 

azt, hogy feltétlenül egyet kell értenünk a másik 

életmódjával, viselkedésével, csupán annyit, hogy 

kapcsolatunk mindenkor a kölcsönösségen és 

párbeszéden alapszik. A kultúra és a különbségek 

ugyan fontos szerepet játszanak a 

kommunikációval kapcsolatos kérdésekben, 

mégis fontos, hogy gondolkodásunk 

középpontjában az egyén álljon, ne vallása és 

kulturális háttere. 

A spiritualitás felmérése 

A spiritualitás felmérése általánosan elterjedt a 

pszichoterápiák területén az Egyesült 

Államokban, de más nyugati országokban is mind 

jellemzőbbé válik. Az eljárás a páciensek és 

hozzátartozóik spirituális igényeinek kérdésére 

vonatkozik. Célja, hogy segítsen a terapeuták és 

más segítő szakemberek számára feltárni 

pácienseik panaszai és spirituális vagy vallásos 

meggyőződéseik közti esetleges kapcsolatot 

(Frame, 2003). A szakembereket arra bátorítják, 

hogy e kapcsolat feltárása érdekében 

alkalmazzanak semleges, elfogadó nyelvezetet, 

olyan kifejezéseket használva, mint „vallásos 

közösség” („egyház” helyett), „spirituális vezető” 

(„pap” helyett) vagy „felsőbb hatalom” („Isten” 

helyett). A megközelítés lényege nem az, hogy 

egyet kell értenünk minden életszemlélettel és 

vallási meggyőződéssel, hanem sokkal inkább az, 

hogy az egészségügyi dolgozók felfedezhetik és a 

gyógyulás érdekében erőforrásként használhatják 
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pácienseik spiritualitását. A palliatív ellátásról lásd 

az alábbi weboldalt:  

endlink.lurie.northwestern.edu. (az oldalt az 

Northwestern Egyetem (Egyesült Államok) 

rákkutatási központja hozta létre).  

 

További célok: A vallás és spiritualitás mint 

erőforrás a beteg számára 

Az egészség és betegség jelentőségének 

tisztázása a páciens hite viszonylatában, mivel a 

vallásos hit és spiritualitás általános meggyőződés 

szerint a testi és fizikai jólléthez kötődik (Frame, 

2003). A vallásos és spirituális hit akár negatív 

hatásként is jelentkezhet, amennyiben a 

betegségeket időnként büntetésnek vagy démoni 

megszállásnak tekintik. E meggyőződések súlyos 

következménnyel járhatnak a betegre nézve 

(Richards és Bergin, 1997). Az olyan valláshoz 

kötődő hitek eloszlatása, melyek pszichológiailag 

megterhelőek a beteg számára.  

 

Richards és Bergin (u.o.) a vallásosság kilenc olyan 

dimenzióját különbözteti meg, melyeket 

mentálisan beteg emberek esetében szükséges 

megvizsgálni, hogy világos képet kaphassunk 

problémájuk vallási és spirituális vonatkozásairól 

(az egészségügy és szociális ellátás területén 

dolgozók etnikai kisebbségekkel való interakciói 

szempontjából releváns dimenziók felsorolását 

lásd lentebb). E módszer kiválóan alkalmazható 

pszichoterápia részeként, vagy csupán a jég 

megtörésére a betegekkel és hozzátartozóikkal 

való kapcsolatfelvétel során, hiszen lehetővé 

teszi, hogy nyílt beszélgetés jöjjön létre életről és 

hitről. E párbeszéd előfeltétele, hogy az 

egészségügyi dolgozó maga tisztában legyen saját 

hitével, meggyőződésével. 

 

Világlátás. Hisz Istenben vagy valamilyen felsőbb 

erőben? Mit gondol a világról, a gonoszról, a 

szabad akaratról? Ha hisz egy felsőbb erőben, 

milyen annak természete? Mik a szándékai? Mit 

jelent az egyén számára? Azon páciensek, akik 

egy könyörületes, megbocsátó istenben hisznek, 

jellemzően magasabb önértékeléssel 

rendelkeznek (Richards és Bergin, 1997). Ezzel 

szemben az egy büntető, bosszúálló, 

személytelen istenfigurában hívő betegek 

jellemzően reménytelenebbül látják saját 

helyzetüket, amivel ápolóiknak fontos tisztában 

lenniük. 

A hit szintjei. Gyakorló vagy nem gyakorló hívő? 

Vallása mely előírásait veszi komolyan? Egy 

muszlim válasza valószínűleg az lenne, hogy 

tartózkodik az alkoholtól és a disznóhústól, ám 

csak évi néhány alkalommal, ünnepek alkalmával 

látogatja meg az imaházat. Mások azt a választ 

fogják adni, hogy egyáltalán nem gyakorolják 

vallásukat, és beszélgetni sem kívánnak ilyen 

kérdésekről. Az ő esetükben értelemszerűen nem 

merül fel a vallás, mint a gyógyulási folyamat 

során kiaknázható erőforrás.  

Hogyan oldja meg problémáit? Fontos, hogy 

megismerjük a páciens probléma-megoldási 

stratégiáit. Ha a vallásos hit szerepet játszik e 

folyamatokban Richards és Bergin (u.o.) egy az 

adott valláshoz tartozó spirituális vezető 

bevonását javasolja. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy nagyban megkönnyíti a beteggel a 

kommunikációt, ha a kórházi személyzet ismeri és 

érti hitét.  

Egy fiatal, muzulmán pár csecsemője halva 

született egy dán kórházban. A párt ezek után egy 

imám kereste fel. Sokat jelentett nekik az is, hogy 

az ápolónő tudta, a muszlim hit szerint lányukat 

el kell temetni, sőt, a temetéshez kapcsolódó 

rítusokat is ismerte. Ez lehetővé tette, hogy az 

ápolónő támogató beszélgetést folytasson a 

párral, mely során a temetési előkészületeket is 

megbeszélték. 

Haldoklók esetében kissé más, de nem kevésbé 

fontos kérdések merülnek fel: beszélhetünk a 

halálról? Hite szerint előre meghatározott 

halálunk órája? Hogyan viszonyul a halálhoz? Mi 

jön utána? Kíván e kérdésekről beszélni vallása 

egy képviselőjével?  
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Az értékrend és életstílus kapcsolata. A szégyen 

és bűntudat gyakori forrása, ha az egyén által 

vallott értékek és tényleges életstílusa nem állnak 

összhangban egymással. A jelenségre Frame 

(2003) egy 23 éves mormon nő példáját hozza fel, 

aki depressziója miatt kért pszichológusi 

segítséget. Néhány általános kérdés után 

terapeutája vallási és spirituális életével 

kapcsolatban tett fel kérdéseket. A nő válaszul 

elmondta, hogy gyakorló mormon hívő és, hogy 

korábban még hittérítői munkát is végzett 

egyháza számára. Egyetemi tanulmányai 

megkezdése óta azonban nem volt elegendő ideje 

ilyen feladatokra, ami komoly bűntudatot okozott 

számára. Mivel nem tudott megfelelni a saját 

maga támasztotta elvárásoknak depresszióssá 

vált. Terapeutája felhívta figyelmét tökéletesség 

utáni vágya és betegsége kapcsolatára. Ha 

pszichológusa nem fordít figyelmet vallási 

meggyőződésére, szenvedése fő forrása 

ismeretlen maradt volna. 

Az egyén helye családjában, vallásos közösséghez 

való tartozása, a hit életében betöltött szerepe (a 

múltban és jelenben egyaránt), Istenhez vagy 

más, magasabb erőhöz való viszonya, a vallásából 

vagy más spirituális meggyőződéséből merített 

hit mértéke, stb. mind a vizsgálódás 

homlokterében álló kérdések (Frame, 2003). Ha 

például egy személy tart olyan vallásos 

ünnepeket, mint a ramadán vagy a jóm kippur, 

akkor érdemes egyenesen ezekről és személyes 

jelentőségükről kérdezni. Egyéb, részletes 

kérdések lehetnek például: vannak olyan vallási 

vagy spirituális erőforrásai a betegnek (vagy 

hozzátartozójának) melyben támaszt talál nehéz 

időszakokban? Hiszi, hogy bizonyos felsőbb okok 

állnak betegsége hátterében? Kívánja, hogy az 

egészségügyi intézmény felvegye a kapcsolatot 

vallása valamely képviselőjével? Szeretne az 

intézmény valamely dolgozójával beszélni ilyen 

jellegű kérdésekről? 

Ahogyan a gyakorlat világosan mutatja, Dániának 

és más északi országoknak erőforrásokra és 

irányelvekre van szükségük az etnikai kisebbségek 

egészségügyi intézményi ellátása területén. A jól 

definiált irányelvek biztonságot és erőt adhatnak 

a legkényesebb és fájdalmasabb helyzetekben. E 

csoportnak olyan ellátásra van szüksége, mely 

nem csak az intézményi felvétel és ápolás, de a 

kórház elhagyása és a mindennapi életbe való 

visszatérés folyamatának idejére is kiterjed. 

 

Magyar fordítás: Puskás Éva 
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Nők, kultúra és depresszió 
 

Birgit Petersson 
 

Bár a különböző kultúrák között nagy különbségek vannak a depressziótól szenvedők aránya tekintetében, 

általános, hogy nők körében két-háromszoros gyakoriságot mutat e kórkép. Az amerikai Mentális 

rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyvében (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders – DSM) azonban sorozatos bővítéseit követően sem jelenik meg a kulturális különbségek 

kérdése, a történeti eredetű különbségeket, a diagnosztikai kézikönyvek változásait, és ezek 

következményeit azonban tárgyalja. A pszichológiai kutatásokban előtérbe került a szociális környezet 

jelentősége. Bár a kutatási módszerek mind alaposabbá válnak, a kulturális különbségeket jellemzően csak 

kis mértékben vagy egyáltalán nem veszik figyelembe. Pedig számos kérdésben jelentős kultúraközi 

különbségek vannak, például abban, mely érzelmi megnyilatkozásokat tart egy társadalom elfogadhatónak 

női és férfi tagjai részéről.   

 

 

Bevezető 

 

Különösen fontos a kulturális különbségekre való 

érzékenység azon esetekben, mikor különböző 

kulturális hátterű emberek folyamodnak segítségért 

szomatikus vagy pszichológiai problémáik miatt. 

Ennek jelentősége az elmúlt évek globalizálódási 

trendjével összhangban növekedett. A kulturális 

különbségek kérdése az egészségügy és a szociális 

szolgálatok munkájában természetesen korábban is 

fölmerült olyan országokban, mint az Egyesült 

Államok vagy Anglia, ahol a migránsok száma 

magas, ám érdemi lépések ritka kivételektől 

eltekintve nem történtek. 

 

Egyre szélesebb körben válik elfogadottá a nézet, 

miszerint a nyugati diagnosztikai rendszer más, nem 

nyugati kultúrákban nehezen alkalmazható. Mégis, 

az amerikai DSM világszerte hódít. Hogyan 

lehetséges ez? Jelen tanulmányban nem tárgyalom 

a jelenség mögötti mélyebb összefüggéseket, ám 

rámutatok a gyógyszeripar nyugati diagnosztikai 

gyakorlatra gyakorolt példátlan befolyására, mely 

lehetővé tette, hogy a nyugati pszichiátriában az 50-

es évektől uralkodó medikalizáció gyakorlata 

világszerte elterjedjen. Ezt egyebek mellet jól 

illusztrálja, hogy az orvosi konferenciákra – 

melyeket igen gyakran a gyógyszeripar támogat – 

gyakran hívnak meg olyan harmadik világbeli 

pszichiátereket is, akik saját költségükön nem 

tudnának ellátogatni ilyen rendezvényekre.  

Egy egységes diagnosztikai rendszernek 

természetesen előnyei is vannak. Kutatások 

esetében például igen bonyolulttá válhat a 

különböző tanulmányokból származó adatok 

összehasonlítása, ha a kutatócsoportok egymástól 

eltérő diagnosztikai eszközöket alkalmaznak. 

Hasznos lenne, ha biztosan tudhatnánk, hogy 

azonos fogalmakról beszélünk, mikor például a 

depressziós betegek arányát hasonlítjuk össze. 

Lehetséges-e azonban, hogy az egységes szemlélet 

csupán illúzió, s valójában szüntelenül csupán a 

probléma egyes részleteit vizsgáljuk, különféle 

kifejeződési módjai által megtévesztve? A lényegi 

kérdés: mennyire játszik fontos szerepet a kultúra? 

Lehetséges, hogy különböző kultúrákban mást és 

mást jelentenek olyan fogalmak, mint depresszió 

vagy skizofrénia? És ha így van, hogyan ragadható 

meg a kulturális különbségek hatása?    

A depresszió kórképe kiválóan alkalmas arra, hogy 

vonatkozásában bemutassuk a kulturális 

különbségek hatásait, és ezek jelentőségét a 
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kutatás, megelőzés és kezelés kontextusában 

egyaránt.  

Diagnózis 

Az amerikai és európai diagnosztikai gyakorlat 

jelentős eltéréseket mutat. Míg az Egészségügy 

Világszervezet az európai ICD (International 

Classification of Diseases) osztályozási rendszerre 

támaszkodik, addig a kutatók világszerte az amerikai 

DSM rendszert részesítik előnyben. Az európai 

osztályozási rendszer Emil Kraepelin német 

pszichiáter az 1800-as években végzett 

munkásságán alapul, míg a DSM Adolf Meyer svájci 

pszichiáterén. Meyer az Egyesült Államokba 

emigrált, majd a Baltimore-i Egyetem 

professzoraként dolgozott. Nézete szerint a 

depresszió kialakulásáért az egyén bántalmazó 

környezete felelős, míg Kraepelin endogén 

tényezőkre vezette azt vissza. Bár a két 

diagnosztikai rendszert számos ponton 

összehangolták – például a depresszió diagnosztikus 

kritériumai tekintetében – továbbra is markáns 

különbségek fedezhetőek fel. A DSM szerint például 

súlyos veszteségek elszenvedése – mint 

hozzátartozó halála – után 2 hónapon belül nem 

diagnosztizálható depresszió, ezen időszakon belül 

ugyanis csupán természetes gyászreakcióról 

beszélhetünk. A két rendszer diagnosztikai 

kritériumait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az ICD 

a DSM-hez képest kevésbé megengedő, szigorúbb 

attitűdöt képvisel, amit jól példáz a mániás zavar 

meghatározása. Kérdéses azonban, hogy e 

különbség a két kontinens pszichiátriai 

gyakorlatában is megjelenik-e és, hogy az amerikai 

pszichiátria humánusabb attitűdjét jelzi-e. 

 

A nyugati pszichiáterek tudatában vannak a 

diagnózis felállításához kötődő nehézségeknek. A 

modern osztályozási rendszerekről szóló 

tanulmányában Bech dán pszichiáter (1993) a 

depresszió diagnózisával kapcsolatban Winget idézi: 

„A diagnózis felállításának első lépése a 

megfigyelés, második az elméletalkotás.” 

A DSM-IV (mely a DSM 1994-es, legfrissebb kiadása) 

kitér rá, hogy a depresszió tüneteiben kulturális 

különbségek lehetnek, míg az ICD nem utal erre. A 

DSM-IV szerint Dél-Európa, a Közel-Kelet és Latin-

Amerika országaiban a depressziót jellemzően testi 

tünetek kísérik, míg bizonyos Afrikai országokban 

elterjedt meggyőződés, hogy a hangulatzavarokat 

démonok okozzák. 

A diagnosztikai rendszerek fejlődésének történetét 

áttekintve különálló szakaszokat azonosíthatunk, 

melyek eleinte a klinikai gyakorlat során szerzett 

tapasztalatokon, míg később kutatási 

eredményeken alapulnak. A diagnosztika eleinte 

kizárólag klinikai megfigyelésre támaszkodott. A 

populáció megfigyelése csupán az 50-es évektől 

jutott szerephez. Ezt azt eredményezte, hogy a korai 

pszichiátria súlyos klinikai esetek alapján írta le a 

mentális betegségeket.  

A kutatások első fázisában strukturált diagnosztikai 

rendszerek alapján zajlanak klinikai vizsgálatok 

(Petersson and Kastrup (1995), Prior (1999), 

Romans (1998). Ezek közül a legismertebbek a 

Stirling County, a Manhattan-Midtown és a dán 

Samsø kutatások. E vizsgálatok nagy része jelentős 

különbségről számol be a nemek megoszlását 

illetően a mentális betegségek vonatkozásában. A 

Stirling County tanulmány szerint például a pszichés 

stressz a nők 66%, míg a férfiak csupán 45%-át 

érinti.  

A kutatások második szakaszában különböző skálák 

alapján értékelt diagnosztikai interjúk szerepelnek. 

Ilyen például a részben strukturált PSE. Az interjúkat 

számos országban felvették. Jelentős különbségek 

mutatkoztak mind a tünetek megjelenési módjában 

mind a különböző országok, mind a nemek között. A 

interjúk kérdéseinek összetételét vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy sokkal nagyobb arányban 

szerepeltek a nőkre jellemző tünetek (idegesség, 

fóbiák vagy depresszió), mint a férfiak esetében 

gyakoribb externalizált és antiszociális szimptómák. 

Ezen interjúk tehát a nemek vonatkozásában 

torzítanak. Ha azonban az alkoholizmusra és 

pszichopátiára vonatkozó kérdésekkel egészítjük ki 

őket, a nemek közti eltérés jelentősen csökkenni 

fog. Az országok közötti eltérések azonban továbbra 

is szignifikánsak maradnak, a mentális zavarok 

aránya például a dán nők körében 7,5%, szemben a 

görög nők körében mért 22,6 és az ugandai nők 
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27%-ával. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy 

az országok között az érzelmek megengedett 

kifejezésmódjai tekintetében megfigyelhető 

különbségeket itt nem vették figyelembe. Sok 

esetben ez áll az országok közötti eltérések 

hátterében, és nem a mentális betegségek 

ténylegesen eltérő aránya. Hollandia esete igen 

érdekes ebből a szempontból, hiszen itt 

meglehetősen alacsony eltérés mutatkozik a két 

nem között (7,5% a nők, míg 7,2% a férfiak körében, 

míg Görögországban ez az arány 22,6% és 8,6%).  

A kutatások harmadik szakaszában szélesebb körű 

vizsgálatok zajlanak. Ilyen például az ECA, mely 

szintén magában foglal diagnosztikai interjúkat. 

Ezek esetében kiegyensúlyozottabb a férfiakra és 

nőkre jellemző tünetekre vonatkozó kérdések 

aránya. Ebben a kutatásban is megfigyelhető 

azonban, hogy nők esetében felülreprezentáltak a 

szorongásos, depressziós és fóbiás tünetek, míg 

férfiak esetében az antiszociális és bántalmazó 

viselkedés. Bár a depresszió tünetei nők körében 

jelentősen magasabb arányban jelentek meg, az 

összes vizsgált tünet tekintetében már nem 

mutatkozott szignifikáns különbség a két nem 

között. 

Bár számtalan hasonló kutatás zajlik világszerte, az 

értékelési skálákat különböző kultúrákban 

validálták, így felmerülhet a kérdés: mit is mér 

valójában az adott skála? Az arab országokban a 

depressziónak kizárólag a krónikus gyászt tekintik, 

míg az általunk depressziónak tekintett 

hangulatzavart „nyomott hangulatnak” nevezik 

(Hamdi és mtsai., 1997). Más országok között is 

hasonlóan nagy eltérések vannak a megnevezések 

területén, gyakran a pszichoszomatikus tünetek 

esetében is. 

 

Nemi különbségek és gyakoriságok 

Szinte minden kutatás azt mutatja, hogy – a 

bipoláris zavarokat nem számítva – a nők körében 

két-háromszor gyakoribb a depressziós 

megbetegedések aránya, mint férfiak esetében. 

Néhány vizsgálat szerint a nemek aránya ettől 

némileg különbözik a nagyon fiatal korosztály 

körében. Ernst és Angst hét éves követéses 

vizsgálata (1992) kimutatta, hogy fiatal férfiak és 

nők körében közel azonos gyakorisággal alakul ki 

depresszió. Ám míg ez az arány férfiak esetében a 

kor előrehaladtával csökkent, addig a nők körében 

nagyjából változatlan maradt. A fiatal nők 

csoportjában a mentális zavar gyakran étkezési 

rendellenességként jelenik meg, a depresszió pedig 

ennek kísérőjelenségeként alakul ki. A nyugati 

országokban a nők körében a 30-45 éves korosztály 

esetében a legmagasabb a depresszió aránya, ami 

némileg ellentmond annak, hogy az 

antidepresszánsok fogyasztásának aránya a korral 

emelkedik. 

Gjerde és munkatársai (1988) 18 éves nők és férfiak 

körében végzett megfigyeléses vizsgálata kimutatta, 

hogy a depresszióban szenvedő férfiak 

agresszívabbak és gyakrabban számolnak be az 

elidegenedés érzésről, míg a nők körében 

jellemzőbb a befelé fordulás, bűntudat és alacsony 

önértékelés. Érdekes, hogy egy ezzel a kutatással 

egyidőben végzett önbevallásos vizsgálat azt az 

eredményt hozta, hogy a depressziótól szenvedő 

férfiak körében gyakoribbak a bűntudat és alacsony 

önértékelés érzései, míg nők esetében jellemzőbb 

tünetek az agresszió és elidegenedettség érzés. Ha 

figyelembe vesszük a nyugati országok jellemző 

nemi szocializációs mintáit, kijelenthető, hogy a 

vizsgálat eredménye tükrözi a nőkkel és férfiakkal 

szembeni társadalmi elvárásokat. Több szerző 

rámutatott, hogy társadalmunkban a nőket 

depresszióssá nevelik. Ugyanis míg a fiúkat 

környezetük jellemzően függetlenségre és 

önkifejezésre biztatja, addig a lányokat 

visszafogottságra, valamint szociális és függő 

viselkedésre. Bár a „racionális férfi” és az „érzelmes 

nő” tagadhatatlanul nemi sztereotípiák,  ez a 

megkülönböztetés számos tanulmányban 

megjelenik.  

Mindezek alapján felmerül a kérdés: valóban 

különböző módon jelenik meg a depresszió férfiak 

és nők esetében, a nemükkel szembeni társadalmi 

elvárásokkal összhangban? Ha  a depresszív állapot 

oka valamilyen pszichés feszültség, akkor 

lehetséges, hogy ugyanolyan tünetek jelentkeznek a 

két nem esetében azaz, hogy a depressziót 

férfiaknál nem agresszív tünetek, míg nőknél nem 
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introvertált viselkedés fogja jellemezni? Néhány 

kutató azt állítja, hogy szocializációjuk okán férfiak 

esetében a depresszió megnyilvánulásának 

tekinthetjük az antiszociális viselkedést, erőszakos 

cselekedeteket és bűnöző magatartást.  

Számomra ez a megfigyelés azt az üzenetet 

hordozza, hogy fontosabb lenne az egyén pszichés 

nyomásra és feszültségre adott reakcióit vizsgálni, 

mint magát a mentális betegségét, és emellett – ha 

lehetséges – elkülöníteni a betegséghez (pl. 

bipoláris zavarhoz) köthető tüneteket a stresszre és 

életeseményekre adott reakcióktól, mégha ezek 

gyakran erősebben függnek is az egyén megküzdési 

képességétől, mint magától a kiváltó eseménytől. A 

diagnózisok – különösen a DSM újabb kiadásaiban 

megjelenő – kiterjesztései bizonyosan nem 

alkalmasak e célra. 

 

Hipotézis a depresszió kialakulásáról 

A depresszió kialakulásáról számos elmélet született 

az elmúlt századok során. A nagy mintán végzett 

vizsgálatok jellemzően az adott kor uralkodó 

kutatási tradícióját követik. Két fő kérdésük: miért 

jelenik meg egyáltalán a depresszió, és miért 

gyakoribb nők körében? 

A nők körében megfigyelt magasabb arány 

legkorábbi magyarázatai biológiaiak. Ezek a 

depresszió kialakulását hormonális folyamatokkal 

hozzák összefüggésbe. Erre példa a menopauza 

időszakában megnövekedő depresszió arányának 

mítosza, melyet azonban máig egyetlen kutatás sem 

tudott alátámasztani. Összefüggést mutattak ki 

azonban az életkor növekedése és a depresszió 

csökkenő előfordulása között. Ennek ellenére e 

hiedelem olyan makacsul tartotta magát, hogy csak 

a 90-es években kerülhetett ki a tankönyvekből és 

diagnosztikai kézikönyvekből. Egy másik hasonló 

közhiedelem a menstruáció és a depresszió közötti 

kapcsolat. E feltételezett összefüggés máig nagy 

vitákat kavar, legutóbb a DSM-IV összeállítása 

idején. A menstruációhoz kötődő problémák végül 

premenstruációs szindróma (Premenstrual 

Dysphoric Disorder) néven kerültek be a 

kézikönyvbe (Gold és Severino, 1994), mely egyik fő 

diagnosztikus kritériuma a depresszió.  

A szülés utáni depresszió kérdését szintén viták 

övezik. A későbbiekben részletesen tárgyalom 

gyakoriságát és a kiváltó tényezők kérdését. 

Nagy figyelmet váltott ki Martin Seligmann tanult 

tehetetlenség elmélete is. Seligmann azt a 

megfigyelést tette, hogy kísérleti patkányai olyan 

megpróbáltatásokkal szembesülve, mint például a 

táplálékuk elérésének akadályoztatása, az apátia 

állapotába kerülnek (Seligmann a vizsgálatot később 

más állatokkal is hasonló eredményel ismételte 

meg). Ez az apatikus állapot az akadály eltávolítása 

után is fennmaradt. Seligmann és munkatársai 

további kutatásai kimutatták, hogy a rezignáció, 

mint a kihívásokra adott válasz depresszióhoz 

vezethet, valamint, hogy ez a viselkedésmód 

jellemzőbb nők, mint férfiak körében. Az elmúlt 

évek során további kutatások születtek, melyek 

közül számos a mentális egészség fenntartásának 

tényezőit vizsgálja. E kutatások közül a legismertebb 

Antonovsky (1991) nevéhez fűződik. 

A harmadik magyarázó modell pszichoszociális 

megközelítést képvisel. Régóta ismert tény, hogy az 

alacsony szocioökonómiai státusz a mentális 

problémák kialakulásának magasabb kockázatával 

jár együtt. A depresszióval kapcsolatban azonban 

hosszú ideig tartotta magát a nézet, miszerint 

megjelenése kevéssé függ az egyén 

szocioökonómiai helyzetétől, hiszen igen magas 

arányban fordul elő magasabb társadalmi státuszú 

tartozó nők körében. 

Ez lehet az ok, ami miatt Brown és Harrison (1978) 

brit nők körében végzett kutatásának eredményei 

egyesekre oly sokkolóan, míg másokra 

revelációként hatottak. Brown és Harrison 

kutatásuk nyomán a depresszió több kockázati 

tényezőjét nevezte meg. Ezek az alacsony szociális 

státusz, fiatal gyermekek a háztartásban, szülő korai 

elvesztése, stb. Ezen kívül elszigetelt és urbánus 

közösségek vizsgálata nyomán megállapították, 

hogy a szociális háló fontos védelmi tényező lehet 

több kockázati faktor jelenléte esetén is. 

Jack Bryø Jensen és én (1982) igen hasonló kutatást 

végeztünk, azzal a különbséggel, hogy mi terhes 

nőket vizsgáltunk, a szülés utáni hatodik hónapig. A 

vizsgálatban szereplő nők fele Koppenhágában élt (a 
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fővárosban – a szerk.), másik fele pedig Holbækban 

(egy kisebb városi közösségben – a szerk.). A két 

csoport között figyelemre méltó különbségeket 

találtunk a mentális problémák – köztük a 

depresszió – kialakulásának gyakoriságában. A 

kisvárosi környezetben jellemzően szorosabb társas 

kapcsolatok, valamint a jobb élet- és 

munkakörülmények hatékony védelemnek 

bizonyultak a mentális problémákkal szemben. 

Ebből azt az – egyesek számára talán még ma is 

meglepő – következtetést vontuk le, hogy a szociális 

tényezők nagyon fontos szerepet játszanak a 

mentális egészség szempontjából.  

Szociálpszichológiai kutatások kimutatták, hogy a 

nemek között a depresszió előfordulási arányában 

mutatkozó különbség fő forrása a férfiak és nők 

eltérő társadalmi élete. Bármilyen szempontból 

hasonlítjuk is össze e két csoportot, 

életkörülményeik nyilvánvalóan különböznek. A női 

orvosok férfi kollégáikhoz viszonyítva például jóval 

több stresszről számolnak be munkájuk kapcsán, az 

öngyilkosságok aránya pedig az egész társadalmon 

belül kiugróan magas körükben (Korreman 1994). A 

tény, hogy a férfi orvosok többsége magánál 

alacsonyabb képzettségű nőt választ partneréül, 

akik az esetek nagy részében csupán 

részmunkaidőben vagy otthon dolgoznak, ami a 

jelek szerint kedvezően  befolyásolja a család 

életében megjelenő stressz mértékét. A 

közelmúltban végzett vizsgálatok eredményei 

szerint a depresszió előfordulási aránya 

kiegyensúlyozottabb a két nem között, amennyiben 

azok szocializációja nem különbözik markánsan. A 

szociálisan kiszolgáltatott társadalmi csoportok 

körében azonban továbbra is kiugróan magas az 

előfordulási arány (Romans, 1998). 

 

Kulturális különbségek 

A nyugati kultúrában a depresszió egyik 

diagnosztikus kritériuma a bűntudat érzése. 

Felmerül azonban, hogy a bűntudat kultusza talán 

csak az erősen individualisztikus keresztény kultúra 

jellemzője. A muzulmán kultúrában például a 

bűntudat megfelelője a szégyen, míg személyközi 

kapcsolataikban szembetűnően nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a tekintély tiszteletének. Ebből 

kifolyólag e társadalmak tagjainak gondolkodását 

nagy mértékben meghatározzák a becsület és 

szégyen fogalmai (Benedict, 1979). Ezt mindig 

számításba kell vennünk mikor e csoport tagjainak 

mentális problémáit értelmezzük, hiszen hatása 

megmutatkozik a családokban felmerülő 

problémákban, abban, ahogyan egyes tagok esetleg 

elárultnak érzik magukat vagy épp megoldást 

keresnek konfliktusaikra (Petersson, 1999). 

Ez azonban nem csupán a muszlim kultúra 

jellemzője. Sok más keleti kultúra – például a japán 

is –  nagy fontosságot tulajdonít a szégyennek. Ez 

egyes esetekben oda vezethet, hogy a család 

eltitkolja egyik tagja betegségét vagy, hogy más, 

kevésbé stigmatizáló módon igyekszik róla beszélni. 

Ez lehet az oka, hogy más mentális betegségekhez 

viszonyítva a depressziótól szenvedők nagyobb 

arányban kaphatnak szakképzett segítséget: a 

társadalom ugyanis kevésbé elutasító a depressziós 

tünetekkel szemben. E kultúrákban gyakran 

visszatartó erő, hogy a pszichés zavarok felvállalása, 

és a segítségkérés nem csak az egyén, hanem 

családja társadalmi megítélését is alááshatja. Hamdi 

és munkatársai (1997) depressziótól szenvedő arab 

emberek körében végzett kutatásukban olyan 

kifejezéseket említenek, mint „a szívem 

megmérgez” vagy, hogy „mintha forró vizet 

öntenének a hátamra”, mint annak jellemző példáit, 

hogyan írja le e csoport a depresszív állapotot. 

A buddhista kultúrában a meghatározó ok, mely 

betegségek – köztük a depresszió – mögött áll, az 

egyén sorsa. E filozófia szerint a depresszió nem 

betegség, hanem olyan esemény, mely korábbi 

helytelen cselekedetek következménye. Ez a hit 

szorosan kapcsolódik a reinkarnáció tanához. 

Buddhista kultúrákból származó emberek vizsgálata 

azt mutatja, hogy a sorsban való hit védi az egyént, 

amennyiben általa értelmet tulajdoníthat a vele 

történteknek, és így – a nyugati kultúrában 

általánostól eltérően – elkerülheti a bűntudat és 

szégyen érzéseit. Kínzást túlélő tibetiek vizsgálata 

például azt mutatta, hogy ezen csoport körében – 

olyan poszttraumatikus tünetek, mint a betörő 

emléknyomok mellett – kevéssé jellemző a 

depresszió, elkerülő viselkedés és elfojtás (Lützer és 
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Mathiasen, 1998). A sorsban való hit a muzulmán 

vallásban, és bizonyos elemeit tekintve az európai 

kultúrában is jelen van – gondoljunk csak a hübrisz 

és nemezis ideáira. 

Bizonyos afrikai kultúrákban a depressziót külső 

okoknak tulajdonítják. Ez a vélekedés ellensúlyozni 

látszik az érzések internalizációját, s így kevésbé 

vezet bűntudathoz és szégyenhez. Más kultúrákban 

a gyász, mint spirituális tapasztalat jelenik meg 

(Eisenbruch, 1990). Bizonyos országokban 

általánosan elfogadott, hogy az emberek néha 

hallucinációkat élnek át szerettük elvesztése miatt, 

míg a nyugati kultúra súlyos pszichés zavarok 

tüneteként tekint a hallucinációkra, jóllehet, ezek a 

mi kultúránkban is a traumatikus élmények gyakori 

kísérőjelenségei. Sokakkal előfordult már például, 

hogy egy szerettük elvesztését követően úgy 

érezték, az illető továbbra is jelen van valamely 

térben. Egy nő, akit terhes nőkkel végzett 

vizsgálatunk során követtem arról számolt be, hogy 

a szülés után körülbelül egy hónappal volt egy egy 

hetes időszak, mikor gyermekét folyamatosan sírni 

hallotta, olyankor is, amikor az valójában nyugodt 

volt vagy épp aludt. 

 

Kulturális különbségek az elfogadott érzések 

területén 

Ha egy adott érzés kifejezését egy kultúra 

helyteleníti, az jellemzően azt eredményezi, hogy ez 

az érzés látszólag nincs jelen, vagy csak nagyon 

ritkán nyilvánul meg. Kirmayer és munkatársai 

(1998) szerint helytelen következtetés, hogy az 

adott érzés a szóban forgó kultúrából valóban 

hiányozna. A vietnámi emberek számára például 

sokkal könnyebb érzéseiket névtelenül, kérdőíveken 

– és különösen egy idegen nyelven – kifejezni. 

Magam is többször szembesültem ezzel a 

problémával, kissé más formában: évekig vettem 

részt tolmácsképzéseken, ahol rendszerint egy 

leendő tolmács fordított nekem, míg egy tapasztalt 

tolmács hallgatta őt, és javította hibáit. A tolmács 

megítélése szerint szégyenteli momentumok 

gyakran kimaradtak a fordításból, és még a 

tapasztalt tolmácsok is elismerték, hogy nehezükre 

esik olyan tartalmakat lefordítani, amik valamilyen 

ellentétben állnak saját kultúrájuk 

normarendszerével. 

A japán kultúrában nem elfogadott az ellenséges 

érzések kifejezése, különösen nyilvános térben 

nem. A japán emberek ilyen helyzetektől való 

félelme rendszerint akkor sem múlik el, amikor 

valamely nyugati országba költöznek. Általában 

elmondható, hogy nagy különbségek vannak abban 

a tekintetben, mely érzések kifejezése megengedett 

egyes kultúrákban. Fischer és Manstead (2000) a 

nemek közötti, kultúránként változó különbségeket 

vizsgálta az érzelmek kifejezése területén. Azt 

találták, hogy nagy jelentősége van annak, az adott 

kultúra mennyiben individualisztikus vagy 

kollektivista. A félelem kifejezése például ritka a 

kollektivista kultúrából származó férfiak körében, 

mind az azonos kultúrából származó nőkhöz, mind a 

kevésbé kollektivista szemléletű kultúrákból 

származó nőkhöz és férfiakhoz viszonyítva. A 

szégyen és bűntudat kifejezésének tekintetében 

igen hasonló eredmények születtek. Ami a 

szomorúság és undor kifejezését illeti, a 

legmagasabb pontszámot az individualisztikus 

kultúrákból származó nők érték el. A nyugati 

kultúrákból származó férfiak ezzel szemben kerülik 

azon helyzeteket, melyek alááshatják ,,az érzelmein 

uralkodó, fegyelmezett férfi” státuszát. A kutatás 

kimutatta, hogy minél individualisztikusabb az adott 

társadalom, e különbségek annál nagyobbak. Még a 

nyugati országok között is nagy eltérések 

mutatkoznak az individualitás területén: míg az 

Egyesült Államok, Svédország vagy Hollandia igen 

magas pontszámot ér el az individualitás skálán, 

addig Lengyelország, Portugália vagy az egykori 

Jugoszlávia országainak pontszáma jelentősen 

alacsonyabb. Ahogy Európában, úgy más 

kontinensek esetében is igaz, hogy nem 

alkalmazhatjuk magától értetődően az egyik 

országban elfogadott viselkedési normákat egy 

másikban. Jelentős különbségek lehetnek ugyanis 

abban, milyen mértékben elfogadott az érzelmek 

kifejezése, illetve a függetlenség kifejezése az adott 

kultúrákban. Ez a megállapítás csupán arra 

vonatkozik, hogy különbségek valóban léteznek, ám 

nem tartalmaz ítéletet azzal kapcsolatban melyik 

kultúra gyakorlata üdvözítőbb. Hiszen mégha mi a 
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nyugati kultúrkörben hiszünk is abban, hogy az 

individulaizmus szabadságot biztosít, nem 

tagadhatjuk, hogy hátrányai is vannak. Madden és 

munkatársai (2000) a depressziót és szorongást 

vizsgálták a gender vonatkozásában. Az érzelmek 

kifejezésének kultúraspecifikus szabadságát 

vizsgálva azt találták, hogy ez az individualisztikus 

országokban – elsősorban Észak-Amerikában, 

Nyugat-Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon – 

hozzájárul ahhoz, hogy a nők a társadalmon belül 

alárendelt szerepekbe kényszerülnek, még akkor is 

ha egyébiránt képesek lennének a gazdasági és 

politikai életben való aktív szerepvállalásra. 

Érdekesnek ígérkezik a két nem vizsgálata, 

amennyiben e különbségek a jövőben – ahogy 

minden jel erre mutat – csökkenni fognak, és így 

mind szélesebb körben válik majd lehetségessé 

azonos szociális háttérrel rendelkező férfiak és nők 

összehasonlítása. Amíg ez nem lehetséges, addig 

vizsgálataimban azonos foglalkozású férfiakat és 

nőket hasonlítok össze az átélt stressz 

szempontjából, azaz olyan csoportokat, melyek 

összehasonlítása alkalmas a nemek közötti 

esetleges különbségek kimutatására. Az első 

eredmények azt mutatják, hogy a nők az összes 

vizsgált foglalkozás esetében magasabb stressz-

szintről számolnak be, mint férfi kollégáik. Egyetlen 

kivétel akad ez alól: a vizsgálat szerint azon férfiak, 

akik női partnere náluk magasabban képzett, élik át 

a legtöbb stresszt. Ez arra utalhat, hogy a férfiak 

számára – akiket arra szocializáltak, hogy legyenek 

„igazi férfiak” – komoly nehézséget okoz 

megbirkózni azzal, ha női partnerük jeleníti meg az 

olyan klasszikus maszkulin értékeket a családban, 

mint magas státusz, jövedelem stb. Az eredmény 

arra is utalhat továbbá, hogy a házimunka és a 

család ellátásának hagyományosan női feladatai ma 

a férfiakra is egyre nagyobb súllyal nehezednek, ami 

maga után vonja a depresszió és más betegségek 

kialakulásának magasabb kockázatát. 

 

Magyar fordítás: Puskás Éva 
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MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK 
 

 

 

 

 

MI AZ EGÉSZSÉG? 
 

A gyakorlat célja A résztvevők bevezetése az egészség és kultúra kapcsolódási területeibe – a 

test, egészség és betegség kulturális fogalmai  

Nyerhető készségek  Nagyobb fokú tudatosság és figyelem elérése a kultúránként eltérő egészség és 

betegség felfogásokkal kapcsolatban  

Gyakorlat: “Mi az egészség?” – feladat: 

 Két nagy papírt tegyünk fel a falra: az egyik az EGÉSZSÉG, a másik a 

BETEGSÉG. 

 A résztvevőknek post-it cédulákra spontán jövő fogalmakat kell írniuk 

e két kategóriában és feltenni a megfelelő papírokra. 

 Mindenkinek lehetősége van megnézni, hogy a két fogalom alá 

milyen kulcsszavak kerültek. 

 A résztvevők körbe ülnek, és megvitatják a gyakorlatot. Külön kérdés, 

hogy mindez a feladat hogyan néz ki szakmai aspektusból. A 

résztvevők röviden elmondják egymásnak saját ezzel kapcsolatos 

szakmai tapasztalatukat.  

 A facilitátor felír egészséggel és betegséggel kapcsolatos 

kulcsfogalmakat, ezúttal a „szakmai koncepciók”  cím alatt új lapra.  

 Ha már minden nyugati kultúrkörben ismert kulcsfogalom szerepel a 

flip charton, akkor a facilitátor kiegészíti az egészség és a betegség 

koncepciókat a keleti kulturális tradíció hasonló fogalmaival. 

 A facilitátor megkéri a résztvevőket, hogy reflektáljanak: milyen 

érzéseket, kulturális és morális értékeket  tudnak megnevezni a 

különböző kulturális hagyományok kapcsán az egészségre, 

egészségügyre, betegségre vonatkozóan stb. 

 A facilitátor levonja a következtetést, miszerint, ha az „egészség” és a 

„betegség” a felnőttképzések, konzultációk, vagy esetmegbeszélő 

szakmai csoportok témái, akkor gyakran reflektálatlan értékek, 

tradíciók, morális értékek mentén alkotunk véleményt, amelyek 

vezethetnek meg nem értéshez, elutasításhoz, belső vagy társas 

konfliktushoz.  

 

Összefoglalás: Csoportos, körben ülős értékelés – illetve „meleg” interaktív értékelés 

Ötletek a facilitárornak: Ha a gyakorlatot (szakmai, etnikai vagy más alapon) heterogén csoporttal 

csináljuk, akkor figyeljünk rá, hogy mindenki kellőképpen bevonódjon a 

feladatba, mindenki elmondhassa a véleményét, hogy ne legyenek a csoportban 

rejtett hierarchiák.  

Előkészületek: A facilitátornak felkészültnek kell lennie az egészséggel és betegséggel 
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kapcsolatos kulturális fogalmakat illetően.  
 

Eszköz áttekintő 
Résztvevők Minimálisan kell akkora csoport, amiben csoportdinamika tud  kialakulni 

Szükséges anyagok  Nagy papírok 

 Tollak, filcek 

  Post it-ek 

Időtartam  30-45 perc 
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BODY gender koncepciója 

A gender koncepció különbséget tesz a biológiai és a társadalmi 

nem között. Ez a nem-felfogás a femininitáshoz és maszkulinitáshoz 

kapcsolódó tulajdonságokra, attitűdökre és viselkedésekre helyezi a 

hangsúlyt. A nemi szerepek minden időben és kultúrában mást jelentettek, de 

kortól, testi vagy mentális egészségtől, társadalmi osztálytól, politikai státusztól 

és szexuális orientációtól függően is mindig más jelentést hordoznak. A nemünket 

a legegyszerűbb esetben is a társadalom hozza létre (ez alapján vannak nők és 

férfiak vagy „harmadik nem”). A BODY szeretné ezen alapvető kategóriákban való 

gondolkodást meghaladni, mert azt gondoljuk, hogy az egyének, mint komplex 

emberi lények a legritkább esetben illennek bele bármilyen egyszerű, bináris 

oppozíción nyugvó modellbe. Ez azt is jelenti, hogy annyiféle nem létezik ahány 

ember a földön: „A nemek közötti átjárás adja meg azt a lehetőséget, hogy 

szabadon és tudatosan annyiféle határtalan nemből választhassunk, amennyi az 

időnek a hossza.”(Kate Bornestein, Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest 

of Us, Rutledge, New York, 1994). 

 

A 
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GENDERREL KAPCSOLATOS KRITIKUS INCIDENSEK 
 
 

A kritikus incidensek teljes gyűjteménye 

 

 

Kutatási eredmények 
A kulturális különbségek hatásai a GENDER területén 

 
22 incidenst gyűjtöttünk össze a gender témakörében (nem számítva a szexualitással foglalkozó eseteket). 

A legtöbbjük a nemi szerepek megkülönböztetésének kérdését járja körül, azt a jelenséget, hogy a 

különböző kultúrák (legyen szó nemzeti vagy akár szakmai kultúráról) az élet számos területén a 

mindennapi teendőktől kezdve a kommunikációs stíluson át a dress code-ig különböző szabályokat írnak elő 

férfiak és nők számára.    

 

 Nemi szerepek megkülönböztetése. Talán azt hihetnénk, hogy a nemi szerepek közötti 

különbségek a nyugati kultúrában mára erősen elmosódtak. Mégis, számos incidens azt sugallja, hogy ilyen 

jellegű megkülönböztetés ma sem csak távoli kultúrákban fordul elő. A Gyász és nemi szerep (Mo.) az 

érzelmek és gyász kifejezésében megmutatkozó nemi szerepkülönbségek kérdését érinti. A női tréner (Mo.) 

arról szól, milyen előítéletekkel kellett megküzdenie egy fiatal nőnek mikor a gazdasági világban 

felsővezetőkkel kezdett dolgozni. 

 

 Nemi szerepek és hierarchia. Míg A női tréner (Mo.) a munka világában jelen lévő hierarchia 

kérdését tárgyalja, addig A kihívás (Oo.) és A libanoni apa (D) olyan kulturális közegekről szólnak, ahol a nők 

számára semmilyen hatalmi pozíció nem elérhető, különösen férfiakkal szemben. A kihívásban egy fiatal 

palesztin tanuló egy női előadó szakértelmét kérdőjelezi meg csupán az előadó női volta miatt. 

 

 Szerepek a háztartásban. A Férj valamint a Női szerepek és a Férfi szerepek (Mo.) című 

incidensek szereplői Magyarország legnagyobb kisebbségéhez, a cigánysághoz tartoznak. Ezen incidensek 

feltárják az egy kiegyensúlyozott, szimmetrikus otthoni feladatmegosztás iránti vágy és a tradicionális, vagy 

legalábbis egyértelmű női és férfi munkákat megkülönböztető felosztás iránti igény közti feszültséget. 

Mindhárom történetre jellemző, hogy a bennük bemutatott helyzetekben a férfi a domináns, női partnere 

autonómiáját korlátozó fél s, hogy ezt a bennük szereplő, erőteljesen individualista szellemiséget képviselő 

szakemberek meglehetősen rossz néven veszik.   

 

 Fizikai szeparáció. A nemi szerepek megkülönböztetése gyakran a férfi és női terek 

egymástól való határozott elkülönítésében érhető tetten. A Színházi workshop (Fr.) francia művésze azzal 

szembesül, hogy nem egy művészeti workshopján figyelembe kell vennie a tényt, hogy a Párizs 

külvárosában élő afrikai férfiak nem hajlandóak közös nyilvános térben dolgozni a nőkkel. A Török otthon 

(D) narrátorát sokként éri a felfedezés: a közönség női része egy függöny mögött foglal helyet a 

kultúrházban.  A Házifeladat (D) egy 12 éves kislányról szól, aki azért esik el egy tanulási lehetőségtől, mert 

tilos számára olyan helyen tartózkodni, ahol fiúk is jelen vannak. 

 

 Nőiség és gyerekek, fiatal lányok. A nemi szerepek szocializációja a különböző kultúrákban 

nagy változatosságot mutat. A sminkelt arcú kislány (D) egy palesztin anya által kiváltott kultúrsokkról szól, 
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aki 3 éves kislányát kisminkelt arccal vitte óvodába. A Koedukált játék (Fr.) történetéből kiderül, hogy 

bizonyos indiai kultúrákban a fiúk és lányok egymástól való elkülönítése már nagyon fiatal életkorban 

kezdetét veszi. Végül A lánykérés (Mo.) egy nevelő nehéz helyzetét beszéli el, mikor egy olyan apa kéri a 

tanácsát, akinek 13 éves lányát feleségül kérték. Mi a megfelelő kor a nővé s feleséggé váláshoz? 

Mennyiben kulturális eredetűek az ezzel kapcsolatos elképzeléseink? 

 

 Dresszkód. Míg számos kultúra világos öltözködési előírásokkal rendelkezik azzal 

kapcsolatban, hogyan kell a férfiaknak és nőknek a nyilvános térben megjelenniük (ld. Felkar, D), addig több 

incidens is rámutat, milyen feszültséget okozhatnak implicit elvárásaink. A Túlöltözött résztvevő (Mo.) című 

incidensben egy tréningen résztvevő nőt kritizálnak társai, amiért ,,túlöltözött”, míg a Kihívó öltözék a 

vizsgán (D) illetve a Kihívó öltözék a könyvtárban (D) című incidensekben a kultúrsokk forrása a szereplő 

nők a helyzethez nem illően kihívó, explicit módon nőies öltözéke. Mindhárom eset a nőiség 

megjelenítésének kérdését vizsgálja a posztszexista társadalmakban: Mindenfajta nőies öltözködési stílus az 

internalizált szexista elnyomás kifejeződése volna? 

 

 Akkulturalizáció. A dresszkódhoz kapcsolódó incidensek kapcsán már felmerült milyen 

nehézséget okoz a nem világosan definiált, kimondatlan kulturális elvárásokhoz való igazodás. Bizonyos 

incidensek feltárják a nyugati képzők és oktatók bevándorló nőkkel szemben támasztott azon elvárását, 

hogy azok teljes egészében magukévá tegyék a női emancipáció és nemi egyenlőség értékeit. Ez az elvárás 

különösen tettenérhető a két, magrebi nőkkel találkozó női tréner reakciójában, akiket megdöbbenéssel 

tölt el, hogy a szereplő muszlim nők több mint tíz Franciaországban töltött év után sem adaptálódtak az 

emancipált nő francia modelljéhez. 
 

 

KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A GENDER (NEMI SZEREP) TERÜLETÉN  

 

Belgium Dánia Franciaország Magyarország Olaszország 

 

A sminkelt arcú 
kislány 

Akkulturalizáció Férj A kihívás 

A török otthonban Történetmondás 
Gyász és nemi 
szerep 

Bemutatkozás 

Házifeladat Csábítás Női szerep 

Alkarok Öltözködés Férfi szerep 

Kihívó öltözék a 
vizsgán 

Színházi workshop A lánykérés 

Kihívó öltözék a 
könyvtárban 

Koedukált játék A női tréner 

Közbevágás 
Transznemű tükör Túlöltözött 

résztvevő 

A libanoni apa 
Autentikus 
transzneműség 
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Kritikus incidens: KIHÍVÓ ÖLTÖZÉK A KÖNYVTÁRBAN 
 

Begyűjtő szervezet: MHT Consult, Dánia 

KRITIKUS INCIDENS RÖGZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgáskorlá

tozottak 

Általános 

interkulturál

is 

Test/fizikai 

sport 

MÁS 

x  x  x   

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

Szexualitás előtérbe helyezése nyilvános térben. 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

A narrátor 58 éves, dán, tanárnő. Egy nyelviskolában dolgozik. Évek óta 

dolgozik más kultúrákból érkezett tanulókkal. Környezete tapasztalt, 

professzionális, munkájában magas színvonalat képviselő tanárként tartja 

számon. Családjával több különböző országban éltek az évek során. 

Önmagát feministának vallja, aki erősen tudatos a nemek egyenlőségét 

illetően. 

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

Harmincas évei vége felé járó boszniai orvosnő, aki dánul tanul a 

nyelviskolában. 

A TÖRTÉNET ismertetése 

Minden felnőtt diákunknak lehetősége van arra, hogy önállóan végezhessenek kutatómunkát 

könyvtárunkban, ahol folyamatosan jelen van egy vagy két nyelvtanár, hogy mintegy témavezetőként 

segítse a tanulók munkáját.  

Egy nap én dolgoztam a könyvtárban. Körülbelül 10 tanuló volt jelen. Egyszercsak arra lettem 

figyelmes, hogy a légkör szokatlan módon felbolydult. Ennek oka - számomra úgy tűnt- egy boszniai 

hallgatónő volt, aki mélyen dekoltált ruhában ült az egyik asztalnál. A nő tudomásom szerint muzulmán 

vallású volt.  

1. A TÖRTÉNET részletei 

Az incidens egy nyelviskola könyvtárában zajlott le. A nyelvtanárnőn kívül körülbelül 10 tanuló volt 

jelen, 2 nő és 8 férfi, mindannyian felnőttek. A férfi tanulók a kihívóan öltözött boszniai nő asztala köré 

gyűltek.  

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

A tanárnő, mint az iskola oktatója felelősségének érezte, hogy nyugodt, csendes munkakörnyezetet 

biztosítson a diákok számára könyvtári ügyeleti ideje alatt. A boszniai hallgatónő viselkedése 

nyilvánvalóan megzavarta a tanulószoba nyugalmát, s ez bosszantotta. Zavarta, hogy a nő ilyen nyíltan, 

szexuálisan provokálja a férfi tanulókat öltözékével. 

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

A tanárnő határozottan különbséget tesz a munkahelyi dresszkód és a szórakozóhelyekre való 

öltözékek között. 

A nyelviskola bizonyos dresszkódot ír elő tanárai számára. Ez nem túl formális, a dolgozók számára 
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bizonyos fokig lezser, utcai öltözködést engedélyez. A tanárnő maga inkább a laza mintsem a nőies 

öltözködési stílus híve. 

Megjegyzendő, hogy a tanulók közül sokan olyan országokból érkeztek, ahol társadalmilag nem 

elfogadott sőt, esetenként törvényileg tiltott a szexuálisan kihívó ruhák nyilvános viselése.  

Az incidens ezenfelül több, a szituációban megjelenő normatív reakció hátterével kapcsolatos kérdést 

felvet: 

Formális egyenlőség: Dániában az élet minden területén hangsúlyos szerepet kap az egyenlőség 

eszméje, legyen szó gender, szociális vagy etnikai kérdésekről. Ez a szemlélet természetesen az 

akadémiai világban is megjelenik. Bár a Dániában szokásos dresszkód inkább kötetlen, a tanulóktól 

általában rendezett, visszafogott öltözködést várnak el. 

Akkulturalizáció: A narrátor az adaptációt egy tudattalanul az új életforma, szabály- és értékrendszer 

elsajátításával egyidőben szinte automatikusan lezajló folyamatnak tételezi. Feltételezhetően elvárná, 

hogy a boszniai nők rövid idő alatt alkalmazkodjanak a dán életformához és magukévá tegyék a helyi 

normarendszert, elfeledkezvén róla, hogy a kulturális adaptáció olyan tanulási folyamat, mely 

rendszerint hosszú időt vesz igénybe.   

A muszlim nőkkel kapcsolatos sztereotípiák: A dán tanárnő meglepetéséhez hozzájárulhattak továbbá 

a muzulmán nők megjelenésével kapcsolatos, teljes testet takaró ruhát viselő, elfátyolozott nőkről 

szóló, széles körben elterjedt sztereotípiák. Valójában kevesen feltételezik, hogy egy ettől eltérő 

megjelenésű nő is lehet muzulmán. 

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

A boszniai nő megjelenése igen kellemetlen, bántó benyomást keltett bennem. Az volt az érzésem, 

hogy nem tud megfelelően különbséget tenni aközött milyen öltözék elfogadható a magánéletben, és 

milyen a professzionális szituációkban. 

Tudtommal mint magasan képzett személy, dániai munkakeresése érdekében komoly nyelvtanulási 

szándékkal járt iskolánkba. Mégis, a mód ahogy felöltözött egyáltalán nem illet ehhez a helyzethez. 

Öltözéke még jobban megdöbbentett annak tudtában, hogy magas iskolai végzettséggel rendelkező és 

muzulmán. 

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus 

helyzethez és végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

A nőiség megjelenítése: Kelet-európai tudományos konferenciákon sok nagyon nőies öltözködésű női 

tudóst látni. A nyugati országok gyakorlatától eltérően itt nem számít tabunak sőt, megszokott a 

nőiesség ily módon való hangsúlyozása nyilvános megjelenések során. Lehetséges magyarázat erre, ha 

a jelenséget a kommunista időszak erőltetett emancipálási törekvésére adott válaszként értelmezzük. A 

skandináv országokkal összehasonlítva a kelet-európai kultúrák jelentős része erősen maszkulin jellegű 

a nemi szerepek közötti nagyobb különbségtétel tekintetében. 

Összetett kulturális referenciák: Mindannyian több kulturális identitással rendelkezünk, s 

viselkedéseink, értékeink ezen különféle pozíciók között alakulnak. A nő egyszerre volt muszlim és 

boszniai. Öltözéke tehát ebben az esetben nem vallását (vagy az arról alkotott képünket), hanem a 

tágabb kulturális közeget tükrözte melyből érkezett. Valójában nincs tehát ellentmondás abban, hogy 

muzulmán nőként nőies és szexis módon öltözik. 

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

Muszlim/vallásos hit: Boszniában az iszlám az uralkodó vallás, mivel azonban az országot sok nyugati 

hatás érte, a vallásgyakorlással kapcsolatos általános attitűd jóval megengedőbb, mint számos más 

muzulmán országban. Így nem is különösképpen szokatlan, hogy egy muszlim nő olyan ruhákat viseljen, 

melyek eltérnek a hagyományos muzulmán női öltözködéstől. Szintén elképzelhető, hogy egyéb 
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elvárások (pl. megfelelni a vonzó nő Boszniában jellemző képének) fontosabbak számára, mint a 

vallásos hagyomány követelményei. 

Nemi hierarchia: Bosznia egyike a még mindig erősen patriarchális társadalmaknak. A történelmi 

balkáni családszerkezet alapvetően férfijogú volt, mely hierarchiájának legalsó helyén álltak a fiatal 

nők. Legfontosabb feladatuk az anyaság és a gyermekekkel kapcsolatos teendők ellátása volt. Az ezen 

elvárásoknak valamilyen okból nem megfelelő nőket gyakran értéktelennek bélyegezte és kitaszította 

közösségük, lévén a férfiak figyelmének felkeltésének képessége alapvető fontosságú volt identitásuk 

szempontjából. 

Mégha manapság a nők mind több és több függetlenségre és erőforrásra tesznek is szert a családtól 

független területeken, a férfi figyelem felkeltésével kapcsolatos esetleges sikertelenségük ma is 

gyakran lenézést vált ki. 

A narrátor által leírt incidens tehát egy olyan szociokulturális kontextusban szemlélendő, melyben a 

nőket erősen befolyásolják a fentebb leírt hagyományos szerepmodellek. Bár a leírt incidens Dániában 

zajlott le, a kulturális mintázatok internalizálódnak, így az egalitáriusabb környezetbe kerülés gyakran 

nem változtat azon a módon, ahogyan az adott nő saját szerepét és társadalomban elfoglalt helyét 

látja. Sok nő tehát továbbra is a hagyományos normákat követve igyekszik elfogadást találni.  

Férfiasság: Ráadásul, bár a nők mind nagyobb arányban kerülhetnek be a felsőoktatásba, a társadalmi 

ranglétrán való emelkedésük során ma is gyakran ütköznek az úgynevezett üvegplafonba. 

Ezen akadállyal különböző stratégiák segítségével próbálnak megküzdeni. Ezek egyike lehet a sok 

fedetlen testfelület és a csábító öltözködés. A fiatal boszniai nő viselkedése tehát úgy is értelmezhető, 

mint egy a megbecsülés kivívására alkalmazott stratégia.  

 

 

Kritikus incidens: TRANSZNEMŰ 
 

Begyűjtő szervezet : Ars Erotica Alapítvány, Magyarország 

KRITIKUS INCIDENS RÖGZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgáskorlá

tozottak 

Általános 

interkulturál

is 

Test/fizikai 

sport 

MÁS 

x    x   

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

Gender, testkép, nemi szerepek 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

40 éves, művelt, középosztálybeli, az LMBT kérdések iránt nyitott 

pszichológusnő 

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

Fiatal transznemű nő (női identitással rendelkező férfi) 

A TÖRTÉNET ismertetése 

Egy leszbikus filmklub vetítéseket rendez leszbikus témájú filmekből. Minden vetítés után 

beszélgetésre kerül sor a közönség és a téma meghívott szakértői részvételével. A legutóbbi 
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alkalommal pszichológusként én voltam a beszélgetés moderátora. A közönségben helyet foglalt egy 

transznemű nő (női identitással rendelkező férfi), aki aktívan hozzászólt a beszélgetéshez. Egy 

alkalommal, amikor át akartam neki adni a szót, így szóltam: ,,Most pedig hallgassuk meg egy férfi 

véleményét!” 

1. A TÖRTÉNET részletei 

1. (Ki?)  

A narrátor (pszichológus, egy filmklubban rendezett beszélgetés moderátora) és egy 

transznemű nő 

2. (Mi történt pontosan?)  

A narrátor a másik fél identitását figyelmen kívül hagyva utalt annak biológiai nemére 

3. (Hol?)  

Egy filmklubbeli vetítést követő nyitott beszélgetésen 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

Zavarba jöttem és jóvá szerettem volna tenni a tévedésem, így a női nevén szólítottam. 

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

A másság és partikuláris identitások elfogadása: 

A képzésen résztvevők szexuális, kulturális vagy bármilyen más identitásának elfogadása alapvető 

szakmai elvárás a multikulturalitás területén dolgozó trénerekkel szemben. 

Professzionalizmus: 

A narrátor, mint pszichológus és mint egy szexuális orientációval foglalkozó beszélgetés moderátora 

egyaránt szégyenként élte meg, hogy nem a megfelelő nemi identitást tulajdonította a transznemű 

résztvevőnek. Az eset bizonytalanságot keltett benne szakmai kompetenciájával kapcsolatban. 

A gender nem biológiai hanem társadalmi eredetű, tehát változtatható: 

- Társadalmunk mára (bizonyos fokig) elfogadta az egyén nemi identitása szabad 

megválasztásához való jogát.  

- Egy kutatás mindazonáltal kimutatta, hogy új ismerőseinket tudattalanul, másodpercek alatt a 

következő szempontok szerint kategorizáljuk: életkor, etnikai és nemi hovatartozás.  Jóllehet a 

gender kulturálisan meghatározott, a férfi-nő kategorizáció szociális észlelésünk egyik 

legalapvetőbb eleme. Tárgyalt esetünkben ez a fajta tudattalan, automatikusan lezajló 

kategorizáció megelőzte a percepció összetettebb, tanult módját (azaz, hogy a társadalmi nem 

nem biológiai, hanem választott).  

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

A narrátor számára a transznemű nő semleges volt. 

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus 

helyzethez és végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

Az identitás megkérdőjelezése: 

Bármely személy akit a sajátjával ellentétes neműnek bélyegeznek saját nemi hovatartozása 

megkérdőjelezéseként éli azt meg. Sok transznemű nő gyakorta szembesül identitása ilyen fajta 

megkérdőjelezésével esetleges maszkulin külső jegyeik (magasság, hangszín stb.) miatt. Ráadásul 

minden ilyen esetben fennáll a lehetőség, hogy a tévesztés szándékos, s a másik fél ellenérzéseit fejezi 

ki azzal szemben, hogy nőként fogadja el a transznemű személyt. 

A gender kulturális és nem biológiai: 

A transznemű emberek számára a nem nem külső, biológiai jegyek alapján meghatározott, hanem 

kulturálisan, szubjektív azonosulás eredményeként. A nem ilyen fajta megközelítése az egyik ok, amiért 

számos transznemű ember nem kívánja magát nemátalakító műtétnek alávetni. 

A nemi szerepek relativizációja vagy esszencialista nézőpontja: 
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A transznemű nézőpont azt feltételezi, hogy a gender teljes egészében kulturális konstrukció. Feltételez 

továbbá egy két ellentétes pólusként való férfi-nő megkülönböztetést, mely különbözik azon kortárs 

szemléletmódtól, mely a társadalmi nemet nem két egymástól élesen elhatárolható szélsőségként, 

hanem mintegy skálaként értelmezi, melyen mindannyian valamely összetett, köztes értéket 

képviselünk. Mivel azonban a transznemű személyek egy bizonyos nemi identitásról egy másik jól 

meghatározott nemi identitásra váltanak ahhoz, hogy ez az átmenet értelmes legyen a másik nemi 

identitásnak szükségszerűen jól definiáltnak kell lennie, nem pedig relatívnak. A férfiból nővé válás 

átmenete nem mehet végbe egy relatív, férfias-nőies skálán elhelyezhető női identitás, hanem csak egy 

bizonyos mértékben hagyományos női identitás irányában.         

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

,,Kognitív disszonanciát éltem át: nyelvbotlásom elárulta, hogy tudat alatt tradicionális kép él bennem a 

nemi szerepekről.” 

A narrátor ezen mondata rámutat, hogy a modern nyugati társadalmak többsége a mélyben hozzá 

hasonlóan hagyományos képpel rendelkezik a nemekről. Ezt tükrözi az a tanulmány, mely kimutatta, 

hogy másokat nemi hovatartozásuk tekintetében azonnal, tudatos mérlegelés nélkül kategorizálunk. Ha 

valamilyen okból nem tudunk valakit automatikusan a férfi vagy nő kategóriába sorolni 

összezavarodunk és mindenképp el kívánjuk dönteni a kérdést. És bár megtanultuk, hogy a gender  

társadalmi és szeretnénk magunkénak tudni –és másoknak is biztosítani- a vele kapcsolatos döntés 

jogát, mégis időbe fog telni, míg észlelésünk és ösztönös reakcióink is összhangban lesznek ezen 

eszménkkel. 
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JÓ GYAKORLATOK – KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A GENDER TERÜLETÉN 
 

 
Az alábbiakban bemutatott gyakorlatok csupán összefoglaló jellegűek,  

a teljes verzió letölthető angolul 

Interaktív online eszközök az egészség témájához kötődő gyakorlatokhoz 

 

 

  “MELEGSÉG ÉS MEGISMERÉS” – TRÉNING ÖNKÉNTESEK SZÁMÁRA 

LMBT kérdésekkel kapcsolatos érzékenyítő program tinédzserek és középiskolai tanárok számára 

Budapest, Magyarország 

 

A tréning célja önkéntesek kiképzése az iskolai érzékenyítő 

program számára, melynek célja a meleg, leszbikus, 

biszexuális és transznemű (LMBT) embereket súlytó 

homofób sztereotípiák elleni küzdelem. A tréning célja, 

hogy túllépve a sztereotip gondolkodásmódon, nyílt 

párbeszéd alakuljon ki a társadalmi nem és szexuális 

identitás kérdéseiben. Az önkéntesek később nem formális 

oktatás keretében (ám iskolákban), interaktív gyakorlatok 

során segítik elő az LMBT és nemi sztereotípiák 

megkérdőjelezését.  

 

Kapcsolat: Virág Zsolt, info@szimpozion.hu,  +36-30-5958274 

Weboldal: http://www.labrisz.hu  

 

 TEDD A TÉRKÉPRE !/ A GENDER ÉS SZEXUALITÁS ÚJRATANÍTÁSA 

Egyesült Államok 

E projekt célja a queer (az áltagtól eltérő szexuális irányultságú) fiatalok és fiatal felnőttek által az oktatás, 

egészség és általános jóllét területén tapasztalt egyenlőtlenségek vizsgálata. A projekt olyan fiatalok 

számára biztosít platformot, akik a gender és szexualitás témájában kívánnak kutatómunkát végezni. 

Munkájuk nyomán létrejött egy film (Put this on the {MAP} – Tedd a térképre!) és egy workshop (A gender 

és szexualitás újratanítása címmel), mely hiánypótlónak bizonyult fiatalokkal dolgozó szakemberek 

számára, dolgozzanak akár szociális intézményekben, az oktatásban, foglalkoztatási szolgálatoknál, 

művészeti és rekreációs programokban vagy közösségi központokban. A projekt multikulturális 

tapasztalatok, identitások és kifejezésmódok szemszögéből 

közelíti meg a szexualitás és gender kérdéseit.  

 

Kapcsolat : Sid Jordan & Megan Kennedy, 

info@putthisonthemap.org 

Weboldalak : PUT THIS ON THE {MAP}  

www.putthisonthemap.org 

A gender és szexualitás újratanítása workshop  www.reteachinggenderandsexuality 
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 ELTÉRŐ NEMI IDENTITÁSOK ELFOGADÁSA 

Koppenhága, Dánia 

A tréning  olyan fiatalok szüleit segíti a megértés és elfogadás tanulásában, akik viselkedése nem felel meg a 

társadalom által elvárt nemi sztereotípiáknak. Célja, hogy a szülők szemléletében fokozatosan változást 

idézzen elő. A módszer erőssége, hogy korlátozott nyelvi kompetenciával rendelkező emberek körében is 

alkalmazható. 

Kapcsolat: Nicolai Ardal, nicopolitis@gmail.com 

 

 LUCIDE: FIATALOK ÉS A NEMI SZEREP 

Szexista diszkrimináció: Felismerés és fellépés 

Franciaország 

 

E tréning célja, hogy megtanítsa fiataloknak a szexista attitűdök és viselkedések felismerését, a szexista 

diszkrimináció hátterében álló mechanizmusok megértését, valamint annak felismerését, milyen hatással 

lehet ez a fajta megkülönböztetés az egyén lelki, szociális és testi jólétére. A programot szakemberek egy 

olyan olyan csoportja hozta létre, akiket foglalkoztatott, milyen módon hat a nemi diszkrimináció a férfiak 

és nők egészségére. A Fiatalság és társadalmi nem (Youth and Gender) tréning mellett működő LUCIDE 

program célcsoportjai a szociális és egészségügyi szektorban tanuló, tanító és dolgozó emberek, akiknek 

elérhető segédanyagokat is biztosítanak.  

 

Kapcsolat: Marielle Martinez, infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org 

Weboldal: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf 
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ANTOLÓGIA GENDER TÉMÁBAN  
 

 

Teljes antológia 

An anthology about the interface between culture, body and communication 

 

 

Az emberi nem: Az identitások határainak multikulturális 
megközelítése 

Noemi De Luca 

Az emberi nem fogalma a férfi/nő bináris oppozíciójában különböző jellegzetességekkel, attitűdökkel, és 

viselkedési formákkal kapcsolódik össze; illetve a társadalmi, és kulturális konstrukciók eredményeként 

értelmezhető. Ha egy multikulturális nézőpontból kiindulva áttekintjük a történelmet, akkor azt látjuk, hogy 

az ókori görög kultúra esetében például a „nem” fogalom hagyományos határvonalai nem elegendőek 

ahhoz, hogy lefedjék a szexuális viselkedések, és egyéni identitások teljes spektrumát. Ezen kívül 

megállapíthatjuk azt is, hogy a feminista mozgalom és a queer elmélet is hozzájárultak a nem fogalom 

kibővítéséhez, különösen azóta, hogy a reduktív klasszifikáció gyakorlata sokakat kizár a polgári jogok 

köreiből, és ez az osztályozásmód gyakran társadalmi kirekesztéshez is vezet. 

 

Bevezetés 

Az emberi nemmel kapcsolatos kérdések minden 

társadalomban kritikus témát jelentenek még azok 

számára is, akik az adott társadalmat vezetik, és 

különböző elveket, politikákat dolgoznak ki az 

adott társadalmak irányítására. A nemek minden 

közösségben fontosak a társadalmi szabályok, és 

kapcsolódási folyamatok értelmezésében, abból 

adódóan, hogy számos szabályt meghatároznak a 

társadalmi interakciókra vonatkozóan. Ezek a 

szabályok nagyon gyakran az egyének közötti 

szexuális különbségeken alapulnak, és a nemekhez 

kötődő szabályokként értelmeződnek: a „nemi 

szabályok” kifejezést 1955-ben John Money alkotta 

meg. 

Annak érdekében, hogy megértsük a 

társadalmakban lejátszódó folyamatokat és azok 

dinamikáit, a testtel kapcsolatos kérdésköröket a 

kulturális különbségek nézőpontjából kell 

megközelíteni. A kultúra mindig is fontos pontnak 

számított a nemekhez kapcsolódó kérdések 

elemzésében, mára pedig a kultúra szerepének 

vizsgálata központi jelentőségűnek tekinthető 

ebben a kérdéskörben. A mai világot az 

összekapcsoltság érzetének, és jelenségének 

erősödése jellemzi, ami megkívánja, hogy 

közelebbről is megvizsgáljuk azt a kifinomult 

módszert, amellyel a nemek közötti eltéréseket a 

különböző terekben értelmezhetjük. 

Kiindulási pontként véve ezt a kutatói szándékot, a 

tanulmány célja az, hogy bemutassa azokat a 

felfogásokat, melyek a különböző időkben és 

terekben, a nemmel és testtel kapcsolatos 

kérdésekben alakultak ki. Mindezek felett, egy 

olyan –remélhetőleg elfogulatlan- következtetéssel 

szeretnénk szolgálni, mely rámutat annak 

szükségességére, hogy támaszkodjunk a nem 

kategória azon értelmezésére, és újradefiniálására, 

melyet queer-elmélet képviselői alkottak meg.   

Mindezek érdekében a tanulmány első részében 

röviden áttekintjük a nemek történetét, bepillantva 

abba a folyamatba, mely elvezetett a mai nem 

felfogáshoz. A következő részben megpróbáljuk 

feltárni a kétpólusú nem osztályozás kulturális 

gyökereit, körüljárjuk a kulturális különbségek 
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nemekre gyakorolt hatását, abból az általános 

nézőpontból kiindulva, hogy mindezek 

kapcsolatokat hoznak létre a női és a férfi nem 

között. A végkövetkeztetés előtt pedig ismertetjük 

azokat az elméleteket, melyek átalakították a nemi 

identitás, és szexualitás fogalmait, a feminizmus 

második hullámától kezdve egészen a queer 

elméletig, különös tekintettel azokra a 

lehetőségekre, melyeket a queer elmélet nyitott 

meg. 

Egy kategória felépülése, avagy a nemek 

kialakulásának rövid története 

A világ népességének jelentős része olyan 

felfogásban szocializálódik, melyben csupán két 

biológiai és két társadalmi nem létezik: a férfi és a 

női biológiai nemek; illetve a férfiasság és a 

nőiesség jelensége. Az életünk során alkalmazott 

viselkedésmódjainkat mélyen meghatározza ez az 

axiómának tekintett alapigazság. Ennek 

következménye az, hogy számos kultúrában, illetve 

vallásban a homoszexualitás, a biszexualitás és a 

transzszexualitás még ma is tabunak számítanak, 

ami miatt az érintettek arra kényszerülnek, hogy 

elrejtsék valódi önmagukat és érzéseiket mind a 

közösség, mind pedig a hatóságok elől. De miért 

lett ez status quo, miért maradt fent ez az állapot? 

Miért alakult ki az, hogy a társadalmi nemek 

diverzitását ezen a felfogáson keresztül szemléljük? 

Ami pedig a legfontosabb kérdés: megtaláljuk-e 

minden kultúrában a nem felfogás bináris 

rendszerét? A téma megértésének első lépése az, 

hogy áttekintjük a nemet és szexuális orientációt 

meghatározó definíciókat. A biológiai nem olyan 

fizikai jellegek sorozataként írható le, melyet a 

speciális kromoszómák jelenléte határoz meg. 

Ahogy az ismert, az XX kromoszómákkal a nők 

rendelkeznek, míg az XY kromoszómák az alapvető 

férfi karakterisztikákat hordozzák.  A társadalmi 

nem, és a szexuális orientáció meghatározása ettől 

kihívóbb feladat, már csak azért is, mert a két 

fogalmat gyakran összekeverik egymással. Ha a 

lexikonok meghatározásaiból indulunk ki, akkor a 

nem úgy definiálható, mint a “a férfi vagy női lét 

állapota” (Theseaurus). Következésképpen, a 

nemek esetében két választás létezik, ezek alapján 

az egyén érzi, hogy az egyik, vagy a másik nemhez 

tartozik, aminél fogva elsajátíthatja a férfiak, vagy a 

nők számára előírt viselkedésformákat. A nem 

felfogás ebben az értelemben tekinthető a 

szexuális kategóriák valamelyikéhez való tartozás 

érzéseként is. Az ismertetett definíciókat azonban 

szükséges további távlatokkal bővíteni. A nemek 

kettős dimenziójának megértése fontos kérdés: 

egyrészt, mert a nem a valahová való tartozásnak 

egy olyan érzete, melyet minden egyén 

megtapasztal; másrészt pedig azt az elképzelést 

képviseli, hogy a társadalom az egyénekre az egyik 

vagy a másik specifikus nem tagjaként tekint. A 

nem belső dimenziója, és a nemi identitás sok 

esetben összhangban vannak az egyén biológiai 

nemével, de az is elképzelhető, hogy nem. Az 

egyezés hiánya rámutat a nemi kategóriák 

kulturális gyökereire. Ennek megértését segítheti 

az, hogyha megvizsgáljuk azokat az irányvonalakat, 

amik mentén a nemi szerepek, és szexuális 

orientációk fogalmai fejlődtek a történelem során. 

Ez rámutathat arra, hogy a nem hogyan válik 

emberek által alkotott, és kultivált identitássá, 

szerep osztályozássá, illetve kulturális 

jellegzetességé.   

A nemről és a homoszexualitásról szóló legkorábbi 

dokumentumok az ókori Görögország íródtak. A 

társadalomban megengedett volt az azonos 

neműek közötti kapcsolat, megszokott 

gyakorlatként tekintettek rá. Az említett 

kapcsolatok gyakran a mester és tanítvány közötti 

viszonyban szövődtek: a “pederasztiának”- vagy 

más szóval “fiúszerelemnek”, nem volt negatív 

konnotációja akkoriban, az oktatás természetes 

részének tekintették. Az ókori görög kultúrában a 

transzszexualitásra és a “cross-dressingre”, azaz az 

„átöltözésre” is van példa: Cybele istennőt a 

kasztráltak, és a női ruhát viselő férfiak tisztelték.  

A görög filozófia az interszexualitás témájával is 

foglalkozott: Platón az androgünitásról szóló 

mítoszában ír a harmadik nemről, melyre a férfi és 

a nő szintéziseként tekint. Platón ezen keresztül 

ismerteti a szerelem eredetét: 

“Az eredeti emberi természet különbözött a 

mostanitól.  Nem csupán két nem létezett, ahogyan 
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most, hanem három; volt a férfi, a nő, és ennek a 

kettőnek az egyesülése, melyet olyan névvel láttak 

el, mely megfelelt ennek a kettős természetnek, 

amely egykor valóban létezett, de mára már 

elveszett: az androgün szó csak a szégyen szó 

kifejeződéseként maradt fent. Másodszor, az ősi 

ember kerek volt: a háta és oldala szabályos kört 

formált; a feje egy kerek nyakon ült, két pontosan 

egyforma, de ellenkező irányba néző arccal; és 

mindehhez négy fül, és két "nemesebb tájék" 

társult. Minden másban pedig megfelelt a mostani 

állapotoknak. Tudott olyan egyenesen állva sétálni, 

mint ahogy azt az emberek ma csinálják, hátra is és 

előre is, akarata szerint, és nagy sebességgel újra 

és újra meg tudott fordulni a tengelye körül.” 

A párizsi Louvre múzeumban található “Sleeping 

Hermaphroditus” nevű szobor az időszámításunk 

előtti második századból származó görög mű római 

kori másolata. A szobor egy hermafroditát, vagyis 

egy interszexuális egyént ábrázol, aki a női és a férfi 

test nemi jellegzetességeivel is rendelkezik.  

 

A nemi kromoszómáknak vannak olyan biológiai 

kombinációi, melyek eltérnek a leggyakoribb XX 

vagy az XY szerkezettől: ezek képezik az 

interszexualitás különböző típusait. Az ilyen, eltérő 

kromoszómákkal rendelkező embereket nevezik 

"igazi hermafroditáknak”. Az interszexuálisok másik 

csoportjára az jellemző, hogy átlagos XX és XY nemi 

kromoszómákkal rendelkeznek, de nem mutatnak 

olyan férfi, vagy női fizikai jellegeket, melyeket a 

kromoszómák szerinti nemük feltételezne: ők a 

“pszeudo-hermafroditák”.  

Az interszexualitás az ókori civilizációkban tehát 

elfogadott volt, egészen annyira, hogy –ahogy arra 

már korábban is utaltunk – interszexuális istennő is 

létezett az ókori görög kultúrában. Ennek ellenére 

mára az interszexualitás olyan kulturális 

jelentéstartalommal töltődött fel, hogy szexuális 

fejlődési rendellenességként tartják számon. A 

kifejezés angol megfelelője nyomán (disorders of 

sex development) a DSD rövidítést szintén 

használják rá. A DSD, mint szakzsargon rávilágít 

arra, hogy a szakértők egy része is egyet ért azzal, 

hogy az interszexualitás orvosi kategória.  

Az interszexualitást tehát néhány társadalomban 

negatívan értékelik, szembeállítva azt a női, és a 

férfi szexuális jellegek szabályos fejlődésével. Ezzel 

szemben vannak olyan társadalmak, ahol teljes 

mértékben elismerik az interszexualitás 

természetes létjogosultságát. 2009-ben az indiai 

kormány kezdeményezte a hijra közösség 

elismerését, azáltal, hogy lehetőséget adott a 

harmadik nemhez tartozó egyéneknek arra, hogy 

magukat “másneműként” jelöljék a hivatalos 

választói jegyzékben. A 2009-es események 

megerősítik azt a nézőpontot, hogy a nem bináris 

rendszere nem szükségszerűen van jelen minden 

társadalomban, mint ahogy az sem alapvető, hogy 

fenntartsák a korábban kialakult, két nemet 

tartalmazó rendszert.  

Michel Foucault “A szexualitás története” című 

könyvében bemutatja azt a mechanizmust, amit a 

társadalom felett hatalmat gyakorló erők 

használnak az emberek termékenységének 

kontrollálására. A rendszer fenntartása érdekében 

a hatalom képviselői előírják a társadalom tagjai 

számára az elfogadott és követendő szexuális 

magatartásokat. Foucault véleménye szerint a 

szexualitásról és a nemekről szóló diskurzust nem 

elnyomták, hanem  implicit módon cenzúrázták 

azon keresztül, hogy kodifikált és elfogadott 

csatornákat hoztak létre ezen kérdések 

megvitatására. A perifériális szexualitások azért 

nem jelentek, és jelenhettek meg a szexualitásról 

szóló diskurzusokban, hogy ez által is csendesítsék 

a gazdasági termelékenységet fenyegető 

veszélyeket. A szaporodási céllal végzett szexuális 

gyakorlatok a perifériális szexualitásokkal szemben 

elősegítették a termelékenység fejlődését. Ezért, 

mondja Foucault, hogy a szexualitás bizonyos 

formáival szembeni cenzúra utilitarista, tehát 

haszonelvű volt. Ennek megfelelően a női 

individuum meghatározását a házassággal, és ezen 

keresztül gyakorlatilag a gyermekvállalással 

kapcsolták össze, ami pedig lehetőséget adott az 

egyre növekvő polgárság számára a vagyon 

öröklődésének biztosítására. 
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Robert Nye Foucault elméletét felidézve a 

következőket mondja: “A két nemre épülő rendszer 

meglehetősen váratlan megjelenése végső soron a 

férfiakat és a nőket a biológiai determinizmus egy 

olyan formájába zárta be, amelyről előbb a 

szakértők, majd egyre inkább a társadalom tagjai is 

úgy hitték, hogy az megegyezik az ő szexuális 

rendeltetésükkel.”  

Ebben a fejezetben azt tárgyaltuk tehát, hogy az 

egyes társadalmak hogyan tették magukévá azt a 

rendszert, melyben csupán két biológiai és két 

társadalmi nem létezik.  Bemutattuk azt is, hogy 

bizonyos társadalmakban hogyan sikerült 

korlátozások közé szorítani az egyének, és sajátos 

jellegzetességeiket abból a szándékból, hogy 

könnyen kontrollálható rendszert hozzanak létre. A 

kétpólusú nem felfogás alkalmazása létrejöhet egy 

tekintélyelvű hatalom tudatos döntésének 

eredményeként-, ahogy az Foucault elméletében is 

szerepel. Ugyanez a rendszer létrejöhet különböző 

kulturális folyamatok eredményeként is- ennek 

lehetőségét a tanulmány következő fejezetében 

részletesen is tárgyaljuk majd. A kialakulás okától 

függetlenül a bináris nemi rendszer létezése 

minden esetben felveti az egyenlőség, és az 

igazságosság kérdéseit, melyeket még jobb 

megvilágításban érzékelhetünk akkor, hogyha a 

téma vizsgálata során használjuk a multikulturális 

megközelítéseket.  

 

A nem felfogás kulturális és társadalmi eltérései 

A nemről alkotott felfogások folyamatosan 

változnak a térben és az időben, valamint ezekhez 

képest is. Az élet egyéb kulturális aspektusaihoz 

hasonlóan a nem egy olyan koncepció, amely az 

emberiség történelmén keresztül folyamatosan 

fejlődött. Ez a fejlődés - ahogy azt a tanulmány 

korábbi fejezeteiben is áttekintettük-, országokon, 

városokon, valamint különböző “térbeli 

valóságokon” ívelt át. A nem felfogás evolúciós 

jellege akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, amikor a 

különböző elképzeléseket, és perspektívákat 

egymással összehasonlítva vizsgáljuk. Ennek egyik 

lehetősége az, hogy a fogalom múltbeli 

megközelítéseit összevetjük a mai, nyugati 

értelmezésekkel; de érdemes lehet szemügyre 

venni azokat a nem értelmezéseket melyek ma 

egyidejűleg vannak jelen az egymástól fizikailag, és 

kulturálisan is távol eső társadalmakban.  

A következő részben a nem által felvehető térbeli 

és kulturális értékeket vizsgáljuk. Fontos 

megjegyezni, a nem fogalom változásának 

bemutatásában használt evolúciós kifejezéssel nem 

kívánunk sem pozitív előítéletet, sem szerzői 

elfogultságot közvetíteni. Azért használjuk ezt a 

szót, mert jelentéstartalma lehetőséget ad arra, 

hogy reflektáljunk a nem kategóriákban 

felfedezhető megosztottság kialakulásának 

folyamatára. 

A legbiztosabb talán az, ha kijelentjük, hogy a nem 

felfogásnak nincs olyan kultúrákon keresztülívelő 

értelmezése, amely teljes mértékben mentes lenne 

az ellentmondásoktól. A nyugati társadalmakban 

egy szoknya alakú ruhadarab akkor tekinthető 

adekvát öltözetnek, ha azt egy nő viseli. 

Ugyanakkor a nyugati társadalomban nem 

ütköznek meg azon, ha egy férfit elegáns skót 

szoknyában látnak az utcán, a kocsmában, vagy egy 

edingburghi esküvőn. Akkor sem érzik megsértve a 

nemek közötti határvonalakat, hogyha egy férfi 

Halloween alkalmából visel női ruhát, jelmezként. 

Jogosan fogadható el az a feltételezés, hogy a 

nemekre vonatkozó szabályok nem azonosak 

minden társadalom esetében. Ennek megfelelően a 

nemekhez kapcsolódó normák és értékek időben 

és térben is re-interpretációkon mennek keresztül. 

Ez az állítás magától értetődővé válik akkor, hogyha 

megfigyeljük azokat a társadalmakat, ahol a három 

nem rendszere van érvényben; vagy azokat az 

indiai kultúrákat, ahol a hijrák élnek; vagy ha az 

észak-amerikai bennszülöttek hitvilágában élő 

kétlelkű embereket tanulmányozzuk.  

A nemek diszkurzív elemei - melyekről Judith Butler 

a Problémás nem című könyvében ír-, rámutatnak a 

nemek kulturális eredetére, jellemzőire, és meg is 

erősítik azokat. A nemekkel kapcsolatos normák 

megjelenése a különböző nyelvekben szintén a 

nemek kulturális aspektusát példázzák. Dionysis 

Goutsos és Georgia Fragaki közös tanulmányukban 

azt vizsgálták, hogy a görög publikációkban hogyan 
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válnak formálhatóvá a női, és a férfi nemek a 

férfiakra/nőkre, illetve fiúkra/lányokra vonatkozó 

szavak megválasztásával. Számunkra különösen 

érdekes lehet az, hogy a modern görög nyelvben, 

Arisztotelész ókori görögjéhez hasonlóan, a 

biológiai nem lehet αρσενικός (férfi) vagy θηλυκος 

(női). Ez a bináris séma utal a társadalmi nemre is, 

amelyben maszkulin (ανδρικος) és feminin 

(γυναικειος) kategóriák léteznek. A társadalmi nem 

ebben a felfogásban továbblép a biológiai nem 

határain, és megerősíti azt az implicit értelmezést, 

hogy a társadalmi nem ugyanolyan természetes és 

adott, mint a biológiai nem. Ez a felfogás 

ellentmond az esszében később szereplő 

elméleteknek, melyek szerint a társadalmi nem egy 

emberek által létrehozott, megkonstruált fogalom. 

A nem fogalmak elválasztásának jellegzetessége a 

francia nyelvben is felfedezhető a „genre” és 

„sexe” szavakban (az olaszban ugyanezek 

megfelelője a „genere” és a „sesso”): az utóbbi 

mind a társadalmi, mind a biológiai nemet jelölheti 

a mindennapi, nem szakmai diskurzusokban; míg a 

„genre” az irodalmon kívül csak a tudományos 

körökben jelöli kifejezetten a társadalmi nemet. 

Ezzel a trenddel ellentétben Kamla Bhasin vitatta 

annak a helyénvalóságát, hogy a legtöbb észak-

ázsiai nyelv különbséget tesz a biológiai és a 

társadalmi nemek között azáltal, hogy a nem 

alapfogalmat kvalifikálja a biológiai és a társadalmi 

jelzőkkel. Ebben az értelemben a nemek kulturális 

eredete könnyen kimutatható az észak-ázsiai 

nyelvek példáján keresztül. Ez a puszta tény 

azonban nem tette igazságosabbá a nemek 

kategóriáit azok számára, akik nem igazodnak 

azokhoz a viselkedési formákhoz, melyeket a 

társadalom szabott rájuk. A transzvesztiták, 

transzszexuálisok, butchok (maszkulin leszbikusok), 

és a meleg férfiak átlépik a nőkre, illetve a férfiakra 

vonatkozó nemi szabályok határait, és ezzel egy 

szürke zónát hoznak létre a nemi rendszeren belül. 

Ez esetben viszont a nemekre vonatkozó szabályok 

csak azért léteznek, hogy visszatükrözzék a 

biológiai nemeket, melyeket sok társadalomban- 

beleértve ebben a nyugatiakat is- természetesnek 

vesznek.  Ez esetben ránk marad az a sürgető 

feladat, hogy átgondoljuk a nemek kulturális 

eredetének elfogadását, illetve a nemek bináris 

rendszerét. Ha ezt nem tesszük meg, a világ 

népességének jelentős része nem csak kimarad az 

elemzéseinkből, hanem egyúttal ezzel a 

hozzáállással el is zárjuk őket a társadalmakban 

való igazságos, egyenlő részvétel lehetőségétől. 

A nem kulturális lényegének felfedése fontos lépés 

volt ahhoz, hogy a nemmel kapcsolatos kérdéseket 

egy interkulturális nézőpontból kezdjük el 

megközelíteni. Manapság, a globális és 

multikulturális világban, ahol minden mozgásban 

van, keveredik, változik, és egyre nagyobb 

ütemben fejlődik, a nem kulturális aspektusának 

felfedése döntővé válik annak érdekében, hogy 

képesek legyünk elősegíteni az emberek és 

társadalmak közötti kontaktust, valamint a 

folyamatos és egyenletes cserét.  

Gloria Anzaldúa munkássága különös figyelmet 

érdemel a nem, az etnicitás és az én 

keresztmetszeteiről alkotott nézőpontja miatt. A 

mexikói származású, indiai gyökerekkel is 

rendelkező szerző már 1987-ben, a 

„Borderlands/La Frontera”-ban előterjesztette az 

arról az énről alkotott koncepcióját, melyet 

meghatároz a „mestiza” (kevert származású latin 

amerikai nő) lét abból kifolyólag, hogy a szerző 

többször is átlépte már az Egyesült Államok és 

Mexikó határát, ismételten közvetítve ezzel a 

különböző kultúrák között. A különböző stílusok, 

nyelvek és irodalmi műfajok használatával 

Anzaldúa a hozzá hasonló „küszöb”, vagy 

„határeset” emberekre fordította a figyelmét: 

azokra, akik már a puszta létezésükkel is kihívást 

jelentettek az identitások kategorizálása 

szempontjából. Esetében különösen igaz volt ez a 

szexualitás és nemzetiség tekintetében.  

A nemi identitással és a nemi szerepekkel 

kapcsolatos homogén értelmezés hiánya jogi 

zavarokat is okozhat: túl sok olyan törvény létezik, 

mely disszonánsan szabályozza a nemmel 

kapcsolatos kérdéseket. Ez egyrészt a nemek 

kulturális sajátosságainak a tanújele, másrészt 

pedig a szinonimája annak az egyenlőtlen 

bánásmódnak, melyet az emberek a különböző 

országokban, vagy különböző országok 

polgáraiként megtapasztalhatnak.  
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A test és a kritikai gondolkodás: a feminizmustól a 

queer elméletig 

Mint ahogy az a fent leírtakból is kiderült, a nem 

sok esetben működik korlátozó fogalmomként: 

nem fedi le, és nem magyarázza a 

heteroszexuálistól és a mainstreamtől eltérő 

gyakorlatokat, így nem jelent kulcsot a valóság 

megértéséhez sem. A társadalmi igazságosság 

ügyét, és a polgári jogokat még ma is áthatják azok 

a korlátozások, melyeket a bináris rendszeren 

keresztül kényszerítenek az emberekre. A nők és az 

LMBTI (Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű 

és Interszexuális) emberek a történelem során 

sokat szenvedtek a jogi egyenlőtlenségektől, és a 

rájuk vonatkozó fogalmak téves értelmezéseitől, 

illetve amiatt, hogy alsóbb rendű lényekként 

bántak velük, ami egyes esetekben egészen a 

dehumanizálásig is fajulhatott. A mainstream 

kultúratörténet kisebbségi szerepet osztott a 

nőkre, még akkor is, amikor elméleti szinten 

hirdette a nemek közötti egyenlőséget. Az 1789-

ben íródott “Declaration of the Rights of Man and 

the Citizen” című nyilatkozatban például az 

“ember” egy átfogó olyan kategóriaként szerepel, 

mely tartalmazni szerette volna az összes emberi 

lényt. A cél egy olyan képzeletbeli egység 

megalkotása volt, mely figyelmen kívül hagyta az 

emberek közötti különbségeket, és 

megkülönböztető minőségeket. 1793-ban, 

megtéve az első lépést afelé, amit ma 

feminizmusként ismerünk, Olympe De Gouges 

megírta a “Declaration of the Rights of Woman and 

the Female Citizen” című nyilatkozatot. Ugyanakkor 

az ember nem nélküli kategóriaként való felfogása 

egy olyan elképzelés volt, melyet a feminizmus 

második hulláma később erősen ellenzett: ezzel a 

nézőponttal szemben “a nők alárendelődésének 

általánosságát” hirdette. 

Simone de Beauvoir, a francia egzisztencialista 

filozófus már 1949-ben lefektette azokat az 

alapállításokat, melyeket később előhívhattak a 

feminizmus második hullámának képviselői. 

Beauvoir a “Le Deuxieme Sexe” című könyvében azt 

vizsgálta, hogy a nők miért számítanak a férfiak 

alávetettjeiként alsóbbrendű lényeknek:  

“Amikor egy egyén, vagy az egyének egy csoportja 

az alsóbbrendűség állapotában van tartva, az 

egyén idővel valóban alávetett lesz. De a “lenni” ige 

jelentőségét itt jól kell érteni; helytelen 

megközelítés az, hogyha állandó értéket 

tulajdonítunk neki, miközben igazából megvan 

benne a hegeli dinamika: a “valamivé válás” 

lehetősége.  A nők egészében véve manapság 

igenis alá vannak vetve a férfiaknak, és ez a helyzet 

kevesebb lehetőséget biztosít számukra. A kérdés 

az, hogy ezt a helyzetet fent kell-e tartani.” 

De Beauvoir férfi-női egyenlőségről szóló 

elképzelését feldolgozva a francia filozófus, Luce 

Irigaray rámutatott arra a nőket érő 

igazságtalanságra, hogy a nőket a filozófiai 

kérdésekben mindig a férfi individuumokhoz 

képest definiálják, mint “a másokat”. Monique 

Wittig, francia feminista, regényíró, számos könyv 

szerzője (pl. L’Opoponax; The Lesbian Body) erősen 

ellenezte a heteroszexuális diskurzusokat a “The 

Straight Mind” című írásában. “Az a garantálnak 

vett diskurzus, mely elsősorban bennünket, 

leszbikusokat, nőket, és homoszexuális férfiakat 

nyom el, és amiről úgy tartják, hogy megalkotja a 

társadalmak alapjait, az nem más, mint a 

heteroszexualitás.” 

A huszadik század végén minőségi elmozdulás 

történt a szigorúan feminista elméletektől: a 

különbségek politikájától a társadalmi nem egy 

komplexebb megközelítése felé, ami eljuttatta a 

társadalmi realitás kritikáját a diverzitás 

elismerésének egy új szintjére. A feminizmus 

először megvilágította a férfiak és a nők közötti 

egyenlőség fontosságát, aztán arrafelé fejlődött, 

hogy a nőt különálló filozófiai és politikai 

entitásként, olyan teljes individuumként vizsgálja, 

mely nem a férfival való viszonyában van 

meghatározva. Ugyanakkor, a bináris nem 

kategóriát a feminizmus érintetlenül hagyta, sőt, 

alapul vette a biológiai nemet, amivel az 

individuumok egész sorát zárta el attól a 

lehetőségtől, hogy azok teljes egészében a 

társadalom részei lehessenek, és élvezhessék 

polgári jogaikat. 
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Irigaray a “Ce Sexe Qui N’Est Pas Un” című írásával 

megerősítette annak szükségességét, hogy 

elkülönítsük az individuumok két különböző 

csoportját. Néhány évvel később a queer-elmélet 

volt az, amelyben megszületett az a következtetés, 

hogy a két biológiai nem egyenlő mértékű 

társadalmi befogadása nem bizonyult elegendőnek 

ahhoz, hogy mindenki számára előremozdítsa az 

igazságosság ügyét. Igazából a queer-elmélet – 

annak képviselői közül pedig különösen Judith 

Butler-, arra világított rá, hogy a nem fogalom üres 

kategória, mely alkalmatlan arra, hogy a szexuális 

gyakorlatok mindegyikét tartalmazza. A queer-

elmélet fogalmát 1990-ben Teresa De Lauretis 

alkotta meg, eredetileg azért, hogy elkerülje a 

leszbikusokat és a melegeket jelölő, zavart keltő 

terminológiákat.  A queer szó hosszú ideje 

használatban volt: az “átlós” jelentéséhez 

hozzákapcsolódott a szexuális deviancia 

mellékjelentése a 18. században. A szexualitás 

újabb elméletében a queer egy kiterjesztett 

fogalom lett, mely alkalmas a különböző típusú 

szexualitások befogadására, és elismeri azok 

egyenlő státuszát. A különbségek elsimítása helyett 

a queer-elmélet értelmezi és elismeri a szexuális 

különbségek minden formáját, és képes lefedni a 

biológiai nemmel, és szexualitással kapcsolatos 

jelentésárnyalatokat. A queer elmélet tehát 

megoldási lehetőséget mutat azzal a társadalmi 

erőszakkal szemben, mely azokat sújtja, akik a 

nemek hagyományos, bináris meghatározásán kívül 

helyezkednek el. 

A néhai elméletalkotó, Eve Kosofsky Sedgwick az 

“Epistemology of the Closet” című művében a 

szekrény metafora használatával írta le azt a 

láthatatlanság érzetet, amit a “deviáns 

identitásokkal” élő emberek tapasztalnak meg. 

Sedgwick a szekrényhez hasonlítja azokat a 

helyeket, ahová a deviáns identitású embereket 

bekényszerítik, abból a célból, hogy szexuális 

orientációjuk megélését ezekre a terekre 

korlátozzák. A szekrény egy olyan privát tér, ahol a 

melegek, a leszbikusok és a transzszexuálisak 

elrejtőzhetnek, és megóvhatják magukat mások 

ítéleteitől. Anne Fausto-Sterling a biológia, és a 

nemi tanulmányok professzoraként erősen 

kritizálta azt a gyakorlatot, hogy az interszexuális 

újszülötteken korrekciós műtéteket hajtanak végre 

azért, hogy belekényszeríthessék őket az egyik vagy 

a másik biológiai nembe. Fausto-Sterling, a „Sexing 

the Body” című művében kritikával illette ezeket a 

műtéteket, párhuzamot vonva a női nemi szervek 

megcsonkításának gyakorlatával, mely néhány 

afrikai társadalomban a mai napig szokás. Az 

alanyokat mind a két esetben megfosztják attól, 

hogy később szexuális örömöt élhessenek át.  

Az amerikai feminista filozófus Judith Butler 

performativitás elmélete az első igazi queer 

elmélet. Butler vezette be azt az elképzelést, hogy 

az egyének relációs tárgyakként működnek a 

folyamatos fejlődési folyamatokban, és emiatt 

szükség van olyan fluid kategóriákra, melyek 

képesek lefedni a fejlődés különféle állomásait. 

Butler a “Problémás nem” című híres művében úgy 

írta le a társadalmi nemet, mint az olyan 

magatartásformák és cselekvések ismétlődését, 

melyek nem kapcsolódnak a férfi/nő bináris 

oppozíciójához.  Ezek cselekvések (performanszok) 

imitálják azokat a viselkedéseket, melyek a 

korábban is létező, társadalmi nemi minták 

benyomását adják, és amelyek  egyúttal a 

társadalmi konstrukciók eredményei: „a társadalmi 

nemben megjelenő identitás felfogható úgy, mint 

az elfogadott jelentések személyes, illetve kulturális 

története, mely alá vannak vetve az utánzási 

gyakorlatok sorozatának.” 

Butler a „drag” fogalmát is „utánozó előadásként” 

írja le. A drag egy olyan megközelítés, amelyben a 

nemek kisajátítottá váltak, mesterségesek, 

színpadiasak, kopottak, és kimerültek. Butler utal 

arra, hogy a jelenségek nemmel való felcímkézése 

tulajdonképpen egyfajta megszemélyesítés módot, 

megközelítést takar. A drag lét öröme a 

heteroszexuális paradigma lerombolása: ez a 

teljesítmény közönséget és közönség általi 

elismerést igényel.  A nemi szerepek 

performativitása azonban bizonyos értelemben 

kétélű fegyver is egyben: a hagyományos 

jelentések paródiája, és felforgatás alkalmas a 

visszautasítás, és a kihívás kifejezésére, de 

ugyanakkor a tradicionális szerepek 
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rekonstruálásának és újraélesztésének puszta 

ténye magában hordozza annak a veszélyét, hogy 

ezeket a szerepek megerősödnek eredeti 

jelentésükben. Butler elmélete megmutatja a 

lehetőséget arra, hogy a nemi kategóriákat hogyan 

irányíthatjuk, és építhetjük újra abból a célból, 

hogy inkluzívabbá tegyük azokat, és hogy 

helyreállítsuk azok analitikus erejét az összes 

szexuális irányultság esetében.   

Konklúzió 

A fejezetben megvizsgáltuk a nem fogalom 

történelmi fejlődését, és azokat a 

jelentéstartalmakat, melyekkel a nem kategória 

rendelkezik az egyes társadalmakban: mindezek 

pedig elvezettek ahhoz a következtetéshez, hogy az 

emberi lények bináris nemi osztályozása nem 

szükségszerű. Ez a megállapítás annál is inkább 

igaz, hogy a férfi és női sémák alkalmazása a nem 

felfogás esetében sok esetben járhat káros 

következményekkel az egyénre nézve. Példaként 

hoztuk fel az interszexuálisokat, akiket a 

homoszexuálisokhoz hasonlóan nem sokkal ez előtt 

még majdnem mindenhol orvosi esetként 

diagnosztizálták, és gyakran kényszerítették őket 

arra, hogy a megváltoztassák a testüket azért, hogy 

illeszkedjenek a női, vagy a férfi biológiai nem 

kategóriába. Mindezek felett kitaszítottá válhatnak 

azok az emberek, akiknek a viselkedése átlépi 

azokat a határokat, melyeket vagy a férfiak, vagy a 

nők számára fektettek le. A határsértés 

következményeként negatív ítéletek céltáblájává 

válhatnak saját társadalmaikban, sőt, gyakran még 

az alapvető polgári jogaiktól is megfosztják őket 

azáltal, hogy megtagadják kapcsolataik hivatalos 

elismerését. Ezekben a kérdésekben nagyon sok 

különbség van az egyes társadalmak között: ez 

pedig ahhoz vezet, hogy a globalizált világban egyre 

növekszik, és egyre komplexebbé válik az emberek 

társadalmak közötti mozgása, és cserélődése. Ez 

különösen igaz akkor, figyelembe vesszük azokat a 

lehetséges különbségeket is, melyek eltérnek a 

nemek kérdésétől. Ugyanis ha a nemek kulturális 

konstrukciója olyan speciális tényezőkkel egészül 

ki, mint a nemzetiség, az életkor, vagy a vallás, 

akkor egy egész sorozatnyi olyan kihívás kerül elő, 

mellyel a világ polgárai napról napra szembesülnek.  

A multikulturális megközelítés nem csak abban 

segíthet, hogy ezeket a kihívásokat könnyebben 

perspektívába helyezzük, hanem abban is, hogy 

felvegyük a harcot ezek létezése ellen.  

 

Magyar fordítás: Nádasi Eszter 
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Erő a fátyol alatt – Nők az identitásválság szélén: Törökország 

Cristoforo Spinella 

A nőiség és női nemi szerep kérdése a török kultúrában meglehetősen összetett. Törökország a köz- 

és politikai életben egyaránt élen járt a nők jogainak elismerése terén, esetenként – például a nők 

általános választójoga tekintetében – meg is előzve Európa országait. Mégis, a közelmúlt politikai 

intézkedései, a családon belüli erőszak riasztó mértéke, a nők egyértelmű alulreprezentációja a 

döntéshozásban és megjelenésük módja a médiában mind-mind egy konzervatív, patriarchális 

társadalom képét rajzolják elénk, mely női tagjaitól a hagyományos szerepeknek való megfelelést 

várja el.  A mai török női identitás a tradíciók és modernitás kettős kihívásával néz szembe. 

 

A genderrel kapcsolatos irányelvek a 
török politikában  

,,Bizonyos, hogy az ok, amiért lányaink véget 
vetettek az életüknek, kibírhatatlan 
szenvedésük – állapította meg az alprefektus. 
Mégis, ha a szenvedés elegendő ok lenne az 
öngyilkosságra, a török nők fele megölné 
magát...” 

 (Orhan Pamuk, “Hó) 

 

,,Minden nőnek legalább három gyermeket kellene 

szülnie.” -adott hangot óhajának 2008. március 8-

án, a nemzetközi nőnap alkalmából Recep Tayyip 

Erdoğan török miniszterelnök, nem sok kétséget 

hagyva hallgatóságában iszlám konzervatív 

kormánya által a következő hat évben követendő 

gender-politikai irányvonallal kapcsolatban. Ezt az 

elkövetkezendő években született, a születési ráta 

növelését célzó sorozatos intézkedések is 

megerősítették. A legutóbbi egy tavaly nyáron 

elfogadott törvény, mely a nők termékenységének 

védelmére hivatkozva megtiltja a császármetszést 

minden olyan esetben, mikor az anya vagy a 

gyermek állapota nem indokolja azt. Ám már ezen 

törvény előtt is – mely mellett előkészítettek és 

jelenleg tárgyalnak egy törvényjavaslatot, mely az 

abortuszt gyakorlatilag lehetetlenné tenné, 

lehetséges idejét 10-ről 4 hétre módosítva – már 

számos olyan intézkedés és javaslat látott 

napvilágot, melyek világos célja a török nők 

hagyományos szerepekbe való kényszerítése, hogy 

továbbra is azok legyenek, aminek sokan még 

manapság is látni szeretnék őket: feleségek és 

anyák.  

Ez természetesen nem csupán politikai kérdés. 

Kétségtelen, hogy Törökországban a kontrollált 

demokrácia a közügyekben való jelentős női 

szerepvállalást tett lehetővé, és nem csak az iszlám 

országok gyakorlatához viszonyítva. Hogy csak 

néhány példát említsünk: az általános női 

választójog Törökországban 1934-ben került 

bevezetésre, tehát egy évtizeddel korábban, mint 

Franciaországban vagy Olaszországban, sőt, az 

1935-ös választásokon már a szavazatok 4,6 

százalékát adták le nők. A 90-es évek közepén aztán 

Tansu Çiller személyében Törökország élére női 

miniszterelnök került. Ez olyan fontos előrelépés, 

mely sok európai országban máig várat magára. 

Mustafa Kemal Atatürk radikális szekularizációt 

célzó reformjai nyomán Törökország a 20-as évek 

óta igen fejlett törvényhozási rendszerrel 

rendelkezik, mely a nők jogait a tradícióval való 

gyakran drámai szakítások árán is védelmezte. 

A közterületeken és egyetemeken való fátyolviselés 

törvényi tilalma továbbra is paradigmatikus 

jelentőségű, mégha a tíz éve Törökország élén álló 

AKP (Igazság és Fejlődés Pártja) kormányzat, mely a 

hosszú időn át betiltott és elhallgattatott iszlám 

politikai tradíció örököse, jelentősen módosította is 

azt. Ezen rendelkezés, mely a törvényhozói szándék 

szerint a török nők számára ,,nyugati szabadságot” 
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lett volna hivatott biztosítani a vallási előírásokkal 

szembeni fellépés által, a gyakorlatban a 

diszkrimináció eszközévé vált, s hozzájárult azon 

réteg megteremtéséhez, akiket Merve Kavakçı, 

Ankara történetének máig egyetlen fátyolt viselő 

parlamenti képviselőnője ,,másodrendű 

állampolgároknak” nevez. A török társadalom, 

főként a nagyvárosokon kívül, kulturális és politikai 

tekintetben ma is erősen hagyománykövető. A 

fátyolviselés törvényi erejű tiltása így a 

gyakorlatban a török társadalom kettészakadásához 

járult hozzá, mivel benne gyökereznek az ország 

jelenkori arculatát meghatározó város-vidék, elit-

kisemberek, modernitás-tradíció kettősségek. 

Félő, hogy Törökország a társadalmi erőviszonyok 

újjászerveződése nyomán, a török társadalom a 

szavazófülkékben kinyilvánított kívánságának 

megfelelően ismét többségi diktatúrává válik. 

Súlyos aggodalomra ad okot, hogy a kormány 

konkrét és szimbolikus intézkedései immár egy 

évtizede töretlen és széleskörű társadalmi 

támogatottságot élveznek. A példák a női testhez 

való fentebb vázolt társadalmi viszonytól (a 

termékenység állami szintű magasztalása egyaránt 

kötődik az iszlám vallási tanokhoz és a kormányzat 

tudatosan népességnövekedést célzó politikájához), 

az irodalom, film és televízió világáig terjednek, 

mely területeken a szexualitás szimbolikus 

újradefiniálásának lehetünk tanúi. Remek példa a 

jelenségre Şule Yüksel Şenler Huzur Sokağı című 

bestsellere közelmúltbeli filmadaptációjának nagy 

sikere (az eredeti regény a 70-es években jelent 

meg az ,,üdvözülés regényei” egyikeként, melyek a 

,,szabados” nyugati életstílustól való elfordulást, és 

a hagyományos muzulmán értékekhez való 

visszatérést hirdették). Ilyen körülmények között 

indokoltnak látszik az aggodalom: a 

konzervativizmus politikai sikere a török nők az 

elmúlt 90 év alatt elnyert jogaitól való 

megfosztásához szolgálhat legitimációként. 

Valóság és reprezentáció 

A nőiség reprezentációja Törökországban 

összetettebb, mint bármely más kultúrában. Egy 

példa a közelmúltból: nagy vitát váltott ki Yüksel 

Aytuğ, a konzervatív Sabah (Reggel) napilap 

szerkesztőjének a londoni olimpiai játékok idején 

megjelent írása, melyben az atlétika sportot ,,a 

nőiesség tönkretételével” vádolja. Aytuğ véleménye 

szerint a női atléták által használt mezek ,,eltorzítják 

a női bájt”. Odáig merészkedik, hogy azt javasolja, a 

női sportolók kapjanak plusz pontokat a bíráktól 

szépségükért és nőies bájuk sportolás közbeni 

megőrzéséért. Mitöbb, cikkében az Olimpia elleni 

tüntetésre hívja fel a női szervezeteket, mondván, 

elég az úszókra nézni, hogy világossá váljon: 

 

,,Széles vállú, lapos mellű, keskeny csípejű nők: teljes 

képtelenség megkülönböztetni őket a férfiaktól. 

Melleik – a nőiség és anyaság eme szimbólumai – 

ellaposodtak, lévén semmi mások, mint a sebesség 

korlátai. A gerelyhajítókat, súlylökőket, 

súlyemelőket és birkozónőket inkább már nem is 

említem. Náluk a siker és a férfias külső egyenes 

arányban állnak egymással…”  

 

Ez a groteszk megnyilatkozás a fél világ azonnali és 

elkerülhetetlenül a szerzőre zúduló kritikája mellett 

is híven tükrözi a Törökországban ma is általános 

nőképet: a nő a férfiak vágyának kielégítője és a 

család intézményének alapja. 

 

A nő nyilvános ábrázolására, ahogy az lenni szokott, 

Törökországban is nagy hatással vannak a televízió 

közvetítette fantáziaképek. Az elmúlt években a 

török tévésorozatok korábban sosem látott 

sikereket értek el, kereskedelmi és nézettségi 

tekintetben egyaránt, Törökországban és számos 

külföldi országban. Mégis, az ezen produkciók által 

ábrázolt nőkép gyakran igen ellentmondásos. A nők 

leggyakrabban gyenge áldozatokként jelennek meg, 

ahogy azt például a népszerű Fatmagül’ün Suçu Ne? 

című szappanopera esetében megfigyelhetjük. ,,A 

török nőket annyira lenyűgözik ezek a karakterek, 

hogy egyenesen példaképekként tekintenek rájuk. 

Ugyanakkor a globalizált társadalom ideáljaival is 

nap mint nap találkoznak, s ez szörnyen 

összezavarja őket. Ehhez ráadásul még hozzájárul 

az a tény, hogy a török férfiak még manapság sem 

szívesen osztoznak a hatalmon és felelősségen.” -

állapította meg néhány éve Sengül Hablemitoğlu, az 

Ankarai Egyetem gender kutatással foglalkozó 

professzora. 
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Talán a hatalom lehet a változás kulcsa. Ahogyan 

Sibel Gönül, az AKP Esélyegyenlőségi Bizottságának 

elnöke, a jelenlegi vezető politikai osztály tagja 

fogalmaz: 

 

,,Véleményem szerint Törökországnak ma 

elsősorban a nők a döntéshozatali folyamatokban 

való részvétele tekintetében kell fejlődnie…” 

 

Az igazságszolgáltatás egyértelműen a férfiak 

kezében van. Statisztikai adatok szerint a mintegy 

7600 törökországi bíró mindössze 25 %-a, míg az 

ügyészek 8 %-a nő. A parlamentben a női képviselők 

aránya nem éri el a 15 %-ot. Mindezek alapján nem 

meglepő, hogy a Világgazdasági Fórum (WEF) női-

férfi esélyegyenlőséget vizsgáló tanulmányában 

Törökország az utolsók között, a 126. helyen 

szerepel a 131 országot összehasonlító listán. A 

probléma meglehetősen mélyen gyökerezik, 

amennyiben a nők foglalkoztatottsága még ma is 30 

% alatti, minek következtében a férfiaktól (férjtől, 

apától, testvértől) való függésük nagyon erős. Az 

ENSZ legutóbbi emberi fejlettségi indexe (HDI) 

szerint a török nők mindössze 24 %-a dolgozik és 

csak  27 %-uk fejezte be a középiskolát (míg ezen 

arány a férfiak körében 47 %). A Török Munkaügyi 

Szervezet (Ișkur) jelenleg folyamatosan napirenden 

tartja a kérdést kampányával, melynek célja a nők 

egyharmad arányú munkaerőpiaci részvétele 2015-

re. Kétségtelen, hogy számos előrelépés történt: 

2001 óta a 15 év alatti anyák száma 87 %-kal 

csökkent. Ám a fiatalkorú házasságkötések aránya 

nők körében még mindig 32 % (míg a férfiak 

esetében 7 %). A szomorú igazság, hogy a gyermek-

menyasszonyok száma Grúzia után Törökországban 

a legmagasabb Európában. Ezen lányok harmada 

még az általános iskolát sem fejezheti be. 

 

A másik problematikus pont, hogy a férfiaktól való 

függés mintegy kulturális elvárásként is megjelenik, 

s mint ilyen hagyományozódik tovább. Számtalan 

felmérés kimutatta, hogy nem csupán a török 

férfiak, de a nők többsége is úgy véli, a nők fő 

feladata a háztartás vezetése. Bizonyos 

szélsőségesen maradi nézet szerint a nők munkába 

állása társadalmilag kifejezetten veszélyes, mivel 

elvonja őket ,,valódi hivatásuktól”. 

Nők elleni erőszak 
Az országot csendben pusztító nők elleni erőszak 

arra a meggyőződésre vezethető vissza, hogy a 

nőknek nincs joga sem a szabad választáshoz, sem 

az ellentmondáshoz. Csaknem napi egy halálos 

áldozat: a Bianet (Bağımsız İletişim Ağı, Independent 

Communication Network) jelentése szerint 2010-

ben 217, 2011-ben 257, 2012-ben máig máris több 

tucat nő esett gyilkosság áldozatául, többnyire 

otthonuk falai között, férjeik vagy más férfi 

hozzátartozók keze által. Ez a tragédia vezetett oda, 

hogy Törökország elsőként csatlakozott az Európa 

Tanács nők elleni erőszak megelőzéséről szóló 

egyezményéhez, a Fatma Şahin vezette Család- és 

Szociálpolitikai Minisztérium pedig a témához 

kötődő kampányok sorozatát indította el. 

,,Amennyiben a statisztikák a törvényi változtatások 

ellenére sem javulnak, úgy alapjaiban kell 

újragondolnunk politikánkat. A törvények 

nyilvánvalóan fontos szerepet játszanak a negatív 

tendenciák visszaszorításában, kétségtelen 

azonban, hogy jelen esetben a probléma a nevelés 

hiányosságaiban gyökerezik.” -nyilatkozta a múlt 

hónapban Cemil Çiçek, az ankarai parlament elnöke. 

 

Csakugyan. Bár a 2005-ben életbe lépett új 

büntetőtörvénykönyv a korábbiaknál szigorúbban 

bünteti az erőszakos bűncselekmények elkövetőit, 

az elrettentés nem bizonyult hatásosnak: a török 

rendőrség másfél év leforgása alatt (2010 februárja 

és 2011 augusztusa között) 78488 esetet regisztrált 

családon belüli erőszakként. Vagyis tíz percenként 

egyet, mely szám csupán a felderített esetekre 

vonatkozik. A társadalmi szervezetek adatai ennél 

megbízhatóbbak: 10-ből 4 török nő válik életében 

legalább egyszer fizikai bántalmazás áldozatává, 15 

%-uk pedig már szenvedett el szexuális erőszakot. 

Otthon azonban még ennél is rosszabb a helyzet: az 

isztambuli Bahçeşehir Egyetem kutatása szerint 50 

és 70 százalék közé tehető azon török feleségek 

száma, akik már szenvedtek el bántalmazást 

otthonuk falai között. Közülük 15 % úgy érzi, 

,,megérdemelte”. 

 

Merre vezet hát a török nők útja, modernizáció és 

hagyomány, az emancipáció lehetősége és a 

szegregáció fenyegetése között? A bizakodók vállát 
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ellentmondások súlya nyomja. ,,Az abortusz 

gyilkosság.” -nyilatkoztatja ki Erdoğan 

miniszterelnök, de másnap már a nők a társadalmi 

fejlődésben betöltött szerepét méltatja. Ám ha 

,,Minden nőnek legalább három gyermeket kellene 

szülnie.” - ahogy oly szívesen hangoztatja, vajon 

rájuk ki fog vigyázni?  

 

Magyar fordítás: Puskás Éva 
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MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK 
 

 

 

 

Nemi szerepek 
A gyakorlat célja •A nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák és kulturális eredetük elemzése 

és megértése 

• A nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák leépítése és a saját kulturális 

referenciakeretünktől eltérő nemi szerepek megismerése  

• A nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák megkérdőjelezése 

Nyerhető készségek Kulturális önreflexió képessége, előítélet-mentesség  

Gyakorlat: Bevezetés: 

Hogyan tekintsünk a jelenleg domináns dualista genderfelfogásokra, amelyben 

nők és férfiak mint biológiai és kulturális értelemben is egymással szembenálló 

bináris oppozíciók jelennek meg, különös tekintettel az Európában folyton 

változó demográfiai mutatókra.  

Nők/Férfiak 

természet/kultúra 

privát/nyilvános 

reprodukció/produkció 

 

1. Kis csoportokat hozunk létre (nem nagyobb, mint 5 fős csoportokat). A 

csoportok lehetnek azonos neműek és koedukáltak is.  

 

2. Minden csoport kap a következő címekkel egy két részre osztott flip-chart 

papírt: 

1. A tiédtől eltérő kulturális referenciakeret “- A férfi”  

2. A tiédtől eltérő kulturális referenciakeret “ – A nő”  

3. A tiédhez hasonló referenciakeretet “ – A férfi” 

4. A tiédhez hasonló referenciakeretet – „A nő”  

[Minden csoport más fejlécet kap]] 

 

3. A résztvevők a papírjuk bal oszlopába kell, hogy felsoroljanak a címnek 

megfelelően a asját vagy tőlük idegen kulturális referenciakeretben férfiakra 

vagy nőkre jellemzőnek tartott tulajdonságokat saját életükből, szakmai 

környezetükből merített példákkal illusztrálva.  (20 perc) 

 

4. A résztvevők ezután írják le, hogy mit mondanának, illetve tennének az 

emberek, ha az illető nő vagy férfi abban a kulturális környezetben nem a bal 

oldalon felsoroltaknak megfelelően kezdene viselkedni. Ez a része a feladatanak 

lehetne aktív, beszélgetős, vitatkozós. (20 perc) 

Összefoglalás: 5. Segítsük a résztvevőket a listák elemzésében. Lehetséges kérdések: 

• Hol és hogyan tanuljuk a nemi szerepekkel kapcsolatos kulturális elvárásokat?  



 
 

Felnőttképzők kézikö  

www.bodyproject.eu 
 

72 
 

• Ezek az előírások és szerepek korlátozzák vagy segítik az életünket?  

• Te vagy valaki más a munkahelyi környezetedben viselkedett a nemi 

szerepelvárásoktól eltérően?  

• Milyen egyéb véleményed van a témáról?  

Ötletek a facilitátornak: A kritikus incidens gyűjteményt használhatjuk arra, hogy konkrét példákkal 

segítsük a bal oldali oszlop listáinak megszületését. 

Előkészületek: 4 flipchart papír előkészítve, címekkel előre feliratozva. 

Ajánlott olvasmány: 

*BODY Critical Incidents Research, 2012 

*BODY Critical Incidents Reader, 2013 
 

Eszköz áttekintő 
Ezt az eszközt ideálisan 20 résztvevővel lehet használni 

Szükséges anyagok: 1. Négy flipchart papír – két részre osztva.  
2. Filcek 

Időtartam: 90 perc 
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BODY szexualitás koncepciója 
Az emberi szexualitásra – minthogy az mélyen a testbe és annak 

biológiájába ágyazott – gyakran tekintenek úgy, mintha univerzális 

és természetből fakadón mindenkire általánosan érvényes lenne. 

Ha viszont elkezdjük a szexualitás fogalmait közelebbről 

szemügyre venni – a biológiai és a társadalmi nemet, az 

érzelmeinket, társas érintkezéseinket, kapcsolatainkat, szexuális szokásainkat, 

szexuális orientációnkat és gyakorlatainkat, de akár az erotikus vágyat vagy a 

test különféle használati módjait és jelentéseit – akkor kiderül, hogy az emberi 

szexualitás minden aspektusát alapvetően határozza meg a kultúra. Azzal, ha 

elkezdjük megérteni a szexuális identitások komplexitását, képlékenységét és 

átjárhatóságát, nagy eséllyel nemcsak a saját szexualitásunkhoz kerülünk 

közelebb, de annak megértéséhez is, hogy miért viselkednek mások tőlünk 

„annyira eltérően”.  

 

 

 

 

 

A 
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SZEXUALITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KRITIKUS INCIDENSEK 
 

A kritikus incidensek teljes gyűjteménye 

 

 

Kutatási eredmények 
A kulturális különbségek hatásai a SZEXUALITÁS területén 

9 incidenst gyűjtöttünk össze a szexualitás témákörében. Ezek érintik a szakmai és magánszféra 

elválasztását, az előítéletek valamint a tabuk kérdéseit. 

 A szakmai és magánszféra elválasztása. Három incidens esetében a narrátorok szexuális 

irányultsága képezi a feszültség ill. konfliktus alapját. A Leszbikus magánélet (Mo.) és a Coming out (Mo.) 

című incidensekben a narrátorok képzőként olyan helyzetben találják magukat, melyben késztetést éreznek 

nemi irányultságuk felfedésére annak ellenére, hogy magánéletük védelme és objektív, semleges pozíciójuk 

megőrzése érdekében mindigis igyekeztek szexuális irányultságukat kívül hagyni a professzionális 

helyzeteken.  A Leszbikus buliban (D) a narrátor kénytelen visszautasítani egy olyan nő közeledését, aki 

tévesen szexuális érdeklődésként értelmezte a narrátor szakmai jellegű figyelmét. A Meztelenség a 

színpadon (Fr.) egy színész színpadi meztelenséggel kapcsolatos nehézségeit mutatja be. A férfinak 

nehézséget okoz a színpadon való meztelen jelenlét, mivel úgy érzi: teste mindigis a saját teste marad, s így 

az általa megformált karaktertől idegen. 

 Nemváltás, átjárások. Mára már meglehetősen elterjedt az a feminista megközelítés, 

miszerint a nemiség valójában társadalmi jelenség. Ez a megközelítés nagyban hozzájárult, hogy mind 

szélesebb körben válhasson elfogadottá az egyén azon joga, hogy életmódjához hasonlóan nemét is 

szabadon megválaszthassa. Mégis, ahogy a Transznemű (Mo.) és a Meztelen fiú a kertben (D) című 

incidensek is mutatják, sok –gyakran tudat alatti- ellenállás tapasztalható még a nemváltással kapcsolatban.  

A Transzneműben egy gender témával foglalkozó pszichológusnő azon kapja magát, hogy férfiként szólít 

meg egy transznemű nőt, akit nem talál elég ,,meggyőzőnek”. A Meztelen fiú a kertben leírja milyen 

nehézségeket okoz egy fülöp-szigeteki apának és egy dán iskola dolgozóinak feldolgozni, hogy egy fiatal fiú 

sminkben és női cipőben kíván iskolába járni. 

 Tabuk. A szexualitás területe bővelkedik a tabukban; a különböző társadalmak világszerte 

változatos előírásokkal és tiltásokkal igyekeznek kontrollálni tagjaik szexualitását. Szinte minden kultúrában 

világosan definiáltak a nyilvánosan megjeleníthető intimitás határai. A Hálózsák (B) incidens egy ilyen tabu 

áthágásának története, melyben két értelmi sérült férfi megoszt egy hálózsákot egy kirándulás során.  A 

Meztelenség a színpadon (Fr.) az idős emberek szexualitásával kapcsolatos tabut feszegeti. Végül a 

Kielégülés (B) incidensben a narrátor anya egy ennél is erősebb tabut hág át mikor felvállalja, hogy maga 

elégíti ki súlyosan mozgássérült fiát. A Caritas Romanát idéző történet rávilágít: az önzetlen adás néha saját 

legerősebb korlátaink átlépését követeli.   

KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A SZEXUALITÁS TERÜLETÉN  

Belgium Dánia Franciaország Magyarország Olaszország 

Hálózsák Leszbikus buli Meztelenség a színpadon 
Leszbikus 
magánélet 

 
Kielégülés 

Meztelen fiú a 
kertben 

Transznemű tükör Coming out 
(Előbújás) 

Transznemű  
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Kritikus incidens: KIELÉGÍTÉS 

Begyűjtő szervezet: KVG, Belgium 

KRITIKUS INCIDENS RÖGZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgáskorlátozottak Általános 

interkulturális 

Test/fizikai 

sport 

MÁS 

x  x x    

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

testkép, szexualitás, sérültség, nemek közötti viszony 

A kultúr-sokk 

élményét átélő fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, 

politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

Fiatal belga nő. Nyitott gondolkodású, katolikus, heteroszexuális, nem sérült.   

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a nemzeti 

sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai értékrend, 

valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

Egy súlyosan mozgássérült fiú édesanyja. Középkorú, katolikus, nyitott 

gondolkodású belga nő. 

A TÖRTÉNET ismertetése 

Egy sérültséggel és szexualitással foglalkozó kurzuson vettem részt. Az egyik résztvevő nő a következő 

történetet osztotta meg velünk: 28 éves fia súlyos mozgássérült, együtt él a szülőkkel és két bátyjával. A nő 

elmondása szerint fiában néhány évvel korábban felébredt a szexuális kielégülés iránti igény. Különböző, 

nagyrészt szintén fizikailag sérült személyek segítségét kérték, ám a fiú, mivel nem ismerte eléggé ezeket a 

nőket, sosem tudott megfelelően ellazulni. Végül az egész családdal (az apával és a két testvérrel) való 

konzultáció után úgy döntöttek, hogy az anya fogja ellátni ezt a feladatot, azaz maga fogja kézzel kielégíteni 

fiát. 

1. A TÖRTÉNET részletei 

Több mint 200-an hallgattuk a nő történetét. Az összes résztvevő szakmabeli volt. Én mindössze egy jelen 

lévő kollégámat ismertem, az anyát egyáltalán nem. Egy nagy előadóteremben beszélt. A hallgatóság többi 

tagja sem ismerte őt. Ez a nap elején történt, a hallgatóság később kisebb csoportokra lett osztva, hogy a 

sérültség és szexualitás viszonyáról beszélgessenek. Az előadást követően kérdéseket tehettünk fel a 

nőnek. Az egyik arról szólt hogyan érez azzal kapcsolatban, hogy ő elégíti ki a fiát és, hogy mit gondol, 

feladata-e az ilyesfajta gondoskodás az intézetekben dolgozóknak. 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

Meglepett voltam és kényelmetlenül éreztem magam. 

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

A test integritása és a vele szembeni tisztelet. A segítés határai. 

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

Az anya - kétségtelenül tiszteletreméltó módon- bármi áron segíteni akar fián. A kérdés mégis az, helyes 

eljárásnak tekinthető-e amit tesz, annak ellenére, hogy a fiú akaratával és a család többi tagjának 

beleegyezésével történik. Az anya tette nem kelt egyértelműen negatív benyomást, mégis nehéz elfogadni. 

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez és 

végeredményben a  narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

Empátia és a mások szükségleteivel szembeni tisztelet. Az emberi szexualitás az érzelmeknek van 

alárendelve, szerepe pedig a hozzánk közelállók szükségleteire adott válasz. Jelen esetben a szexualitás 
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mintegy testi működésként, mindenfajta romantikus érzelemtől függetlenül jelenik meg.  

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

A sérültség és szexualitás kérdése még mindig tabunak számít, a vele kapcsolatos diskurzus számos 

nehézségbe ütközik. A fogyatékkal élőknek, családjaiknak valamint a velük foglalkozó segítőknek szóló 

tréningeknek és információs esteknek gondoskodniuk kellene a probléma láthatóvá tételéről és a róla való 

párbeszéd elősegítéséről. Különösen, mivel a szexualitás gyakran a nem sérültektől gyökeresen eltérő 

jelentéssel bír a sérült emberek számára. Fontos tehát, hogy a területen dolgozó szakemberek és segítők 

különös figyelmet szenteljenek minden egyes sérültnek és családnak és, hogy képesek legyenek túllépni a 

szexualitással kapcsolatos hagyományos vélekedéseken.   

Kérdések merülnek fel továbbá azzal kapcsolatban is, meddig terjedhet ki a segítség, mik azok a határok, 

ameddig elmehet valaki anélkül, hogy szembekerüljön saját erkölcsi normáival.  

 
 

Kritikus incidens: COMING OUT 

Begyűjtő szervezet: Ars Erotica Alapítvány, Magyarország, Budapest 

KRITIKUS INCIDENS RÖGZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgáskorlá

tozottak 

Általános 

interkulturál

is 

Test/fizikai 

sport 

MÁS 

x  x    LMBT 

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommuniáció, stb.   

Szexuális orientáció felfedése – hol, mikor és hogyan? Professzionális és privát 

életre vonatkozó szociális szabályok. Az incidens szempontjából releváns 

területek: szexuális orientáció valamint annak mások előtti felfedése; megfelelő 

határok és keretek. 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, 

politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

A két résztvevő háttere többé-kevésbé megegyezik.  

A narrátor 34 éves leszbikus nő. Középosztálybeli, értelmiségi, LMBT aktivista, 

képző, párkapcsolatban él, gyermeke van. 

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a nemzeti 

sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai értékrend, 

valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

31 éves, leszbikus, művelt, középosztálybeli, városi nő 

A TÖRTÉNET ismertetése 

Az incidens néhány napja, egy szociális munkásoknak tartott, kisebbségekkel kapcsolatos szenzitizáló és 

kommunikációs képzés során zajlott le. Bemelegítő gyakorlatként ,,egy lépés előre” játékot játszottunk, 

melynek során minden résztvevő egy szerepkártyát kap, majd kisebbségekkel kapcsolatos sztereotípiákkal 

kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnia a kártyáján szereplő karakter szemszögéből. A kiértékelő beszélgetés 

során megkérdeztem a ,,leszbikus” kártyát húzott résztvevőt, milyen kontextusba helyezte el a figuráját. Azt 

felelte, nem nagyon kellett megerőltetnie a fantáziáját, hiszen maga is leszbikus. 

1. A TÖRTÉNET részletei 

A fenti gyakorlat célja, hogy előkészítse a terepet a kisebbségi csoportokról való beszélgetéshez. Arra 
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szolgál, hogy feltérképezze a résztvevők kisebbségekhez való viszonyát, kimondott és kimondatlan 

előítéleteit. Valamennyi résztvevőnek 21 jellemző vonást kellett a kártyán szereplő 1-2-höz adnia, ily módon 

felépítve a karaktert. A képző (azaz a narrátor) ezután megkérdezte, milyen válaszokat adnak a 

karakterüknek feltett kérdésekre. A leszbikus nő coming outja után a gyakorlat a szokásos módon 

folytatódott, azonban amikor később a nap folyamán a leszbikusságot tárgyaltuk a nő elhagyta a termet, s 

csak a téma befejezte után tért vissza. 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

Az első pillanatokban sokkolt a helyzet. Megijedtem, de a szokásos módon folytattam, majd kicsit később 

megkérdeztem, ki más húzott még homoszexuális karaktert (a gyakorlatban két homoszexuális szerepkártya 

szerepelt, egy meleg és egy leszbikus kártya), majd azt mondtam, később még részletesen megbeszéljük ezt 

a témát.  

Félelem, konfliktus – miért féltem? 

Féltem, mert késztetést éreztem, hogy mintegy együttérzésből magam is felfedjem, hogy leszbikus vagyok.   

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

A partikuláris identitással kapcsolatos empátia és megerősítés: Releváns lehet a magánélet védelmének 

kérdése. Része-e egy szexedukátor vagy egy interkulturális tréner munkájának, hogy saját identitása összes 

aspektusát felfedje annak érdekében, hogy hozzájáruljon a róluk szóló párbeszédhez és, hogy másokat 

megerősítsen? Vagy kívánatos volna a magánszféra bizonyos szintű megőrzése a képző/kutató 

védelmében? 

A szakmai és magánszféra elválasztása, a saját identitás védelme: Fontos alapelv, hogy tréningek során a 

képző sosem beszél saját kisebbségi csoporthoz való tartozásáról, csak szakmai jellegű érintettségéről. 

Egyenlő távolságot kell tartania minden kisebbségi csoporttól, hogy megőrizhesse a kívülálló pozícióját. 

Ebben a helyzetben ugyanis a kívülállás értékes. Az élet minden más területén ellenben fontos és értékes az 

identitás nyílt vállalása. Ez a két megközelítés vezetett komoly belső konfliktushoz a narrátor esetében. 

Szakszerűség: Jól reagálni a résztvevő coming outjára. A narrátor arról beszél, hogy késztetést érzett arra, 

hogy maga is feltárja szexuális orientációját a másik fél iránti empátia megnyilvánulásaként. Mégis, más –

hasonló önfeltárást nem igénylő- módot is találhatott volna rá, hogy kifejezze támogatását. Zavara azonban 

megakadályozta ebben, s valószínűleg hiányérzet maradt benne.   

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

Bátor volt. A narrátor csodálta a megnyilvánulás természetességét. S bár a narrátor már korábban 

szimpatizált a nővel (merő sztereotípiák alapján, ld. gaydar jelenség), ebben a pillanatban tisztelni is kezdte. 

Az elejétől egészséges, magabiztos személyiségnek tűnt számára, s ezen megnyilvánulása tovább fokozta a 

narrátor róla kialakult ilyen jellegű képét.  

A közösség érzése – nem csupán mert leszbikus volt, hanem azért is, mert felvállalta.   

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez és 

végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

A partikuláris identitások felvállalásának és promotálásának missziója: 

A tény, hogy a résztvevő teljesen természetes és magátólértetődő módon vállalta fel egy képzési 

szituációban leszbikusságát arra a következtetésre juttatta a narrátort, hogy közös értékeik vannak. 

Képzések résztvevőjeként ő maga is hasonlóan szokott eljárni. 

6. Felvetett-e, rávilágott-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

,,Mindez elsősorban szakmai probléma. Meglepett a saját reakcióm: a résztvevő úgy reagált, ahogy hasonló 

helyzetekben én magam is szoktam és ez – másik félként- sokkolt. Valamit kezdenem kell ezzel, de egyenlőre 

nem tudom mit.” 

Az interkulturalitás és szexualitás témakörében kutatást végző vagy képzéseket vezető szakemberek 
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általában könnyen összeegyeztetik az olyan feszültségeket, mint: 

a) magánszféra védelme vs. mások partikuláris identitásának megerősítése, támogatása 

b) semlegesség és objektivitás vs. érzékenyítés és misszió 

c) szakmai vs. magánszféra 

Ezen ellentmondások kezelésére valószínűleg –és minden bizonnyal szerencsés módon- nem létezik kész 

recept. Esetenként, a helyzettől függően bizonyos átjárás a professzionális és a személyes szféra között 

erőforrást jelenthet képzési és kutatási helyzetekben egyaránt. A képzőnek/kutatónak minden esetben 

felkészültnek kell lennie az identitásával kapcsolatos konfliktusok kezelésére.  
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JÓ GYAKORLATOK – Kulturális különbségek a SZEXUALITÁS 
területén  

 
 

Az alábbiakban bemutatott gyakorlatok csupán összefoglaló jellegűek,  

a teljes verzió letölthető angolul 

Interaktív online eszközök az egészség témájához kötődő gyakorlatokhoz 

 

 

 Önkéntes szex edukátor képzés 

San Francisco Sex Information 
San Fransisco, Kalifornia, Egyesült Államok 

A SFSI program célja olyan személyek képzése, akik hiteles, ítélkezéstől mentes módon képesek a 

szexualitás kérdéseiben informálni. A tréning végére a résztvevők jelentős 

fejlődést mutatnak mind a szexualitással kapcsolatos tudásuk, mind 

kommunikációs képességeik, valamint a témában való segítő intuíció területén. 

A tréning ezen kívül segíti a résztvevőket, hogy túllépjenek saját, szexualitáshoz 

kötődő sztereotípiáikon, és könnyebben találjanak kapcsolódási pontokat a 

témában érintett csoportokkal. 

 

Kapcsolat: Michele Jones, tomichelejones@yahoo.com 

Weboldals: www.sfsi.org 

 

  „Egymás közt” – Szexualitás Európában – művészeti eszközökkel a pedagógiában 

CESIE 
Palermo, Szicília, Olaszország 

Az „Egymás Közt” (In between us) workshop a Grundtvig multilaterális program (LLP) keretében került 

megrendezésre. Több európai országból érkeztek résztvevők, hogy 

közösen vitassák meg a szexualitáshoz kötődő sztereotípiákat és 

előítéleteket, valamint közösen gondolkodjanak saját, nemzetük, 

valamint Európa szexualitáshoz való viszonyáról, értékrendjéről.  

A workshop során a művészeti eszközökkel, nem formális 

környezetben végzett gyakorlatok célja a szexuális identitásokkal 

kapcsolatos érzékenyítés és tolerancia fejlesztése volt. 

 

Kapcsolat: Maja Brkusanin, maja.brkusanin@cesie.org 

Weboldal : http://cesie.org/en/in-azione/europa/in-between-us  

 

 

 Élő könyvtár 

Palermo, Szicília, Olaszország 

Az Élő könyvtár (The Human Library) egy innovatív módszer, melynek célja a párbeszéd és megértés 

elősegítése, valamint az előítéletek csökkentése. Az élő könyvtár könyvei emberek, akik olyan csoportokat 

jelenítenek meg, akikkel kapcsolatban különösen sok sztereotípia és előítélet él, és gyakran válnak 

diszkrimináció és szociális kirekesztés áldozataivá. A gyakorlat célja, hogy párbeszédet hozzon létre olyan 
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emberek között, akiknek rendes körülmények között nincs 

alkalma erre. Az ,,élő könyvek” egy történetet mesélnek el 

magukról - ez lehet életük egy hosszabb periódusa, de akár 

egyetlen rövid, meghatározó esemény is.  Az egy napos esemény 

március 21-én került megrendezésre. 11 történet hangzott el 

szexuális és vallási kisebbségeket megjelenítő emberi könyvek 

tolmácsolásában. A résztvevők között jelen volt számos LMBT és Palermóban élő külföldi közösség .   

 

Kapcsolat : Ana Carla Rodrigues Afonso, afonso@ceipes.org 

 

 Seks@Relaties.Kom 

Mentálisan sérült emberek szexuális tapasztalatai 
St.-Amandsberg, Belgium 

A SEKS@RELATIES.KOM egy workshop, mely mentálisan sérült emberek szexuális oktatását, informálását 

tűzte ki célul. A workshopok legfontosabb jellemzője, hogy az információ átadása mellett a résztvevők a 

testtel és szexualitással kapcsolatos tapasztalataikat és érzéseiket is megosztják. A beszélgetést 

megindítandó a tréner először szexualitással kapcsolatos képeket mutat be a csoportnak. Ez olyan nyitott 

légkört teremt, mely lehetővé teszi, hogy a csoporttagok szabadon beszéljenek arról, mit látnak a képeken, 

hogyan érinti ez őket, és megosszák tapasztalataikat. A workshop mind a területen dolgozó szakemberek, 

mind a mentálisan sérült emberek számára megmutatja: a szexualitásnak sosem kell tabunak lennie. 

Kapcsolat: Greet Conix, vzwvmg@scarlet.com  

Weboldal: 

http://home.scarlet.be/~vzwvmg/vmg_nieuw_werkboek%20seks@relaties%201%20en%202.htm 

 

 

 WheelWorks 

Mentálisan sérült emberek szexuális tapasztalatai 
Belfast, Észak-Írország 

 

WheelWorks a legkirekesztettebb fiatalok számára szervez művészeti programokat. Ezek közül néhány 

elsődleges célja, hogy LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű) fiataloknak segítsen 

tapasztalataik kifejezésében, feldolgozásában. A gyakorlati tréning programja kidolgozásába a  szervezet a 

homofób előítéletek kérdésében tapasztalt szakembereket vont be. Jelen tréning ezen munka eredménye. 

Ennek eleme például A meleg kontinuum (The Gay Continuum) című 

gyakorlat, melyben a résztvevők azt vizsgálják, hogyan jeleníti meg 

a média az LMBT embereket, és hogyan befolyásolja ez a 

társadalom róluk alkotott ítéleteit.  

Kapcsolat: Lucy McCullagh, lucy@wheelworks.org.uk  

Weboldal: http://www.wheelworks.org.uk/homophobia-

awareness-training.asp 
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Antológia a Szexualitás területén 

 
Teljes antológia 

An anthology about the interface between culture, body and communication 

 

 
Bevezetés a szexualitás interkulturális megközelítésébe  
 
Mester Dóra Djamila 
 
Az emberi szexualitásra – minthogy az mélyen a testbe és annak biológiájába ágyazott – gyakran tekintenek úgy, 

mintha univerzális és természetből fakadón mindenkire általánosan érvényes lenne. Ha viszont elkezdjük a 

szexualitás fogalmait közelebbről szemügyre venni – a biológiai és a társadalmi nemet, az érzelmeinket, társas 

érintkezéseinket, kapcsolatainkat, szexuális szokásainkat, szexuális orientációnkat és gyakorlatainkat, de akár az 

erotikus vágyat vagy a test különféle használati módjait és jelentéseit – akkor kiderül, hogy az emberi szexualitás 

minden aspektusát alapvetően határozza meg a kultúra. Azzal, ha elkezdjük megérteni a szexuális identitások 

komplexitását, képlékenységét és átjárhatóságát, nagy eséllyel nemcsak a saját szexualitásunkhoz kerülünk 

közelebb, de annak megértéséhez is, hogy miért viselkednek mások tőlünk „annyira eltérően”. A szerző a 

szexualitás különböző jelentéseit és társadalmi funkcióit követi nyomon kultúráról kultúrára. A különböző 

történelmi korszakok szexualitását tekintve kiderül, hogy az etnikai különbözőségeken túl még számtalan 

kulturális dimenzió bonyolult működési mechanizmusa rajzolja meg azt, amit leegyszerűsítve emberi 

szexualitásnak hívunk. 

 

 

Bevezetés 

A világhírű antropológus, Margaret Mead írja, hogy a 

Trobriand-szigeteken a homoszexuális férfiakat 

lenézték, de a nők esetében tolerálták a viszonyt 

(bár érdekes módon a férfi és férfi közötti szoros 

barátságot és a férfi-nő közötti szerelmi viszonyt 

ugyanazzal a szóval – lubaygu – illették). Ugyancsak 

Mead figyelte meg, hogy a felnőttkori 

homoszexualitás egyetemes a Makassare-szigeteki 

fiúknál, és a Lau-szigeteki lányoknál a házasság előtt, 

Szamoán pedig játékként fogták fel. Utóbbi helyen a 

fiúk közötti intézményesített homoszexualitást 

önálló kifejezés, a szoa jelzi. „A fiúkat párosával 

metélik körül. Kiválasztanak maguknak egy idősebb 

férfit, akinek az a híre, hogy ügyes az effajta dolgok 

véghezvitelében, és megkérik, hogy végezze el rajtuk 

a műveletet. A két fiú között létrejövő kapcsolat 

ilyen esetben ok és okozati összefüggésnek, logikai 

viszonynak látszik. A körülmetélendő fiú kiválaszt 

magának egy társat, aki rendszerint rokona is, 

megosztja vele élete egyik jelentős eseményét, és ez 

az élmény azután szorosan összefűzi őket. Jó néhány 

fiúpárost lehetett látni a faluban, akiket együtt 

metéltek körül, és akik e művelet után is hosszú időn 

keresztül a legszorosabb barátságban éltek 

egymással. Gyakran együtt is alszanak az ilyen párok, 

és a baráti kapcsolat néha homoszexuális viszonnyá 

alakul” – írja Mead. De nemcsak együtt alszanak, 

hanem együtt dolgoznak, együtt étkeznek, esténként 

együtt táncolnak, sőt együtt udvarolnak a lányoknak. 

A szoa, a barát közvetít a lányoknál a másik fiú 

számára. Szamoán egyedüli abnormitásnak a 

moetotolo, vagyis az éjszakai „szerelemrablás” 

minősül. Azt a fiút, aki így közeledik egy lányhoz, 

kigúnyolja a falu.1  

                                                           
1 Eszenyi Miklós: „Férfi  a férfival, nő a nővel” – 
Homoszexualitás a történelemben, a társadalomban és a 
kultúrában.  Corvina, Budapest, 2006. Idézi: Mead, Margaret- 
Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban. 
Budapest:Osiris, 2003. 32. oldal 
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„A banarok között a házasság magába foglal néhány 

társadalmilag szentesített szexuális kapcsolatot. 

Amikor egy nő megházasodik, a vőlegény apjának 

egyik rokoni barátjával van először szexuális 

kapcsolata. Csak miután ettől a férfitól szült egy 

gyereket, kezd a férjével is közösülni. Szintén 

intézményesített párkapcsolata van férjének egyik 

rokoni barátjával. A férfi partnerei közé tartoznak: 

felesége, rokoni barátjának felesége és a barát 

felesége fiának a felesége (Thurnwald, 1916). A több 

partnerrel való egymás utáni közösülés a marind 

aminok között is jól ismert szokás. A házasságkötés 

idején a mennyasszony a vőlegény klánjának minden 

tagjával közösül, a vőlegény marad legutoljára. 

Minden főbb ünnep egy otiv-bombariként ismert 

szokással társul, amelyen rituális célokból ondót 

gyűjtenek. Néhány asszony sok férfival közösül, és az 

ondót összegyűjtik egy kókuszedénybe. Egy marind 

férfi többszörös homoszexuális közösülésen esik át a 

beavatás alatt (Van Baal, 1966). Az etorok között a 

heteroszexuális közösülés az év során 205-260 

napon át tabunak számít (Kell, 1974). Új-Guinea nagy 

részén a férfiak félnek a közösüléstől, és úgy 

gondolják, hogy mágikus óvintézkedések nélkül 

közösülés után meghalnak (Glasse, 1971; Meggitt, 

1964).”2  

Másik ország, másik történet. Nemrég találkoztam, 

egy huszonöt év körüli szicíliai lánnyal, aki – mint 

kiderült – szintén Amszterdamba jött élni. Most egy 

holland cégnél dolgozik. Beszélgettünk arról, hogy 

milyen itt élni. Volt egy története arról, hogy milyen 

fura, hogy a hollandok pucéran szaunáznak és, hogy 

ez őt mennyire kiakasztja. Náluk a cégnél van 

szauna, amit kvázi mindenki használ, aki ott dolgozik. 

Amikor először ment, számára akkor derült ki, hogy 

itt nem lehet bikiniben sem lenni, de amikor azt is 

látta, hogy a férfiak és a nők egy térben vannak 

meztelenül, azon teljesen megdöbbent. Hogy 

napközben dolgozol ugyanazokkal az emberekkel és 

este meg jön veled szemben a főnököd teljesen 

meztelenül a folyosón. Hogy ez neki nem fér sehova, 

ezt nem tudná sosem megszokni. Náluk otthon, 

                                                           
2 Rubin, “Nők forgalomban.”- Jegyzetek a nemek „politikai 
gazdaságtanához”. In: Hadas Miklós: Férfiuralom- Írások nőkről, 
férfiakról, feminizmusról. Replika Kör, Budapest, 2004. 93. 
oldal, 4. számú jegyzet.  
 

mondja, ez csak a legintimebb szituációkban 

elképzelhető. Egyáltalán nem megengedett, hogy 

egy ”rendes” nő idegen férfiak előtt így 

mutatkozzon. 

„Én vallásos iskolába jártam, és ott állandó téma 

volt, hogy szűzen kell férjhez menni. Mi, lányok 

egymás között is sokat beszélgettünk erről, hogy ez 

fontos vagy nem fontos. Azért legtöbben túlléptek 

tizennyolc-tizenkilenc évesen ezen a gáton. Én is. De 

ez nekem is törekvésem volt egy ideig. Valószínűleg 

emiatt is volt bennem bűntudat és szégyen az első 

szex után.” (Éva, 32 éves, fodrász, egy gyermek 

édesanyja, Budapest, Magyarország, 2010)3 

„Engem tulajdonképpen tízévesen a nagyapám 

vezetett be a szexualitásba. Az első szexuális 

élményeim hozzá kötődnek. De ez nem volt negatív. 

Amikor a nagypapám nálunk volt, vagy én voltam 

náluk, akkor délutánonként együtt aludtunk. És 

emlékszem, hogy a nagypapám átnyúl, és simogatja 

a csiklómat. És hogy ez nekem jó. Amikor viszont 

elhúzta a kezem, és azt akarta, hogy én is 

simogassam őt, azt már gusztustalannak tartottam. 

Én tudtam, hogy ami történik, az szex, és hogy az 

nekem jó volt. Ezért se meséltem el senkinek. 

Merthogy ez nekem jó volt. Lehet, hogy volt bennem 

valami bűntudatféle, mert az éreztem, hogy azért az 

ciki, hogy én ezt akarom a nagyapámtól. Hogy én ott 

lökdösgetem, hogy na, na, de ő meg jelezte, hogy 

még ne, mert még csak most feküdtünk le, és a nagyi 

még nem alszik. Én ezt kimondottan akartam. Ez 

nekem tényleg jó volt. És azt éreztem, hogy ez 

mennyire gáz, hogy én itt nyomulok. Tudtam, hogy 

mi történik, és azt is, hogy erről én ne beszéljek. Mit 

mondanék az anyukámnak? Nem arról van szó, hogy 

engem itt meg kell védeni. Hanem valami olyan 

történik, aminek nem kéne.” (Teodóra, 41 éves, 

három gyermek szellemi szabadfoglalkozású 

édesanyja, Budapest, Magyarország, 2010)4 

Mi a szex? A szexualitás definíciói 

Ahogy a fenti példák is sejtetik, még ugyanazon a 

nyelvi univerzumon belül sincs konszenzus a szex, 

                                                           
3Interjúrészlet in  Mester Dóra Djamila: Nő, anya, szerető – 
anyaság és szex. 2013. Jaffa Kiadó 
4 Interjúrészlet in  Mester Dóra Djamila: Nő, anya, szerető – 
anyaság és szex. 2013. Jaffa Kiadó 
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szexualitás fogalmak jelentését illetően. Mivel 

mindenki mindennapi életét érinti, gyakran 

használjuk a szex szót anélkül, hogy rákérdeznénk, 

kinek mi is van a fejében e fogalom hallatán. A szex 

hívószóra vajon kinek mi jut először az eszébe? Mi 

mozdul meg, milyen képek villannak fel? Egy 

erotikus női dekoltázs, meztelen férfi vagy női test, 

részlet egy szeretkezésből, egy flört, egy munkahelyi 

titkos kaland, egy beteljesületlen vágyódás, egy 

trauma, egy pornójelenet, egy malac emlék? 

Mindenkinek mást jelent a szex. Tiltott, titkos vagy 

kötelező, esetleg épp az élet természetes, örömteli 

része? Vágyott képek, fantáziák, rejtett bizsergés, 

elfojtott érzések? Spiritualitás, szerelem, önismeret, 

sport? Kiszolgáltatottság, munka, alárendelődés? 

Vagy épp nem jelent semmit? És melyek azok a 

társadalmi és intézményi normák, amelyeket saját 

referencia keretünkön belül mindannyian magától 

értetődőnek veszünk? Amelyek kijelölik egyéni, 

szubjektív érzéseink kulturális kontextusát? A szex 

csak házasságon belül megengedett. Csak azzal 

szexelhetsz, akibe szerelmes is vagy. A szex intimitás. 

Nyilvános helyen tilos érinteni, erotikus töltettel 

kezelni a partnert. Meztelenül még a férjed előtt 

sem szabad mutatkoznod. Férfiak férfiakkal történő 

erotikus testi interakciója minden körülmények 

között tiltott. És folytathatnánk a sort. Milyen mélyre 

lehet eljutni akkor, ha megpróbáljuk definiálni, hogy 

mit is jelent az emberi szexualitás? Valóban lenne a 

különféle társadalmi kultúrák mögött húzódó, az 

emberi természetben rejtőző egységes válasz? A 

(természet)tudományos magyarázatok hajlanak arra, 

hogy a szexualitást úgy definiálják, mint az emberi faj 

utódnemzésre irányuló tevékenységét, melyben 

kiemelt jelentősége van a koitusznak. Viszont akár 

csak ha a természetnél is maradunk, sok állatfajnál 

megfigyelhető, hogy a szexualitás több, mint pusztán 

fajfenntartásra irányuló tevékenység. 

Leglátványosabb talán az emberszabású Bonobo 

majmok példája, akiknél a tagok közötti szexuális 

érintkezéseknek bizonyítottan társas funkciója van: 

segíti a csoporton belüli konfliktusok levezetését, a 

kooperációt, oldja az agressziót, függetlenül a 

fajfenntartástól a társas együttélés meghatározó 

eleme. Mi is akkor a szex? Az emberi szexualitás 

meghatározásánál indokoltnak látszik olyan 

definíciót keresni, mely közvetíti a szexualitás 

komplex mivoltát.  

Az angol „sex” szó a biológiai nemre utal, amelyet 

leggyakrabban a nemiség fizikai vagy genetikai 

sajátosságaira használnak. Az biológiai értelemben is 

csupán mítosz, hogy kizárólag két nem létezik. A 

férfit és a nőt ma már a természettudományok is egy 

horizontális tengely két végén tüntetik fel, 

hangsúlyozva a közöttük levő számtalan átmenetet. 

A nők és a férfiak szexuális anatómiája ugyanis közös 

fejlődési úton megy keresztül. A férfi és a női nemi 

szervek szöveteikben és funkcionálisan is hasonlóak. 

Ha szexualitásunknak csupán a fizikai aspektusaira 

koncentrálunk, akkor is az mondható, hogy a 

genitáliák, a hormonok vagy a kromoszómák 

valójában egy igen széles spektrumon helyezkednek 

el. Az esetek többségében emiatt is nehéz akár csak 

a biologikum alapján is „tisztán” férfiakról vagy 

nőkről beszélnünk. Ha a szex, mint szexuális 

tevékenység kerül szóba, akkor azt legtöbben férfi és 

nő közösülésére értik. A Kinsey Intézet a Sexual 

Health szaklap 2010. februári számában publikált 

felmérési eredményei szerint 486 véletlenszerűen 

megkérdezett heteroszexuális felnőtt válaszából az 

derül ki, hogy a legtöbben a pénisz-hüvelyi 

behatolást tartják szigorú értelemben szexuális 

tevékenységnek, de már tízből hárman nem 

neveznék szexuális aktusnak az orális szexet és a 

válaszadók fele gondolta, hogy a nemi szervek kézzel 

történő ingerlésének nincs köze a szexhez.5 Ez az 

eredmény azt sugallja, hogy a szexualitás definícióját 

nemcsak a múltban – de még ma is – uralni látszik 

egy heteronormatív és biologizáló megközelítés, 

miszerint a szex alapvető célja az utódnemzés. 

Minthogy azonban ehhez a megközelítéshez sokan 

nem tudják saját gyakorlatukat és személyes 

élményeiket kötni, miért ne határoznánk meg a 

szexnek olyan definícióját, amely az emberek valós 

élethelyzetein alapul? A fenti példák alapján 

indokoltnak tűnik egy nyitott és befogadó szex-

meghatározáson gondolkodunk. Mint ahogy 

kultúránként és egyénenként is szexuális 

                                                           
5 
http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/win2010/researchw
in2010.html#sex_meaning 
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identitásunk, orientációnk is rendkívül heterogén, 

úgy az is igen sokféle, hogy kinek mit jelent az 

erotika, a szexuális vágy, a vonzalom. Vagy tartalmaz 

érzelmeket vagy nem. Mint ahogy a szexualitást 

legtöbbször fizikai értelemben is kizárólag a 

genitáliákra korlátozzák, akkor, amikor vannak 

emberek, akiknek egy csók, vagy egy kézfogás is 

éppúgy hordoz szexuális jelentést, mint másoknak a 

nemi szervekkel történő játék. A szexualitás annyira 

sokrétű és változékony, hogy kérdésessé válik, hogy 

egyéni szexualitásunkban mi a biológiai és kulturális 

komponensek aránya. 

Ember és szexualitás: természet vagy 
kultúra? 

A szexualitás bármennyire is egy látszólag szubjektív, 

intim létállapot, addig minden személyes vágyunkat 

és lehetőségünket meghatározza az adott 

társadalom, makro és mikro-kultúra is, amibe 

születtünk, ahol felnőttünk vagy ahol éppen élünk. A 

látszólagos személyes szabadságot és 

önrendelkezést - ahogyan érzünk, gondolkodunk, 

ahogy a saját testünket látjuk, megéljük - azt, hogy 

milyen lesz a hétköznapok szintjén megvalósuló 

szexuális életünk, a társadalom normái keretezik. A 

szexualitásnak még a sokszor magától értetődő 

fogalmait is valójában intézmények hozzák létre, úgy 

mint az erkölcs, a törvények, az oktatás, 

pszichológiai elméletek, orvosi definíciók, társadalmi 

rituálék, pornográf vagy romantikus történetek, a 

populáris kultúra, az interneten zajló különféle 

szakmai és laikus diskurzusok. Valójában ezek húzzák 

meg azokat a határvonalakat, amik kijelölik egyéni 

lehetőségeinket és meghatározzák vágyainkat. 

Jeffrey Weeks, szexualitással foglalkozó történész-

szociológus szerint „a szexualitás történelmi 

konstrukció, ami egyszerre tartalmaz egy sor 

biológiai és mentális feltételt, kulturális formát – 

mint például a társadalmi nemi (gender) identitás, 

testi meghatározottságok, az utódnemzésre való 

képesség, szükségletek, vágyak, fantáziák, erotikus 

tevékenységek, intézmények és értékek, melyek 

nem feltétlenül kapcsolhatók össze, és kultúránként, 

de akár egyénenként változnak.”6 A mi, 21. századi 

                                                           
6 Weeks, Sexuality.  

szexualitásunk már a vágy szintjén is nagyon messze 

van az ösztönök „természetes” világától. A 

közgondolkodásban – értsünk ez alatt bármit is - 

mégis a mai napig jelennek meg olyan képek, 

amelyek arra utalnak, hogy mélyen, a zsigereinkben 

ösztönlények vagyunk és szexuális motivációink 

alapvetően a párválasztásra és a fajfenntartásra 

irányulnak. Ezt vallja a szexualitás esszencialista 

felfogása, amely szerint a szexualitás biológiailag 

meghatározott,  öröktől fogva változatlan, 

társadalomtól és történelemtől független entitás. 

Ennek a felfogásnak a főbb elemei: 1) az ember 

biológiai és társadalmi értelemben is vagy férfi vagy 

nő, ezek mint bináris oppozíciók jelennek meg, ami 

egyben ki is jelöli a szexualitás normalitásának 

határait, amennyiben a szex (ahogy fentebb már 

utaltunk rá, hogy az angol „sex” szó egyszerre jelenti 

a biológiai nemet és a szexuális aktust) 

„természetes” vagyis egyedül „normális” formája nő 

és férfi szeretkezése; 2) a szexuális vágy, mint valami 

mindenek fölött álló természeti erő jelenik meg, ami 

áttör civilizáción, kultúrán; 3) a nemi ösztön fogalma, 

aminek egyedüli célja a reprodukció.  

Ezzel a felfogással helyezkedik szembe a szexualitás 

konstruktivista felfogása, ami a szexualitás fogalmait 

és kifejeződési formáit megfelelő történelmi és 

társadalmi kontextushoz köti. Ez nem jelenti azt, 

hogy az emberi szexualitás nem fogható fel tisztán 

biológiai jelenségként. Ahogy Gayle Rubin, a 

kaliforniai Berkley Egyetem kulturális antropológusa 

fogalmaz: „Az emberi agyakkal rendelkező emberi 

szervezetek nélkül nem létezhetnek emberi kultúrák, 

de a test vagy annak részei vizsgálatából nem tudunk 

meg többet az emberek társadalmi rendszereinek 

jellegéről és sokféleségéről. A korgó gyomor nem 

árul el semmit arról, hogy mi zajlik a konyhában.  A 

test, az agy, a nemi szervek és a nyelvi 

kifejezőkészség mind-mind az emberi szexualitás 

elengedhetetlenül szükséges feltétele, de nem 

határozza meg az emberi szexualitás tartalmát, 

gyakorlatát, vagy intézményes formáit. A szexualitás 

ugyanannyira emberi termék, mint az étrendek, a 

közlekedési módok, az illemszabályok, a munka 

különböző formái, a szórakozás típusai, a termelési 
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folyamatok és az elnyomási módok.”7 Az erkölcs, a 

jog, az intézményesített pedagógia mindig is 

meghatározta, hogy egy-egy társadalomban mi a 

tiltott, a tűrt és a megengedetett az emberek 

szexuális gyakorlatára vonatkozóan. A modern 

civilizáció vívmányai, az orvostudomány, a 

pszichiátria, a pszichológia, majd a szexológia hosszú 

évek során kialakította a szexualitás tudományát, 

osztályozta, kategorizálta a különféle szexuális 

szokásokat gyakorló embereket. Megtanította, hogy 

mi a perverz - ahogy ma szakemberek választékosan 

használják, szexuális parafília -, és mi a normális. A 

különböző kultúrák civilizációs folyamataiban a 

társadalom tagjai számára így válik egyértelművé, 

hogy testi és mentális folyamatainkat, társas 

interakciókat hogyan „illendő” szabályoznunk, 

ahhoz, hogy eleget tegyünk szűkebb – tágabb társas 

környezetünk normáinak. 

Érdekes ezzel a szemmel megnézni, hogy sok európai 

országban gondot jelent a fiatal generációk, a 

gyerekek bevezetése a szexualitásba. Mintha a 

családon belüli szexuális nevelés mégsem 

„természetes”, biológiai eseményként kezelné a 

szexet. Mintha valamilyen biológiai okokból is 

adódna, hogy a gyermek mit sem tud a nemek 

viszonyáról, s hogy különösen kényes és nehéz 

feladat felvilágosítani a felcseperedő kislányt vagy 

kisfiút önmagáról és mindarról, ami körülötte 

történik. Hogy mennyire nem magától értetődő ez a 

helyzet, s hogy mennyire is egy civilizálódási 

folyamat eredménye, arra csak akkor jövünk rá, ha 

vagy valamelyik másik korszak vagy valamelyik 

miénktől eltérő kultúra embereinek megfelelő 

viselkedését figyeljük meg. Norbert Elias szociológus 

például A civilizáció folyamata című könyvében egy 

16. századi példát hoz, amikor a gyerekek már 

egészen korai időszaktól kezdve ugyanabban a 

társadalmi térben éltek, mint a felnőttek; és a 

felnőttek még nem tanúsítottak olyan önmérsékletet 

a szexualitással kapcsolatban, sem cselekedetben, 

                                                           
7 Gayle Rubin, “Elmélkedés a szexről, avagy megjegyzések a 
szexualitás politikájának radikális elméletével kapcsolatban,” in 
A szex – szociológia és társadalomtörténet, ed. László Tóth 
(Budapest: Új Mandátum, 1996), 45-55.  
 

sem beszédben, mint későbbi korokban.8 Michel 

Foucault A szexualitás története című munkájában 

ugyanerre a megállapításra jut. A 17. század elején a 

szexualitás gyakorlatát nem kellett még rejtegetni; a 

durvaságot, az obszcenitást s az illetlenséget 

szabályozó kód sokkal tágabb teret engedett az 

embereknek, mint a 19. században.9 A 17. század 

előtt a felnőttektől – mondja Elias – messzemenően 

idegen volt az ösztönmegnyilvánulásokat egymás és 

a gyermekek előtt titkolni, az intimitás szférájába 

utalni vagy szigorúan elzárni. Mindezek eleve 

csökkentették a távolságot a felnőttek és a 

gyermekek viselkedésmércéi között. Az ember 

biológiai fejlődése korábbi időszakokban sem tért el 

sokban a maitól; csakis ezzel a társadalmi változással 

hozható összefüggésben válhat érthetővé számunkra 

a „felnőttség” egész problémaköre úgy, ahogy az ma 

jelentkezik. „… a civilizálódási folyamat során a 

szexuális ösztönt sok más ösztönhöz hasonlóan 

egyre szigorúbb szabályozásnak és átalakításnak 

vetik alá. Az, hogy a felnőttek kénytelenek az intim 

szférába utalni minden ösztönmegnyilvánulást, 

különösen pedig a szexuálisakat, továbbá a 

„hallgatás tilalma”, a beszéd szociális eredetű 

korlátozása, a legtöbb ösztönéletre vonatkozó szó 

megterhelése, ami a lelki megterhelést szimbolizálja, 

mindez a titkosság igen vastag falát húzza a 

felnövekvők köré.”10  

A napokban egy barokk koncerten voltam. 

Amsterdam egy gyönyörű, elegáns épületében, a 

„múlt falai között” csendültek fel a sok évszázada 

született dallamok. A csembaló nyitott fedelén 

reneszánsz festmény, lustán heverő meztelen 

Vénusszal, kinek bal keze a később róla elnevezett 

Vénusz dombján pihent. A teremben tisztes, 

elegánsan öltözött városi polgárok hallgatták 

illedelmesen a barokk zenét, senkinek eszébe sem 

jutott volna azt gondolni, hogy ez a szemérmébe 

kulcsolódó pucér nő erotikát, vagy bármilyen 

                                                           
8 Elias, A civilizáció folyamata. 216. old. (Változások a nő és a 
férfi kapcsolatát illető beállítottságban.)  
 
9 Michel Foucault, A szexualitás története I. a tudás akarása 
(Budapest: Atlantisz, 1999). 
 
10 Elias, A civilizáció folyamata. 216. old. (Változások a nő és a 
férfi kapcsolatát illető beállítottságban.)  
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szexualitást sugározna. Azon gondolkodtam, hogy 

mennyiben lenne ez másképpen, ha ugyanez a kép 

egy kortárs fotográfia lenne. Ötéves kisfiamnak ez a 

festmény – pont ugyanúgy, mint egy erotikus fotó - 

egyszerűen egy meztelen cicis-puncis nőt ábrázolt, 

ugyanazt a kíváncsiságot ébresztette. Ő még „nem 

tanulta meg”, hogy a múltban festett, elismert 

képzőművészeti alkotások egy másik kulturális 

kontextusban már „nem számítanak” erotikusnak, 

vágykeltőnek. Azt, hogy mi minősül normálisnak és 

mi „perverznek”, mi minősül vágyottnak, vagy 

érdektelennek, mindig egy adott kor elvárásait, 

normarendszerét tükrözi. A szexualitásban, akárcsak 

az emberi létezés minden más területén, 

elengedhetetlen, hogy egy társadalom 

szabályrendszert alakítson ki. Ez az oka, amiért nincs 

értelme az emberi szexualitással foglalkozva csupán 

a „mindenek mélyén” rejlő biológiai, természeti 

magyarázatokat előtérbe helyeznünk és közben 

megfeledkeznünk az életünket valójában formáló 

társadalmi, kulturális sajátosságokról. A szexualitás 

kulturális aspektusai ugyanis abban a pillanatban 

hangsúlyossá válnak, ha valakivel interakcióba 

lépünk. Legyen az egy szerelem, egy nőgyógyászati 

vizsgálat, egy családi konfliktus, egy iskolai, vagy 

munkahelyi affér, hirtelen nagyon is fontossá válik, 

hogy a helyzetben résztvevő felek mit gondolnak 

arról, hogy mi a szex, mit jelent számukra a nemi 

identitás, az erotika, a vágy, vagy hogy hogyan 

viszonyulnak saját testükhöz vagy a másik testéhez. 

A szexualitásba tartozó, sokszor magától 

értetődőnek és alapvetőnek gondolt kulcsfogalmaink 

– legyen az társadalmi vagy biológiai nemünk, a 

testünk, nemi identitásunk vagy szexuális 

gyakorlatunk –  egyáltalán nem univerzálisak. A 

legalapvetőbbnek és leghasonlóbbnak tűnő testi 

folyamatok is kultúránként más és más jelentést 

hordoznak. De hol húzódnak a kultúrák határai? 

Mi a kultúra? 

„Az interkulturális megközelítés arra a felismerésre 

épül, hogy mindannyian valamilyen kultúra, sőt, 

kultúrák részesei vagyunk: mi magunk és mindenki 

más is. A kultúráról szóló ismeretek gyűjtésének 

éppen az a célja, hogy megértsük valójában mit is 

jelent ez a megállapítás, és felismerjük, hogy 

viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmi 

világunkat milyen szövevényesen átjárja és 

meghatározza a kultúra. A nyugati ember szereti 

felülbecsülni önállóságát, függetlenségét, saját 

döntési szabadságát: ha úgy vesszük, a szabad akarat 

képzete nagyon fontos része kulturális 

örökségünknek. Éppen ezért hajlamosak vagyunk 

alulbecsülni a kultúra hatását. Mások megítélésénél 

pedig ez attribúciós hibához vezethet: szándékot 

tulajdoníthatunk olyan cselekedetnek, amelyben 

nincs szándékosság. A kultúra megnyilvánulásáról, 

következményeiről és mechanizmusairól szóló 

ismeretek célja, hogy csökkentse az ilyen hibák 

előfordulását.”11 „Minden, amit magunk körül 

látunk, az a kultúra terméke: nemcsak a képek a 

falon vagy a könyvek, hanem minden: a 

munkaeszközök, a falak, csakúgy mint a 

szobanövények. A berendezés pedig nem csak a 

bútoripar fejlődéséről tanúskodik: egy íróasztal vagy 

könyvespolc a tudás és tanulás koncepcióját tükrözi, 

ugyanúgy, ahogy egy fürdőszoba vagy a női intim 

betétek a tisztaságkoncepciónkról mesél. A 

munkahely, az adott intézmény, a feladat amit 

betölt, és ahogyan meg van szervezve e feladatnak 

az ellátása, mind kulturális jelenség. Vessünk egy 

pillantást saját magunkra, amit viselünk, amilyen 

tartásban ülünk, ahogyan a másokhoz odalépünk, 

ahogyan testileg is „elő vagyunk készítve” a 

többiekkel való találkozásra. A kultúra körülvesz 

minket, testünkbe, lelkünkbe van írva, nem tudunk 

kilépni belőle.”12 Éppen ezért nincs kultúra-

független jelentése a szexualitás testi, érzelmi, 

magatartásbeli és társas vonatkozásainak sem. Mert, 

hogy mit tartunk szexuálisnak, erotikusan vonzónak 

vagy taszítónak, az is kulturálisan13 meghatározott.  

                                                           
11 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 
12 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 
13 A kultúra fogalmát övező sok kétértelműség éppen a kultúra 
szó etimológiájának köszönhető. A kultúra szavunknak 
formailag a latin colere az őse, mely eredetileg mezőgazdasági 
kifejezés volt, a föld és a jószág gondozására vonatkozott. A föld 
megmunkálása metaforaként szolgált az ember kimunkálására, 
így terjedhetett el a kifejezés új jelentése a XVI-ig századra. Első 
kanonizált megfogalmazásában az 1719-es Dictionnaire de 
l’Académie Francaise hasábjain a művészeteket és 
tudományokat foglalja magában, és megtestesíti az ember 
eltávolodását a természetitől, az állatitól. A fény századában a 
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„A kulturális antropológia kialakulásának és 

fejlődésének köszönhetően kialakult az a szókincs, 

melynek segítségével közelebb kerülhetünk a kultúra 

hatásainak, megnyilvánulásainak, mechanizmusainak 

megértéséhez. Nem csupán a művészetek és a 

tudományok érdemlik meg hogy a kultúra részének 

tekintsük őket, hanem az emberi tevékenységeknek 

lehető legszélesebb köre. A kultúra tudományos 

értelmezése már erre a koncepcióra épül. “A kultúra 

egy társadalom életvitelének egészére vonatkozik, 

nem csak arra a részére amit az adott társadalom 

értékesnek vagy kívánatosnak tart. Amikor tehát az 

életvitelünkről beszélünk, akkor a kultúrának semmi 

köze a zongorajátékhoz, vagy Browning olvasásához. 

A társadalomtudós számára ezek egyszerűen elemei 

kultúránk egészének, mely az olyan hétköznapi 

tevékenységeket is magába foglalja, mint a 

mosogatás vagy az autózás.” Ralph Linton (1945:30)  

Ennek ellenére, arra a kérdésre, hogy „mi a kultúra?” 

továbbra sincs egyezményes tudományos válasz. 

Nem is csoda, hogy nincs konszenzus a kérdésben, 

jóformán bármilyen irányból igyekeznénk 

megragadni, nehéz fogást találni rajta. A hol 

húzódnak a kultúrák határai kérdésre a szex 

esetében talán közelebb visz bennünket a kultúrának 

az a definíciója, mely nem a közös értékek, nyelv, 

hagyomány mentén húzza meg egy kultúra határait, 

hanem azt kérdezi, hogy van-e bármiféle közös 

nyelvünk, amin meg tudjuk osztani egymással a 

különbözőségeinket.14 Ha van, akkor még 

ugyanannak a kultúrának a részesei vagyunk. Lehet, 

hogy mást gondolunk arról, hogy a melegek 

fogadhatnak-e örökbe gyereket, vagy hogy 

elfogadható-e egy párkapcsolatban az anális szex, de 

ha képesek vagyunk erről akár vitatkozni is, ha van 

közös fogalomrendszerünk, akkor még ugyanahhoz a 

kulturális körhöz tartozunk. Ugyanez nem mondható 

                                                                                      
kultúra és civilizáció azt az utat jelölik, melyen keresztül az 
emberiség elhagyja az irracionalitás és sötétség korszakát. 
Tehát az emberi kultúrának csak egy lehetséges változata volt 
elképzelhető, mely felé minden népnek tendálnia kellett volna. 
Az első ellenvéleményt Herder fogalmazta meg 1774-ben. 
Herder nem kevesebbet állított, mint hogy minden nép 
érdemes az elismerésre a saját egyediségében. Herder így a 
modern kulturális relativizmus előfutárának tekinthető. 
(Vinsonneau 2002:19-20) - Várhegyi Vera: Az interkulturális 
kompetencia megközelítés; Artemisszió Alapítvány 
14 L. Drummond 1981-2.“Analyse sémiotique de l’ethnicité au 
Québec” Question de culture, No.2, 139-153 

el mondjuk a női nemi szerv vallási okból történő 

megcsonkításáról, mely hagyomány több iszlám 

országban is, vagy a melegek halálra ítélésével 

kapcsolatban. Ezekben a tradíciókban valóban 

átjárhatatlannak tűnő határok húzódnak kultúra és 

kultúra között.  

A kultúra határozza meg a szexet vagy a 
szex a kultúrát? 

A fenti kultúra definíciók megegyeznek abban, hogy 

a kultúra emberek valamiféle csoportjához kötődik. 

Nehéz azonban behatárolni, hogy pontosan milyen 

típusú csoportosulásokról lehet szó. Mert 

„beszélhetünk a magyar kultúráról, de a gótikus 

kultúráról is, sőt újabban a mozgáskorlátozottak, 

lisztérzékenyek kultúrájáról is, nemi kultúráról, vagy 

szexuális preferencia alapján meghatározott 

kultúráról. Az utóbbiak nem kevésbé létjogosultak a 

kultúra címkére, mint az előbbiek. Vagyis egy 

kulturális csoport létrejöttéhez objektíve nem 

szükséges a közös territórium, az elképzelt vagy 

valódi vérségi vagy genetikai kötelék, vagy etnikai 

hovatartozás, bár ezek bármelyike táplálhatja a 

kultúra fogalmát.”15 A szexualitás kulturális 

vonatkozásait illetően éppen ezért fontos 

szétválasztanunk, hogy éppen egy etnikumhoz, 

nemzethez vagy vallási közösséghez tartozó, egy 

adott város adott kerületében élő emberek 

csoportjáról beszélünk, akiknek a szexuális kultúráját 

szükségszerűen meghatározza nemzeti, etnikai, 

vallási, erkölcsi kulturális hagyományuk, vagy olyan 

társadalmi csoportokról, ha úgy tetszik 

szubkultúrákról, akik kifejezetten valamely szexuális 

attribútum – nemi identitás, szexuális gyakorlat, 

fétis, szokás – alapján jöttek létre. Természetesen 

ezek legtöbbször többszörös átfedésben vannak, 

ezért is nehéz szétszálazni, hogy az egyes emberek 

szexuális identitásában és gyakorlatában a kultúrák 

ilyetén metszetei hogyan vannak jelen. Ezért is volt 

fontos a fentiekben oly hosszan tett bevezető arról, 

hogy az emberi szexualitás tekinthető-e valamilyen 

univerzális, alapvetően az emberi természettel járó 

sajátosságnak. Mert ha nem, akkor érdemes 

                                                           
15 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 
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megismernünk és tudatosan reflektálnunk arra, hogy 

saját kulturális környezetünk hogyan határozza meg 

a szexualitásunkat. Hogyan függünk mi magunk is 

attól a kultúrától amiben élünk és hogyan alakítjuk, 

hozzuk létre mi magunk is – szexualitásunkon 

keresztül – mindazt, amit szexuális kultúrának 

nevezünk. 

Amikor a kultúra határozza meg a szexet: szex 
és etnikum 

A nyugati gondolkodók sokáig saját világukat 

tekintették univerzálisnak. A kulturális antropológia 

első nagy hulláma, Bronislaw Malinovszki16 és 

Margaret Mead kutatásai17 hívták fel először a 

nyugat figyelmét arra, hogy a természetesnek tűnő 

emberi jelenségek, testi és érzelmi folyamatok, a 

társas kapcsolatok, és ezek összességét tartalmazó 

szexualitás, szexuális kultúra korántsem 

univerzálisak, hanem nemzetről nemzetre, 

etnikumról etnikumra változnak. Ezek jelentősége a 

mai napig igen fontos, gondoljunk csak Európára, 

ahol kis területen számtalan etnikum él egymás 

mellett, különféle szokásokkal, hagyományokkal, 

kulturális mintával. Cigány gyerekek járnak nem 

cigány gyerekekkel egy iskolába, muszlim nők és 

férfiak dolgoznak holland munkahelyeken, 

távolkeleti diákok ülnek nyugati egyetemek 

termeiben, ha úgy tetszik erről szól maga az Európai 

Unió. Nap mint nap érintkezünk más etnikumú 

emberekkel; dolgozunk, tanulunk, üzletelünk, és 

szerelembe esünk, vágyódunk, flörtölünk, családot 

alapítunk. Bármit is csinálunk viszont együtt, ott 

jelen van a testünk, lelkünk és az ezekbe írt kulturális 

hagyományaink. Nem ugyanazt gondoljuk a testről, 

az intim higiéniáról, arról, hogy mi szép vagy épp 

taszító egy férfiban vagy nőben, hogy miről szabad 

családban, társaságban beszélni és mi minősül 

„kényes” témának. Hogyan mutatjuk ki az 

érzelmeinket, hogyan ismerkedünk, vagy, hogy egy 

                                                           
16 Malinowski, B. (1927). Sex and Repression in Savage Society. 
London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co..; Malinowski, B.; H. 
Ellis (1929). The Sexual Life of Savages in North-Western 
Melanesia. An Ethnographic Account of Courtship, Marriage, 
and Family Life Among the Natives of the Trobriand Islands, 
British New Guinea. London. 
17 Margater Mead: Sex and Temperament in Three Primitive 
Societies (1935), Male and Female (1949),  
 

szexuális együttlétben mi megengedett és mi tilos a 

férfinak és mi a nőnek.18  

A faji, etnikai és nemzeti határok egyben szexuális 

határok is. A nemzeti, faji, etnikai identitás 

leggyakrabban etnoszexuális határvonalakkal is 

együtt jár; minden etnikum féltékenyen őrzi és 

felügyeli saját szexualitását. A magyar közéletet épp 

a napokban kavarta fel Osztolykán Ági LMP-s és 

Zagyva György Gyula jobbikos képviselő a Parlament 

folyosóján történt esete.19 A jobbikos képviselő azt a 

mondatot találta mondani kolléganőjének, hogy: 

„attól, hogy cigány vagy, még ledöfnélek!”. 

Önmagában ezt a mondatot tekinthetjük egy 

„egyszerű” rasszista, szexista megjegyzésnek – ami 

szintén sokat elárul arról, hogy hogyan mosódik 

össze rasszista és szexista ideológia, de a történet 

folytatása legalább ilyen tanulságos. A médiában 

ugyanis az idézett képviselő próbálta tagadni ezt a 

megjegyzését, mondva, hogy "mert majd én pont 

ezekre szoktam ráizgulni",20 majd egyszerűen egy 

másik képviselőtársára kente a megjegyzést. Aki erre 

nyílt levelében pontosan megfogalmazta a történet 

szexualitás és kultúra szempontjából releváns 

tanulságát, miszerint „attól félsz, hogy az általad csak 

„kannibálokként” emlegetett véresszájú bajtársaid 

mit szólnak ahhoz, hogy te egy cigánnyal is 

                                                           
18 Egy nemrég megjelent tanulmánykötet a nyugati kultúrkör 
országaiban élő cigányság szexualitásával, cigányok és nem 
cigányok szexualitás-narratíváival foglalkozik (Gypsy sexuality: 
Romani and Outsider Perspectives on Sexuality, edited: Jud 
Nirenberg, Clambake Press, 2011), de számos más 
társadalomtudományi elemzés, kutatás született a szexualitás 
és az etnikai különbözőség összefüggéseit keresve. Csak, hogy 
néhányat említsünk, Joane Nagel: Ethnicity and Sexuality, 
Annual Review of Sociology, Vol. 26 (2000), pp. 107-133; 
Paloma Gay-Y-Blasco: „A Different Body?’”- Desire and Virginity 
among Gitanos, The Journal of the Royal Anthropological 
Institute, Vol. 3, No. 3. (Sep., 1997), pp. 517-535; Lorena García: 
„Now Why do You Want to Know about That?” – 
Heteronormativity, Sexism, and Racism int he Sexual 
(Mis)education of Latina Youth, Gender & Society Vol. 23. No. 
4. (2009), pp.520-541.; Amy C. Wilkins: Stigma and Status: 
Interracial Intimacy and Intersectional Identities among Black 
College Man, Gender & Society Vol. 26. No. 2. (2012), pp.165-
189. 
19 
http://osztolykanagi.blog.hu/2013/02/20/sotetseg_a_tisztelt_h
azban  
20 
http://hvg.hu/itthon/20130220_Attol_hogy_cigany_vagy_meg_
ledofnelek__j  
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elmennél.”21 Vagyis az említett képviselő a 

parlament folyosóján elhangzott megjegyzését csak 

részben akarta amiatt tagadni, mert az egyszerűen 

nem méltó egy európai állam politikusához, hogy a 

törvényhozás épületében rasszista és szexista 

megjegyzést tegyen a kolléganőjére, sokkal inkább 

amiatt, nehogy saját elvtársai kiközösítsék azért, 

mert szexualitásában határsértő módon viselkedett.  

A normatív heteroszexualitás meghatározó 

komponense a legtöbb faji, etnikai és nacionalista 

ideológiának; az általánosan elfogadott szexuális 

identitásokhoz és magatartásformákhoz való 

ragaszkodás és az attól való eltérések kezelése 

hozzájárulnak a faji, etnikai vagy nemzeti alapon 

fenntartott rezsimekhez. A szexualitás ebben a 

kontextusban hatalmi elemet képvisel, az etnikai, faji 

„másság” konstruálásának és fenntartásának a 

szexualizálás egyik meghatározó eleme. Ezek az 

ideológiák arra épülnek, miszerint adott 

társadalomban az uralkodó faji, etnikai, nemzeti 

vagy politikai csoport saját szexualitását tekinti 

normának, vagyis „természetesnek” és az ettől való 

elhajlást, „másságot” abnormálisnak, perverznek, 

elfogadhatatlannak. Ebből származnak az olyan 

sztereotípiák, mint például a szenvedélyes, 

erkölcstelen cigány nők, a természetinek, erősen 

szexualizáltnak feltüntetett színes bőrű nők vagy 

férfiak. Ez a fajta szexuális (hetero)normativitás az 

alapja a homofóbiának, és bármiféle szexuális 

különbözőséggel szembeni intoleranciának. Ezért is 

kell tudatossá tennünk és érzékenyítenünk 

magunkat a szexualitás etnikai vonatkozásaira, 

azonban ha a szexualitás kulturális különbözőségeit 

kizárólag az etnikumra fókuszáljuk, akkor 

elveszíthetjük a szexuális kultúrák sajátosságainak 

sok más aspektusát. Gyakorló szex edukátorként 

tapasztalom, hogy egészen mást jelent cigány 

kamaszokkal dolgozni a Budapest belvárosi vagy a 

peremterületeken fekvő iskolákban. Ugyanazok az 

etnikai sajátosságok sok finomsággal egészülnek ki, 

ha a szociokulturális, társas, családi, iskolai, 

intézményi háttér minden részletét belerajzoljuk a 

képbe.  

                                                           
21 
http://vagogabor.blog.hu/2013/02/21/nemcsak_taho_hanem_
gyava_is_vagy  

Szexuális kultúrák – amikor a szex jelöli ki a 
kultúra határait 

Ahogy a kultúra fogalma finomodott, a kulturális 

antropológusok figyelme saját országaik különböző 

társadalmi csoportjai felé irányult. Kiderült, – 

majdhogynem ahány ház, annyi szokás – az emberek 

szexuális szokásait szinte lehetetlen kizárólag 

etnikum, vallás, nemzet kategóriái mentén leírni. 

Sheila Kitzinger népszerű, és több kiadást megélt 

Woman's Experience of Sex22 könyvét 1983-ban 

tárta a nyilvánosság elé. Sheila Kitzinger brit szociál-

antropológus, a természetes szülés aktivistája, 

számtalan világszerte ismert könyve szól 

terhességről, szülésről és a női szexualitásról. 

Könyveiben hangot adott valós nők valós 

tapasztalatának, amelyek ellentmondtak a kor 

társadalmi mítoszainak. A legendás hírű amerikai 

kutatópáros, Masters és Johnson már 1966-os 

széleskörű társadalmi felmérésükben23 például arra 

az eredményre jutottak, hogy az amerikai anyák 

többsége – a kor kulturális elvárásaival 

ellentmondásban - nem érdektelen a szex iránt, sőt, 

sokkal nagyobb szexuális aktivitást mutattak, mint 

gyerektelen társaik. A.C. Kinsey világhírű 

felmérésében nyolcezer amerikai nőt kérdezett a 

szexualitásról, amiből igen sok addig hallgatás övezte 

tény került napvilágra hétköznapi nők vágyairól, 

szexuális gyakorlatáról, amelyek sokkal 

változatosabb képet mutattak, mint ami alapján egy 

csoportba lehetett volna sorolni őket csak mert 

ugyanazon nemzethez tartozónak vallották magukat.  

Várhegyi Vera Az interkulturális kompetencia 

megközelítés című cikkében írja, hogy „az embert és 

a kultúrát a kulturális identitás kapcsolja össze. A 

kulturális identitásra gondolhatunk úgy, mint a 

közösségi hovatartozásunknak egy állandóan 

magunkkal hordott lenyomatára, és az ennek 

megfelelő érzelmek, értékek, viselkedések és 

hiedelmek fenntartására. Például: el tudom 

gondolni, hogy a magyarok közösségéhez tartozom 

(még akkor is amikor nem vagyok velük, sőt esetleg 

akkor még inkább). Szorul a szívem, ha a magyar 

versenyző lemarad a százas gyorson a német után 

                                                           
22 Kitzinger, Woman’s Experience of Sex. 
23 Masters, W.H.; Johnson, Human Sexual Response. 
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(érzelem). Vallom, hogy egy ezer éves történelemre 

visszatekintő országhoz tartozom (érték). Azt hiszem, 

hogy a honfoglaló nép vérbeli leszármazottja vagyok 

(hiedelem). Végül a külföldiek nagy döbbenetére 

ragaszkodom hozzá, hogy időnként cukros mákkal 

megszórt tésztát egyek (viselkedés). Ezt az egyszerű 

képet azonban sok részlet bonyolítja. Először is, a 

kulturális identitás nem egy statikus vagy uniform 

jelenség: mindenki sajátos egyedi módon fogadja 

magába a kultúráját: a magyar identitás is jelenthet 

egészen mást az egyes magyarok számára. 

Másodszor: mindenki több közösségnek, több 

kultúrának a részese, és kulturális identitásai 

tükrözik ezt a sokszínűséget: a szakmai identitás, a 

nemzeti, esetleg etnikai, vallási, nemi, zenei stb. 

identitások sajátos kombinációi vagyunk. Ennek a 

sokszínűségnek az eredménye az is, hogy az 

identitásaink dinamikusan reagálnak a társas 

környezetre, pontosabban mindig az adott környezet 

határozza meg, hogy melyik identitásunk aktiválódik. 

Ha dolgozunk, akkor nagy valószínűséggel szakmai 

identitásunk kerül előtérbe, bár előfordul, hogy 

hangsúlyossá válik egy másik csoporttagságunk, 

például ha kollégánk elsüt egy nőket hátrányosan 

megkülönböztető szexista viccet. Az, hogy milyen 

csoportok képviselői vesznek körül minket szintén 

befolyásolja, hogy éppen nőnek, vagy szakembernek, 

vagy feketének érezzük magunkat. Jellemzően az 

adott közösségben legkisebb jelen lévő csoporthoz, 

tehát a kiugró identitáshoz kötődünk leginkább. Az 

arab származású Karim arabnak fogja érezni magát 

Budapesten, de magyarnak Tunéziában. A 

pszichológus pedig férfi identitását veszi föl ha rajta 

kívül csupa nő van jelen a konferencián, de 

pszichológus identitása lesz a legerősebb, ha 

antropológusok veszik körül.”24 

Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy 

jelentheti-e a szexualitás bármilyen formában az 

identitásunk alapját és hogy szexuális identitás 

köthet-e össze embereket, lehet-e egy 

szubkultúrának az alapja. Ahogy a fentiekben 

olvashattuk a kulturális identitás dinamikus és 

relációs természetű, a válasz erre a kérdésre tehát 

leginkább attól függ, hogy mi az aktuális társadalmi, 

                                                           
24 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 

kulturális kontextusa az egyénnek. Én emlékszem 

arra az érzésre, amit San Franciscóban, 

Kaliforniában, a San Francisco Sex Information szex 

edukátor képzésének bemutatkozásánál éreztem. 

Körben ültünk húszan leendő résztvevők. 

Mindenkinek el kellett mondania, hogy hívják, kivel 

él, mi a szexuális identitása és szexuális orientációja. 

Akkor még azt sem tudtam, hogy ez utóbbi nem 

azonos a szexuális identitással. Amíg eljutott a 

bemutatkozás hozzám, addig tartott felismernem, 

hogy mennyire is relatív ahogy a saját 

szexualitásomat kategorizálni tudom. Amíg a saját 

otthoni társas közegemben talán még kicsit kirívónak 

is számítottam azzal, hogy kísérletező, „nyitott” 

párkapcsolatban élek, addig ebben a szexuálisan 

sokkal színesebb, változatosabb környezetben az én 

bemutatkozásom kifejezetten a konzervativitásával 

„tűnt ki” a többi közül. Mint ahogy, ha a különböző 

országok melegjogi mozgalmait tekintjük, akkor 

láthatóvá válik, hogy a homoszexualitás, mint 

szexuális identitás mindig a többségi heteroszexuális 

társadalmi csoportok, pontosabban a hegemón 

heteronormativitás ellenében jön létre. Ezt más sem 

mutatja jobban, mint hogy sokáig a nyugati 

kultúrkörben sem illették külön elnevezéssel az 

azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot. 

Szexuális identitással mindannyian rendelkezünk, de 

az teljes mértékben a történelmi, politikai, 

társadalmi és kulturális környezet függvénye, hogy 

ezt a kategóriát mivel töltjük fel; mikor mit jelent és 

mi a jelentősége.25  

                                                           
25 A szexuális identitás vizsgálatára és megértésére számos 
etnográfiai, szociológiai és pszichológiai kutatás született, mint 
például Paula C. RUST: “ Coming out” int he Age of Social 
Constructionism: Sexual Identity Formation among Lesbian and 
Bisexual Women, Gender & Society (1993) vol. 7 no. 1 50-
77;Ramona Faith Oswald: Who am I in Relation to Them?: Gay, 
Lesbian, and Queer People Leave the City to Attend Rural 
Family Weddings, Journal of Family Issues (2002) 23: 323-348; 
Jessica F. Morris and Esther D. Rothblum: Who Fills out A 
"Lesbian" Questionnaire?: The Interrelationship of Sexual 
Orientation, Years "Out," Disclosure of Sexual Orientation, 
Sexual Experience with Women, and Participation in the 
Lesbian Community, Psychology of Women Quarterly (1999) 
23: 537-557, Diamond, Lisa M.: Sexual identity, attractions, and 
behavior among young sexual-minority women over a 2-year 
period. Developmental Psychology, Vol 36(2), (2000), 241-250. 
Dubé, Eric M.; Savin-Williams, Ritch C. :Sexual identity 
development among ethnic sexual-minority male youths. 
Developmental Psychology, Vol 35(6), (1999), 1389-1398. 
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Vannak olyan közösségek, amelyek kifejezetten a 

szexualitás mentén jönnek létre. Szerveződhetnek 

szexuális identitás szerint (melegjogi és társadalmi 

aktivista közösségek, események, partik), de van, 

hogy a közösség tagjai nem eszerint határoznák meg 

a szexuális identitásukat, csupán szexuális 

orientációjuk szervezi össze őket. Ez lehet virtuális 

közösség, vagy konkrét fizikai térhez kötött, mint a 

BDSM26 szexre szerveződött felnőtt játszóterek 

(dungeon), a csoport- vagy párcserés szex 

hódolóinak a szwinger klubbok, a kukkoldák vagy 

jelmezes szexpartik, és bizonyos szemlélet szerint a 

kommercializálódott szexszolgáltatások is ide 

tartoznak, hogy csak néhányat említsünk. Mint 

ahogy szexuális szubkultúrává tudnak szerveződni 

bizonyos kényszerközösségek is, például a börtönök 

lakói vagy a hadseregek.27  

Itt kell megemlíteni az internet és a technológia 

szerepét a szexuális kultúrák változásában. Ma az 

internet képes arra, hogy sokféle „szokatlan” 

szexuális szenvedélynek hódoló ember fizikai 

közelség nélkül is képes legyen megtalálni egymást, 

virtuális közösséget alkotni, vagy épp 

érdeklődésének megfelelő szexuális, erotikus 

tartalomhoz jutni. Mint ahogy arra is képes, hogy 

információval szolgáljon a tőlünk eltérő szexuális 

kultúrák létezéséről, ezáltal befolyásolva saját addig 

stabilnak hitt kulturális referenciakeretünket. 

Ismeretterjesztő, látókörünket bővítő szerepe 

éppúgy van, mint abban, ahogy a technológia teret 

                                                           
26 Bondage (kötözés) és Discipline (fegyelem) (B&D vagy B/D),  
Dominance és Submission (alá- fölé rendeltség) (D&S or D/s), és  
szado-mazochizmus vagy szadizmus és mazochizmus (S&M or 
S/M). 
27 A szexuális szubkultúrákról is több társadalomtudományi 
elemzés készült, hogy néhányat említsünk: Carole S. Vance: 
Anthropology rediscovers sexuality: A theoretical comment, 
Social Science & Medicine, Volume 33, Issue 8, 1991, Pages 
875–884, Gates, Katharine Deviant Desires: Incredibly Strange 
Sex!, Juno Books, 2003, 1999.; Walshok, Mary Lindenstein: 
Emergence of Middle-Class Deviant Subcultures: The Case of 
Swingers, 18 Soc. Probs. 488 (1970-1971);  Laura María Agustín: 
New Research Directions: The Cultural Study of Commercial 
Sex, Sexualities (2005) vol. 8 no. 5 618-631; Dawne Moon: 
Culture and the Sociology of Sexuality: It's Only Natural?, The 
ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science (2008) vol. 619 no. 1 183-205; Introduction to the 
Cultural Study of Commercial Sex: Guest Editor Sexualities ( 
2007) 10: 403-407; Andreas Spengler M.D.: Manifest 
sadomasochism of males: Results of an empirical study, 
Archives of Sexual Behavior, (1977), Volume 6, Issue 6, pp 441-
456.  

kínál sok új szexuális, erotikus játéknak is, mint 

például otthoni pornófilmek készítése (home porn), 

sexting (erotikus önarcképek küldése telefonon), 

internetes pár- vagy szexpartner-keresés, csak, hogy 

néhányat említsünk. Az internet ezáltal lehetőséget 

és teret kínál arra, hogy a hasonló szenvedélyeknek 

hódoló emberek ország- és nyelvi határokat átszabva 

megtalálják egymást és közösségé szerveződjenek, 

de legalábbis az adott szubkultúrához tartozónak 

érezhessék magukat. Ez a virtuális kapcsolat 

bizonyos értelemben megerősítést adhat bizonyos 

identitásaink felismerésében (akár felvállalásában) 

mint ahogy joggal veti fel azt a kérdést is, hogy egy 

virtuális térben létrejött identitás mennyire „valódi”, 

de legalábbis mennyire sebezhető az internet terén 

kívül.28  

Ahogy láthattuk, a szexualitás identitásunkban 

betöltött szerepe igen bonyolultan és sokrétűen 

rajzolódik meg. „Az identitásunk meghatározza 

érzéseinket, gondolatainkat és viselkedésünket, de 

az, hogy identitásunk milyen egyedi módon képzi le 

hovatartozási csoportjaink kultúráit, és, hogy adott 

környezetben melyik identitásunkat érezzük 

leginkább hozzáférhetőnek számtalan személyi és 

környezeti tényező összjátékának eredménye. A 

kultúra és identitás kapcsolata azonban nem 

egyirányú kapcsolat. Ahogyan mi magunk és 

környezetünk a kultúra termékének tekinthető, úgy 

ennek a fordítottja is igaz, mégpedig, hogy az 

egyének folyamatosan részt vesznek a kultúra 

újratermelésében, alakításában, változtatásában.”29 

Ez éppúgy igaz identitásunk szexuális komponenseire 

is. Egy barátom mesélt nemrég egy kalandjáról. 

Magyar, heteroszexuális, családos, fehér, ateista 

férfiként egy észak-amerikai egyetemen kalandba 

                                                           
28 A témának szintén kimerítő szakirodalma van, ezekből 
említünk néhányat: Keith F. Durkin and Clifton D. Bryant: “Log 
on to sex”: Some notes on the carnal computer and erotic 
cyberspace as an emerging research frontier, Deviant Behavior, 
Volume 16, Issue 3, (1995); Mobile Cultures: New Media in 
Queer Asia  edited by Chris Berry, Fran Martin, Audrey Yue, 
Duke University Press (2003); Michael W. Ross: Typing, doing, 
and being: Sexuality and the internet, Journal of Sex Research 
Volume 42, Issue 4, 2005; Jane D. Brown: Mass media 
influences on sexuality, Journal of Sex Research Volume 39, 
Issue 1, 2002 Special Issue: Promoting Sexual Health and 
Responsible Sexual Behavior. 
29 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 



 
 

Felnőttképzők kézikö  

www.bodyproject.eu 
 

94 
 

keveredett egy Sri Lankai származású, sötét bőrű, 

Amerikában élő, hívő katolikus, leszbikus 

kolléganőjével. Ebben a történetben egyszerre 

voltak jelen kettejük etnikai, nemzeti, vallási 

sajátosságai, mint ahogy szexuális identitásuk 

különbségei is. 

Szexuális különbségeink dimenziói 

Ha minden kultúra egyedi válaszokat testesít meg, 

akkor természetes, hogy ezek a válaszok 

különböznek egymástól. A szex esetében ez még 

annyival bonyolultabb, hogy a szexualitásnak épp 

mely aspektusa áll a kérdéses interkulturális 

párbeszéd középpontjában: a test, valamely 

szexuális gyakorlat vagy nemi szerepeink. „Annak 

feltárása, hogy pontosan miben állnak a különbségek 

és a tevékenységek milyen skáláját érintik, egy véget 

nem érő feladat, melyhez az alkalmazott 

antropológusok és kulturális (összehasonlító) 

pszichológusok apránként szállítanak újabb és újabb 

adatokat. A kultúra „a szimbólumokban 

megtestesülő jelentések történetileg közvetített 

mintáit jelöli, a szimbolikus formában kifejezett 

örökölt koncepciók azon rendszerét, amelynek 

segítségével az emberek kommunikálnak egymással, 

állandósítják és fejlesztik az élettel kapcsolatos 

tudásukat és attitűdjeiket”. (Geertz 2001:74) Ezek 

alapján elmondható, hogy a kulturális különbségek 

terjedelme jócskán meghaladja az értékek, vallás, 

életviteli szokások stb. különbségeit.”30 Ha 

megpróbáljuk kibontani, hogy egyáltalán milyen 

alkategóriái lehetnek a szexualitásnak, máris egy sor 

olyan dimenziót tudunk felrajzolni, amelyek szinte 

„kínálják” a kulturális különbözőségeket.  

A szexuális test 

A szex a maga hétköznapi vonatkozásait tekintve 

nagyon is sok ponton kapcsolódik a húshoz, a 

testhez. Minthogy a test és kultúra kapcsolata külön 

cikket képez a BODY antológiában, ezért itt most 

maradnék a kifejezetten a szexualitáshoz kapcsolódó 

testi kérdéseknél. De még így is, példáink 

számtalanok. A szex körüli diskurzusokat eluralják az 

orvosi, természettudományos, a testi funkciókra 

                                                           
30 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 

korlátozó szemléletek. És ez nem csak abból a 

szempontból tud félrevezető lenni, mert éppen ez az 

a terület, ahol különösen fontos, hogy a test 

„gazdájának” lelkét, pszichéjét, társadalmi és 

kulturális környezetét is alaposan szemügyre vegyük, 

hanem mert a szexualitás biológiai szövegei 

egyáltalán nem értéksemlegesek. A tudomány 

megállapításai, nyelvezete, szimbólumrendszere is 

mindig az adott kor kulturális normáit (elvárásait) 

tükrözi. Thomas Laqueur, szexualitással foglalkozó 

történész az ókortól kezdve több évszázad orvosi 

szövegeit elemezve arra a megállapításra jutott, 

hogy nem az anatómia a sors, hanem épp fordítva, a 

sorsunk testesül meg az anatómiában. Azaz nők és 

férfiak társadalomban elfoglalt helyét nem a 

biológiai nemi jellemzők jelölik ki, hanem épp 

ellenkezőleg: a kultúra határozza meg azt, hogy 

miképpen látjuk a nők és a férfiak anatómiai és 

fiziológiai felépítését és hogy mi minden következik 

ezen biológiai „tényekből”31. Sokáig például 

tudományosan igazolt „tény” volt, hogy a 

fogantatáshoz a nő orgazmusára éppen úgy 

biológiailag szükség van, mint férfiéra. Bár a nők 

anatómiájában az évszázadok során változás nem 

történt, ez a tudományos tényállás mégis lekerült a 

napirendről. Laqueur írja le azt is, hogy a 18. század 

közepéig mind a tudományokban, mind a köznapi 

gondolkodásban az úgynevezett „egy-nemű” modell 

uralkodott, amely egy vertikális skálán helyezte el a 

nőt és a férfit, ahol a nő egy alacsonyabb rendű férfi 

volt. Eszerint nem két, csupán egyetlen biológiai 

nem létezett, többé-kevésbé tökéletes formában: 

többé a férfi és kevésbé a nő esetében. Ennek az 

elméletnek az alapját a férfi és női nemi szervek 

megfeleltetése, fiziológiai magyarázatát pedig a 

közös emberi nedvtan elmélete adta. Ezzel szemben 

a 18. század közepétől egy új, „két-nemű modell” 

egy horizontális tengely két szélére utalta a nőt és a 

férfit, mint két, alapvetően különböző biológiai 

nemű lényt. Ez alapján mutat rá Emily Martin 

feminista antropológus is a The Woman in the 

Body32 című könyvében arra a történelmi 

hagyományra, miszerint a nőkhöz évszázadokon át a 

                                                           
31 Thomas Laqueur, A testet öltött nem (Budapest: Új 
Mandátum, 2002). A nyelv és test. 21. oldal 
32 Emily Martin: The Woman in the Body: A Cultural Analysis of 
Reproduction, Beacon Press, Aug 1, 2001 
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kapcsolódott az a nézet, hogy ők közelebb állnak a 

természethez, testi folyamataikhoz, a családhoz, a 

gyermekgondozáshoz. Gondoljunk csak arra az 

egyszerű köznyelvi fordulatra, hogy „biztos megvan 

neki, azért ideges”, vagy a biologizáló érvelés férfi 

változatára abban a toposzban, hogy „a férfi mindig 

a farka után megy”. De ez éppen úgy megjelenik a 

szexuális test természettudományos leírásaiban, 

ahogy a fogamzást sokáig úgy ábrázolták, amiben a 

női test a passzív, a befogadó, míg a férfi az aktív, a 

megszerző, behatoló.  

Minden történelmi korban, kulturális környezetben 

mást tekintettek a testen erotikusnak, mindig más 

testrészeket tartottak inkább vagy kevésbé 

szexuálisnak. Gondoljunk csak a női mell európai 

kultúrtörténetére. A nők mellét – más testrészeikhez 

képest – mindig kitüntetett erotikus tartalommal 

ábrázolták, függetlenül valós nők valós 

tapasztalataitól. Nem tudjuk függetleníteni 

magunkat korunk szépségideáljaitól, elvárásaitól, 

ezek mind benne vannak abban is, ahogy saját 

testünket látjuk, ahogy mondjuk a melleinket 

megéljük. Minden kultúrában jelen van egyfajta 

hegemón normativitás azt illetően, hogy mely testek 

minősülnek szexuálisan elfogadhatónak. Ebbe 

beletartoznak a szépséggel, szexuális vonzalommal 

kapcsolatos elvárások éppúgy, mint, hogy mit tekint 

az adott kultúra egészségesnek, teljesnek, épnek. Ha 

a nyugati kultúrkör testábrázolásait figyeljük meg, 

akkor abban tetten érhető a heteronormativitás, 

miszerint a szexuálisan vonzó női vagy férfi test 

fiatal, nemzőképes, heteroszexuális, egészséges és 

ép. Nem fér bele a gyermeki szexualitás, a bármiféle 

fogyatékosság, vagy az időskori szexualitás. De 

éppúgy kulturális koncepció, hogy kitüntetett 

szexuális jelentést tulajdonítunk a genitáliáknak 

akkor, amikor személyes beszámolók sora tanúsítja, 

hogy az emberi test erogén zónáinak egyénenként 

más és más térképe van. Épp a különféle testi 

fogyatékkal élő emberek, vagy az időskorra 

megváltozott testi folyamatok jól jelzik a szexuális 

taktilitás és az érzékiség relativitását. Ezzel a 

szemmel érdekes megnéznünk, hogy a különböző 

kultúrák mennyire is eltérnek például a meztelenség 

kezelésében. Van ahol tökéletesen láthatatlannak 

kell lennie a bőrnek, a húsnak és van, ahol minden a 

legkisebb gond nélkül megmutatható. De ugyanez 

igaz a test ápolásának, gondozásának folyamataira 

is; kultúránként változó, hogy egy nőnek például 

megengedett-e vagy kifejezetten elvárható a 

szőrtelenítés, hogy használnak-e intim betétet, 

hozzáérhet-e saját nemi szervéhez vagy hogy például 

a test nedveit, érintését illőnek vagy kifejezetten 

gusztustalannak tartják-e.  

A szexuális vágy 

Bármennyire is furcsán hangzik, de maga a szexuális 

vágy is kulturálisan meghatározott. Egy egyszerű 

párhuzam segíthet ennek megértésében. A 

szexualitás, a hús vágya nagyon hasonló ahhoz, hogy 

milyen ételeket kívánunk. Egy látszólag fizikai vágyról 

van szó, azonban ahogy sok ízt, illatot is tanulnunk 

kell, ahogy nem feltétlenül magától értetődő az 

olajbogyó, a kelbimbó vagy épp a cukrozott darált 

mák íze, ez ugyanúgy igaz a különféle testi 

érintésekre is. Ha nem ismerem, ha soha nem is 

hallottam róla, lehet, hogy eszembe se jut kipróbálni, 

„rákívánni”. Mint ahogy magát a vágyhoz való jogot 

is „tanulnunk” kell, és sokszor magát a vágyat is. A 

nyugati kultúrkörben például bár látszólag minden az 

élet élvezéséről, a fogyasztásról szól, a vágy bizonyos 

formái mintha mégsem lennének legitimek. A 

szexuális vágy különösen problémás. Bármilyen 

hivatalos ifjúságnak szóló szexuális nevelési 

programot ha nézünk, a szexuális anatómia kizárólag 

testünk reprodukciós működésére vonatkozik. 

Mintha nem lenne létjogosultsága a test 

gyönyörközpontú ismeretének is. Michel Foucault 

ezzel a szemmel veti össze a nyugati és a keleti 

kultúrkör eltérő szexualitás-felfogását is. 

„Gondoljunk csak – írja - Kínára, Japánra, Rómára, az 

arab-muzulmán társadalmakra – amelyek ars 

eroticá-val látták el magukat. Az ars eroticában 

ugyanis a szex igazságát magából a gyönyörből, a 

gyakorlatként felfogott és élményként megélt 

gyönyörből vezetik le. A gyönyör nem csak a szabad 

és a tilos abszolút törvényéhez, vagy a hasznosságra 

hivatkozva, hanem önmagában is legitim. A gyönyört 

gyönyörként akarják megismerni, vagyis az 

intenzitását, sajátos minőségét, időtartamát 

értékelik benne, azt, hogy miképpen sugározza be az 
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egész testet és lelket.”33 Mi a zsidó-keresztény 

kultúrkörünkben a szexualitásról a tudomány 

nyelvén beszélünk, univerzális normák alapján 

gondoljuk el. Orvosok, szexológusok, pszichiáterek, 

pszichológus, szexuál-terapeuták kezelik szexuális 

diszfunkcióinkat, elemzik lelkünk akadásait, 

pszichénk perverzióit. A vágy minden esetben 

magyarázatra szorul: vágyom rá, mert szerelmes 

vagyok, mert gyereket akarok tőle, mert jogom van 

vágyni rá, vagy épp azért, mert tilos. A vágy, az 

erotika titkossága a tiltottságból, bűnös 

természetéből fakad. 

Gender és a szex társas kontextusai 

Azt, hogy egy társadalomban az embereket biológiai 

és társadalmi meghatározottságuk alapján férfiaknak 

vagy nőknek tartják-e, hogy vannak-e e kettő mellett 

még más társadalmi nemi szerepek, az kultúráról 

kultúrára változik. Mint ahogy az is, hogy ezek a 

szerepek hogyan töltődnek fel tartalommal, milyen 

az egymáshoz viszonyított hierarchikus viszonyuk, 

hatalmi dinamikájuk, vagy egyszerűen csak milyen 

társadalmi funkciót töltenek be. A társadalmi nemi 

szerep a BODY projekt egyik pillérét képezi, ezért ez 

egy egész cikk szól a gender fogalom interkulturális 

vonatkozásairól. Most itt csak annyira térnék ki, hogy 

mennyire kultúrafüggő az is, hogy kivel milyen 

szexuális, erotikus, testi vagy virtuális kapcsolatot 

teremthetünk. Mindig egy adott kultúra dönti el, 

hogy hol húzza meg a normalitás határait, annak mik 

a maguk rendező funkciói vagy épp öncélú kulturális 

hagyományai. A szexualitásban ezt jól mutatja a tabu 

fogalma, hogy mi minősül explicit vagy implicit 

módon tiltottnak. Az incesztus tabujának, a rokonok 

közötti szexuális kapcsolat tilalmának például 

egészen más funkciója van minden társadalomban, 

látszólagos univerzalitása mögött más és más 

kulturális minták húzódnak. A rokonsági rendszerek 

széles skálán variálódnak egyik kultúrától a másikig. 

Kusza szabályokat tartalmaznak, hogy ki kivel 

házasodhat össze és kivel nem. Belső összetettségük 

elkápráztató. A rokonsági rendszerek évtizedekig 

foglalkoztatták az antropológusokat, hogy 

megpróbáljanak magyarázatot találni a vérfertőzés 

tabujára, az unokatestvérek közötti házasságra, az 

                                                           
33 Foucault, A szexualitás története I. a tudás akarása. 58. old. 

öröklés feltételeire, az elkerülendő kapcsolatokra, az 

intimitás kényszereire, a nevek tabujára – valódi 

rokonsági rendszerek színes skálájára. Gayle Rubin a 

kaliforniai Berkeley egyetem antropológusa Lévi-

Strausst idézve arra a következtetésre jut, hogy 

„mert a primitív társadalmi rendszerekben az 

ajándék a társadalmi diskurzus fő fonala - az az 

eszköz, amellyel a társadalom összetartható speciális 

kormányzat hiányában is - így a vérfertőzés tabuját is 

úgy lehet a legjobban megérteni, mint egy olyan 

mechanizmust, amely biztosítja, hogy ezek a cserék 

családok és közösségek között végbemenjenek. A 

vérfertőzés tabui – írja Rubin – létezésük óta 

univerzálisak, de tilalmuk tartalma változó. Nem 

lehet őket azzal magyarázni, hogy céljuk a 

genetikailag közel állók szexuális érintkezésének 

megakadályozása. Inkább arról van szó, hogy a 

vérfertőzés tabuja előírja az exogámia és a szövetség 

társadalmi célját a szexuális érintkezés és nemzés 

biológiai eseményeivel szemben. A vérfertőzés 

tabuja a szexuális választás egyetemességét a 

megengedett és tiltott partner kategóriáira osztja. 

Különösen azzal, hogy tiltja a házasságot a 

közösségeken belül, így előírja a cserét a csoportok 

között.”34 Norbert Elias a civilizáció folyamatát 

kutatva arra a következtetésre jut, hogy a felettes 

én, csakúgy, mint az ember pszichés struktúrája, 

önmagunk egész individualitása, szükségképpen 

szoros megfelelésben változik a társadalmi 

viselkedés szabályrendszerével és a társadalom 

szerkezetével. „Az „énnek” vagy a tudatnak az a 

viszonylag nagyfokú hasadtsága, amely a civilizáció 

mai szakaszán élő emberre jellemző, s a „felettes én” 

és a „tudatalatti” fogalmaiban fejeződik ki, a 

viselkedés ama sajátos kettőségének felel meg, 

amelyre az élet a civilizált társadalomban 

rákényszeríti az embert” – mondja Elias.35 A tilalom 

ma már olyan mélyen épül belénk, hogy okaira nem 

feltétlenül reflektálunk és az ennek kapcsán támadó 

zavart pedig sok esetben nem tudjuk 

megnyugtatóan kezelni. Ha szülő és gyermek közötti 

kapcsolat a legfinomabb erotikus árnyalattal 

színeződik is, az azonnal gyanússá válik, azonnal 

feldereng a visszaélés, az abúzus félelme. De éppen 

                                                           
34 Rubin, “Nők forgalomban.” 71. old. 
35 Elias, A civilizáció folyamata. 216. old. (Változások a nő és a 
férfi kapcsolatát illető beállítottságban.)  
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úgy kultúránként változik – ahogy a cikk-kezdő 

mottók is mutatják – hogy maga a csoporton belüli 

szexuális aktus sok etnikumban szigorúan 

szabályozott és meghatározott társadalmi jelentéssel 

bír. Mint ahogy maguk a családi szerveződések is 

kultúráról kultúrára változnak.  

„Házassági formák és házasodási szabályok: a 

házasság jelenthet elkötelezettséget egy férfi és egy 

nő között (monogámia), vagy egy férj és több nő 

között (poligámia) illetve egy nő és több férfi között 

(poliandria). De ismerünk olyan házassági formákat 

is, amelyek egyik fenti kategóriába sem férnek be, és 

még távolabb állnak attól a modelltől, amit a nyugati 

társadalmakból jól ismerünk. Például a Kínában élő 

moszól lányok sohasem mennek férjhez. Fiú 

testvéreik segítségével ők építik házaikat, ahol 

azután az anyák, a lányok, a nagybácsik és a 

fiútestvérek együtt élnek. A férfiak esténként 

felkerekednek és felkeresik azt a házat, ahol 

kedvesük lakik. Ezek teljesen legitim kapcsolatok, 

sokszor évekig tartanak és a kapcsolatokból 

természetesen gyermekek is születnek. Ám ezeknek 

a gyerekeknek egészen más lesz az apafogalmuk, 

mint egy nukleáris családban felnövő magyar, 

német, vagy orosz gyermeknek. Emellett annak 

eldöntését, hogy kik között jöhet létre egyáltalán 

házasság, szintén kulturális normák határozzák meg. 

Az unokatestvérek házasságát például sok helyen 

rossz szemmel nézik. A nyugati zsidó-keresztény 

kultúrkör perspektívájából furcsa lehet, hogy sok 

társadalomban, az unokatestvérrel kötött házasság 

nem csak megengedett, de egyenesen kívánatos. De 

még ezen belül is találunk különbségek. Például az 

arab házassági rendszerben egy fiú számára az anya 

lánytestvérének, vagy az apa fiútestvérének a lánya 

az első számú kiszemelt ara. Egy ilyen fajta házasság 

azonban Amazóniában mélységes felháborodást 

váltana ki, itt éppen fordítva, az apa nővérének vagy 

az anya fivérének a lányát illik feleségül venni. A mi 

általunk ismert rokonsági rendszerben ezek között a 

kapcsolatok között még különbséget tenni is nehéz, 

hiszen megszoktuk, hogy az unokatestvéreket nem 

különböztetjük meg ilyen módon.”36 

                                                           
36 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 

Szex, mint tevékenység 

Ahogy az előzőekben már felmerült, az is 

kultúránként változik, hogy mit tekintünk 

erotikusnak, vonzónak, vágykeltőnek, de az is, hogy 

milyen célból szexelünk másokkal vagy egyedül. 

Kultúrafüggő magának a szexuális tevékenységnek a 

célja és tartalma is. Szexelünk, mert örömünk, 

gyönyörünk leljük benne, mert kötelező, mert 

elvárás, intimitás vagy érzelmi közelség miatt, mert 

biztonságot ad, mert levezeti a feszültséget, oldja a 

szorongást, mert társaságra vágyunk, mert spirituális 

tartalma van, mert pénzkereső munka vagy épp mert 

egészséges testedzésnek gondoljuk. Elég csak a 

maszturbáció kultúrtörténetére gondolnunk 

(Thomas Laqueur: Solitary Sex, a cultural history of 

masturbation, Zone Books, 2003) és látjuk, hogy a 

különböző történelmi korok más és más okból 

tartották elítélendőnek a maszturbációt, más volt a 

vallásos és más az egészségügyi megközelítése, mint 

ahogy más tartalommal bírt a lányok, mint a fiúk 

esetében. Ahogy a szexualitás definíciójánál már szó 

volt róla, sokan szexnek kifejezetten a pénisz-hüvelyi 

behatolást tartják (PV sex). Ez nemcsak, hogy egy 

heteronormatív, reprodukcióra vonatkozó 

meghatározás, de még a heteroszexuálisok számára 

is meglehetősen leszűkíti a szexuális játéktér 

lehetőségét. Azt azonban, hogy mi mindent játszunk 

a testünkkel, partnereinkkel, hogyan kezeljük – akár 

a testünktől függetlenül – az erotikát, az nem csak a 

fantáziánkon (amit szintén kulturális hagyományaink 

kereteznek) múlik, hanem azon is, hogy bennünket 

körülvevő szűkebb-tágabb társas környezet mit tart 

elfogadhatónak, megtűrtnek, vagy épp kifejezetten 

tilosnak, büntetendőnek. Gyakorló szex-

edukátorként nagyon érdekes ezzel a figyelemmel 

hallgatni a különféle szexuális gyakorlatokra 

vonatkozó ellenérzéseket. Magyarországon gyakran 

kapok olvasói leveleket, kérdéséket például az anális 

szexszel kapcsolatban. Sok heteroszexuális pár 

számára ez egy természetes játék, de vannak férfiak, 

akik például az anális szexben a férfi-fogadást (női 

partnertől) elképzelhetetlennek tartják, mert az 

anális befogadást a homo-szexualitással azonosítják. 

Ehhez hasonló ellenérzéseket hallok gyakran roma 

fiatalokkal dolgozva az orális szexre. Ha egy nő 

kényeztet egy férfit orálisan, azt a fiúk és a lányok is 
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gusztustalannak és elfogadhatatlannak tartják, mert 

„azt csak a kurvák csinálják”. De ugyanígy 

kulturálisan meghatározott az is, hogy a szexuális 

együttlétben például az aktivitást, a 

kezdeményezést, a passzivitást, alárendelődést 

hagyományosan férfi vagy női szerepnek tartjuk-e. 

San Franciscóban, Kaliforniában mondta nekem egy 

hivatásos szexmunkás, hogy nekik nem lenne 

munkájuk, ha a feleségeknek is engedné ez a kultúra, 

hogy teljesen szabadok legyenek az ágyban. De ezzel 

a szemmel megnézhetjük az egyes szexuális 

szubkultúrák által kedvelt tevékenységeket vagy 

eszközhasználatot és az ezekhez való viszonyulást a 

közösség tagjain kívül. Elég csak a kötözős vagy 

fájdalommal kísérletező szexre gondolnunk, mennyi 

emberben kelt megbotránkozást, értetlenséget akár 

amiatt az egyszerű tény miatt, hogy kulturálisan a 

fájdalmat csak negatív emberi érzésként tudják 

elképzelni és számukra ezért ez semmilyen formában 

nem kapcsolható a gyönyörhöz. És a sort 

folytathatnánk a testnedvekhez, az azok 

megízleléséhez való viszonyuktól a különféle tárgyak, 

„segédeszközök”, játékszerek erotikus használatáig. 

Egyetlen példával zárnám a sort: magam szex-

edukátorként, szakmámból adódóan szinte 

kötelezően sokat látok, tapasztalok, de emlékszem 

arra, amikor az interneten először láttam a polip és 

hal-szexnek hódoló japán lányokat. Számomra az 

biztosan a kulturális határátlépést jelentette, amit 

éreztem, látva a lányok punciján, száján, és egész 

meztelen testén ki-be fickándozó apró halakat és 

tekergőző élő polipok csápjait. És, hogy a másik 

végletet is megemlítsem, a szex nem minden 

esetben jelent nedves meztelenkedést. Egy kézfogás, 

egy szerelmi levelezés is hordozhat erotikus 

tartalmat. Salman Rushdie Az éjfél gyermekei című 

regényében Ádam Aziz Kasmírban, Indiában, azáltal 

gyúlt szerelemre és vágyra, hogy kliensét hónapokon 

át csupán egy fehér lepedőn keresztül vizsgálhatta. 

Ahogy a testnek is megvannak a maga szimbolikus, 

kulturális jelentései, úgy maguknak a szexuális 

aktusoknak is sajátjai. Lehet a hatalommal való 

szembeszegülés (de Sade márki), jelentheti a nemi 

vagy társadalmi szerepeink hierarchiájának 

kifejeződését, de hordozhat más hatalmi, 

erődinamikát, mint ahogy megtestesíthet egy 

közösséghez való tartozást is.  

A szex terei 

„A tér és az idő nem csak az einsteini fizikában relatív 

fogalmak, hanem az emberi viselkedésben is. A tér 

és az idő használatát olyan kulturális szabályok 

irányítják, melyek teljesen észrevétlenek maradnak, 

amíg nem találkozik két egyén akik különböző 

előírásokat követnek. Az eltérő proxemikai37 

szabályok használói könnyen válhatnak kölcsönös 

félreértés áldozataivá, ha az egyikük számára kisebb, 

a másikuk számára nagyobb távolság tartozik az 

adott kapcsolatnak és helyzetnek megfelelő 

beszélgetéshez. Ezek az eltérések még Európán belül 

is vicces helyzetekhez vezethetnek, például amikor 

egy olasz és egy svéd keresi és nem találja a 

mindkettőjük számára kényelmes távolságot. Az idő 

alternatív megközelítései is elsősorban az interakció 

és az együttműködés során válnak (időnként 

fájdalmasan) érezhetővé. A különbözőségek nem 

csak abban nyilvánulnak meg, hogy ki mekkora 

„késéssel” jelenik meg egy megbeszélt találkozóra, 

bár ez a leggyakoribb megfigyelés.”38 Az, hogy egy 

kultúra milyen mértékben szervezi a 

szexualitásunkat az idő és a tér dimenzió mentén, 

bizonyos aspektusokban nagyon látható, 

érzékelhető, másokban szinte teljesen észrevétlen, 

legalábbis az egyének részéről reflektálatlan. Pedig a 

szex terei mindig is nagyon szabályozottak voltak. 

Gondoljunk csak el, hogy saját kultúráinkban mely 

szexuális tevékenységek kinek és hogyan 

engedélyezettek nyilvános térben és melyek azok, 

amelyek a privát térbe utaltak. Vegyünk egy nyugat-

európai fővárost, ahol szabad a buszmegállóban 

csókolózni, de már nem szabad például a nőknek a 

mellét megmutatni, és megintcsak nem szabad egy 

azonos nemű párnak csókolózni. Nem véletlenül 

vitatott a legtöbb nyugati kultúrában a nyilvános 

szoptatás kérdése, mert nem tudunk a női mell 

szexuális kulturális olvasatától elvonatkoztatni, még 

akkor sem, ha az a mell az anya csecsemőjének 

táplálására kerül épp elő. Ilyen szabályozás alá esik 

például Budapesten, hogy szexuális tartalmú üzlet 

                                                           
37 A tér, mint nem verbális jelzés, fontos szerepet játszik az 
emberi kommunikációban. Az emberi térhasználat 
tudományterülete a proxemika.  
http://www.lelkititkaink.hu/testbeszed_terhasznalat.html   
38 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia megközelítés; 
Artemisszió Alapítvány 
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milyen távolságban lehet templomtól és iskolától. De 

ugyanezt jelenti egy-egy városban, hogy hol lehetnek 

piros lámpás házak és hol nem, vagy hogy az 

otthonok terében hol helyezkedik el a szülők 

hálószobája. Nyitottan, együtt a gyerekekével, vagy 

intim távolságban a közös családi terektől. A szex 

legitim és illegitim terei sokat elárulnak arról, hogy 

az adott kultúra hogyan kezeli a szexualitást.  

Interkulturális kompetencia és 
szexualitás  

De miért is érdekes önmagában az a tudás, hogy a 

testünk és a nemiségünk körül minden a kultúra 

(kultúrák) által meghatározott? Mert épp a testi 

dolgainkat és a szexualitásunkat illetően a kulturális 

sajátosságok sokszor nagyon nehezen tetten 

érhetők. Úgy tekintünk rájuk, mintha azok a 

természetünkből adódnának és univerzálisak 

lennének, ezért legtöbbször eszünkbe se jut, hogy a 

másikban a számunkra természetes dolgok esetleg 

teljes megbotránkozást, ellenérzést váltanak ki. Mint 

ahogy annak is gyakran elfelejtünk utánagondolni, 

hogy vajon bennünk miért vált ki hasonlóan erős 

érzéseket, ha valamilyen tőlünk idegen dologgal 

találkozunk. Ha a testünkről, nemi szerepeinkről, 

társas kapcsolatainkról vagy szexuális 

gyakorlatunkról kialakult értékeinket, felfogásunkat 

nem tartjuk univerzálisnak, hanem úgy tekintjük, 

hogy ahányan vagyunk, ezek mindig annyifélék, az 

közelebb vihet minket ahhoz, hogy találkozásainkban 

a kulturális különbségek ne áthatolhatatlan 

akadályként jelenjenek meg, hanem a 

megismerhetőség, a kapcsolódási pontok irányába 

mutassanak. Mindannyiunk hátizsákjában mindaz 

benne van, ami az előző sok hosszú oldalon szerepel. 

Reflektálatlanul vagy tudatosan, folyton változó, 

bővülő és megújuló tartalommal és minőséggel a 

szexuális kultúránk és identitásunk bonyolult 

szövetét minduntalan magunkban hordozzuk és 

minden egyes találkozásunkba is belevisszük. Ez a 

hátizsák azonban sokszor a legkevésbé sem könnyíti 

meg a dolgainkat. A kulturális különbségek a szex 

esetében primer érzékeket szólítanak meg (szagok, 

ízek, érintések), mélyről érzelmeinket, vágyainkat, 

beállítódásainkat mozgatják meg és alapvető 

értékeinket érintik. Ezek egy-egy helyzetben gyors, 

zsigeri reakciót jelentenek, amiben azonnal a 

másikról érzünk, gondolunk, mondunk valamit. A 

másikat érezzük „furának”, szokatlannak, zavarónak 

akár idegesítőnek, felháborítónak, sokkolónak. Ha 

valaki kiakasztja a biztosítékot vagy egyszerűen csak 

megdöbbent azzal, hogy tetovált, hogy hiányzik egy 

melle, hogy ápolatlan, hogy a vele azonos neműekbe 

szerelmes vagy hogy pénzért szexszel, akkor az első 

dolgom biztosan nem az lesz, hogy gyorsan 

végiggondolom, vajon mi is okozza bennem a 

megbotránkozást. Félek? Bizonytalan vagyok? Azért 

ítélem el, mert én az övétől egy teljesen eltérő 

értékrendben nevelkedtem? A különbségek könnyen 

(és akár észrevétlen) áthatolhatatlan falat képeznek 

és sokszor legkevésbé sem a párbeszéd irányába 

mutatnak.  

Ahogy Várhegyi Vera Az interkulturális kompetencia 

megközelítés cikkében írja „az interkulturális 

megközelítést valóban annak a felismerése hívta 

életre, hogy a különböző kulturális csoportok 

együttélése vagy együttműködése nehézségekkel 

járhat. Ugyanerre a következtetésre juthatunk 

magunktól is, ha például megpróbálnánk 

összeszámolni, hogy az emberiség történetében 

hány háborúmentes év volt, vagy hány erőszakos 

konfliktus zajlik embercsoportok között éppen ebben 

a pillanatban. Azonban ennél többről van szó. 

Ugyanis a médiában közvetített konfliktusok és a 

„civilizációk ütközetének” Huntington-féle tézisét 

igazolni látszó feszültségek elsősorban 

gazdaságpolitikai és hatalmi törésvonalak mentén 

alakulnak ki, viszont a másikkal való együttműködés 

problémái megmutatkozhatnak mindezektől 

függetlenül is, a legbanálisabb hétköznapi 

interakcióban. Vagyis, még különösebb hatalmi 

manipulációk és materiális érdekkülönbség nélkül is 

nehezünkre eshet megérteni és elfogadni a kulturális 

különbségeket, és viszonylag könnyen konfliktusba 

keveredhetünk egyszerűen azért, mert emberi 

természetünk alapprogramozása nem a másik, a 

különböző elfogadására, hanem a saját kultúránk 

védelmére, megőrzésére és preferálására épül. A 

számos akadály ellenére a kultúrák találkozása és a 
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kulturális különbségekkel való szembesülés jelenthet 

erőforrást is.” 39 

De miért kellene elfogadónak lennünk minden 

miénktől eltérő szexuális mássággal szemben? És 

miért kellene a szexszel foglalkoznia annak, akinek ez 

nem a szakterülete? A szexualitás esetében az 

interkulturális kompetencia nem feltétlenül jelenti 

azt, hogy mindenféle szexuális kultúrát, 

változatosságot, ha úgy tetszik „nyelvet” beszélnünk 

kellene, mint ahogy azt sem, hogy mindenféle 

mássággal szemben elfogadónak kell lennünk. Sokkal 

inkább az önreflexió képességét jelenti, ami igen 

sokféle helyzetben lehet hasznos. A szexualitás 

ugyanis nem csak akkor van jelen, amikor 

kifejezetten ez a téma – szexuális nevelés, 

tanácsadás, párkeresés vagy családi élet, de minden 

emberi találkozásban, a legprofesszionálisabbnak 

vagy leginkább erotikától semlegesnek tűnő 

szituációkban is. A testünket, nemünket, 

vonzalmainkat, szexuális beállítódásainkat nem 

tudjuk „félretenni”, nem tudunk tőle eltekinteni, az 

akkor is jelen van, amikor igyekszünk kizárni a 

pillanatnyi kontextusból. Ez nem jó vagy rossz. Ha 

valami, ez természetes és elkerülhetetlen adottság. 

A kérdés ott kezdődik, mi van akkor, ha erről nem 

veszünk tudomást. Attól mert nem reflektálunk rá, 

attól még megéljük a helyzeteket, reagálunk 

valahogyan és ezzel hatással vagyunk a 

legegyszerűbb társas interakcióra is. Mindig 

egyszerre többféle identitásunk párhuzamosan van 

jelen, amelyek között nehéz megtalálni az 

egyensúlyt, különösen akkor, ha eleve valamilyen 

aszimmetria jellemzi az adott interakciót. Ilyen lehet 

a szülő-gyerek viszony, az orvos-beteg, a tanár-diák, 

segítő-kliens, a helyi adminisztrátor-bevándorló, ahol 

a felek közötti hierarchia nem feltétlenül nyíltan, 

hanem burkoltan, reflektálatlanul jelenik meg. Egy 

segítő szakember tekinthet egy professzionális 

helyzetben önmagára úgy, mint egy semleges 

szakértőre, miközben nőként vagy férfiként éppúgy 

testestül, lelkestől minden érzelmével, értékével, 

előítéletével jelen van. A szakmai kultúra által 

biztosított identitás olyan sapkát, álarcot tehet ránk, 

amiben eszünkbe sem jut magunkat is a másikkal 

                                                           
39 Várhegyi Vera: Az interkulturális kompetencia 

megközelítés; 

Artemisszió Alapítvány 

teljesen egyenértékű félként kezelni, hiszen a másik 

az, aki segítségre, tanácsra, gyógyításra, válaszra 

szorul. „Mi”, szakemberek nyitottak, érdeklődőek, 

empatikusak vagyunk, miközben a „másik” akarva 

akaratlanul is kliens, beteg, gyerek, ellátott lesz. Az 

interkulturális megközelítés kínálta önreflexió 

képessége lehetővé teszi, hogy magunkat éppúgy 

megvizsgáljuk minden egyes szituációban, mint 

ahogy azt sokszor reflektálatlanul a partnerünkkel 

tesszük legyen ő jövőbeli szerelmünk, a kalauz vagy 

egy ügyfelünk. Ez segíthet bennünket abban, hogy 

megértsük, hogy egy helyzet miért „akad be”, hogy 

mi okoz bennünk esetleg erős elutasítást, ellenállást, 

sokkot, hogy miért kerülünk akaratlanul is 

konfliktusba. Ez a megközelítés természetesen 

ugyanúgy nem garancia a konfliktus, a meg nem 

értés elkerülésére, viszont segít megérteni és 

kijelölni saját határainkat, segít igent és nemet 

mondani, csökkenti a bizonytalanságunkat, 

értetlenségünket minden olyan helyzetben, amit az 

vált ki, hogy nem értjük, hogy a másik mitől annyira 

más. 
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MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK 

 
 

 

 

“ÉRINTÉS” 
Fedezd fel a határaidat! 1. 

Gyakorlat célja *Résztvevők érzékenyítése és ráhangolása arra, hogy intim témákkal fogunk 

dolgozni 

*Testhatáraink fizikai feltérképezése 

Nyerhető készségek Testhatáraink felismerése és az erre való érzékenység kialakítása 

Gyakorlat: Mindenki szabadon sétáljon a teremben. Séta közben teremtsünk valakivel 

szemkontaktust és alkossunk párt. Kövessük a facilitátor utasítását, majd 

folytassuk a sétát és keressünk új párt magunknak. 

Résztvevőknek: Ha nem szeretnél csinálni egy gyakorlatot, ezt jelezd a 

partnerednek! 

1. fogjunk kezet egymással 

2. öleljük meg egymást 

3. pusziljuk meg egymás arcát 

4. masszírozzuk meg a másik vállát 

5. egymásnak háttal állva keressük a másikkal a testi kontaktust 

6. masszírozzuk meg egymás kezét 

7. szagolgassuk végig a másik testét – fontos!, hogy ez a gyakorlat 

szimmetrikusan történjen, a felek váltsák egymást 

8. fedezzük fel a másik testét az ajkunk érintésével 

9. dörzsöljük össze az orrunkat 

10. kössük össze a másik haját 

11. üljünk egymás ölébe 

Összegzés: Megbeszélés: 

 Nehéz volt felállítani a határainkat? Miért, mikor? 

 Hogyan tudtad éreztetni a partnereddel a saját határaidat? 

 Hogyan érezted magad, ha a partnered átlépte a határaidat? Tudtad 

valahogyan kommunikálni? Hogyan? 

 Éreztél különbséget, ha  facilitátorral kerültél párba? 

 Túl sok, vagy túl kevés volt a gyakorlat? 

 Nehéz volt nemet mondanod? Milyen érzés volt? 

 Melyik volt a legnehezebb gyakorlat? Miért? 

Ötletek a facilitátornak: A “Szexuális határaink 1- 2” egymásra épülő gyakorlatok. Akár időspórolás 

céljából is praktikus lehet az összegzést a két gyakorlat végén összevonva 

csinálni. Fontos, hogy ha két tréner vezeti a testhatárok (1) gyakorlatot, akkor a 

másik tréner álljon be csinálni a gyakorlatokat. Egynél több „kívülálló” ne 

legyen, mert az zavarhatja a gyakorlatot végzők intimitását.  Ezt a gyakorlatot 

érdemes nagy térben játszani. Figyeljünk arra, hogy azoknál a gyakorlatoknál 

ahol csak az egyik fél aktív, cseréljenek a párok, maga a gyakorlat legyen a végén 
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szimmetrikus. 

It is important as you conclude to refer to the objectives. 

Eszköz áttekintő 
Résztvevők ideális 

száma 

8 – 10 fő 

Eszközök székek 

Időtartam max 20 perc 
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“Let’s talk about sex!” 
Fedezd fel a határaidat!  2.  

A gyakorlat célja Felhívni a figyelmet és tudatossá tenni, hogy mennyire könnyű vagy nehéz 

szexuálisan explicit témákról személyes kérdéseket is érintve beszélni. Hogyan 

tudjuk meghúzni a személyes határainkat akkor amikor kell (!) beszélnünk a 

szexről.  

Nyerhető kézségek *nagyobb fokú tudatosság és kommunikációs készségek 

*szexszel kapcsolatos kommunikáció fejlesztése 

*személyes határok kijelölésének és kommunikálásának képessége 

*zavarunk leküzdése 

Gyakorlat: A facilitátor a szexes kérdéseket tartalmazó dobozt kiteszi a terem közepére. A 

résztvevők szabadon sétálnak a teremben, majd párokat alkotnak, kivesznek 

közösen egy kérdést a dobozból és elvonulnak. Egy kérdésre 2 perc van, utána 

csere: most a párod válaszolja meg ugyanazt a kérdést. Összesen 4 perc egy 

kérdésre páronként. Folytatódik a séta, új párokat alkotunk és új kérdéseket 

húzunk. Négyszer játszuk el ugyanezt.   Figyeljünk, hogy elég tér legyen a 

beszélgető párok között, hogy ne zavarják egymást.   

Résztvevőknek: ha nem szeretnél egy kérdésre válaszolni, jelezd a 

partnerednek! 

A kártyákon szereplő kérdések: 

1. Fontos neked a szex? 

2. Ha meg akarsz valamit tudni a szexszel kapcsolatban, kitől kérdezed meg? 

3. Mit csinálsz, ha kiderül, hogy akibe szerelmes vagy, párkapcsolatban van 

valaki mással? 

4. Meg tudnád érteni, ha a partnered valaki mással kerülne szexuális helyzetbe? 

5.  Meséld el a legutóbbi szexuális fantáziádat! 

6. Mi az amit semmiképpen nem szeretnél, hogy a partnered kérjen tőled? 

7. Mit gondolsz, hogy más a szexben egy nőnek és egy férfinak? 

8. Milyen szexszel kapcsolatos dolgokat tudsz a partnereddel megbeszélni? 

9. Mit találsz szépnek magadban? 

10. Mit gondolsz a maszturbációról? Szoktál maszturbálni? 

11. Tudnál szexelni valakivel, aki jóval idősebb nálad? 

12.Tudnál szexelni valakivel, aki jóval fiatalabb nálad? 

13. Milyen érzés az orgazmus? 

14. Tudnál szeretkezni valakivel aki veled azonos nemű? 

Debriefing:  Milyen volt így beszélgetni a szexről? 

 Mi volt könnyebb, mi nehezebb? 

 Mi volt a különbség a partnereket illetően? 

 Volt különbség, ha trénerrel voltál párban? 

 Könnyebbnek találtad a gyakorlatot, ahogy haladtunk előre az időben? 

Miért? 

 A gyakorlat során voltak olyan kérdések, amelyekre nem akartál válaszolni? 

Mondtál nemet? Könnyű volt vagy nehéz?  
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 Volt olyan válaszod, amit utólag megbántál? Miért? 

 Mik voltak számodra a legérzékenyebb témák? Miért? 

Ötletek a facilitátornak: A “Szexuális határaink 1- 2” egymásra épülő gyakorlatok. Akár időspórolás 

céljából is praktikus lehet az összegzést a két gyakorlat végén összevonva 

csinálni. Fontos, hogy ha két tréner vezeti a testhatárok (1) gyakorlatot, akkor a 

másik tréner álljon be csinálni a gyakorlatokat. Egynél több „kívülálló” ne 

legyen, mert az zavarhatja a gyakorlatot végzők intimitását.  Fontos, hogy a 

facilitátor jól vezesse a gyakorlatot és jelezze, hogy mennyire fontos lehet egy 

szakmai környezetben is sok olyan emberi dimenzió, ami a szexualitással 

kapcsolatos. A testi jelenlét, a fizikai érzékenységünk illatokra, a testhatáraink 

szakemberként is jelen vannak és könnyen reflekálatlanul maradva 

áthangolhatják vagy blokkolhatják az interakcióinkat. Jó jégtörő és átvezető 

gyakorlat lehet, ha a kérdésekkel teli dobozt a résztvevők együtt montázs 

technikával teszik „szexdobozzá”. 

Előkészületek: Kártyákat kinyomtatni, dobozt szerezni! 

Eszköz áttekintő 
Résztvevők ideális 

száma 

8-10 fő 

Anyagok: Székek, doboz (esetleg újságok, ragasztó, olló, filcek), szexkérdés-kártyák 

Időtartam: 25 perc 

 

DECENTRÁCIÓ KÉPEKKEL 
Mit gondolunk/ érzünk a szexszel kapcsolatban?  

Ez természetes, vagy a kultúránk, normáink által meghatározott? 
A gyakorlat célja Annak a felismerése, hogy mennyire nehéz az ösztönösnek gondolt érzelmi 

reakciókat az érték-alapú reakcióktól szétválasztani. A szexualitás alapjaiban 

érinti az identitásunkat, miközben a kulturális referenciakeretünk az, ami 

meghatározza, hogy mivel kapcsolatban és miért élünk meg erős határátlépést.   

Nyerhető készségek Tudatosítása és megélése annak, hogy a szexualitás milyen mélyen a kultúrába 

ágyazott.  

Gyakorlat: Mire a résztvevők bejönnek a terembe, addigra szellősen elhelyezve tegyük ki a 

képeket a falakra. Adjunk 5-10 percet a résztvevőknek a képek között sétálni. 

Instrukció: Válaszd ki azt az egy (!) képet, ami a legerősebb érzelmi reakciót 

váltja ki benned! Alkossanak kis csoportokat, azok, akik ugyanazt a képet 

választották. Ha nincs közös kép, akkor háromfős kiscsoportok legyenek, 

tetszőlegesen, vagy hasonló képek alapján. Vitassátok meg a képeket:  

1. Milyen érzéseket érzel a kép láttán? Mi az a konkrét dolog a képen, ami ezt az 

érzést generálja?  

2. Értékek a nézőben. Mit gondolsz, milyen értékeket szólít meg benned (!) ez az 

erős érzelmi reakció?  

3. A képen szereplő(k) kulturális értékei, normái. (hipotézis) – Mit gondolsz, a 

szereplő milyen értékeket vall magáénak?  

A csoportoknak 15 perce van beszélgetni. Figyeljük, hogy jól végzik-e a feladatot 
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(fontos a kérdések pontos megválaszolása és a sorrend betartása)! Ne zavarjuk 

meg a csoportok intimitását, csak akkor menjünk oda, ha hívnak. 

Összegzés: Vitassuk meg nagycsoportban is a képeket! A facilitátor vezesse flipcharton 

külön papíron az „érzelmeket” és az „értékeket”. Az időkerettől függően lehet 

nagycsoportban a képeket megbeszélni. Praktikus csoportonként egy képet 

kiválasztani erre a célra. Kérdések amelyeket a facilitátor feltehet:  

Mennyire volt nehéz képet választani? Könnyen ment az értékek és az érzelmek 

szétválasztása? Hogyan élted meg ezt a feladatot, mint szakember? Beszéljünk a 

szexuális kultúrákról! Mit jelent a szexualitás: erotika, utódnemzés, intimitás, 

testi ügyek, szexuális identitás? Hol húzódnak az egyéni határaink? Hogyan 

tudjuk azokat kezelni? (15 perc) 

Konklúzió: mindannyiunknak vannak fizikai és érzelmi határaink, vannak tabuink 

és ezek személyenként változnak, de fontos felismernünk bennük, hogy mi az 

ami a szociokulturális hátterünkből fakad ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk a 

saját erős reakciónk megértéséhez.  A decentrációs gyakorlat azt mutatja meg, 

hogy mindannyiszor, amikor kilépünk a saját, biztonságot nyújtó 

referenciakeretünkből, az legtöbbször erős érzelmeket vált ki, amelyeket nehéz 

kontrol alatt tartanunk.  A határfeszegetés minden esetben érzékeny folyamat, 

ami az alapvető értékeket, identitásunkat is szükségszerűen érinti.  

Ötletek a facilitátornak: Az nagyban segíti a facilitátor munkáját, ha felkészült, és tudja, hogy milyen 

konklúzióra szeretné kifuttatni a beszélgetést. Érdemes példákat hozni arra, 

hogy mennyi minden van, amiről azt hisszük, hogy univerzális és valójában 

nagyon is kultúrafüggő (test, testi funkciók, szépség, nőiség, anyaság, férfi- 

felfogások, nemi szerepek, szexuális gyakorlatok, stb.) 

Azzal segíthetjük a kiscsoportok munkáját, ha javasoljuk nekik, hogy osszanak le 

konkrét szerepeket: egyvalaki figyeli az időt, egyvalaki az ellenőrző listát: 

minden az adott instrukciók szerint halad-e, és egyvalaki ismerteti a képpel 

kapcsolatos önelemzését. 

Előkészületek: Mire a résztvevők bejönnek a terembe, addigra szellősen elhelyezve tegyük ki a 

képeket a falakra. Fontos, hogy a képeket felkészülten, gondosan válogassuk ki. 

Lehetőleg minimum A4es méretben, hogy jól láthatóak legyenek. Olyan képeket 

keressünk, amelyek kimutatnak a csoport vélhető normativitásából, illetve 

kulturális referenciakeretéből, de nem feltétlenül mennek messzire, más, 

idegen kultúrákba. (megkérdőjelezik a klasszikus nyugati szépség- vagy 

normalitás-eszményt: kövérség, kor, testi fogyaték, stb. betekintést adnak 

bizonyos szexuális szubkultúrákba: SM, kötözés, swinger, stb.) Érdemes 

előzetesen informálódni a csoportról. Ezzel közvetítjük azt, hogy a szexualitás 

terén saját kultúránkon belül is számtalan kulturális árnyalat létezik. 

Mindemellett ez egy érzékenyítő feladat, ezért gondot kell arra is fordítanunk 

(illetve fel kell rá készülnünk), hogy a képek ne okozzanak szükségtelenül 

traumát, vagy vezessenek olyan érzelmi hatáshoz, aminek a kezelésére nem 

vagyunk felkészülve. 

Javasolt háttéridodalom: 

*Mester Dóra Djamila, 2013. Bevezetés a szexualitás interkulturális megközelítésébe - BODY antológia 

*Margalit Cohen Emerique: The Methodology of Critical Incident 
 



 
 

Felnőttképzők kézikö  

www.bodyproject.eu 
 

107 
 

Eszköz áttekintő 
Ideális létszám Maximum 10 fő 

Anyagok: 1. képek, fotók: maximum 10 db. 
2. érzelmek listája (nem feltétlenül szükséges) 

Időtartam: 40 perc 
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BODY fogyatékosság koncepciója 

A fogyatékosságot nem lehet aszerint kategorizálni, hogy vannak 

bizonyos fogyaték-típusokkal élő emberek, akik eszerint egy 

csoportot alkotnak. Nemcsak a fogyatékok rendkívül sokfélék, de –

ahogy a nem fogyatékkal élők esetében is - az is meghatározza a fogyatékkal 

élők szükségleteit és öndefinícióját, hogy mennyi idősek, milyen társadalmi 

státuszuk van, családi és más társas kapcsolataik, nemük, iskolai végzettségük, 

etnikai hovatartozásuk, vallásuk, szexuális irányultságuk. A fogyatékosság 

fogalmát nem lehet máshogy tekinteni, mint interkulturális szemszögből. A 

fogyatékosság fogalmát akkor leszünk képesek eredményesen kezelni, ha a 

„másság” részleteit a szűkebb-tágabb kulturális kontextus minden tényezőjét 

figyelembe véve próbáljuk megérteni.  
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FOGYATÉKOSSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KRITIKUS 
INCIDENSEK  

 
A kritikus incidensek kivonatos gyűjteménye 

 

 

Kutatási eredmények 
           A kulturális különbségek hatásai a FOGYATÉKOSSÁG területén 
27 incidenst gyűjtöttünk össze a fogyatékosság témakörében. Ezek nagy része (16 incidens) belga 

partnerszervezetünktől származik, akik speciálisan a fogyatékosság témájával foglalkozó műhelyeket 

szerveztek. Az incidensek változatos helyzeteket írnak le és több témát érintenek. Ezek közül a 

leggyakrabban ismétlődőek: önállóság és kölcsönösség, a fogyatékosság ábrázolásai, diszkrimináció és 

integráció, valamint az intimitással és magánélettel kapcsolatos tabuk. 

 

 Az autonómia tiszteletben tartása. A Főzőlecke, a Bank (Oo.) és az Utazás (B) című 

incidensek a fogyatékkal élő emberek önállóságának kérdését járják körül. Mindhárom szituációban 

visszatérő motívum, hogy a jóindulatú gondozók illetve szemtanúk úgy ítélik meg, a fogyatékkal élőnek 

segítségre van szüksége egy bizonyos cselekvése végrehajtásához (legyen az úttesten való átkelés, banki 

pénzfelvétel vagy egy főzőtanfolyamon való részvétel), oly mértékben, hogy szinte helyette próbálják azt 

megtenni, nem felismerve, hogy segítségük szükségtelen és szinte tolakodó. 

 

 Kölcsönösség. Az autonómia kérdéséhez szorosan kapcsolódva felmerül a kölcsönösség 

témája is. A kölcsönösség a szociális működés egyik alapeleme, mely biztosítja az interakciók során a felek 

egyenlő részvételét és egymás kölcsönös tiszteletét. A fogyatékkal élők esetében azonban –lévén sokan 

közülük a folytonos segítségkapás pozíciójában vannak, nem rendelkezvén az adás lehetőségével - gyakori 

probléma a kölcsönösség sérülése. Ez –a segítők nyilvánvalóan legjobb szándékai ellenére- az 

egyenlőtlenséghez járul hozzá (ld. Nagynéni, B). 

 

 A fogyatékosság és a fogyatékkal élő emberek ábárzolása. Bár a fogyatékkal élők 

integrációja lassan mind szélesebb körüvé válik, ma is bőven találkozhatunk velük kapcsolatos 

sztereotípiákkal. Ezen előítéletek nagy része azon feltételezéseinkből fakad, vajon mire képes és mire nem 

egy fogyatékkal élő. Mitöbb, a hivatásszerűen sérültekkel foglalkozó szakemberek is gyakorta hordoznak 

ilyen jellegű előítéleteket. Ezek váratlan felszínre bukkanása esetenként súlyos zavar és szégyen forrását 

jelenti (ld. az Újévi beszédet, B, melyben a meghívott szónokról derül ki, hogy arca torzult, valamint a 

Színházi fesztivált, Oo., melyben a narrátor egy karok nélküli színházi előadóval ismerkedik meg). A sérült 

emberekkel kapcsolatos előítéletek fontos forrása a szépséggel és fogyatékossággal kapcsolatos 

gondolkodásmód: ami sérült az nem normális, tehát szép sem lehet. A Szépség (Mo.) című incidens 

narrátora egy nő, akiben tudatosul saját előítéletessége, mikor azon kapja magát, hogy egy fogyatékos 

fiatalember külsejét csodálja.  

 

 Diszkrimináció és kirekesztés vagy integráció. A sztereotipizálás gyakran diszkriminációhoz 

vezet, melyet általában a kérdésben többé-kevésbé tájékozott emberek követnek el több-kevesebb 

szándékossággal. A Buli (B) című incidensben nem fogyatékos fiatalok szólítanak fel fogyatékkal élőket, 
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hogy hagyják el a táncteret, mondván, túl sok helyet foglalnak. Ehhez hasonló a Mozi (B) is. Ebben az 

incidensben egy moziteremben nincsenek kerekesszékes helyek, mivel ezek túl sok helyet foglalnának és 

ezáltal csökkentenék a bevételt. A Cikk és a Bűnös (B) a sérült emberekkel szembeni makacs 

előítéletességről szólnak. Mégha a diszkrimináció elutasításával kapcsolatban ki is alakult egy bizonyos 

konszenzus, az integráció útja továbbra sem magától értetődő. A Jégtörésben (Oo.) a tréner ülő 

gyakorlatokatokat iktat bemelegítő feladatai közé, melyek során kínos módon kiemeli, hogy az egyik 

résztvevő kerekesszékes. Mi az bevonás legjobb módja? Helyes megváltoztatni egy képzés egész programját 

valaki (vélt) speciális szükségleteire való tekintettel? Vagy valami más? 

 

 Az intimitással és a magánélettel kapcsolatos tabuk. A szocializáció kulcseleme a tabuk 

elsajátítása, különös tekintettel a társas viselkedéssel és érintkezéssel kapcsolatos tilalmakra. Bizonyos 

incidensekben enyhe értelmi sérült emberek  hágnak át ilyen szabályokat: az Étteremben (B) egy sérült férfi 

beleeszik egy idegen tányérjába, a Hálózsák (B) a nyilvános fizikai kontaktus tabuját érinti, míg a Toalett (B) 

szereplője mások előtt vizel be.   

 

 Intimitás, szakmai és nem szakmai határok átlépése.  A Csók és Érintés (Mo.) című 

incidensek megmutatják, hogy megesik, hogy egy fogyatékkal élő ember a gondozó tisztelete ellenére 

áthágja a megengedett fizikai intimitás határait. 

 
 

KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A FOGYATÉKOSSÁG TERÜLETÉN  

 

Belgium Dánia Franciaország Magyarország Olaszország 

Utazás  Az ujj Csók Főzőlecke 

Pofon Érintés Színházi fesztivál 

Cikk Harcművészetek Jégtörés 

Főzés Szépség Hastánc 

Vásárlás Bank 

Nagynéni 

Bűnös 

Újévi beszéd 

Étterem 

Hálózsák 

Toalett 

A buli 

Mozi 

Tömegközlekedés 

Tisztességes 
munkaadó 

Elszigetelve élni 

Kielégülés 
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Kritikus Kritikus incidens: JÉGTÖRÉS 
 

Begyűjtő szervezet: CESIE, Olaszország 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgás 

korlátozotta

k 

Általános 

inter- 

kulturális 

Test/ 

fizikai 

sport 

MÁS 

     x Művész

et, 

színház 

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

Fogyatékosság, oktatás, művészi kifejezés, verbális és non-verbális 

kommunikáció 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

31 éves szicíliai nő. Heteroszexuális, házas. Színháztudományt tanult. A 

színházi művész szubkultúrához tartozik. 

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

Fiatal szicíliai nő. Fogyatékkal élő, kerekesszékes. 

A TÖRTÉNET ismertetése 

2008-ban színházi workshopot vezettem Palermóban. Az első órán vettem észre, hogy a résztvevők 

között van egy fiatal, kerekesszékes nő, Francesca. Pánikba estem. Több ismerkedő (,,jégtörő”) 

gyakorlattal készültem ugyanis az első alkalomra, ezek azonban mind álló feladatok voltak, s ennél fogva 

Francesca nem tudott volna részt venni bennük. A következő órák rettenetesen sikerültek, ugyanis 

kizárólag ülő feladatokat adtam a csoportnak, hogy Francesca is részt vehessen. Nem értettem meg, 

hogy ez az eljárás mindenki számára kínos, különösen Francescának. Azt hittem ez az egyetlen módja, 

hogy együtt dolgozzunk, s nem vettem észre, hogy ezzel szüntelenül hangsúlyozom Francesca 

sérültségét és, hogy lehetetlenné teszem a résztvevők számára a csapattá válást. Kollégáimmal 

beszélgetve aztán megértettem, hogy a problémát a sérültségről alkotott képem okozta. 

1. A TÖRTÉNET részletei 

A kritikus incidens Palermóban zajlott le 2008-ban, egy felnőtteknek szóló drámafoglalkozáson. A 

szereplők: Francesca, én, valamint a csoport. Ez volt a csoport első találkozása. Aznapi gyakorlataim 

összeállításánál nem vettem figyelembe, hogy mozgássérült résztvevő is lesz. Őszintén szólva egyáltalán 

nem számítottam erre.  

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

Kényelmetlenül éreztem magam, mert nem gondoltam rá, hogy a foglalkozásomra fogyatékkal élő 

személy is jelentkezhet. Még frusztráltabbá váltam látva, hogy probálkozásom, hogy csak ülő 

gyakorlatokat csináltassak a csoporttal még kínosabb kudarc, lévén, hogy az egész csoport a 

mozgássérültekkel kapcsolatos járatlanságom áldozatává vált. Később azonban az eset arra motivált, 

hogy fejlesszem tanári eszközkészletemet, valamint olyan gyakorlatokkal bővítsem repertoáromat, 

melyeket bármely fizikai állapotú ember végezhet.   

Hónapok elteltével már elég magabiztossá váltam ahhoz, hogy egyenesen megkérdezzem résztvevőimtől 
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mely gyakorlatokat tudják s melyeket nem képesek elvégezni. Megkönnyebbültem! 

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

A kommunikációval kapcsolatban merültek fel problémák. Azt hittem ugyanis tapintatlanság 

megkérdezni, mi az amit el tud végezni és mi az amit nem. 

Felmerül továbbá a fogyatékkal élők népességbeli arányáról alkotott elképzelésem kérdése: korábban 

sosem merült fel bennem, hogy egyszer egy sérült ember látogathat el az órámra.  

4. Az előző kérdésre adott válaszod alapján milyen kép alakult ki benned a másik szereplőről?  

Nagyon pozitív képem alakult ki Francescáról. Rendkívül életteli, bátor személyiségnek találtam, aki 

határozottan a csoport tagja kívánt lenni.    

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez 

és végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

Francesca hozzászokott az olyan helyzetekhez, melyekben a többi jelenlévő nem ismeri el őt teljesen 

jelen- és résztvevőként. Fogyatékkal élőként nem sokkolta vele kapcsolatos felkészületlenségem. Mindig 

együttműködő és segítőkész: készségesen segít a hozzám hasonlóan nem sérült embereknek, hogy 

kérdezni merjünk anélkül, hogy tapintatlannak kellene éreznünk magunkat. 

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

Francesca hozzászokott az olyan helyzetekhez, melyekben a többi jelenlévő nem ismeri el őt teljesen 

jelen- és résztvevőként. Fogyatékkal élőként nem sokkolta vele kapcsolatos felkészületlenségem. Mindig 

együttműködő és segítőkész: készségesen segít a hozzám hasonlóan nem sérült embereknek, hogy 

kérdezni merjünk anélkül, hogy tapintatlannak kellene éreznünk magunkat. 

Úgy gondolja kérdezni udvariasabb , mint elvárni, hogy mindenki hozzá alkalmazkodjon hasonló 

helyzetekben. Ő maga is alkalmazkodni kíván, amennyire csak az adott szituáció megengedi. A 

legfontosabb azonban a kommunikáció. Vele és a többi résztvevővel is 

 

Kritikus incidens: ÚJÉVI BESZÉD 
 

Begyűjtő szervezet: KVG, Belgium 

KRITIKUS INCIDENS RÖGZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.  

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgáskorlá

tozottak 

Általános 

interkulturál

is 

Test/fizikai 

sport 

MÁS 

   X    

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

Sérültség, testkép 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

Középkorú belga képzőnő. Katolikus vallású, nem sérült.   

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

30 év körüli, testi fogyatékkal élő belga nő. 

A TÖRTÉNET ismertetése 

Újévi fogadást tartottunk a munkahelyemen. Felkértünk egy nőt az Egyenlő Esélyekért Egyesülettől, hogy 
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tartson beszédet. Korábban már többször beszéltünk telefonon és e-mailen keresztül, azonban csak mikor 

megláttam a fogadáson szembesültem vele: arca torzult. Előtte fogalmam sem volt erről. Másmilyennek 

képzeltem. 

1. A TÖRTÉNET részletei 

Körülbelül 15-en voltak jelen, közülük kb. 7 önkéntes. A többiek a mi illetve ismerős szervezetektől 

érkezett szakmabeliek voltak, valamint a meghívott nő. 

A fogadás a munkahelyemen került megrendezésre, mely egy 5 íróasztalos irodából, egy konyhából és egy 

kis kertből áll. A jelenlévők a meghívott nő kivételével mind jól ismerték egymást. 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

Ugrottam egyet. Teljesen váratlanul ért a nő külseje, hiszen a hangja alapján teljesen másra számítottam. 

Utána borzasztóan szégyelltem magam amiért én, egy sérültekkel foglalkozó szervezet munkatársa így 

reagáltam. 

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

„Az eset kapcsán rádöbbentem, hogy milyen mértékben nem vagyunk felkészülve arra, hogy váratlan 

helyzetekben találkozzunk sérült emberekkel. „ 

Az arc fontossága: A Belgiumhoz hasonló individualista társadalmakban az arc szerepe hatalmas, 

amennyiben tükrözi egyediségünk, személyiségünk és karakterünk. A rajta található sebek, sérülések, 

torzulások tehát épp ezen kiemelkedő jelentősége miatt más testrészeknél nagyobb mértékben 

befolyásolják a másokban rólunk kialakuló benyomást.  Szépségeszményünk emellett erősen a szimmetria, 

simaság, harmónia és fiatalság irányába mutat. A nyugati kultúrákban a személyközi interakciók során 

rendszerint egymást arcát nézzük. Sérült, valamilyen módon torzult arcú emberekkel való kapcsolatba 

lépés során fontos és egyben különleges élmény a vonások mögé nézni, s felfedezni magát a személyt. 

Ilyen helyzet azonban ritkán adódik, hisz mind személyesen mind a közéletben ritkán találkozunk ilyen 

fogyatékossággal élő emberekkel.  

Rejtett attitűdök: Mindannyian rendelkezünk bizonyos sztereotípiákkal a minket körülvevő emberekkel 

kapcsolatban. Mivel azonban legtöbbünk ritkán találkozik fogyatékkal élőkkel, velük kapcsolatban 

többnyire nem rendelkezünk kész sémákkal.  

A tény, hogy a narrátor sérült emberekkel foglalkozik nem jelenti szükségszerűen azt, hogy teljes 

mértékben túl van azon, hogy meglepődjön ha az incidenshez hasonló szituációba kerül. Lehetséges, hogy 

mivel a sérült emberek még manapság is erőteljesen marginalizáltak, a narrátor egész egyszerűen nincs 

hozzászokva, hogy a számára ismerős professzionális helyzeteken kívül találkozzon velük. Gyakran  

hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a fogyatékos emberek köztünk élnek. 

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

Normális, pozitív benyomást keltett. Nagyon kellemes és barátságos volt. 

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez 

és végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

Diszkrimináció elleni harc: Az Egyenlő Esélyekért Egyesület tagjaként a nő bizonyára erős elhivatottságot 

érez az esélyegyenlőség ügyével kapcsolatban, mely egyéb kisebbségi csoportok mellett valószínűleg a 

fogyatékkal élőkre is kiterjed. 

Támogatás a teljes integráció irányában: Ezen elhivatottságának megfelelően valószínűleg fontosnak 

érezte, hogy bebizonyítsa: egy arcán torzulással élő ember ugyanolyan kompetens lehet, mint bárki más. 

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

,,Még mindig az a kép él az emberek fejében, hogy a fogyatékkal élők tehetetlen, függő emberek. Korlátaik 

helyett hasznosabb lenne azonban ezen csoport lehetőségeire koncentrálnunk.” 

Bár a 2009-es, a  British Office of Dissability által kiadott Social Attitudes Survey szerint a emberek egyre 
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inkább hajlamosak másoktól nem különbözőekként gondolni a fogyatékkal élőkre (a megkérdezettek 85%-

a vélekedett így a 2005-ben mért 77%-kal szemben) mégis, a fogyatékosokkal szembeni előítéletek 

továbbra is széles körben elterjedtek. 10-ből csaknem 8 megkérdezett vélte úgy, hogy a sérülteknek 

előítéletekkel kell szembenézniük. Ennek oka az lehet, hogy a sérült emberek általában másoktól 

különböző megjelenésűek vagy viselkedésűek. Bár mindannyian különbözőek vagyunk, a kultúrák nagy 

része mégis rendelkezik egy bizonyos, a média és a művészet által támogatott képpel arról, hogy mit 

tekinthetünk ,,normálisnak”. Gyakran feszengünk, ha ettől a normától eltérő emberrel kerülünk 

interakcióba. A narrátor sokkjához hozzájárult továbbá, hogy előzetesen már kialakított egy elképzelést a 

meghívott nő külső megjelenéséről, ami azonban ettől radikálisan különbözőnek bizonyult. 
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JÓ GYAKORLATOK – KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A FOGYATÉKOSSÁG 

TERÜLETÉN 
 

 
 

Az alábbiakban bemutatott gyakorlatok csupán összefoglaló jellegűek,  

a teljes verzió letölthető angolul 

Interaktív online eszközök az egészség témájához kötődő gyakorlatokhoz 

 

 

 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK SZEXUALITÁSA 

Koppenhága, Dánia 

A fizikailag vagy mentálisan sérült emberek szexualitását a segítő szakmák is hajlamosak figyelmen kívül 

hagyni. Jelen workshop az e csoporttal fogalalkozó különféle foglalkozású 

segítő szakemberek számára jött létre. Célja, hogy egy nyitott, értékítélettől 

mentes párbeszéd kialakításával segítséget nyújtson abban, hogyan 

közelíthető meg a sérült emberek szexualitása konstruktív módon, a személy 

tiszteletben tartásával.  

Kapcsolat: Simon Simonsen, simsim@webspeed.dk 

 

 GIPS 

Egy mozgássérült ember helyzetében 
Leuven, Belgium 

A GIPS workshop keretében iskolás gyermekeknek nyílik lehetősége megtapasztalni, milyen 

mozgássérültként élni. A workshop két, egyenként fél napos találkozóból áll. A résztvevők a 

mozgássérültségről szóló filmrészleteket néznek meg, társasjátékot játszanak, és kérdéseket tehetnek fel 

egy testi fogyatékkal élő embernek. A foglalkozások fő célja a tapasztalás által való érzékenyítés. A nyitott, 

beszélgetést ösztönző légkörnek köszönhetően a workshop mind a résztvevő gyerekekre, mind a 

mozgássérült emberekre pozitív hatással volt. 

 

Kapcsolat: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be  

Weboldal: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

 

 MALUS 

Saját élmény a mozgássérültségről 
Leuven, Belgium 

A Malus workshop egy képregényt használ kiindulópontként, melyet egy híres belga 

gyermekkönyv szerző készített.  A képregényt –mely egy mozgássérült kisfiúról szól – 

egy mozgássérült ember olvassa fel az iskolai osztálynak. A felolvasás után saját 

élményeiről beszél a gyerekeknek, akik szabadon tehetnek fel neki kérdéseket. E 

workshop kitűnő tanulási lehetőség nem csak a résztvevő gyerekek, de a szervezők 

számára is.   
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Kapcsolat: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be  

Weboldal: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

 

 

 TABU 

Interaktív önvallomás 
Roeselare, Belgium 

A tapasztalatok megosztása kitűnő eszköznek bizonyult a kisebbségekkel kapcsolatos érzékenyítésben és a 

velük szembeni nyitottság fejlesztésében. A Tabu egy olyan műhelybeszélgetés, melynek keretében egy 

testi fogyatékkal élő ember osztja meg személyes történetét a résztvevőkkel, törekedve bevonásukra, hogy 

elbeszélése ne didaktikus, hanem minél kézzelfoghatóbb, átélhetőbb legyen. A résztvevők nem csupán 

hallgatóságként vannak jelen, az elbeszélővel való interakciójuk elsődleges fontosságú. Az elbeszélés nem 

csupán a mozgássérült ember élettörténetéről szól, hanem azokról a dolgokról is, melyek a 

mindennapokban könnyebbé teszik e csoport életét. E személyes vallomás nem csupán a többi résztvevő, 

de a sérült személy számára is fontos, pozitív élményt jelent. 

Kapcsolat: Carlo Depreytere, carlo.depreytere@kvg.be  

Weboldal: http://www.kvg.be/index.php?page=48&action=newsData&osn=1&nws=14  

 

 

 WELLNESS 

A test megtapasztalása  
Leuven, Belgium 

A Wellness egy olyan workshop, melynek keretében értelmi fogyatékos emberek ismerhetik meg jobban 

testüket, és sajátíthatnak el relaxációs technikákat. A workshop igyekszik megmutatni a résztvevőknek: a 

testi élvezet fontos, szükséges, és mélyen emberi dolog. Egy szakember masszázs és relaxációs technikákkal 

ismerteti meg a résztvevőket. A csoportok hasonló súlyosságú mentális sérültséggel élő emberekből, és 

nem sérült partnereikből állnak, akik egymáson végzik el a gyakorlatokat. A partnerek közti bizalom emiatt 

elengedhetetlen a részvételhez.  

Kapcsolat: Marije Costeur, info@vibeg.be  

Weboldal: http://www.vibeg.be  
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ANTOLÓGIA A FOYATÉKOSSÁG TERÜLETÉRŐL 

 
Teljes antológia 

An anthology about the interface between culture, body and communication 

 

 

Krónikus betegségek, testi fogyatékosság és szexualitás – a 
rehabilitáció lehetőségei 

Jim Bender 

A testi fogyatékossággal élő emberek számára a szexuális működés és tapasztalatszerzés gyakorta 

problémát jelent. A célcsoportot érintő problémák köre igen változatos, ahogy eredetük is igen 

összetett: biológiai, pszichológiai és szociális okok egyaránt szerepet játszhatnak. Az esetek 

többségében emellett megfelelően képzett szexológusi segítség sem áll rendelkezésre a 

fogyatékkal élők számára. A rehabilitációs központok többnyire nem adnak szexológusi segítséget, 

a magánszektorban tevékenykedő szexológus szakemberek pedig meglehetősen ritkán találkoznak 

ezen csoporttal. Mégis, a mozgáskorlátozott embereknek a fogyatékossággal nem rendelkező 

emberekével egyenlő joga van a szexuális egészséghez. Társadalmunkban a szexualitáshoz 

jóformán nem kötődnek többé tabuk. Ez nagyban összefügg az általánosan idealizált ,,szexi, fiatal, 

szép és vad” klisével. Mégha a társadalom jelentős része nem is felel meg ezen elvárásnak, ez mit 

sem változtat azon, hogy a párkapcsolatok és szexualitás kiemelt szerepet töltenek be életükben. 

Miért éreznének hát másként azok, akik valamilyen krónikus betegséggel vagy szerzett fizikai 

fogyatékossággal élnek? 

Ennek fényében meglehetősen nyugtalanító tény, hogy a holland egészségügyi rendszer jóformán 

szerkezeti szinten tér ki a kérdés elől. A gyakorlatban mindössze személyi segítő és páciense 

szerencsés találkozásán múlik, hogy a szexualitás szóba kerülhet-e a betegség vagy fogyatékosság 

vonatkozásában. Jelen cikk ezen problémát tárgyalja. Milyen hatással vannak a krónikus 

betegségek és különböző fogyatékosságok a szexualitásra? Mit jelent mindez az érintettek 

számára? Mit tehet egy szexológus, és mik azok a fontos motívumok, melyeknek tudatában kell 

lennie? 

 

 

Bevezető 

A szexualitásról szóló diskurzus mind nyiltabbá válik 

társadalmunkban. Különösen igaz ez az Y generáció 

tagjaira, más szóval azokra, akikre illik a definíció: 

fiatal, szép és vad. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 

népesség – ezen úgy nevezett ideális képnek nem 

megfelelő – többsége is élete és kapcsolatai 

részeként tekint a szexualitásra. Miért éreznének 

hát másképp a krónikus betegséggel élő vagy 

mozgáskorlátozott emberek? Mégis, úgy tűnik, a 

szexualitás kívül esik az egészségügyi ellátórendszer 

– egyébiránt meglehetősen széles – látóterén, s a 

gyakorlatban mindössze a személyi segítő és 

páciense szerencsés találkozásán múlik, hogy a 

szexualitás szóba kerül-e a sérültség 

vonatkozásában. 
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Jelen cikkünk számos kulcskérdést tárgyal. Milyen 

hatással vannak a krónikus betegségek és 

különböző testi fogyatékosságok a szexualitásra? 

Hogyan élik meg mindezt az érintettek? Mit tehet 

egy szexológus, és mik azok a fontos motívumok, 

melyeknek tudatában kell lennie? S végül de nem 

utolsó sorban a cikk számbaveszi a területen 

elérhető segítő szakmákat és lehetőségeket. 

 

A szexualitás kiemelt figyelmet kap manapság, 

legyen szó akár televízióban, reklámokban történő 

ábrázolásáról, szexuális bűncselekményekről, az 

AIDS vírusról és más szexuális úton terjedő 

betegségekről, nemkívánt terhességekről, 

merevedési zavarok gyógyszeres kezeléséről, 

fogamzásgátlásról, stb., s mindez csupán a jéghegy 

csúcsa. Mi köze azonban a szexhez a krónikus 

betegséggel élő és mozgáskorlátozott embereknek, 

nem önellentmondás ez? 

Egy testi betegség, legyen akár baleset 

következménye vagy krónikus állapot, gyakran igen 

kiterjedt következményekkel jár. Fájdalom, sebek, 

gyakran súlyos mozgáskorlátozottság, a külső 

megjelenés megváltozása, és gyakran életveszély. 

Az érzés, hogy a testem cserben hagy, szörnyű 

sokkot jelent. 

Az egészségügyi ellátás elsődleges célja, hogy a 

fizikai túlélést biztosítsa. Ha ez a küldetés sikerrel 

jár, a beteg hazamegy és megpróbálhat a lehető 

legjobban megbirkózni helyzetével. Súlyos 

esetekben az intézmények rehabilitáció formájában 

utógondozást biztosítanak. Ennek keretében a 

betegek segítséget kapnak, melynek célja fizikai 

állapotuk a lehető legjobb szintre hozatala és annak 

elősegítése, hogy sérültségük mellett önálló és 

teljes éltet legyenek képesek élni. 

Nem meglepő tény, hogy a súlyos fizikai változások 

mind a kapcsolatokat, mind a szexuális életet 

erőteljesen érintik. Kutatások bizonyítják, hogy a 

fizikai betegségekben szenvedők körében 

szignifikánsan magasabb a szexuális problémák 

előfordulása. Szklerózis multiplex, izületi 

gyulladások, cukorbetegség, szív és érrendszeri 

problémák, veseelégtelenség mind-mind 

összefüggést mutatnak a szexuális problémák 

magas előfordulásával: az együttjárási arány 50-70 

százalék közé tehető (Vruggink, Kornips,  van 

Kerrebroeck, & Meuleman, 1995; van Berlo, Vennix, 

Rasker, van Rijswijk, Taal, Weijmar Schultz & van de 

Wiel, 1999; Diemont, Vruggink, Meuleman, 

Doesburg, Lemmens & Berden, 2000; Bancroft, 

1989). Paraplégia esetében ez az arány még 

magasabb (Sipski & Alexander,1997). 

Ezen adatok fényében erősen meglepő, hogy az 

egészségügyi ellátás jóformán semmilyen figyelmet 

nem fordít a krónikus betegséggel élő és 

mozgáskorlátozott emberek szexuális problémáira. 

Egy mozgáskorlátozottak számára tartott találkozón 

végzett felmérés során (mely körülbelül 50-100 

résztvevővel zajlott) azt kérdezték a megjelentektől: 

szóba kerül időnként a személyi segítővel való 

munka során a szexualitás kérdése betegségük 

vonatkozásában? A válasz mindössze két esetben 

volt igen (Bender, 2002). 

Gyakori, hogy a fogyatékkal élő emberek 

semmilyen, betegségüköz kapcsolódó, a szexualitás 

szempontjából releváns tájékoztatást sem kapnak. 

Ehhez hozzájárul továbbá, hogy az esetek nagy 

részében a kérdéshez tapadó szégyen és bűntudat 

következményeképp senkivel, még partnerükkel 

sem képesek beszélni a témáról. Ezen összetett 

folyamat eredménye számtalan krónikussá váló 

szexuális probléma. 

Jelen cikk ezekre a kérdésekre keresi a választ. 

Milyen hatással vannak a krónikus betegségek és 

különböző testi fogyatékosságok a szexualitásra? 

Hogyan élik meg mindezt az érintettek? Milyen 

szerepet játszhat egy szexológus, és mire kell 

ügyelnie? S végül de nem utolsó sorban a cikk 

számbaveszi a segítés különféle lehetőségeit ezen a 

területen. 

 

A krónikus betegséggel és fizikai fogyatékkal élő 

emberek szexualitásának bio-pszichoszociális 

megközelítése 

A szexualitás bio-pszichoszociális modellje 

lehetséges keretet biztosít az emberi szexuális 

működés és tapasztalat megértéséhez, s 

egyszersmint a legalkalmasabb megközelítés a 
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krónikus betegséggel élő és mozgáskorlátozott 

emberek szexuális kielégülésének és problémáinak 

tárgyalására. Ezen csoport esetében úgy tűnik, mind 

szexuális problémáik okai, mind kezelésük 

lehetséges módjai egy biológiai rendellenesség által 

meghatározottak. Ebből adódóan azonban téves 

következtetésekre vezethet egyéb, pszichoszociális 

tényezők figyelmen kívül hagyása. A következőkben 

ezen három faktor (biológiai, pszichológiai és 

szociális) bemutatása következik, rövid gyakorlati 

példák segítségével. 

Biológiai aspektus 

 

1. eset: Fiatal pár. A férfi lábai súlyos 

izomsorvadásos állapota okán nem volt 

többé képes aktív szexuális tevékenységre. A 

következő kérdésekben kértek segítséget: 

„Hogyan alkalmazkodhatnánk ehhez a 

látszólag megoldhatatlan helyzethez, ami a 

szexuális életünkben előállt? S ha többé nem 

szexelünk, hogyan válthatjuk valóra 

vágyunkat, s válhatunk szülőkké?” A terápia 

a szexualitás más, nem a közösülést 

középpontba helyező formáira fókuszált 

(például szexi öltözékek használata, erotikus 

történetek mesélése). A férfi spermájával 

végzett mesterséges megtermékenyítés 

megvalósítható lehetőségnek bizonyult, 

amennyiben a pár emellett dönt.  

 

Közvetlen befolyásoló tényezők 

 A neurológiai rendellenességek direkt 

hatással lehetnek a szexualitásra. A 

szklerózis multiplex és paraplégia olyan 

idegrendszeri rendellenességek, melyek 

gyakran vezetnek merevedési, 

nedvesedési illetve orgazmus 

problémákhoz. (Bancroft, 1989; Sipski, 

1997; Vruggink és mtsai, 1995).  

 

 A keringési zavarok szintén közvetlen 

módon okozhatnak szexuális zavarokat, 

amennyiben a nemi szervek vérellátásának 

romlásával járnak, mely működésük 

zavarát eredményezheti. Komoly keringési 

problémák (cukorbetegséggel 

összefüggésben vagy magas vérnyomás 

esetén) szintén szexuális funkciózavarok 

kialakulását okozhatják (Bancroft, 1989).  

 

 Hormonális rendellenességek a libidó 

zavarait eredményezhetik. Ilyen jellegű 

zavarok ritkán jelentkeznek normális testi 

érésen átesett felnőtteknél, sokkal 

gyakoribb a pubertáskor idején. Ennek 

egyik példája a Klinefelter szindróma 

(Bancroft, 1989; Kaplan, 1979). 

 

Indirekt befolyásoló tényezők  

Ezek a tényezők nem közvetlenül a szexuális 

működésben részt vevő szerveket érintik, hanem 

olyan kellemetlen tüneteket jelölnek, melyek 

közvetetten befolyásolják a szexuális működést és 

élvezetet. Számtalan panasznak lehet zavaró hatása 

a szexualitásra. Ilyenek például bénulás, fáradtság, 

energiahiány, fájdalom és kóros merevség, 

vizelettartási problémák, szédülés és az érzékelés 

zavarai, melyek mind erőteljesen befolyásolják a 

beteg általános közérzetét és ezáltal szexuális életét 

is. Kevés betegség van, mely nem jár ilyen jellegű 

tünetekkel. Minél erősebben vannak jelen ezen 

panaszok, a szexuális életre gyakorolt hatásuk annál 

erőteljesebben érvényesül (Bancroft, 1989; van 

Berlo és mtsai, 1999; Diemont és mtsai, 2000; 

Sipski, 1997; Vruggink és mtsai, 1995). 

Mellékhatások  

Számos gyógyászati beavatkozás létezik, melyek 

mellékhatásai kedvezőtlen módon befolyásolják a 

szexuális működést. Ilyenek például az 

antidepresszánsok, béta-receptor blokkolók és  

citosztatikumok. A medencecsonton végzett műtéti 

beavatkozások nyomán is súlyos szexuális 

funkciózavarok léphetnek fel. Hosszútávú, intenzív 

gyógykezelések szintén problémát okozhatnak. 

Ennek hátterében az önnön testtől való 

elidegenedés hasonló helyzetben gyakran kialakuló 

érzése állhat, mely mintegy mentális védekezésként 

működik  a test bajai és a kezelés során átélt 

kiszolgáltatottsággal szemben. A saját testtől való 

ilyen fajta elidegenedés szintén szexuális problémák 
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forrása lehet (Diemont és mtsai, 2000; Moors-

Mommers, 1994; Sipski, 1997). 

Pszichológiai aspektus  

 

2. eset: Harmincas éveiben járó nő és partnere 

szexológiai tanácsadásra jelentkezett. 

Megfogalmazott problémájuk, hogy a nő egy 

ideje kevésbé érdeklődik a szex iránt. Az 

egyébiránt vonzó fiatal nő néhány évvel 

korábban súlyos lábsérülést szenvedett. Azóta 

két eredménytelen operáción esett át. 

A nő tisztában volt vele, miért veszítette el 

szexuális érdeklődését. Balesete előtt ugyanis 

kizárólag magas sarkú cipőkben és szexi, nőies 

ruhákban járt. Mivel azonban lábsérülése 

lehetetlenné tette számára, hogy továbbra is 

magassarkúban járjon, egész öltözködési stílusa 

megváltozott. Új megjelenését oly mértékben 

összeegyeztethetetlennek találta szexuális én-

képével, hogy végül is ez vezetett vágya 

elvesztéséhez. A terápia fókuszába tehát e 

veszteség feldolgozása került, valamint annak 

felfedezése, vajon hogyan láthatná magát ismét 

szexinek és kívánatosnak. 

 

A pszichológiai aspektusok alapvető szerepet 

játszanak mind a beteg, mind az egészséges 

emberek szexuális működésében. 

A testképre gyakorolt hatás 

Egy betegség vagy testi fogyaték mindig közvetlen 

hatással van az egyén saját testéről való 

tapasztalatára. Az emberek nagy része számára 

sokkoló élmény először szembesülni azzal, hogy „a 

testem cserben hagyott”. Az alapvető testi funkciók 

feletti teljes kontroll elvesztése is felmerülhet - 

fájdalmas példák erre a vizelet- és széklettartási 

zavarok. Az ilyen problémáktól szenvedő betegek 

gyakran kerülik a szexuális érintkezést, attól való 

félelmükben, hogy esetleg valamilyen megalázó 

„baleset” érheti őket. Gyakran szexuális problémák 

merülhetnek fel olyan esetekben is, mikor a test 

külleme egy betegség következtében megváltozik. 

Sebek, amputáció, bénulás, izomsorvadás, 

torzulások mind-mind a fizikai integritást érintő 

súlyos traumák. „A testem megváltozott. Ez már 

nem az én testem.” Bizonyos személyeket olyan 

mélyen érintenek ezek a változások, hogy 

egyenesen képtelenek elképzelni, hogy partnerük 

továbbra is vonzónak találhatja őket. Ez a fajta 

elidegenedés jellemzően a partnerrel való szex 

kerüléséhez vezet, amit gyakran „a vágy 

elvesztésének” címkéznek (van Berlo és mtsai, 

1999; Diemont és mtsai, 2000). 

Hatás az énképre 

A mód, ahogyan önmagunkra tekintünk, és ahogy 

önmagunkat értékeljük, határozza meg énképünket. 

Pozitív énkép akkor alakul ki, ha az egyén elégedett 

a világban betöltött szerepeivel (ezen szerepek 

alkotják az énkép alappilléreit), ha pedig ezekben 

valamilyen módon kudarcot vall, az énképe 

romlásához vezet. A krónikus betegséggel vagy 

mozgáskorlátozottsággal élő emberek 

elkerülhetetlenül átélik szerepeik jó részének 

elvesztését, míg más alapvető szerepeik (mint anya, 

apa, házastárs, munkavállaló vagy épp szerető) is 

radikális változásokon mennek keresztül fizikai 

állapotuk megváltozásával. Az ezzel járó nehézségek 

feldolgozásában fontos szerepet játszik a környezet 

nyújtotta szociális támogatás. A szexualitást övező 

tabuk miatt azonban az ezen területen jelentkező 

nehézségek másokkal való megosztása jóformán 

lehetetlen. Ha a veszteségek feldolgozása, és a 

szerepek újradefiniálása nem történik meg, az a 

személy mentális egészségére és szexualitására 

egyaránt súlyos hatással lehet (Bancroft,1989; 

Meihuizen de Regt, 2000; Sipski, 1997). 

Alkalmazkodási képesség 

A testi fogyatékkal való együttélés erőteljesen 

próbára teszi az egyén alkalmazkodási képességét. 

A változásokra adott első reakció jellemzően az 

alkalmazkodási szükséglet tagadása vagy 

leértékelése. Az emberek nagy része erősen kötődik 

bevett szokásaihoz, s igen rosszul éli meg, mikor 

fizikai korlátozottsága miatt ezek megváltoztatására 

kényszerül. Ennek a szexualitás szempontjából is 

fontos jelentősége van. A testi fogyatékosság 

ugyanis az élet minden területén változtatásokat 

követel – s ez alól a szexuális élet sem kivétel. Ezen 

alkalmazkodást a szexuális működés zavarai mellett 

a fájdalom, az izmok és ízületek merevsége, egy 
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bénulás, a vitalitás csökkenése mind szükségessé 

teszik (van Berlo és mtsai, 1999). Más területekhez 

viszonyítva a szexualitás területén gyakran további 

nehézséget okoz a partnerek szexről való nyílt 

párbeszédének hiánya, a tény, hogy a rehabilitációs 

munka nem fordít a kérdésre figyelmet, valamint a 

szexológusi segítség kérését továbbra is övező 

tabuk.  

A szexualitás jelentősége az egyén számára  

Mindenki számára mást jelent a szexualitás kora, 

élethelyzete, neme, személyisége, kultúrája, 

műveltsége stb. függvényében. Ez a viszonyulás is 

fontos tényezőt jelent a szexualitás területén 

történő alkalmazkodás szempontjából (Meihuizen 

de Regt, 2000; Sipski, 1997). 

       Szociális tényezők 

 

3. eset: A negyvenes éveiben járó pár másfél 

évvel azután keresett fel engem, hogy a 

férfinak daganatot távolítottak el a hátáról. A 

férfi elmondása szerint vágyott a szexre 

feleségével. Feleségében azonban meztelen 

teste a műtét utáni kórházi ápolásának 

akarata ellenére bevillanó képeit hívta elő. 

Ennek következményeként a nő minden 

szexuális helyzetet kerülni igyekezett férjével. 

Miután averzióját ebben a kontextusban 

értelmeztük, képessé vált rá, hogy figyelmen 

kívül hagyja téves képzettársítását. Ezután 

elkezdhettünk a kettejük közt még meglévő 

testi kontaktusra építeni.  

 

Társas képességek 

A kommunikációs, társas valamint 

konfliktusmegoldási képességek olyan értékek, 

melyek nagyban meghatározzák, hogyan birkózik 

meg egy pár –legyen az akár hetero- akár 

homoszexuális orientációjú – egyik tagja krónikus 

betegségével vagy szerzett fizikai fogyatékosságával 

(Hawton, 1995; Lange, 2000; Schnarch, 1991). 

 

Szerepcsere és zavar 

Ha egy betegség súlyos testi fogyatékos állapotot 

eredményez, az gyakran együtt jár a szerepek 

kényszerű megváltozásával. Ezen változás 

kimeneteléhez hozzájárul többek között az adott 

szerep definiáltságának és megosztottságának 

mértéke. A változás rendszerint annál 

problematikusabb, minél gender specifikusabb az 

adott szerep. E jelenség a szexualitás szempontjából 

is nagy jelentőséggel bír. Egy tradicionális nemi 

szerepeket követő pár esetében például rendszerint 

nagyobb nehézséget okoz, ha a férfi fizikai 

állapotából adódóan nem képes többé szexuálisan 

domináns és aktív módon viselkedni. Ilyen 

esetekben a merev szereposztás igen nehézzé 

teheti az új helyzethez való hatékony 

alkalmazkodást. Bizonyos kapcsolati 

szerepmintázatok a segítő-páciens kapcsolat 

felvállalásában is nehézségeket okozhatnak. 

Aszimmetrikus, függőségi viszonnyal terhelt 

kapcsolatok esetében például a felek egyenlő 

szerepe szinte lehetetlen (Sipski, 1997; Jans & 

Vansteenwegen, 1999). Fájdalmas példa erre az a 

helyzet, amikor a partnerek egyike kénytelen 

kitörölni a másik fenekét, majd ágyba fektetni és 

szexuális kapcsolatot létesíteni vele. 

 

Az élethelyzet és a szex jelentősége a kapcsolatban  

Milyen helyet foglal el a szex egy kapcsolatban? 

Azon párok, akik a szexet elsődleges jelentőségűnek 

élik meg kapcsolatukban, de egyéb szinteken 

esetleg kevésbé szorosan kötődnek egymáshoz, 

nagyobb veszéllyel bomlanak fel ha egy betegség 

kihívásaival szembesülnek. A fizikai megjelenés 

olyan mértékben megváltozhat a betegség 

következtében, hogy a másik fél esetleg ettől 

önmagában elveszíti vonzalmát. Az, hogy a 

partnerek mekkora jelentőséget tulajdonítanak 

ezen változásoknak megbízhatóan előrejelzi a 

kapcsolat esélyeit. Az élethelyzet, melyben a párt a 

betegség kihívása éri meghatározza, milyen 

elvárásaik lesznek a továbbiakban szexuális 

életükkel kapcsolatban. Bizonyos betegségek 

(például agysérülések esetében) a személyiség 

megváltozásával  járhatnak együtt, ami szintén a 

másik fél vonzalmának elvesztéséhez vezethet. Egy 

40 éve együtt lévő pár természetesen másként éli 

meg szexuális életük megváltozását, mint egy 5 vagy 
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1 éves kapcsolatban élő (Schnarch, 1991; Sipski, 

1997). 

Milyen szexuális problémákkal szembesülnek a 

krónikus betegséggel vagy fizikai fogyatékkal élő 

emberek?  

 

Szexuális funkciózavarok 

4. eset:  

Fiatal, 30 év körüli, sérv okozta gerincvelő 

sérüléstől szenvedő férfi teljesen elvesztette 

merevedési képességét. Az őt kezelő urológus 

és rehabilitációját vezető orvosa – a panasz 

specifikus kivizsgálása nélkül –    

megerősítették aggodalmát, miszerint 

merevedési zavarát sérve okozza. A férfi 

azonban megkérdőjelezte orvosai véleményét. 

Tudtában volt, hogy lelkileg még erősen 

betegsége hatása alatt van és, hogy a hasonló 

sérülések szexuális működésre kifejtett 

közvetlen, szervi hatása nem egyértelmű, így 

pszichológusi segítséget kért. Néhány hónap 

terápiás munka után elég magabiztosságot 

érzett ahhoz, hogy elvégezzen egy 

maszturbációs tesztet, mely bizonyította: 

továbbra is képes erekció és orgazmus 

elérésére. 

 

A szexuális működés Kaplan-féle négy lépcsős 

modellje a szexuális működészavarok 

osztályozásának kiindulópontjául szolgál (1979). A 

vágy fázis zavarai, az izgalmi fázis zavarai, mely 

merevedési és nedvesedési zavarokhoz 

vezethetnek, valamint a kielégülés zavarai. A 

leggyakrabban felmerülő problémák a vágy 

fázisához köthetők. Ezek jellemzően a szexuális vágy 

hiányaként, illetve a partnerek eltérő igényeiként 

jelennek meg. Az izgalmi fázis jellemző zavarai a 

merevedési és nedvesedési problémák, melyek 

fájdalmas közösüléshez (dysparenuia) vezethetnek. 

Jelen célcsoport körében kiemelkedően magas az 

orgazmusproblémák gyakorisága, melyek igen 

gyakran testi betegségek nyomán jelentkeznek 

(Bancroft, 1989; Moors-Mommers, 1992; Luyens & 

Smits, 1996; Sipski, 1997).  

 

A különféle szexuális funkciózavarok lelkileg igen 

megterhelőek lehetnek. Bár néhányan könnyen 

megbírkóznak velük, az emberek többsége valódi 

traumként éli meg ezen helyzetet. A szégyen és a 

belőle fakadó kommunikációs nehézségek 

rendszerint tovább rontják a helyzetet, gyakran 

krónikussá téve a zavart.  

Mivel a szexuális zavarok testi vonatkozásait sem 

alul- sem túlbecsülni nem szerencsés, a pontos 

orvosi diagnózis, melynek alapját a  kórtörténet 

szexuális vonatkozásai képezik, kulcsfontosságú 

lehet. Figyelembe kell továbbá venni a betegséghez 

köthető minden más pszichológiai tényezőt is. A 

testi szenvedés mellett gyakran maga a betegség 

okozta stressz okolható a kialakuló szexuális 

problémákért. Egyszerű kérdések, mint például 

mikor jelentkezett először a probléma, gyakran 

informatívabbnak bizonyulnak, mint bizonyos 

költséges kivizsgálások  (Bancroft,1989; Hawton, 

1990; Lange, 2000; IJff, 1997). 

 

A szexuális élménnyel kapcsolatos problémák 

 

5. eset: Lipödémától szenvedő szklerózis 

multiplexes nő. Nemi szervei érzékenysége 

drámai mértékben lecsökkent. Állítása szerint 

nem kívánja többé a szexet férjével, mivel már 

nem élvezi azt. A férj úgy érzi, szexuális életük 

nem teljes közösülés nélkül. A fellépő 

nehézségek végül mindkettejüket értékeik és 

normarendszerük újragondolására 

kényszerítették, főként a közösüléssel 

kapcsolatban. Képessé váltak arra, hogy egy 

új, nyitottabb és egyenlőbb módon, megújult 

motivációval közelítsenek a testiséghez és a 

közösüléshez.   

 

A szexuális funkciózavarok következtében gyakran  

maga a szexuális élmény is megváltozik. Esetenként 

jelentős változás következik be a testi 

tapasztalatban, például paraplégia esetén. Ráadásul 

az élmény érzelmi vonatkozásban is jelentősen 

megváltozhat, a szex a vágy helyett a bánat vagy 

gyász érzését hívhatja elő (Jans & Vansteenwegen, 

1999). Érthető, hogy egy térd feletti amputáción 



 
 

Felnőttképzők kézikö  

www.bodyproject.eu 
 

125 
 

átesett személy a műtétet követően másképp éli 

majd meg a szexuális együttlétet. Míg a szexualitás 

a veszteség egy területeként jelenik meg, az élmény 

kevéssé lesz pozitív. 

 

 Szexuális problémák a párkapcsolatban 

6. eset: Egy krónikus fájdalomtól szenvedő nő 

partnere rendszeresen elveszti erekcióját, 

mikor szexuális együttlétre kerülne sor. Bár 

felesége állítja, kívánja az együttléteket, mégis 

oly nyilvánvalóan fájdalmakat él át, hogy az 

erekció elvesztése elfogadhatóbbnak 

reakciónak tűnik, mint egy sikeres közösülés. 

Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a feleség 

hamarosan súlyos elutasításként kezdte 

megélni férje merevedési zavarait. A probléma 

körüli félreértések tisztázása terápiájuk első, 

elengedhetetlen lépésének bizonyult. 

 

Egy betegség vagy testi fogyatékosság nem csupán 

a beteg, de partnere életét is jelentősen 

befolyásolja. A partnereket jelentősen megviseli 

párjuk állapota, különösen a betegség akut 

fázisaiban. Súlyos balesetek, életveszélyes akut 

állapotok, operációk a beteg partnere számára is 

mind súlyos traumát jelentenek. Mivel a segítő 

ellátás elsősorban a sérült személyekre koncentrál, 

partnereik gyakran nagyon kevés, vagy egyáltalán 

semmilyen segítséget nem kapnak saját élményük 

feldolgozásához, pedig a betegség súlyosságától 

függően a pár mindkét tagjának élete hosszabb vagy 

rövidebb időre elkerülhetetlenül megváltozik.  

Milyen hatással van mindez a szexualitás 

vonatkozásban a párkapcsolatra? Az átélt súlyos 

stressz hatására az egészséges partner elveszítheti 

szexuális vágyát vagy szexuális funkciózavarokat 

élhet át. Az állapot romlásától való félelem (pl. 

stroke-ot vagy szívrohamot követően) 

visszatarthatja az egészséges felet a szexuális 

közeledéstől, mégha partnere készen is állna rá. 

Előfordulhat, hogy a testi kontaktus tudattalanul 

felidézi a trauma emlékét, ami szintén a szexuális 

kapcsolat kerülését eredményezheti. A szex 

bizonyos formái kivitelezhetetlenné válhatnak a 

betegség miatt, ami szintén súlyosan érintheti az 

élményt (Lange, 2000; Sipski,1997).   

Sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni, hogy a 

krónikus betegségek és állapotok nem csak a 

párkapcsolatot, hanem a partnerek közti szexuális 

viszonyt is komolyan próbára teszik. 

 

Problémák az új helyzethez való alkalmazkodásban 

7. eset: Egyedülálló homoszexuális férfi 

majdnem teljesen megvakult betegsége 

következtében. Azt mondta, nem tudja hogyan 

birkózzon meg az új helyzettel,  a szexualitás 

területét is beleértve. Hogyan kellene 

ismerkednie? Ehhez még hozzájárul, hogy 

korábban pusztán külső alapján választotta 

partnereit. 

 

A szexuális alkalmazkodás problémái akkor 

jelentkeznek, ha egy személy vagy egy pár a 

szembesülés első időszaka után képtelen egy új 

szexuális egyensúly megteremtésére 

kapcsolatukban. Kommunikációs nehézségek vagy 

egy elnyomó norma- és értékrendszer szintén 

gyakran gátolják ezt a folyamatot. Minél 

szegényesebbek és rugalmatlanabbak egy pár 

szexuális szokásai, rendszerint annál nehezebben 

képesek önállóan alkalmazkodni az új helyzethez. A 

párok gyakran mind szexuális tevékenységeik fajtáit, 

mind a kezdeményező fél személyét illetően 

változtatásokra kényszerülnek. Valószínű, hogy az 

együttlétek több előkészületet igényelnek majd és 

ezáltal veszítenek spontaneitásukból, ha a felek 

egyike mozgáskorlátozott. A spontaneitás 

csökkenése gyakran nagyobb problémát okoz a pár 

szexuális életében (Sipski, 1997). 

 

Gyakorlati szexuális problémák 

8: eset: A nő csak kézi ingerlés útján képes 

orgazmust elérni. Partnere stroke okozta 

féloldali bénulása és fáradékonysága 

következtében nem képes többé ilyen módon 

kielégíteni. A problémát a pár sikeresen 

orvosolta egy vibrátor beszerzésével. 
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A szexualitás területén is igaz, hogy a gyakorlati 

problémák praktikus megoldásokat követelnek. Sok 

ember számára azonban nehézséget okoz ez a fajta 

tárgyilagos hozzáállás e területen. A testi 

betegségek rendszerint számos gyakorlati 

nehézséggel járnak, s ez a szexualitás területén is 

igaz. A folyamatos fáradtság és enerváltság arra 

kényszerítheti a betegeket, hogy pihenőket 

tartsanak vagy reggel éljenek szexuális életet. A 

viszonylag gyakran jelentkező vizelettartási 

problémákat a legtöbben nem találják erotikusnak. 

Ráadásul sokan nem élnek olyan praktikus 

megoldásokkal, mint matracvédő használata, vagy a 

szex előtti ivástól való tartózkodás (Jans & 

Vansteenwegen, 1999; Sipski, 1997). 

 

A szexuális integráció nehézségei 

9. eset: 31 éves, születési komplikáció 

következtében lebénult fiatal nő. Szexuális 

tapasztalata nincs, sem partnerrel, sem 

önkielégítéssel. Miután megnéz néhány 

erotikus filmet a televízióban, érdeklődés 

ébred benne saját szexualitásával 

kapcsolatban. A filmek nézése közben számára 

addig ismeretlen érzéseket tapasztal meg, 

melyekkel azonban nem tudja mit kezdhetne. 

Ezen felül nem érti, milyen viszonyban 

állhatnak a tévében látottak a házasságon 

belüli szexuális élettel. A kérdéssel kapcsolatos 

zavarát végül a megfelelő szexuális 

felvilágosítás eloszlatta. Mi több, hamarosan 

saját szexualitása felfedezésébe kezdett. 

Beszélgetéseket folytatott barátnőivel 

tapasztalataikról, erotikus irodalmat kezdett 

olvasni és megtanult maszturbálni, élményeit 

és kétségeit pedig rendszeresen megosztotta 

egy szexológussal. 

 

A szexuális integrációval kapcsolatban mind az öt 

korábban tárgyalt probléma felmerülhet, jól lehet 

más kontextusban, s különösen azok esetében 

válhat problematikussá, akik a pubertáskor alatt 

váltak mozgáskorlátozottá, hisz ilyenkor a testi 

problémák megzavarják a normális szexuális 

fejlődést. Ennek eredményeként az érintettek 

gyakran egy későbbi életszakaszban kényszerülnek 

társas szexuális kompetenciáik kifejlesztésére.  

 

Ebben több tényező is szerepet játszhat. A 

veleszületett vagy fiatal korban szerzett 

fogyatékossággal élők gyakran lemaradnak 

kortársaikhoz képest szociális kapcsolatok 

tekintetében. Ennek eredményeként gyakran nem 

alakítanak ki párkapcsolatokat és tesznek szert 

szexuális tapasztalatra tinédzserkoruk folyamán. 

Ehhez hozzájárul, hogy ezeket a fiatalokat gyakran 

„aszexuálisnak” látja környezetük, olyanoknak 

akiknek mindez egyszerűen „nem való”. Emellett a 

szülők is hajlamosak óvni fogyatékkal élő 

gyermeküket a párkapcsolatok és szexualitás 

világától. Egyes szülők és segítők egy bizonyos 

szűklátókörű, „jobb ezt nem bolygatni” hozzáállást 

tanúsítanak. Ezen fiatalok túl kevés tájékoztatást 

kapnak a szexuális erőszak felismerése és a 

biztonságos szex kérdéseiben (Meihuizen de Regt, 

2000; Sipski, 1997). Ezen csoport szexuális 

felvilágosítása hiánya következtében a fogyatékkal 

élő fiatalok különösen védtelenek a szexuális 

nehézségekkel és visszaélésekkel szemben. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy mivel ezen csoport 

körében késleltetett párkapcsolati és szexuális érés 

jellemző, ilyen jellegű problémáik is csupán 20-as, 

30-as vagy 40-es éveikben kerülnek felszínre. 

Hogyan segíthet egy (rehabilitációval foglalkozó) 

szexológus szakember a krónikus betegséggel vagy 

testi fogyatékkal élő embereknek szexuális 

problémáinak megoldásában? 

A szexológusok nagy része – mégha nem is 

rendelkeznek egészségügyi képzettséggel – jóval 

többet segíthet egy mozgáskorlátozott embernek 

szexuális problémái megoldásában, mint 

gondolnánk. Az első, és legfontosabb a 

szexualitásról való nyílt párbeszéd képessége. 

Gyakori ugyanis, hogy a szexológus az első személy, 

akivel egy sérült ember részleteiben megosztja 

szexuális nehézségeit. A szexológus nyitott, 

elfogadó attitűdje felszabadító lehet olyan 

személyek számára, akiknek az őket körülvevő 

segítő szakemberek mellett sincs senkije, akivel 

szexuális témákról beszélhetne (Bancroft, 1997; 

Hawton, 1990; IJff, 1997).  



 
 

Felnőttképzők kézikö  

www.bodyproject.eu 
 

127 
 

A mozgássérült személyek szexológiai 

kórtörténetének kiindulópontja a szexualitás bio-

pszicho-szociális modellje. Fontos, hogy a 

szexológus ezt szem előtt tartsa, s ne feltételezzen 

minden esetben közvetlen oksági kapcsolatot a 

krónikus fizikai állapot és a szexuális problémák 

közt. Néha a páciens vagy valamely más érintett fél 

az, aki a szexuális problémáról kizárólag a fizikai 

betegség vonatkozásában gondolkodik. A fizikai 

betegség bio-pszicho-szociális hatásainak vizsgálata 

mellett szükséges, hogy a szakember a fizikai 

betegség tünetein túl is minden, a szexuális 

probléma szempontjából releváns információt 

összegyűjtsön. Ilyen például a páciens korábbi 

szexualitásáról alkotott világos kép, mely 

elengedhetetlen a probléma megfelelő 

értelmezéséhez és a kezelés kialakításához 

(Bancroft, 1989; Lange, 2000; IJff, 1997). Hasznos 

lehet továbbá tájékoztató jellegű beszélgetést 

folytatni a pácienssel a szexualitás általános 

kérdéseiről és kapcsolatáról az adott betegséggel 

vagy fogyatékossággal. Fontos szem előtt tartani, 

hogy az ideális szépséggel és szexuális 

teljesítménnyel kapcsolatos társadalmi elvárások a 

krónikus betegséggel vagy fogyatékkal élő 

emberekre még nyomasztóbban hatnak  (Hawton, 

1990; Hengeveld & Brewaeys, 2001; van Lankveld, 

1999; IJff, 1997). 

A pontos elemzés gyakran meglepően egyszerű 

gyakorlati megoldásokhoz vezet. Ilyen például 

egyensúlyzavarok esetén új, biztonságosabb 

pozíciók keresése, női orgazmuszavarok esetén egy 

vibrátor beszerzése, vagy kimerültségből adódó 

problémák esetén a reggeli szeretkezések 

preferálása. Egyesek maguk is képesek eljutni ezekig 

a kézenfekvő megoldásokig, míg másoknak 

segítségre van szükségük. A szexológusnak más 

klienseikhez viszonyítva még nagyobb mértékben 

kell képzelőerejükre támaszkodnia ezen  

célcsoporttal dolgozva, hogy elképzelhesse, milyen 

hatással lehet az adott testi probléma az egyén 

szexuális életére. Ez a fajta megértés 

elengedhetetlen a hatékony kezeléshez. 

A célcsoport problémái nem ritkán igen intenzív 

terápiás munkát igényelnek. Bár a testi betegség 

fontos tényező, gyakran mégsem szolgál megfelelő 

kiindulópontként a tanácsadáshoz. A partner 

részvétele a terápiában általában javallott, akár már 

a diagnózis felállításának fázisában (Annon & 

Robinson, 1978; Hengeveld & Brewaeys, 2001; 

Sipski, 1997). 

  

A terápiás intervenció időpontját meghatározza a 

betegséghez kötődő gyászfolyamat üteme. A 

veszteség szexuális vetülete általában sem az azt 

elszenvedőben, sem az őt segítő szakemberekben 

nem válik tudatossá, és pontosan emiatt rendkívül 

fontos, hogy valaki felvesse azt. Azon orvosok, 

pszichológusok, szexológusok, akik egy épp 

veszteségeit gyászoló ember merevedési zavarára 

gyógyszert írnak fel többnyire súlyosan 

melléfognak.  

A szexológiai rehabilitáció első lépése annak 

elősegítése, hogy a páciens elérje a betegsége 

állította korlátokhoz mérten legkielégítőbb szexuális 

működés szintjét (Rol & Bender, 1996). A krónikus 

betegséggel vagy mozgáskorlátozottsággal élő 

felnőttek többnyire már kialakult vonatkoztatási 

rendszerrel rendelkeztek a szexualitással 

kapcsolatban, s ennek viszonylatában élik meg 

veszteségüket. Az alkalmazkodás folyamatát segíti 

elő és irányítja a (rehabilitációs) szexológus. A 

terápia célja első sorban a veszteség feldolgozása, 

másodsorban a lehetőségek feltérképezése. Ehhez 

elengedhetetlen az új egyensúly elérésének útjában 

álló pszicho-szociális akadályok felismerése és 

leküzdése. 

Az olyan személyek, akiknél a szexuális integráció 

folyamata még nem zajlott le, még nem 

rendelkeznek az alapokkal. Esetükben tehát a 

terápiának az alapoktól kell indulnia, s több lesz 

mint „felkészítés”, amennyiben a terapeuta feladata 

a kliens bátorítása, szexuális felvilágosítása, 

szexuális fejlődése szükséges előfeltételeinek 

megteremtése. Izraelben fiatal, egyedülálló, sérülés 

következtében mozgássérültté vált katonák 

terápiájában hivatásos szexuális partnerek 

alkalmazásával gyorsítják ezt a folyamatot (Aloni, 

Dangur, & Chigier, 1994). 

Ha a rehabilitációs központban több területen kínál 

terápiás segítséget, az komoly hozzáadott értéket 

képvisel a kezelés komplexitását illetően. Egy 
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mozgásterapeuta például hasznos segítséget adhat  

a sérülésspecifikus eszközök beállításában és 

használatában, míg a rehabilitációt vezető orvos 

komplex tájékoztatással szolgálhat a betegség fizikai 

vonatkozásaival kapcsolatosan. 

Minden szexológus számára hasznos lehet egy olyan 

szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, melyhez 

szükséges esetekben kiegészítő szakértői 

segítségért fordulhat. Pszichoterapeuták, 

mozgásterapeuták, neurológusok, inkontinenciával 

foglalkozó szakemberek rendszerint elérhetőek egy-

egy rehabilitációs központban, és gyakran 

magánpraxisban is. Emellett mind több kórház állít 

össze különböző betegségekre specializált 

munkacsoportokat, melyek szakterületei között 

szerepelnek a szklerózis multiplex, ízületi 

problémák, érrendszeri betegségek, cukorbetegség, 

agysérülések stb. Ezen csoportokból azonban 

rendszerint hiányzik a szexológusi szakértelem. 

 

A szexológus részéről elengedhetetlen némi 

kreativitás abban, ahogyan a hagyományos 

módszereket a szomatikus panaszokhoz igazítja. Az 

érzéki fókusz gyakorlatok kitűnően példázzák ezt. 

Ezen gyakorlatok során az érzékelési képesség 

zavarával küzdő személyek testük új erogén zónáit 

fedezik fel. Sok ember ma is igen merev norma- és 

értékrendszer szerint viszonyul a szexualitáshoz. A 

kognitív viselkedésterápia módszerei e merev 

gondolkodásmódok felülvizsgálatával igyekeznek 

segíteni az egyéneket a betegségük teremtette új 

helyzethez való alkalmazkodásban. Ezen terápiák 

központi témái általában a kommunikációs 

problémák, valamint az általuk generált félreértések 

feltárása. Párok esetében általában ezekből erednek 

az alkalmazkodás nehézségei. A terápiás tükör 

lehetőséget ad rá, hogy a párok tudatos döntéseket 

hozzanak arról, mit kívánnak szexuális életük 

érdekében megtenni a megváltozott körülmények 

között (Hawton, 1990; Hengeveld & Brewaeys, 

2001; van Lankveld, 1999; Luyens, 1996; Schnarch, 

1991; IJff, 1997).   

Diszkusszió 

 

A krónikus betegséggel vagy szerzett fizikai 

fogyatékkal élő emberek több okból is különösen 

sebezhetőek a különböző szexuális problémákkal 

szemben, melyeket a személyi segítők gyakran 

képtelenek megfelelően azonosítani. Ebben nagy 

szerepe lehet az előítéleteknek. Emiatt oly gyakori, 

hogy mielőtt a páciens eljut egy szexológushoz, 

általában már több alkalommal kísérelt meg – 

sikertelenül – más területen dolgozó segítőkhöz 

fordulni kérdéseivel, akik általában olyan indokokkal 

hárítják el a segítségnyújtást mint, hogy a kliensnek 

„úgysincs partnere”, „túl idős ehhez”, „nem akar 

gyereket vállalni” vagy „egyébként sem lenne 

alkalma szexuális életet élni”. Pedig ha 

megkérdeznék őket, a sérült emberek többsége 

világosan meg tudja fogalmazni, miért oly fontos 

számukra a szexualitás, hogy készek lennének egy 

személyi segítővel beszélni egy ilyen kényes 

témáról. 

Jelenleg Hollandia 25 rehabilitációs központjából 

csupán 4 kínál szexológusi tanácsadást, a kórházak 

szexológiai rendelései azonban rendszerint kínálnak 

ellátást a célcsoport számára. Emellett 

feltételezhető, hogy egy magánrendelést folytató 

szexológus csupán a véletlennek köszönhetően 

találkozik egy-egy mozgáskorlátozott személlyel 

praxisa során. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy a 

szolgáltatások nem fedik le megfelelően ezt a 

rendkívül sokszínű, 2 millió fős csoportot. 

A kérdés az, elegendő hozzáféréssel rendelkeznek-e 

a krónikus egészségi állapotú emberek a szexológiai 

ellátáshoz. E hozzáférést meghatározza az adott 

személy egészségi állapota, anyagi helyzete, 

személyisége. A szexológusok szakértelmükkel sokat 

tehetnek a csoportért. Ha egy nem szexológus 

végzettségű személyi segítő nyitott a terület iránt, 

szintén hozzájárulhat a folyamathoz, mely a 

páciensek számára – fizikai állapotuk mellett is – a 

szexuális egészséghez vezet. 

 

Magyar fordítás: Puskás Éva 
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A fogyatékosság az iszlám kultúrában 

Inge Huysmans 

 

A különböző kultúrák gyakran eltérő módon gondolkodnak a fogyatékosságról. Egyes kultúrák 

gyenge, segítségre szoruló személyekként tekintenek a fogyatékkal élőkre, esetleg ,,isteni 

ajándékként” vagy épp ellenkezőleg, súlyos szégyenként, míg mások normális, az egészségesekkel 

egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkező individuumokként. Fontos azonban számításba 

vennünk, hogy a mód, ahogyan az adott kultúra a fogyatékos emberekre tekint, nagyban 

meghatározza e csoport szokásait, magatartását.   

 

 

A fogyatékosság és az egyén értéke  

Azok a családok, melyek fogyatékos gyermeküket 

,,isteni ajándéknak” – s ebből kifolyólag 

különlegesen értékesnek – tekintik gyakran 

elkényeztetik őt, ami gyakran akadályt jelent 

rehabilitációja szempontjából. A szülők, akik 

gyermekük helyett elvégzik azon dolgokat is, 

amelyeket elsajátíthatna – legyen szó akár önálló 

öltözködésről, étkezésről vagy játékról – akaratlanul 

is csökkentik annak esélyét, hogy egy napon az 

állapotához mérten lehető legfüggetlenebb és 

önállóbb életet élhesse. 

Az iszlám tanítása szerint a fogyatékos emberekhez 

szeretettel kell fordulnunk. Ez abból az elvből ered, 

miszerint a gyengéket – legyenek betegek, idősek 

vagy épp gyermekek – mindenkor több szeretettel 

és támogatással kell körülvennünk, mint az erőseket 

és egészségeseket. Ennek a gondoskodó 

szeretetnek azonban sosem szabad olyan 

mértékűvé válnia, hogy a másik személyt függővé 

tegye, önállóságától megfossza. Az iszlám kultúra 

nagyra értékeli az önállóságot. 

Egyesek családi szégyenként tekintenek sérült 

gyermekükre, s legszívesebben eltitkolnák létét a 

külvilág elől. Ez abból a téves meggyőződésből ered, 

miszerint a fogyatékkal élő emberek egyszersmind 

alsóbbrendűek is. Az iszlám szerint azonban nem a 

fizikai erő vagy a vagyon határozza meg egy ember 

értékét, csupán szíve tisztasága és tettei. 

 

Orvosi kezelés  

Egyes muszlimok a modern orvoslással szemben 

előnyben részesítik a hagyományos gyógyítás 

módszereit, melyeket összefoglaló néven ,,iszlám 

gyógyításnak” neveznek. E hagyományos gyógyítási 

eljárásrend eszközei gyógyító imák, a Koránból való 

felolvasás, gyógyító amulettek és ördögűző 

szertartások. A hívők körében előfordul, hogy 

visszautasítják az orvosi kezelést, mert hitükkel 

összeegyeztethetetlennek ítélik azt. Ehhez 

hozzájárul az a hit, miszerint minden Allah kezében 

van, a gyógyítás tehát egyedül az ő kiváltsága. Az 

iszlám eredeti meghatározása alapján azonban az 

„iszlám gyógyítás” igen tág fogalom, s valójában 

szinte minden modern gyógyászati eljárás megfelel 

kritériumainak. 

Jellemző, hogy a muzulmán hívők gyakorta túlzó 

elvárásokkal viseltetnek az orvosi kezelésekkel 

szemben, azt feltételezve, hogy minden betegség és 

állapot gyógyítható. Ez abból a meggyőződésből 

fakad, hogy Allah, a Gyógyító számára semmi sem 

lehetetlen.  

Mohamed próféta szavaival: ,,Allah nem teremtett 

olyan betegséget, melynek ne teremtette volna 

meg orvosságát is *…+ ezt egyes emberek ismerik, 

mások nem.” A gyógyíthatatlan betegségek és 

fogyatékosságok léte így nem áll ellentmondásban 

Allah, a Gyógyító képével. Csupán annyit jelent, 

hogy ezek gyógymódja még nem ismert. 
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Házasság 

Egy Törökországban és Marokkóban végzett, értelmi 

fogyatékos gyermekek családjait vizsgáló kutatás 

szerint a sérült gyermekek szülei között nagyon 

gyakori a vérrokonság: a szülőpárok fele között 

rokonsági kapcsolat van, harmaduk pedig egymás 

első unokatestvérei. Azon családok körében, melyek 

tagjai hosszú időn át egymással házasodtak, a 

súlyosan fogyatékos gyermekek születésének 

kockázata mintegy 20 %-kal meghaladja az egész 

népesség körében megfigyelt értéket.  

A rokonok közti házasodás kérdése az iszlám 

hagyományban a kezdetektől vita tárgyát képezte. A 

hívek ma egységesen egyetértenek abban, hogy 

semmilyen házassági gyakorlat nem támogatandó, 

amely a felek bármelyike vagy születendő 

gyermekeik számára egészségügyi kockázatot jelent. 

Bizonyos vallási előírások egyébiránt megkövetelik, 

hogy az endogám (rokonok közötti) házasságokat 

orvosi kivizsgálás előzze meg. 

Felmerül továbbá a fogyatékos emberek 

házasodásának kérdése. A muzulmán kultúrákban 

gyakori, hogy a fogyatékkal élő emberek számára 

családjuk házasságot szervez. Meggyőződésük 

szerint ugyanis a házasság gyógyító hatású. 

„Minden rendbe jön majd, ha megházasodsz!” – 

mondogatják gyakran családtagok és barátok. A 

jövendő házastárs ráadásul segítséget nyújt majd a 

családnak a fogyatékos személy gondozásában 

Nincsenek konkrét vallási előírások a fogyatékkal 

élő emberek kiházasításával kapcsolatban, ám 

számtalan fontos szempont kerül mérlegelésre. 

Ezek közül első a sérültség mértéke. Ennek 

jelentősége az iszlám törvénykezés központjában 

álló egyenlőség elvéből fakad, melyet mindenkor 

szemelőtt tartanak, mikor egy házasság 

elfogadtható voltáról születik döntés. A 

házasulandó felek beleegyezése szintén 

elengedhetetlen. A jövendőbeli férjet vagy feleséget 

mindenkor teljeskörű és őszinte tájékoztatás illeti 

meg jövendőbelije állapotával kapcsolatban.  

Mohamed Ghaly története megmutatja, hogy 

bizonyos szituációkban az iszlám hívők gyakorta 

sokkal inkább az aktuális közvélekedésnek 

megfelelően, mint vallásuk előírásai szerint 

cselekszenek. A gyógyászati etikára vonatkozó 

iszlám vallási források szűkössége nagyban 

megnehezíti a muzulmán vallású fogyatékos 

emberekkel vagy sérült gyermeket nevelő muszlim 

családokkal foglalkozó szakértők dolgát, hiszen a 

segítő szakmákban alapvető elv a más vallások, 

kultúrák tiszteletben tartása. Dr. Ghaly azt javasolja, 

hogy szükséges esetekben a szakemberek bátran 

forduljanak tanácsért egy jól képzett imámhoz vagy 

a területen jártas iszlamológus szakértőhöz. 

 

Magyar fordítás: Puskás Éva 
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MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK 

 
 

 

 
 

TABU 
Egy történet felhangokkal 

A gyakorlat célja Az embert, a személyt lássuk, ne a fogyatékot! Előítéletek leépítése.  

Nyerhető készségek Fokozottabb tudatosság, előítéletek leküzdésének képessége 

Gyakorlat:  Mindenki körben leül. Mindenkinél van egy zöld és egy piros papír.  

 A fogyatékkal élő facilitátor elmeséli a történetét. Eközben egyes 

résztvevőknek állításokat fogalmaz meg, amire nekik pro vagy kontra 

érveket kell mondaniuk.  Van, akit megkérdez, hogy miért ezt választotta. 

 Mindenki aktívan részt vesz ebben a feladatban. 

 

A Tabu gyakorlat vezetője egy mozgáskorlátozott tréner. 

 

A tréner beszél az életéről, ami nem sokban különbözik egy olyan emberétől, aki 

fogyaték nélkül él.  Ennek ellenére ez a rész sok ember számára mégis revelatív 

hatású.  Az állítások lehetőcé teszik, hogy nyitott vita alakuljon ki a csoportban. 

 

Ez nem csak egy hallgató-előadó jellegű csoport, a vezető mindent megtesz, 

hogy élővé, aktívvá tegye a beszélgetést.  

 

Ebben a feladatban teljes részvételt és interaktivitást várunk a résztvevőktől. 

Egyszerre szeretnénk ezzel a gyakorlattal információt közvetíteni, érzékenyíteni 

és motiválni. Szeretnénk egy pozitív és reális képet is megmutatni a fogyatékkal 

élőkről.    

 

nem könnyű fogyatékkal élni, de ez nemcsak kihívás, hanem lehetőség és új 

vágyak is.  

 

Példák a fizikai fogyatékkal élő facilitátor résztvevőknek címzett állításaira: 

 A fogyatékkal élőknek mindenhova el kellene tudni jutniuk? 

 Én tudnék családot alapítani egy fizikai  fogyatékkal élő partnerrel.  

 Én nem tudnék fogyatékkal élni. 

 A mozgáskorlátozottaknak nem kellene, hogy járjon pénzügyi 

támogatás. 

 A fogyatékkal élőket patetikusnak tartom. 

 A melegek és a migránsok is fogyatékosok. 

 Kellene, hogy legyen gyereke a fizikai fogyatékkal élő embereknek? 

 Bele tudnál szeretni valakibe, aki fogyatékkal él?  

 

Összegzés: Van egy képünk a fogyatékkal élő emberekről. Ez a kép gyakran nem pozitív. 
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Gyakran rögzítjük a képet a fogyatéknál, de ettől nem látjuk az embert.  
mennyire kultúra függő az, amit látunk? Van szerepe a nevelésnek abban, ahogy 
ez a kp változik? 

 Miért nem tekintünk mindenkit személynek? 
 Ezután a képzés után már képesek leszünk meglátni a személyt is a 

fogyatéka mögött? 
 

Eszköz áttekintő 
létszám Bármekkora csoport 

anyagok: Székek 

időtartam 120 perc 

*Introduction - Why taboo? History of the project [10 minutes] 

*Testimony Taboo [1hr] 

*Reflection [10 min] 
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A BODY test koncepciója 

Ha a klasszikus nyugati megközelítést vesszük alapul, akkor a test 

valami „természetes” és „fixen adott” struktúra. Ebben a 

megközelítésben a testtel foglalkozó természettudományok 

objektívnek tekintett tudást közvetítenek, és a testben 

manifesztálódó emberi tevékenységeink, mint az alvás, evés vagy 

tisztálkodás univerzálisnak tekintendők. Ezzel ellentétben ha a testet 

interkulturális szemszögből vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a test fogalmai 

kultúráról kultúrára változnak. Sőt, az adott társadalmakon belül, szubkultúrákban, 

a különböző társadalmi, etnikai, vallási csoportokban is más és más hatásokkal 

találkozhatunk, amelyek befolyásolják az adott csoportok testtel kapcsolatos 

felfogásait.  

A BODY projekt szeretne betekintést adni abba, hogy a test hogyan működik 

kulturális vászonként visszatükrözve a társadalom értékeit és normáit és 

mindeközben az egyének, a test „tulajdonosai” által új definíciókat és jelentéseket 

nyerni.  Végezetül az interkulturális megközelítés nemcsak azt teszi lehetővé, 

hogy megismerjük az emberi test más és más jelentését kultúránként, de azt is, 

hogy egy adott kultúrán belül hogyan legyünk képesek a testtel kapcsolatos 

fogalmainkat árnyalni, és ha szükséges, akkor újraértelmezni.   

                             

A 
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A TESTTEL KAPCSOLATOS KRITIKUS INCIDENSEK  
 

A kritikus incidensek kivonatos gyűjteménye 

 

 

Kutatási eredmények 
A kulturális különbségek hatása a TEST területén 

23 összegyűjtött incidens kapcsolódik a test témájához a többi, a gender, szexualitás, egészség és 

fogyatékosság kérdéseit érintő eseten felül. A következőkben ezeket az eseteket vesszük sorra témák 

szerint. 

 A non-verbális kommunikáció kódjai. A test kommunikációban betöltött szerepe 

kultúránként különböző. A direkt verbális kommunikációt előnyben részesítő társadalmakban a testbeszéd 

feladata a verbális mondandó követése, alátámasztása, hangsúlyozása. Mégis, a hangsúlyosabban 

,,kontextusgazdag’’ (Hall) kommunikációs stílusok esetében a testhelyzet, mimika és gesztikuláció 

fontosabbak lehetnek a verbális összetevőnél. Relatív fontosságuk ellenére a gesztusok hatalmas 

változatosságot mutatnak kultúránként (ld. Japán gesztus, Mo.). Ezek a különbségek különösen erősen 

éreztetik hatásukat az üdvözlési és búcsúzási rítusok tekintetében, mikor szerepük a kölcsönös tisztelet és 

elfogadás kifejezése. Az egyik fél képtelensége a másik gesztusainak megfelelő viszonzására ilyen 

szituációkban gyakran megtöri az interakció szimmetriáját és kölcsönös jellegét. A hasonló problémát 

tárgyaló kritikus incidensek narrátorai gyakran a másik fél udvariatlanságaként és tiszteletének hiányaként 

élik meg ezeket a helyzeteket.   

 

 Mozdulatok, ritmus. A használt mozdulatok repertoárja tekintetében a kulturális 

különbségek messze túlmutatnak az interakciók során használt gesztusokon (udvariassági szabályok, 

rituálék stb.). Valójában olyan nagyonis hétköznapi cselekvésekre is kiterjednek, mint a sétálás vagy az egy 

leejtett tárgyért való lehajolás (ld. Fenék, Fr.). Mivel hajlamosak vagyunk a számunkra megszokottól eltérő 

gesztusok mögött önkéntelenül is szándékosságot feltételezni, ezek a látszólagos apróságok gyakran válnak 

félreértések és feszültség forrásává. A Fenék című incidensben például a lehajlás mozdulatát értelmezi a 

narrátor tévesen érzékiként és közönségesként, míg a Bólintásban (Fr.)  a narrátor tévesen az interakció 

lezárásaként értelmezi partnere bólintását, mely valójában épp bátorítás volt a folytatásra. 

 

 Magánélet és integritás: az egyén személyes tere. Az incidensek egy jelentős része a 

személyes térhez kapcsolódik. A személyes tér mérete meghatározza, hogy tudattalanul milyen fizikai 

távolságot kívánunk fenntartani másokkal.  Az intim személyes kapcsolatok általában kisebb távolságot 

követelnek meg, míg a hierarchikus jellegűek rendszerint nagyobbat. A személyes tér tiszteletben nem 

tartása általában negatív képzeteket ébreszt: a túlzott különbségek gyakran akkor is nyugtalanítólag hatnak, 

ha nem vagyunk személyesen érintettek a szituációban. Az Erőszakos fiatal bevándorlókban (D) a narrátort 

sokkolja az osztálya fiatal férfi tagjai közötti gyakori és erőteljes fizikai kontaktus látványa. A testi fenyítés 

látványa szintén gyakran hat sokkolóan az egyén testi integritását fontos értéknek tekintő európaiak 

számára (ld. Testi fenyítés, Fr.). A formális és kötetlen viszonyok közötti átjárás is okozhat meglepetést és 

bizonyos fenyegetettség érzést. A Fürdőruhában (Fr.) a francia képzőnő tolakodásként éli meg, mikor egy 

résztvevő nő kölcsön próbálja kérni a fürdőruháját.  Egy ilyen jellegű szivesség kérése a higiéniás 

megfontolásokon túl is túlzottan intimnek hat, kapcsolatuk jellegéből adódóan. 
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 Tabuk. Minden kultúra világosan megrajzolja az általa udvariasnak és elfogadhatónak 

valamint helytelennek ítélt viselkedések közti határvonalat. A gender és szexualitás témáival foglalkozó 

szekcióban már találkozhattunk néhány erre vonatkozó példával. Ezen két területen kívül is léteznek 

azonban tabuk. Ezek jelentős része az étkezéssel (ld. Órán enni, Oo.) valamint a higiéniával (ld. Orrfújás, Fr.) 

foglalkozik. Közös ezen tiltásokban, hogy érvényességi területeik vannak: bizonyos terekben megengedett 

bizonyos cselekvések végrehajtása, másutt azonban nem. Más helyzetekben is létrejöhetnek azonban 

érdekes incidensek:  az Érintésben (Fr.) szereplő kínai látogatók nem veszik számításba, hogy Európában 

tilos a múzeumokban megérinteni a műtárgyakat. Ehhez hasonló a Padlón (Fr) incidens, melyben indiai 

látogatók egy csoportja ül le egy múzeumban a terem közepén a földre. 
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5. Milyen kultúraközi következtetések vonhatók le a felnőttképzéssel kapcsolatban? Melyek 
a fontos kompetenciák és készségek melyeket a képzőknek fontos elsajátítaniuk? 

a) TEST, EGÉSZSÉG, FOGYATÉKOSSÁG, GENDER, SZEXUALITÁS KULTÚRAKÖZI SZEMLÉLETE  

Az összegyűjtött kritikus incidensek igazolták eredeti feltevésünk, miszerint a test, egészség, 

fogyatékosság és szexualitás problematikus területeket jelenthetnek a kultúraközi érintkezés során: A 

kulturális különbségek igenis fontos szerepet játszanak ezeken a gyakran –tévesen- univerzálisnak vélt 

területeken. Megértettük továbbá, hogy a kulturális különbségek gyakran nem várt helyzetekben jelennek 

meg valamint, hogy mi, képzők is gyakran élünk át meglepetést vagy egyenesen kultúrsokkot és, hogy 

könnyen vonódunk be személyes szinten is  ezekbe a tapasztalatokba. Vegyük sorba ezeket a 

következtetéseket: 

Először is meg kell állapítanunk, hogy az összegyűlt incidensek sokkal több nem várt elemet 

tartalmaznak és általában véve színesebb képet mutatnak mint előzetesen feltételeztük: Egy incidensben 

egy dán nő él át kulturális sokkot egy muzulmán nő kihívó öltözéke miatt, egy másikban egy francia képzőt 

sokkol a fesztelenség, mellyel japán feletesse és kollégái tréfálkoznak a testsúlyán. Elmondható, hogy sok 

kultúrsokk történet gyökeresen eltért azon előzetes elképzeléseinktől, vajon ki és mi lehet sokkoló és vajon 

kinek a számára. 

 

A második konklúziónk a trénerek önképéről és magukkal szembeni, kulturális nyitottsággal és 

rugalmassággal kapcsolatos elvárásairól szól. Hiszen mindenki máshoz hasonlóan a képzők gondolkodása 

sem mentes a sztereotípiákat és előítéleteket mozgósító kognitív automatizmusoktól. A szépséggel, 

sérültséggel vagy akár a feminista értékekkel kapcsolatos tudattalan előítéleteink gyakran olyan 

szituációkban törnek elő, melyekben ezek az értékek valamilyen módon megkérdőjeleződnek. Ezen 

élmények annál sokkolóbbak, minél kevésbé vagyunk tudatában saját előítéleteinknek. 

A kulturális sokk élménye mindig többet jelent, mint egy a sajátunktól eltérő kulturális mintázattal 

való találkozás okozta meglepetést; szinte elkerülthetetlenül saját értékeink, normáink, elvárásaink 

megkérdőjelezéséhez is vezet. Eseteink tanulmányozásakor azt találtuk, hogy a szexualitással, genderrel, 

testtel, fogyatékossággal és egészséggel kapcsolatos kultúrsokkok különösen hajlamosak személyes szinten 

is megérinteni az őket átélőket.  

 

b) KOMPETENCIÁK KÉPZŐK SZÁMÁRA 

A kulturálisan sokszínű környezetben dolgozók számára szükséges interkulturális kompetenciák 

meglehetősen pontosan meghatározottak. Öt témánk alapos vizsgálata azonban lehetővé tette számunkra, 

hogy még pontosabban definiáljuk mely képességek, milyen tudás valamint attitűdők lehetnek hasznosak 

ezen területeken.  

 Negociálás: a különbség túlértékelése vagy tagadása helyett a diverzitással kapcsolatos 

helyes attitűdök megtalálása 

A diverzitással kapcsolatban nincs egyetlen, üdvözítő út. Kritikus incidenseink megmutatták, hogy néha épp 

a különleges igényekhez való túlzott alkalmazkodni vágyás vezet a felek autonómiájának sérüléséhez (ld. 

Jégtörés, Oo.). Egy trénernek tehát szüntelenül mérlegelnie kell milyen mértékben veszi figyelembe egy-egy 

résztvevő speciális igényeit, ügyelve rá, hogy ne redukálja az illető személyt sérültségére. 

 Figyelni 
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A rendelkezésünkre álló legfontosabb eszköz a megfigyelés, néha csupán a non-verbális jelekre 

korlátozódva (ld. Bank, Oo.), ha olyanokkal dolgozunk, akiknek verbális kifejezőképessége bármilyen okból 

korlátozott.  

 Elvárások és akkulturalizáció 

Legyen szó akár migránsokról vagy más kisebbségekről, az adaptáció illetve akkulturalizáció sosem lineáris, 

automatikus vagy teljes. Megesik, hogy bizonyos, számunkra oly természetesnek, praktikusnak és 

,,fejlettnek” vélt értékek és normák mások számára megvalósíthatatlannak vagy egyenesen 

nemkívánatosnak tűnnek. Semmilyen esetben sem várhatjuk el másoktól az akkulturalizáció egy adott 

szintjét, bármennyi időt is töltöttek már el az adott kulturális környezetben. 

 Előítéletek, implicit sztereotípiák 

A sztereotípiák és előítéletek lebontása nehéz munka, mely végül is csupán azok tudatosulását és nem a 

tőlük való végleges megszabadulást ígéri. Saját, rejtett előítéleteikkel való szembesülés gyakran vezet 

csalódottsághoz és kimerítő önvádláshoz szakemberek esetében (ld. Transznemű, Mo., Újévi beszéd, B). A 

kutatások azonban már bebizonyították, hogy a sztereotipizálás és előítéletesség az emberi gondolkodás 

természetes jelenségei, kognitív automatizmusok. Működésük tudatalatti szinten hat és váratlan 

területekre is kiterjed. Ezek tudatosítása segíthet felmerülő előítéleteink kezelésében.   

 

 Saját identitás, autenticitás, a professzionális és magánélet szétválasztása 

Saját identitásunk bizonyos elemeinek feltárása erőforrást jelenthet interkulturális munkánk során. 

Szolgálhat továbbá partikuláris identitások elismerésére, támogatására is (pl. migránsok vagy kisebbségi 

identitású emberek körében). Személyes identitásunk védelme ugyanakkor megköveteli, hogy 

személyiségünk és magánéletünk bizonyos aspektusait ne fedjük fel. Általában annyit biztosan 

megállapíthatunk, hogy hasznos, ha megőrizzük nyitottságunkat és mérlegelési hajlandóságunkat azzal 

kapcsolatban, hol húzzuk meg határainkat, illetve, hogy milyen kockázatokkal vagy előnyökkel jár ezek 

esetleges kitolása, áthelyezése.  

KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A TEST TERÜLETÉN  

 

Belgium Dánia Franciaország Magyarország Olaszország 

 

Erőszakos fiatal 
menekültek 

A táska Roma szoknya Privát szoba 

Japán kézfogás Csókok Japán gesztus Ölelés 

Leves és vaj Érintés Órán enni 

A padlón 

Fenék 

Japán résztvevő 

Bólintás 

Fürdőruha 

Megölni egy 
méhet 

Csendes diákok  

Testi fenyítés 

Koedukált játék 

Pakisztáni pár 

Kézfogás 

Orrfújás 
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Kritikus incidens: „ORRFÚJÁS” 
 

Begyűjtő szervezet: Elan Interculturel, Franciaország, 2012 

Kulcsszavak: udvariasság, tabuk, testnedvek, higiénia 

Általános interkulturális MÁS 

x Nyelv-tanár 

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb. 

Az egészséghez és higiéniához való viszony, valamint az udvarias viselkedésről 

alkotott elképzelés különbségei. 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

A húszas évei elején járó francia nő egy dél-koreai katonai iskolában dolgozott 

francia nyelvtanárként. Már megtapasztalta milyen külföldön élni, mivel 

korábban tanított Indiában, városi és falusi környezetben egyaránt. Érdekli az 

interkulturalitás, az incidens idején rendszeresen írt cikkeket a Koreában átélt 

kultúrsokkjairól egy angol újság számára. 

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

A katonai iskola fiatal hallgatói. A narrátor az incidens idején nem ismerte a 

tanulók egyéni hátterét, de az volt a benyomása, hogy erősen tekintélytisztelők. 

Bár az iskolában többségben voltak a férfi tanulók, a francia nyelvcsoportban 

kiegyensúlyozott volt a nemek közti arány, köszönhetően annak, hogy a női 

hallgatók kiemelkedően nagy érdeklődést mutattak a francia nyelv iránt. 

A TÖRTÉNET ismertetése 

Franciatanárként dolgoztam egy dél-koreai katonai akadémián. Tél volt. Az óra a szokásos módon zajlott, 

bár észrevettem, hogy a tanulók nagy része megfázással küzd. Néhányuknak az orra is folyt. Ám egyikük 

sem használt zsebkendőt, inkább folyamatosan szipogtak. Olyannyira, hogy szabályosan nehezemre esett 

az órára koncentrálni. Végül elővettem egy csomag papírzsepkendőt, és megkíséreltem kiosztani őket a 

szipogó hallgatók között. Nagy meglepetésemre visszautasították a zsebkendőket, annak ellenére, hogy 

nyilvánvalóan szükségük lett volna rájuk. Folytattam hát az órát, bár reakciójuk erősen összezavart. 

Később elbeszéltem az esetet a részlegem élén álló parancsnoknak. Ő magyarázta el, hogy Dél-Koreában 

udvariatlanságnak számít nyilvánosan kifújni az orrunkat. Végül megértettem tehát tanulóim reakcióját és 

nagyon elszégyelltem magam. 

1. A TÖRTÉNET részletei 

Az incidens egy 25-30 fős tanulmányi órán zajlott le. A teremben több sorban, egy irányban álltak a padok. 

A narrátor az osztállyal szemben állt. Nagyjából egyidős volt a hallgatókkal és nem sokkal korábban 

kezdett az iskolában tanítani. A női hallgatók aránya kb. 30-40% volt. 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK 

Bosszantott mikor a tanulók nem voltak hajlandóak kifújni az orrukat, mivel udvariatlanságként 

értelmeztem a viselkedésüket. Aztán az első reakción túllépve arra gondoltam talán egyszerűen csak nincs 

náluk papírzsepkendő és, hogy talán megoldhatnám a problémát ha adnék nekik. Ám amikor ezt 

visszautasították összezavarodtam és kissé kényelmetlenül éreztem magam. Azonban még kínosabb 

érzésem támadt miután főnökömtől megtudtam az elutasítás okát. 
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3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé az elbeszélőben az incidens? 

Higiénia: A narrátor szerint az orrfolyás betegségek terjedéséhez járulhat hozzá. Számára a zsebkendő egy 

tiszta, diszkrét mód ennek megakadályozására. Nem csupán idegesítette tanulói szipogása, hanem kissé 

gusztustalannak is találta azt. 

Udvariasság: A higiéniai megfontolásokon túl a francia kultúrában a nyilvános orrfújás udvarias gesztusnak 

is számít. Egy diszkrét orrfújás lehetővé teszi ugyanis a náthás beteg számára, hogy zavartalanul 

végezhesse tovább feladatát. 

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről? 

Enyhén negatív. A narrátort bosszantotta tanulói viselkedése. 

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez 

és végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek? (Hipotézis!) 

Koreában, ahogy a narrátor megtudhatta, udvariatlanságnak számít nyilvánosan kifújni az orrunkat. Ígyhát 

miként a narrátor udvariatlanságként élte meg diákjai viselkedését, úgy diákjai orruk nyilvános kifújását 

érezték volna annak. Ez az udvariassági kód a testi szükségletek a nyilvános térből való kizárásának 

igényéből fakadhat. A koreaiak valószínűleg a túlzott figyelemfelkeltéstől való félelmükből fakadóan 

tartózkodnak orruk nyilvános kifújásától. Számukra sokkal elfogadhatóbb figyelmen kívül hagyni ha csöpög 

az orruk, vagy szipogni amíg nincs alkalmuk félrevonulni, hogy feltűnés nélkül kifújhassák. 

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció? 

Igen, ez a tapasztalat arra késztette a narrátort, hogy megkérdőjelezzen egy általa korábban 

természetesnek tartott gyakorlatot. Látva, hogy az orrfújásra vonatkozóan az övétől szögesen eltérő elvek 

alkalmazhatóak mind higiéniai mind udvariassági szempontból, ráébredt milyen mértékben kulturálisan 

meghatározottak saját higiéniáról és udvariasságról alkotott fogalmai. Megértette milyen fontos, hogy 

tanárként ne kényszerítsen semmit diákjaira, még olyasmit sem, ami számára esetleg egyszerűnek vagy 

mellékesnek tűnhet, valamint, hogy mindig nyitott maradjon és megfelelően alkalmazkodjon az új 

kulturális kontextushoz, oly módon, hogy ne sértse meg azokat akikkel dolgozik vagy interakcióba lép. 

 

 

Kritikus incidens: „ÖLELÉS” 
 

Begyűjtő szervezet: CESIE, átszerkesztette az Elan Interculturel, 2012. 

Rögzítés időpontja és helye: Olaszország, 2009 

Gender 

 

Egészségügy 

 

Szexualitás Mozgás 

korlátozotta

k 

Általános 

inter 

kulturális 

Test/ 

fizikai 

sport 

MÁS 

x    x   

“Érzékeny zóna” Melyek voltak azok az érzékeny zónák, amelyek a kritikus incidens alapjául 

szolgáltak? (pl: szexualitás, társadalmi nemi szerepek, kor-öregedés, a testtel 

kapcsolatos felfogások, nem-verbális kommunikáció, stb.   

Különböző kultúrákból érkező emberek találkozásakor jellemzően felmerülő 

problémák: kölcsönösség, non-verbális kommunikáció (fizikai kontaktus, 

gesztusok, személyes tér) kérdései. 

A kultúr-sokk élményét 

átélő fél kulturális 

kerete 

Mik a jellemzői a kultúr-sokk élményét átélő elbeszélő kulturális értelmezési 

keretének? (a nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális 

orientáció, politikai értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

28 éves szicíliai nő. Heteroszexuális, élettársa egy szenegáli muzulán férfi. Maga 

hívő, ám nem templomjáró katolikus. Pszichológiát hallgat, emellett egy 
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nemzetközi civil szervezet alkalmazottja. 

A “sokkot okozó” fél 

kulturális kerete 

Mik a jellemzői a “sokkot okozó” fél kulturális értelmezési  keretének? (a 

nemzeti sajátosságokon túl / vallás , kor, nem, szexuális orientáció, politikai 

értékrend, valamilyen szubkultúrához tartozás, stb. ) 

24 éves brit férfi. A szicíliai Palermóban végez önkéntes munkát. Nem sokkal 

korábban érkezett. Szokatlan számára a viszonylagos zűrzavar és 

szervezetlenség, mely erősen eltér saját erősen szabálykövető szocializációjától. 

Viselkedése udvarias de kimért, távolságtartó. 

A TÖRTÉNET ismertetése 

A fiatal férfi szakmai gyakorlatra érkezett szervezetünkhöz. Megérkezésekor kifejezetten rémültnek és 

valamiképpen elveszettnek látszott. Én voltam a projektje koordinátora. Mivel nagyon megsajnáltam, 

igyekeztem barátságos fogadtatásban részesíteni és sokat beszélgetni vele. Ezen alkalmakkor észrevettem, 

hogy bizonyos kulturális szokásaink - különösen a kettőnk közötti fizikai tér tekintetében- bizony gyakran 

ütköznek egymással. A szicíliaiak ugyanis nagyon barátságosak és fizikailag közvetlenek, s gyakran ölelik 

meg egymást. Ígyhát –igyekezvén barátságos lenni- én is gyakran átöleltem őt. Meleg viselkedésem 

azonban nem, hogy nem segített számára túllépni kezdeti szorongásán, hanem még inkább sokkolta. 

Néhány hónap elteltével, mikor végre kezdett beilleszkedni és jobban érezni magát, képessé vált rá, hogy 

őszintén beszéljen nekem kezdeti szorongásáról, melyet a megtapasztalt kulturális különbségek keltettek 

benne s arról, hogy irányában tanúsított viselkedésem milyen mértékben zavarba hozta s egyenesen 

megakadályozta abban, hogy képes legyen őszintén beszélni az éppen átélt sokkról. Ezt követően még 

sokat beszélgettünk arról, hogyan vezethettek a köztünk lévő kulturális különbségek félreértésekhez. 

1. A TÖRTÉNET részletei 

Az incidens Szicíliában, Olaszországban történt. Mint már említettem, a félreértés az én részemről abból 

adódhatott, hogy nem vettem figyelembe mennyire új lehet Palermo valaki számára, aki Angliából 

érkezett, kezdve az eltérő éghajlattól, közlekedési szokásoktól a személyközi kapcsolatokon át az idegen 

nyelv által okozott sokkig. Elsősorban abban hibáztam, hogy nem vettem számításba, hogy meleg szicíliai 

vendégszeretetem milyen hatással lehet egy más kultúrából érkezőre.  

Ami őt illeti talán azt mondanám, hogy eleinte nem volt elég nyitott, és kissé túlságosan a köztünk lévő 

különbségekre koncentrált az új élmények felfedezése helyett. 

2. ÉRZELMI REAKCIÓK   

Frusztrációt éltem meg. 

Később azonban, mikor megoldottuk a félreértést úgy éreztem fejlődött az interkulturalitás tudatosságom. 

Az incidens hozzásegített, hogy átgondoljam, mit jelent külföldiként idegen országba érkezni, milyen 

nehézségekkel jár ez és megértettem, milyen kevéssé segít, ha hasonló helyzetekben mereven, 

reflektálatlanul ragaszkodunk szokásainkhoz.  

3. Milyen értékeket, normákat érintett / veszélyeztetett/ tett kérdésessé a narrátorban az incidens?  

Az emberekhez való viszonyomról alkotott alapvető elképzeléseimet érintette. Mindig is közeli 

kapcsolatban álltam a munkatársaimmal. Megértettem, hogy más kultúrákból érkező emberek különböző 

módokon teremtenek kapcsolatot és, hogy ez a mód esetenként lassabb és óvatosabb, mint az enyém.  

Kölcsönösség: A kultúrantropológiában a kölcsönösség fogalma jelöli az emberek informális cseréjét, 

legyen szó anyagi vagy immateriális javakról, munkáról vagy viselkedési cseréről. A déli kultúrákban a 

fizikai kontaktus a vendégszeretet és törődés jele. Mivel a kölcsönösség fontos szociális érték, a viszonzás 

hiánya könnyen válhat frusztráció forrásává. 

Non-verbális kommunikáció, az érzések externalizálása: Az érzelmek kimutatása általában véve pozitív 

megnyilvánulás, a másik személy elismerésének fontos jele déli országokban.  

Non-verbális kommunikáció, személyközi távolság (E.T. Hall): A megkövetelt személyes tér mérete 
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kultúránként változik. Ha túl közel lépünk egy másik személyhez, könnyen megsérthetjük személyes terét. 

Ez szorosan kapcsolódik a fizikai kontaktus szabályaihoz, melyek szintén kultúrafüggőek. A ,,meleg, 

impulzív” kultúrákban a fizikai kontaktus és az érzelmek kinyilvánítása fontos gesztusok, míg mások 

számára erősen kényelmetlenek lehetnek. 

4. Milyen kép alakult ki a narrátorban a másik szereplőről?  

Azt a kép alakult ki bennem róla, hogy valamiképpen furcsa, nem eléggé nyitott személyiség, aki nem 

élvezi az életet.  

5. Mik lehettek a másik fél/kultúra által képviselt értékek, normák, amik ehhez a specifikus helyzethez 

és végeredményben a narrátor sokk élményéhez vezettek ? (Hipotézis!) 

Sok minden hozzájárult, hogy kultúr-sokkot éljen át. A hozzá való, az általa megszokottnál bizalmasabb 

közeledésem zavarba hozta, amihez a személyemhez kötődő előítéletei is közrejátszhattak (kissé lököttnek 

tartott, azt hiszem). 

Non-verbális kommunikáció, személyes/szociális tér: Egy bizonyos személyközi távolság megtartása - 

különösen jövendőbeli kollégák esetében- elengedhetetlen. Bizonyos kultúrák szigorúan elkülönítik a 

személyes és professzionális szférákat. 

Verbális kommunikáció: Elsőbbséget élvez. Fontosak a világos, egyenes, szóbeli megfogalmazások. 

6. Felvetett-e, rávilágított-e bármilyen szakmai vagy általánosan a kulturális mássággal kapcsolatos 

kérdésre, problémára ez a szituáció?  

Igen. Egyikünk sem vette kellően figyelembe a köztünk lévő kulturális különbségeket és jellegzetességeket 

és azt, hogyan jelennek meg ezek a köztünk lévő munkakapcsolatban. Ő újabb ölelésektől való félelmében 

egy idő után kerülni kezdett, és nem kérte többé a segítségem a feladataiban, akkor sem, ha szükséges lett 

volna, én pedig nem találtam a módot, hogyan segíthetnék neki aktívabbá és együttműködőbbé válni. 

MÁS, EHHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ 

Hasonló félreértések gyakran előfordulnak. A fontos az, hogy figyeljünk a visszajelzésekre és az esetleges 

kritikára amik esetleg fontos dolgokra ébreszthetnek rá azzal kapcsolatban, milyen hatást vált ki másokból 

az a mód, ahogy közelítünk hozzájuk. El kell fogadnunk, hogy léteznek a más nézőpontok is sajátunkon 

kívül és, hogy az ezzel kapcsolatos érzékenység szüntelen odafigyelést és munkát igényel részünkről. 
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JÓ GYAKORLATOK – KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A TEST TERÜLETÉN 

 

 

Az alábbiakban bemutatott gyakorlatok csupán összefoglaló jellegűek,  

a teljes verzió letölthető angol nyelven 

Interaktív online eszközök az egészség témájához kötődő gyakorlatokhoz 

 

 
 

  FÓRUM SZÍNHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

Közösségépítés kis, hátrányos helyzetű magyar falvakban 

Magyarország 

 

E falvakban nincs közösségi összetartozás, a lakosok egymástól elszigetelten élnek, gyakran még a 

szomszédok sem érintkeznek egymással a hétköznapokban. A kommunikáció, párbeszéd és közösség hiánya 

konzerválja ezen falvak hátrányos helyzetét, és a fejlődés valódi akadályát jelenti. Egy nagyobb volumenű 

közösségépítési projekt részeként jött létre a Fórum Színház, mely: 

- előmozdítja a közösség formálódását; 

- teret biztosít a közös probléma- és konfliktusmegoldás számára; 

- segít a mindennapi kommunikáció sémáitól különböző, új kifejezsémódok felfedezésében. 

 

Kapcsolat: Szabó Vera, veronika.szabo@artemisszio.hu   

Weboldals: www.artemisszio.hu  

 

 ÉRZELMI FEJLŐDÉS  

Birmingham, Anglia 

 

A Gruntvig multilaterális program (LLP) keretében létrejött workshop célja, hogy az Európa számos 

országából összegyűlt résztvevőket segítse érzelmi intelligenciájuk fejlesztésében, valamint a kultúra az 

egyén érzelmi fejlődésére gyakorolt hatásának megértésében. 

Mivel a személyközi konfliktusok gyakran a kölcsönös megértés hiányából és a kommunikáció hibáiból 

erednek, a workshop különböző technikákkal igyekszik fejleszteni a résztvevőket kulturális kompetenciáit és 

az érzelmileg terhelt helyzettekkel való megküzdési képességét. 

 

Kapcsolat: Victor Allen, victor@mirrordt.co.uk  

Weboldal: www.mirrordt.co.uk   
  
 

 GESZTUSOK NYOMÁBAN  

Quimper, Franciaország 

 

A projekt a Patrick Le Doaré kortárs tánctársulat által 20 év munkájával kidolgozott mozdulatírás (writing in 
movement) technikán alapul. A technika alapja a test bevonása és általa egy személyes kifejezésmód 
kialakítása. A gyakorlatok alapját a különböző országokból érkezett résztvevők saját, testükhöz kötődő 
emlékei, gesztusai, viszonyulásai, mozdulatai jelentik.  
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A folyamat során minden gesztus, mozdulat értelmet nyer, világossá válik a mögötte megbúvó érzelem, 
szándék, személyes jelentőség. Ezáltal a mindennapi élet gesztusai egyedi, művészi jelentőségre tesznek 
szert.  
A test ilymódon egyedi nyelvvé válik, mely az önkifejezés eszköze. 
 

Kapcsolat : T.E.E.M, teem@orange.fr  

Weboldals : www.le-teem.fr  
 

 TESTTUDATOSSÁG 

Dánia 

Az alacsony szintű testudatossággal és korlátozott nyelvi kompetenciával rendelkező résztvevők nagyrészt 

nonverbális gyakorlatok során magasabb szintű testi tudatosságra tesznek szert. 

Kapcsolat: Susanne Lund Christiansen, info@SLC-trivsel.dk   

Weboldal: http://www.slc-trivsel.dk 

 

 

 BESZÉLJ A TESTEDDEL: MIGRÁNS NŐK DIVATBEMUTATÓJA 

Franciaország 

 

A Beszélj a testeddel! egy Emmaüs otthonban élő migráns 

nők számára szervezett divatbemutató. Szervezője az Au bout 

du monde színház 

rendezője, aki minden 

évben dráma kurzust tart az 

otthonban. A bemutató 

ötletét az a felfedezés 

adta, hogy az otthonban élő 

nők számára gyakran nagy nehézséget okoz testükkel, mozdulataikkal 

kifejezni magukat, sőt, sokan közülük kifejezetten szégyellik, takargatják 

testüket. Az előadás célja, hogy segítsen érzelmeik felszabadításában és testük ünneplésében.  

Kapcsolat: Guerin Philippe, Philippe.guerin732@orange.fr 

Weboldal:http://theatreduboutdumonde.fr/association_tbm.html 

 

 TÜNDÉRMESÉK ÉS TÁNC 

Franciaország 

 

A két napos workshop egy táncstúdióban kerül megrendezésre. Minden, teste szavak és történetmesélés 

által való felfedezése iránt érdeklődő résztvevő számára szabad a részvétel, előzetes tánctudástól, 

képzettségtől függetlenül. A gyakorlatok a mindannyiunkban élő szimbólumokkal, archetípusokkal 

foglalkoznak. A résztvevők mesékből merítenek inspirációt az önkifejezésre. A fizikai kifejezésmód növeli az 

önbizalmat, és hozzájárul egy pozitívabb testkép kialakulásához. A résztvevők a tánc nyelvén fedezik fel az 

emberi lét és kapcsolatok univerzális témáit. 

Kapcsolat: Iaro Rasoamiaramanana, iaroni@hotmail.com  
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ANTOLÓGIA A TEST TÉMÁIBAN 

 
Teljes antológia 

An anthology about the interface between culture, body and communication 
 

 

A testfelfogás kultúrák közötti perspektívája 

Stefanie Talley 

A cikk célja, hogy a történelmi, és kortárs példák széles választékán keresztül betekintést nyújtson a 

test és a kultúra közötti kapcsolatba. A szerző bemutatja a testfelfogásokban megmutatkozó 

legfontosabb kulturális különbségeket, és egyúttal azt is vizsgálja, hogy az adott kérdésben hogyan 

juthatunk el egy kultúraközi megközelítéshez. Végül pedig rámutat arra, hogy a test esetében 

hogyan változhat a természetesség fogalma a különböző kulturális kontextusok függvényében.  

 

Bevezetés 

 

Horace Miner antropológus a „Body Rituals of 

the Nacirema” című cikkében a nacirema  

csoport testtel kapcsolatos viselkedési formáit 

járja körül, melyeket – látszólag- egzotikusként, 

és idegenként ír le.  A nacirema népet Miner 

"csodák által vezéreltnek" nevezi. A cikk 

részletesen bemutatja a mindennapos 

rítusaikat, szokásaikat: a betegséget távol tartó 

házi oltárok használatától egészen a "szent-száj-

emberek" rendszeres látogatásáig:  

 

“… A naciremák szinte beteges rettegéssel és 

odaadással foglalkoznak a szájuk állapotával, 

ami szerintük természetfeletti hatással van 

minden társadalmi kapcsolatukra. Úgy vélik, ha 

nem végeznék a szájjal kapcsolatos rítusokat, 

fogaik kiesnének, ínyük vérezne, állkapcsuk 

összezsugorodna, barátaik elhagynák és 

szeretőik elutasítanák őket. Meggyőződésük az 

is, hogy szoros összefüggés van az orális és a 

morális jellemzők között. A gyerekeknek például 

azért kell rituálisan kiöblíteni a szájukat, mert 

ettől állítólag erősödik a morális tartásuk.  

A mindenki által végzendő mindennapos testi 

rítusok közé tartozik a száj-rítus. Annak ellenére, 

hogy ezek az emberek olyannyira féltik a 

szájukat, a rítusnak van egy, a beavatlan 

kívülálló számára visszataszító része. Mint 

elmondták nekem, a törzs tagjai a szertartás 

során egy kis köteg disznószőrt helyeznek a 

szájukba, bizonyos varázsporokkal egyetemben, 

és aztán a szőrköteget a szigorúan előírt módon 

mozgatják a szájukban.  

A privát jellegű száj-rítus végzése mellett az 

emberek évente egyszer vagy kétszer 

felkeresnek egy szent-száj-embert. Utóbbiak 

gazdag kelléktárral rendelkeznek: a 

legkülönfélébb fúrókkal, árakkal, kutaszokkal..”. 

- Horace Miner (1956) 

 

Csak a tanulmány végén derül ki, hogy a szerző 

tulajdonképpen a huszadik századi amerikaiakat 

nevezi nacirémáknak. Miner célja, hogy a 

nyugati kultúrákban normának számító 

fogmosás, és fogorvosi vizitek antropológiai 

tanulmányozásán keresztül rámutasson arra, 

hogy az általa bemutatott viselkedési formák 

ugyanúgy kulturálisan meghatározottak, mint a 

„távolinak” nevezett törzsek rítusai és szokásai, 

melyek elemzése hagyományosan az 

antropológiai tanulmányok középpontjában áll. 

A test minden kultúra esetében kapcsolatban 

van azzal, hogy az adott kultúrán belül mit 

tartanak normálisnak, szokatlannak, tilosnak, 
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vagy tabunak. Ahogy azt a szociológus Anthony 

Synnott a „The Body Social” című könyvében 

leírja, a test egyszerre szimbolizálja az egyént és 

a társadalmat. A test szerinte olyasvalami, ami 

egyszerre alany és tárgy: hiszen a testünk 

azonos velünk, ugyanakkor a testünket 

birtokoljuk is. Ezen kívül a test egyedi alkotás is, 

mind fizikailag, mind fenomenológiailag; 

mindezeken kívül pedig kulturális termék; ami 

egyéni és állami tulajdon egyszerre.  (Synnott 

2.) 

A most következő cikk célja az, hogy 

megközelítést adjon a kulturális normák 

fejlődésének folyamatáról, és ezek testen 

keresztül történő kifejeződésével kapcsolatban. 

Álláspontunk szerint a kultúra központi szerepet 

játszik a test megértésében, és a testi 

cselekvéseink meghatározásában.  A különböző 

kultúrákban megjelenő testi viselkedések, és 

gyakorlatok vizsgálatán keresztül a következő 

kérdésekre keresünk választ:  

• A test felfogását és használatát tekintve 

mik tartoznak a legjelentősebb kulturális 

különbségek közé?  

• Hogyan hatnak a meghatározó szerepű 

társadalmi normák ezekre a kulturális 

különbségekre? Hogyan hatnak a kulturális 

különbségek a kultúraközi interakciókra? 

• A test felfogása esetében hogyan 

tudunk közelebb kerülni egy kultúraközi 

megközelítéshez? 

A testtel kapcsolatos szakirodalom áttekintésén 

keresztül négy olyan kutatási irányvonalat 

ismertetünk, melyek megjelentek a test 

teoretikus vizsgálata körüli gondolat cserékben:  

- a test definíciói;  

- a test a különböző életszakaszokban;   

- a "cselekvő" test;  

- a test szabályozása.  

A felsorolt elméleteken túl - különböző 

etnográfiai tanulmányokat segítségül véve-, 

konkrét példákat hozunk arra, hogy a test 

felfogása hogyan változott a különböző 

korokban és kultúrákban. A nyugati, és más 

kultúrákból vett példákon keresztül 

megkérdőjelezzük azokat a testhez kapcsolódó 

feltételezéseket, melyeket általában magától 

értetődőnek vettek.  Végül pedig azt járjuk 

körül, hogy a kultúra maga hogyan befolyásolja 

a test felfogásával, használatával, és 

meghatározásával kapcsolatos megközelítési 

módokat.   

Rövid szakirodalmi áttekintés 

 

A test központi szerepet játszik az egyéni és 

kulturális identitások kommunikációjában, de 

ezt a tényt a társadalmi kutatások gyakran 

elhanyagolják. A klasszikus irányvonalat 

képviselő társadalmi elméletalkotók próbáltak 

túllépni az emberi viselkedés biológiai és 

fiziológiai magyarázatán, de a test emberi 

interakciókban betöltött szerepének vizsgálata 

helyett olyan elvontabb kérdésekre fókuszáltak, 

mint az osztály hovatartozás, a nemzetiség és a 

hatalom (Turner 33). Ezáltal az olyan 

megközelítések, mint a vallási hagyományok, a 

társadalmi szokások, és a kulturálisan 

elfogadott hiedelmek csak részleges, vagy 

esetenként semmilyen figyelmet nem kaptak 

ezekben az említett vizsgálatokban. (ugyanott) 

 

A test vizsgálata az 1970-es évektől kezdődően 

került a társadalomtudományi vizsgálatok 

középpontjába: a tudományos irodalomban 

ekkoriban nőtt meg az érdeklődés a testtel 

kapcsolatos kérdések iránt, ami több tényezőre 

is visszavezethető.  

A feminista mozgalom egyik célja a női test 

kizsákmányolásának megszűntetése volt: a test 

átpolitizálása pedig ennek a törekvésnek a 

részeként vált először jelentős kérdéssé. A 90-

es évek AIDS krízise, valamint az abortusz, és az 

eutanázia körüli etikai viták szintén 

hozzájárultak ahhoz, hogy a 

társadalomtudományokon belül nagyobb 

figyelem forduljon a testre. A testtel 

kapcsolatos kutatások fejlődését segítették 

azok a változó demográfiai tényezők is, melyek 
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az öregedéssel, és a növekvő etnikai 

diverzitással kapcsolhatóak össze. A fogyasztói 

kultúra, a test karbantartására szolgáló 

termékek, szolgáltatások és mindezek 

reklámozása számos iparosodott országban 

vezetett ahhoz, hogy a testet egyfajta 

„projektként” értelmezzék. Az érintett 

országokban megnőtt a technológiákra 

helyezett hangsúly aránya, az új jelenségek 

áthatották a testtel kapcsolatos hagyományos 

elképzeléseket, befolyással voltak a test és a 

technológia közötti korábbi határvonalakra, 

újabb és újabb témákat szolgáltatva ezzel a 

testtel kapcsolatos kutatásoknak.  (Turner 

1987:228).  

 

A terjedelmi korlátok miatt nem tudunk 

részletes áttekintést adni a testről szóló 

tudományos irodalomról, de érdemes legalább 

említés szintjén felsorolni azokat az 

elméletalkotókat, akiknek meghatározó 

szerepük volt a test kutatás kialakulásában.  A 

francia tudósok szerepe kiemelkedő a test 

szociológia fejlődésében. A Pierre Bourdieu által 

megalkotott “fizikai tőke” fogalom 

összekapcsolódik a test szimbolikus értékével, 

valamint azzal a kérdéssel, hogy a fizikai 

tulajdonságok hogyan használhatóak az egyén 

társadalmi státuszának emelése érdekében 

(Bourdieu 1978: 832). Foucault kutatásának 

központi témája a népességkontroll, mely a test 

valóságos leigázásán keresztül valósul meg. 

(1979). A filozófus Maurice Merleau-Ponty a 

test mindennapi “megtestesüléseit” kutatta 

(1962). A szociológus David le Breton a test 

szociológiáját vizsgálta: nem csak áttekintette a 

tudományterület fejlődését, hanem új kutatási 

irányokat is kijelölt abban (2002). Az ismert, 

francia test kutatók nevei között a felsoroltakon 

kívül érdemes megemlíteni többek között 

Françoise Loux, Georges Vigarello, és Jean-

Michel Berthelot neveit.  

 

Angol nyelvterületen az 1980-as, 1990-es 

években a brit-ausztrál szociológus Bryan S. 

Turner munkássága kulcsfontosságú a test 

szociológia kidolgozásában: a "The Body and 

Society: Explorations in Social Theory" című, 

1984-ben kiadott könyve a tudományterület 

egyik alapművének számít. Ez volt az első olyan 

mű, mely kifejezetten a testről szólt. A brit 

szociológus, Chris Shilling a "The Body and 

Social Theory" című könyvében kritikai 

áttekintést kínál a test kutatás fejlődéséről, 

olyan témák felsorakoztatásával, mint az 

egészség, a szexualitás és az étrend. A testet 

olyan “projektként” mutatja be, mely a 

társadalomban való megjelenésén, részvételén 

keresztül alakult ki. (Shilling 1993).   

A test önálló témaként ritkán került a klasszikus 

szociológia középpontjába, ugyanakkor számos 

ismert elméletalkotó munkásságában 

megjelent, mint lehetséges megközelítési mód. 

A német szociológus, Georg Simmel’s írásai 

közül az egyik leghíresebb a "The Sociology of 

the Senses” című esszé: Simmel szerint az 

érzékeknek létezik olyan rendeltetése, amely 

túlmutat a fiziológiai használaton. A szem 

funkciójának bemutatása jól illusztrálja ezt az 

állítást: "Az emberi szemnek egyedi szociológiai 

funkciója van. A szem képes feltárni a lelket 

olyankor, amikor az ember meg akarja mutatni 

másoknak, hogy mi rejlik benne.”(Simmel 1921: 

358). A társadalmi interakciókról szóló 

kutatásairól ismert Erving Goffman kiemelt 

figyelmet fordít a testi megnyilvánulásokban 

tapasztalható én reprezentációkra (Goffman 

1959). Margaret Mead és Gregory Bateson 

klasszikusnak számító írásukban, a "Balinese 

Character"-ben különböző gesztusok és 

testmozgások fotográfiai analízisét végzik el, 

amihez a Balin végzett terepkutatásaik 

eredményeit veszik alapul. Mary Douglas brit 

antropológus pedig a „Purity and Danger” című 

könyvében a “szenny” fogalmának változását 

követi nyomon kultúráról kultúrára. Douglas 

állítása szerint a test a társadalmi struktúra 

egyfajta szimbólumaként fogható fel. (Douglas 

1966). 

 

A test meghatározása  

 

A testtel kapcsolatos tudományos irodalom 

egyik központi kérdése “test-szellem probléma” 
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néven vált ismertté. A modern nyugati 

filozófiában a problémával kapcsolatban 

kialakult elméletek gyökerei egészen René 

Descartes francia filozófusig vezethetőek vissza, 

akinek híres mondása (“Gondolkodom, tehát 

vagyok”) a filozófia egyik legfontosabb 

alaptételévé vált. A karteziánus dualizmus 

felfogása alapján a test és a szellem egymástól 

elkülönülő, de egymással interakcióban lévő 

entitások. A monizmus másképpen közelíti meg 

a kérdést: az elmélet képviselői szerint ugyanis 

lehetséges a szellem és a test egyetlen entitássá 

redukálása.  

 

Az emberi lét, és az én kérdései központi 

szerepet töltenek be a testről szóló 

tanulmányokban. A Beyond the Body: Death 

and Social Identity című gyűjteményes kötetben 

Hallam - a többi szerzőhöz hasonlóan-, azt 

mondja: „Nem minden test szinonim az énnel, 

és nem minden énnek van megtestesült fizikai 

jelenléte”. (Hallam és mások, 1999). Az 

antropológus Linda L. Layne szerint az emberi 

lét fogalma individualisztikus, és 

társadalmi/relációs felfogásokra osztható fel. A 

„strukturális-relációs” álláspont alapján az 

egyén a rá vonatkozó társadalmi szerepek és 

kötelezettségek alapján határozható meg. 

Layne rámutat arra, hogy ez a felfogásrendszer 

különösen Ázsiában van jelen. Margaret Lock 

így ír a Japánra jellemző emberi létfelfogásról: 

„Az egyén a kötelezettségek hálózatának 

középpontjában áll, ennek megfelelően pedig, 

az emberi lét a testen és az elmén kívül jön 

létre, a mindenkori emberi kapcsolatok 

terében.” (Lock, 169).  

 

Az új-kaledóniai kanakok szintén az emberi lét 

relációs felfogásának példái. Az etológus 

Maurice Leenhardt a kanakok kutatása közben 

azt fedezte fel, hogy csoport tagjai nem csak 

emberi lényekre használják a “kamo” szót, mely 

az eredeti értelmezésben viszont emberi 

jelleget jelöl.  Leenhardt szerint a szó használata 

a kontextustól függ: “Az állatok, a növények és 

a mitológiai lények is ugyanolyan érvénnyel 

jelölhetőek “kamoként”, mint az emberek, ha a 

körülmények hatására valamilyen emberi 

jellegeket öltenek”. (Leenhardt 24). A kanakok 

számára az ember és a természet közötti határ, 

vagy akár az emberi test és a külső környezet 

közötti elválasztás is flexibilis:  

 

 “A >>melanéziai<< nincs tisztában azzal, hogy a 

test egy olyan elem, melyet ő maga birtokol. 

Emiatt lehetetlennek tartja azt, hogy 

kiszabaduljon belőle. Nem tudja externalizálni a 

természeti, társadalmi, mitológiai 

környezetétől. Nem tudja izolálni, külön 

választani. Nem tud rá úgy tekinteni, mint az 

egyén összetevőinek egyetlen 

elemére.”(Leenhardt, 22.)” 

 

A kanakok meglehetősen átfogó 

emberfelfogása szerint a “kamo” képes arra, 

hogy folytonos átalakuláson menjen keresztül: 

akár egy egyszerű pillantás is elég ahhoz, hogy 

egy állat emberré változzon. (ugyanott).  

 

A brazíliai Rondônia wari indiánjai azt 

példázzák, hogy az emberi lét társadalmi 

kialakulására hogyan hatnak a test kulturális 

modelljei. A warik szerint a test társadalmi 

képződmény (Conklin and Morgan 671): egy 

olyan relációs emberi létben gondolkodnak, 

melyben a lét sokkal inkább egy interaktív 

folyamat, mint egy születés pillanatától kezdve 

rögzített állapot. A warik szerint az emberi lét 

társadalmi kötelékeken keresztül jön létre. A 

test, a különböző testnedvek cserélőjeként 

központi szerepet játszik ebben a folyamatban: 

a társadalmi kötelékek létrehozásában pedig 

olyan testnedvek számítanak 

kulcsfontosságúnak, mint a vér, a veríték, illetve 

az anyatej. Felfogásuk szerint az ember 

vérváltozáson mehet keresztül: ha például egy 

nem wari származású nőnek gyermeke fogan 

egy wari férfitól, a nő teljes mértékben warivá 

válik- még akkor is, ha nem beszéli rendesen a 

nyelvet. Ennek a folyamatnak az ellentéte is 

lejátszódhat: Conlin és Morgan két olyan friss 

esetet említenek, amikor wari nők nem más 

származású férfiaktól estek teherbe, és emiatt a 

többiek nem tekintették többé warinak őket.  
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A legtöbb nyugati kultúra az emberi lét 

individuális felfogásán alapul, a test 

működéséről azt tartják, hogy azt természeti, 

aszociális, biológiai folyamatok szabályozzák. 

Ugyanakkor a testről szóló nyugati tudományos 

értelmezések nem minden esetben hagyják 

figyelmen kívül a testet érő kulturális hatások 

felőli megközelítéseket. Eleanor Miller és Carrie 

Yang Costello a “The Limits of Biological 

Determinism,” című cikkükben azt a felfogást 

vizsgálják, mely szerint a nemi hormonok 

befolyásolják a “maszkulin” (férfias) és a 

“feminin”(nőies) viselkedést. Ez az elmélet 

szerintük olyan a kulturális eszméken alapul, 

melyek nemi jellegzetességeket kapcsolnak 

bizonyos viselkedéseknek. 

 

Ehhez hasonlóan, Emily Martin antropológus az 

„Egg and the Sperm" című cikkében arról ír, 

hogy a testről szóló tudományos diskurzusok 

kulturálisan is meghatározottak. A petesejt és a 

hímivarsejt példáján keresztül bemutatja, hogy 

a férfiakról és a nőkről szóló sztereotípiák 

hogyan vannak jelen a biológiai folyamatok 

működésével kapcsolatos tudományos 

szövegekben. Az orvosi szakirodalom 

szövegezése szerint a menstruáló női test egy 

passzív, "levető” folyamaton megy keresztül, 

míg a férfi test hímivarsejtet termel. Ez a 

fogalom használat Martin szerint azt az 

elképzelést erősíti, hogy a férfi szerep aktív és 

erőteljes, míg a női gyenge, és pazarló. A cikk 

rámutat a tudományos írásokban megfigyelhető 

kulturális hatásokra, valamint arra, hogy a 

testfunkciók tudományos felfogásában, sok 

esetben észrevehetetlen a határvonal a 

biológiai és a kulturális jelenségek között.  

 

A test fogalma a különböző életszakaszokban   

Minden ember ugyanazokon a biológiai 

ciklusokon megy keresztül, de a kultúrának 

jelentős szerepe van abban, hogy ezeket az 

életszakaszokat hogyan fogja fel, és hogyan 

kezeli: a születés, a gyermekkor, a párválasztás, 

a felnőttkor, az öregedés és a halál 

intervallumaiban számos társadalmi különbség 

fedezhető fel.  

 

Születés és csecsemőkor  

A szülés testhelyzete, a szülést segítő személyek 

kiléte, és a szülést követő aktusok egytől egyig 

kulturális különbségeket mutató tényezők. 

Egyes kultúrákban a szülést “tisztátalan” 

aktusként fogják fel, ezért a nőt elszeparálják a 

szülés előtt, alatt és után- különböző 

időtartamokra. Kínában a hagyományok szerint 

a szülés utáni időszakot „hónap tevésnek” 

nevezik, ami azt jelenti, hogy a kismama egy 

teljes hónapig nem hagyhatja el az otthonát, 

ahol számos szigorú szabályt kell betartania: 

például nem moshat, és általában véve kerülnie 

kell a vízzel való érintkezést. Követnie kell egy 

úgynevezett "forró diétát”, melyről úgy tartják, 

hogy helyreállítja a szervezetben a terhesség 

miatt felborult hideg-meleg egyensúlyt. 

(Pillsbury 1978). 

 

Ezzel szemben Virginia Guttierez kolumbiai 

antropológus etnográfiai kutatása szerint a dél-

afrikai jara nők átjárókban vagy folyosókon 

szülnek, illetve olyan zárt helyeken, ahová 

beláthatnak a közelben lévők, beleértve a 

kisgyerekeket is, a szülést ugyanis a mindennapi 

élet részének tekintik. (Newton 16). Míg a 

legtöbb nyugati nő háton fekvő helyzetben, 

orvosi felügyelettel szül, addig a szüléssel 

kapcsolatos kulturális különbségeket 

nemzetközi szinten vizsgáló tanulmányok 

egyikéből az derül ki, hogy hatvanból 

ötvennyolc kultúra esetében az idősebb nők 

játszanak központi szerepet a szülések körül 

(Newton 22). A „Human Relations Area Files” 

jelentette meg annak a hetvenhat Európán 

kívüli társadalmat vizsgáló felmérésnek az 

eredményeit, melyből az derül ki, hogy a 

térdelő helyzetben való szülés 21 kultúrában 

számít bevett gyakorlatnak, amit az ülő helyzet 

követ 19 kultúra esetében, míg guggolva 15, 

állva pedig 5 kultúrában szülnek a nők. (Newton 

23). 

 

Gyermekkor 

A születés mellett a gyermekkori 

tapasztalatokat is különböző kulturális tényezők 
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formálják. A különböző társadalmak jelentős 

eltéréseket mutatnak a gyermekgondozási 

szokások és gyakorlatok tekintetében, és 

változóak a gyerekekkel szembeni elvárások is. 

Japánban például a fizikai kontaktust 

alapvetőnek tartják a gyermek fejlődése 

szempontjából, így megszokott az is, hogy a 

gyerek együtt alszik azokkal, akik gondoskodnak 

róla (Ben-Ari 1997). Az együttalvás 

Svédországban is szokás, ahol a gyerekek, 

különösen a kislányok, az iskola megkezdéséig a 

szüleikkel alszanak (Welles-Nyström 2005). Az 

Egyesült Államokban ezzel szemben a külön 

alvás számít bevett szokásnak. Bronislaw 

Malinowskit antropológust sokkolták azok a 

szülői viselkedésminták, melyeket a Trobriand 

szigetek őslakóinál tapasztalt, híressé vált 

tanulmányának kutatási fázisában:  

 

“ (A gyermekek) hamar felszabadulnak a szülői 

gyámkodás alól, ami soha nem volt igazán 

szigorú. Néhányan közülük szívesen szót 

fogadnak a szüleiknek, de ez abszolút a két fél 

egyéni tulajdonságain múlik: nincs elképzelésük 

a tényleges fegyelemről, és az otthoni 

korlátozások rendszeréről... A Trobriandsoknál 

sosem hangzik el olyan utasítás a szülőktől, 

mely természetszerűleg tartalmazná a 

szófogadás elvárását.(Malinowski 45).  

 

A tekintélyelvű nevelést tehát nem alkalmazzák 

a Trobriand szigeteken, míg más 

társadalmakban a tekintélyközpontú 

megközelítés, és a testi fenyítés a norma.  

Az emberek biológiai érésének 

folyamata standard, de az egyes kultúrákban 

nagyon eltérően gondolkodnak arról, hogy az 

egyén társadalmi értelemben mikortól számít 

felnőttnek. A szülői megegyezésen alapuló 

házasságok például világszerte egyre ritkábbak, 

különösen az urbanizált területeken, de Dél-

Európában, Indiában, Kínában és Afrikában még 

létező hagyománynak számítanak. Ennek 

megfelelően a tradíciók szerint a nigériai 

“Hausa” lányok életében a házasság ideje tíz 

éves korban érkezik el. (Helman 6).  

 

Felnőttkor és párválasztás  

Miközben a gyerek felnő, új szokások, 

felelősségek és a szabadság érkeznek el az 

életébe. A különböző kultúrák esetében nagyon 

eltérő az, hogy mikor vezetik be a fiatalokat a 

szexualitásba. A nyugati embereket általában 

sokkolja, hogy bizonyos kultúrákban mennyire 

fiatal kortól jelen van a szexualitás, és a 

szexuális aktusok utánzása. David B. Stout 

antropológus a panamai-karibi kunák között 

folytatott terepmunkája során felfedezte, hogy 

a kunák ameddig csak lehet, halasztják a 

szexualitásról és a születésről szóló ismeretek 

átadását, ideális esetben egészen a házassági 

ceremónia utolsó lépcsőfokáig. A gyerekeknek 

az “őzfogás” meséjével magyarázzák meg azt, 

hogy az újszülött hogyan kerül hozzájuk: azt 

mondják, hogy a csecsemőt az erdőben találták 

az agancsok között, ritkábban pedig azt, hogy a 

tengerparton hagyták ott a delfinek.  (Newton 

12).  

 

A házasságkötés és a párkapcsolatok 

kialakításának ideje ugyanolyan változatos 

lehet, mint a kapcsolatok időtartama és 

természete. A szexualitás témáját az 

antropológia egy másik területe vizsgálja, de 

érdemes itt is megjegyezni, hogy a különböző 

testrészek szexuális attraktivitásáról, és a 

szexuális szokásokról szóló fogalmak kultúráról 

kultúrára változhatnak. Clelland S. Ford és Frank 

A. Beach „Patterns of Sexual Behavior” című 

könyvükben százkilencvenegy kultúra esetében 

vizsgálták a szexuális szokásokat, amiből az 

derült ki, hogy a női mellet csak tizenhárom 

kultúrában tartják vonzónak, míg a 

homoszexualitás hetvenhat kultúrából 

negyvenkilencben elfogadottnak számít.  

 

Öregedés  

Az időskor felfogása szintén kultúrafüggő: egyes 

esetekben a gyengeség, míg másokban a 

tisztelet időszakaként tartják számon. Dél-Ázsia 

és Afrika bizonyos részein például a legtöbb 

idős nő özvegy, és a népesesség legszegényebb 

rétegéhez tartozik (Newton 11). Ezzel szemben 

néhány olyan kultúrában, melyet férfiak 
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irányítanak, nagyon korlátozott hatalom jut a 

nőknek, viszont közülük pontosan az idős nők 

azok, akik fontos pozíciókat, és hatalmat 

szerezhetnek, ami segítheti a nőket sújtó 

kényszerek legyőzését.   

 

Az ausztráliai bennszülött tiwik kultúrájában az 

időseknek nagy hatalma van. Jay Sokolovsky 

antropológus így ír az idős tiwi férfiak 

hatalomgyakorlásáról: 

 

“ A legidősebb férfiakra a többiek a félelemmel, 

és tisztelettel tekintenek: ők állnak a generációs 

piramis legtetején, és a legfontosabb kulturális 

tudások kizárólagos birtokosaiként, 

határozottan uralkodnak a társadalom felet 

.”(Sokolovsky 2009).  

A kor tisztelete más társadalmakban a családi 

viszonyrendszerekben nyilvánul meg, az 

idősekről való gondviselésen keresztül.  

 

Halál 

A halál definíciója nem választható el a 

jelenséghez tartozó biológiai implikációktól, 

ugyanakkor az egyszerű biológiai halál fogalom 

a legtöbb kulturális kontextusban inadekvátnak 

számít. A halál jelentése, és jelentősége szintén 

kulturálisan meghatározottak.  

 

Az egyetemes emberi tapasztalatok nagyon 

sokféleképpen értelmeződnek: erre mutatnak 

rá a temetési szertartások közötti különbségek, 

az élettelen testtel való érintkezés szabályai, 

valamint a halál utáni történésekről szóló 

elképzelések.  

 

A tiwik például nem egy folyamat végeként 

fogják fel a halált, hanem egy ciklus részeként 

értelmezik azt. Hitük szerint az ősök folyamatos 

befolyást gyakorolnak az élőkre, és képesek 

újjászületni a következő generációkban. Az 

agyhalál állapota – melynek során a betegnek 

nincsenek agyi funkciói, viszont szívverése igen- 

Észak-Amerikában élénk etikai vitákat indított 

az emberi lét, és a biológiai élet határvonalairól. 

 

Az idő felfogása 

A születés, a gyerekkor, a felnőttkor és a halál 

szakaszainak bemutatásán keresztül olyan 

tapasztalatokra világítottunk rá, melyek az 

egyes kultúrák esetében különböző mértékű 

hasonlóságokat mutatnak. Ugyanakkor nagyon 

fontos megjegyezni, hogy nem minden 

kultúrában értelmezik azonos módon az idő 

fogalmát. A botswanai Ju/’hoansi közösségek 

kutatása közben kiderült, hogy a csoport tagjai 

nem követik kronologikusan az életkort, 

semmilyen életkor alapú szegregációt nem 

gyakorolnak, nem jegyzik, és nem ünneplik a 

születésnapokat és az évfordulókat (Rosenberg 

35). Az idő felfogása napi szinten is hatalmas 

eltéréseket mutat. A nyugatiak minden este 

ugyanabban az időpontban 7-8 órát alszanak, 

megszakítás nélkül, de ez a gyakorlat egyáltalán 

nem egyetemes. Vannak olyan kultúrák, ahol 

ritka az, hogy az alvást egyetlen hosszú 

intervallumba sűrítsék. A dél-afrikai “!Kung 

san”és a közép-afrikai “Efe” csoportokban 

például nincs rögzítve az alvás és az ébredés 

ideje, megszokott, hogy az emberek a nap során 

többször is alszanak, olyankor, amikor az a 

legalkalmasabb számukra (Worthman and 

Melby 2002). 

 

Rítusok és szertartások  

Az idő, és életszakasz felfogások eltérései 

ellenére minden kultúra jegyzi azokat a 

pillanatokat, és időszakokat, melyek fontosak 

számukra: ezeket különböző rituálékon és 

szertartásokon keresztül fejezik ki. Arnold Van 

Gennep francia etnográfus volt az első, aki 

megjegyezte, hogy a fontos eseményeket 

körülvevő rituálék csak részleteikben 

különböznek az egyes kultúrákban. Ezt a 

felfogást szocializációs elméletté bővítette a 

The Rites of Passage című könyvében:  

 

“Az egyén életét számos társadalomban 

korszakok, és foglalkozások közötti átkelések 

sorozataként értelmezik…A csoportok, és 

társadalmi helyzetek közötti átlépéseket a lét 

velejárójának tekintik: ezért az élet olyan 
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állomások sorozata, melyek kezdete és vége 

hasonló: születés, társadalmi pubertás (Van 

Gennep megkülönbözteti a társadalmi és 

pszichológiai pubertást), házasság, apaság, 

átlépés a magasabb társadalmi osztályba, 

foglalkozásbeli szakosodás és halál. Ezen 

események mindegyikének megvan a maga 

szertartása, melyek végső célja, hogy lehetővé 

tegyék az egyén számára az átlépést az egyik jól 

meghatározott pozícióból a másikba… Ez az oka 

annak, hogy az általános hasonlóságok széles 

skálájával találkozunk a születés, a gyermekkor, 

a társadalmi pubertás, az eljegyzés, a házasság, 

a vallási közösségekbe való belépés, és a 

temetések esetében. Ebben a tekintetben az 

ember élete a természethez hasonlít, amelytől 

sem az egyén, sem a társadalom nem maradhat 

független.”  (Van Gennep 3). 

 

Van Gennep tehát amellett érvel, hogy a halál 

(átkelés) rituáléi relatíve hasonlóak a kultúrák 

között, de figyelembe venni azt is, hogy a szerző 

valójában különbséget tesz társadalmi, és 

biológiai halál között. Ennek megfelelően tehát 

a társadalmi szempontból értelmezett születés 

és halál nem feltétlenül egyezik meg ezek 

biológiai változatával.  

 

Működésben a test  

A test technikái 

Miután megvizsgáltuk a test meghatározásában 

és felfogásában felfedezhető kulturális 

különbségeket a különböző életszakaszok 

tükrében, fordítsunk figyelmet a test 

hétköznapi működésére. Hétköznapi 

értelemben véve a test egy olyan felületként 

fogható fel, melyen keresztül az emberek 

kapcsolatot létesítenek a külső környezettel. 

Marcel Mauss szociológus a „Techniques of the 

Body” című írásában olyan hétköznapi 

tevékenységeket vizsgál, melyeket a társadalom 

magatartási kódexei irányítanak: például az 

ülést, az alvást, az evést, vagy akár a sétát. 

Mauss szerint: „Az egyes társadalmakban 

mindenki tudja, tudnia kell, illetve meg kell 

tanulnia azt, hogy hogyan viselkedjen a 

különböző körülményeknek 

megfelelően”(Mauss 85). Az olyan egyszerű 

dolgok, mint a séta közben felvett testtartás, 

vagy a tisztálkodási szokások különbözőek 

lehetnek az egyes kultúrák esetében. Van, ahol 

az számít normálisnak, hogy az asztalnál ülve 

villával esznek, de Mauss olyan társadalmakra is 

hoz példát, ahol a szőnyegen ülnek, kézzel 

esznek, vagy különböző eszközöket használnak. 

Mauss úgy találta, hogy az egyes 

társadalmakban ezek a módszerek a kor és a 

nem függvényében változnak, a különböző 

technikák fiatal korban rögzülnek az 

egyénekben, és az idő múlásával, a felnőtt kor 

elérésére természetessé válnak. 

 

Robert Hertz a “Death and the Right Hand” 

című könyvében olyan jelenségeket 

tanulmányoz, melyeket a legtöbb kultúrában 

mindig is természetesnek tekintettek: ilyen 

például a jobb kéz használatának túlsúlya a bal 

kézzel szemben. Hertz felveti a kérdést, hogy 

vajon ennek a szokásnak inkább kulturális, 

mintsem biológiai gyökerei vannak-e. Azt az 

általánosan igaznak tartott biológiai érvet 

említi, mely szerint azért vagyunk jobb kezesek, 

mert a bal agyféltekénk a dominánsabb. A bal 

agyféltekénk általában nagyobb, és mivel az agy 

legfőbb idegpályái kereszteződnek, a test jobb 

oldalának irányításáért a bal agyfélteke a 

felelős.  Hertz felveti, hogy ennek az ellenkezője 

is igaz lehet: azért dominánsabb a bal 

agyféltekénk, mert jobbkezesek vagyunk.   

Hertz végül elfogadja, hogy a 

jobbkezességre való hajlamnak biológiai 

eredete van, de megjegyzi, hogy a kultúrákon 

átívelő, balkezességgel szemben tanúsított 

hozzáállás túlmutat a természetes jellegeken. 

Rámutat arra, hogy a „jobb” nem csupán a 

„bal”, hanem a „rossz”, és az „erkölcstelen” 

ellentéte is. Hertz két angol nyelvű példát hoz 

arra, hogy a kifejezéseinkben hogyan élnek a 

bal és a jobb oldalhoz kapcsolódó 

jelentéstársítások. Az angolban a „right” szó 

egyszerre jelöli a jobb oldalt, és a jogokat, tehát 

a „jobb” szó benne foglaltatik például a 

„jogvédelem” kifejezésben. A másik példája a 
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„baljós” kifejezés, ami az angolban a "sinister", 

mely egyben bal oldalt is jelent, és ezáltal emeli 

a kifejezés negatív kicsengését. Az ellentét több 

nyelvben is fellelhető: a francia „droit” (jog és 

jobb) kifejezéstől egészen a közép-borneói 

berawan nyelv „tu’o” szaváig. Hertz arra 

következtet, hogy a kultúra ténylegesen 

központi szerepet tölt be a jobbkezesség 

túlsúlyában: szerinte, ha eredendően nem 

létezne a szervi asszimetria, akkor kitalálták 

volna.  

 

A megjelenés  

A muszlimok által viselt fátyol számos vita 

alapját képezi a kortárs kulturális 

diskurzusokban: vannak, akik szerint a fátyol a 

nők elnyomásának jelképe, míg mások a vallási 

odaadás szimbólumaként értelmezik. A 

fátyolnak - akármit is jelentsen az viselőjének - 

kulturális jelentősége van: azt szemlélteti, hogy 

az egyforma ruha, és a fizikai megjelenés 

hogyan válnak a kulturális normák közvetítőivé.  

Linda B. Arthur szerint “A ruha egy olyan ablak, 

melyen keresztül betekintést nyerhetünk az 

egyes kultúrákba, hiszen a ruha vizuálisan 

tanúskodik azokról a kiemelkedő eszmékről, 

fogalmakról és kategóriákról, melyek 

alapvetőek az adott kultúrában”. (Arthur 7). A 

ruha és a megjelenés ugyanakkor működhetnek 

a kulturális normák elleni lázadás felületeként. 

Az “Embodied Resistance: Challenging the 

Norms, Breaking the Rules” című kötet szerzői 

példák széles skáláján keresztül elemzik ezeket 

az ellenállási aktusokat, kezdve a túlsúlyos 

nőkkel, akik szemben állnak a nyugati világ 

szépségideáljaival; egészen a transznemű nőkig, 

akik a heteronormatív erőteret kérdőjelezik 

meg. Rose Weitz szerint minden megközelítés 

egyszerre tartalmazza a kulturális normákkal 

szembeni ellenállást és azok elfogadását. Az 

ellenállás a kérdések megvitatásának egy olyan 

intellektuális és összetett módja, mely ritkán 

válik nullösszegű játékká (Weitz, 2001). Az 

ellenállás és az internalizálás nem csak egyéni 

szinten jelenik meg, hanem felfedezhető a szub- 

és a kisebbségi kultúrák területén is.  

 

A nonverbális kommunikáció  

A kulturális különbségek számos nonverbális 

kommunikációval kapcsolatos probléma 

gyökerét is jelentik. Ahogy a beszélt nyelv 

kultúráról kultúrára eltérő, úgy a gesztusok 

használata, és a szemkontaktus kérdése is 

kulturálisan szabályozottak. Ahogy a nyelvész 

Walburga Von Raffler-Engel írja: 

 

“ A nonverbális magatartás nem csak a 

helyzethez kapcsolódó specifikus jelentéseket 

hordozza, hanem a kulturális nézőpontok 

kifejeződésének is tekinthető. A nonverbális 

jelek a küldő kultúráján belüli szimbólumok.  A 

fogadó, adott szituációban vagy ugyanolyan, 

vagy hasonló, vagy eltérő értéket tulajdonít 

ezeknek: elképzelhető ugyanis, hogy a fogadó 

egyáltalán nem kapcsol semmilyen szimbolikus 

jelentést a kapott jelhez” (Von Raffler-Engel 96). 

 

Az egyes kultúrák közötti kommunikációs 

félreértések elkerülése érdekében Von Raffler-

Engel kiemeli, hogy fontos tudatában lenni 

annak, hogy milyen kulturális különbségek 

lehetnek a nonverbális kommunikációban.  

Az antropológus Edward T. Hall a kultúra-közi 

kutatóként is ismert volt, és vezető szerepet 

játszott a nonverbális kommunikáció 

területének vizsgálatában.  Hall különbséget 

tett magas és alacsony kontextusú kultúrák 

között. A magas kontextusú kultúrákban sok 

dolgot nem fejeznek ki verbálisan, és a 

jelentések meghatározásában figyelembe veszik 

a nonverbális jelzéseket is. Az alacsony 

kontextusú kultúrákban a verbális 

kommunikáció ennél sokkal direktebb. Hall 

bevezette a "proxemika" fogalmát a nonverbális 

kommunikáció esetében használt, személyek 

közötti fizikai térköz, távolság megnevezésére. 

Ezen kívül a haptika (tapintás), a kronemika (az 

idő használata), valamint a kinetika 

(testmozdulatok) szintén fontos aspektusai a 

nonverbális kommunikációnak.  
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A test szabályozása  

  

Az érzetek  

A kultúra fontos szerepet játszik a testműködés 

felfogásában: ezt példázzák azok a különbségek, 

melyek az öt alap érzet észlelésében 

jelentkeznek. Az érzetek szociológiájának 

bevezetésében a német szociológus, Georg 

Simmel azt írja le, hogy “embertársainkat az 

érzeteink közvetítésével észleljük”. 

Hasonlóképpen, Anthony Synnott azt állítja, 

hogy: “A szagok ugyanúgy meghatározzák az 

egyént és a csoportot is, mint ahogyan a látás, a 

zajok és a többi érzet; a szaglás mindezekhez 

hasonlóan közvetítő szerepet tölt be a 

társadalmi interakciókban (Synnott, 183). 

Ugyanakkor az egyes társadalmak nem minden 

érzéknek tulajdonítanak ugyanakkora 

jelentőséget. Kelvin Low a “Ruminations on 

Smell as a Sociocultural Phenomenon” című 

cikkében arra mutat rá, hogy a nyugati 

kultúrákban a szaglásnak milyen alacsony 

státusza van az érzékek hierarchiájában: ez 

pedig visszavezethető az Arisztotelész által 

felállított érzethierarchiára. A látásnak ezzel 

szemben nagy jelentőséget tulajdonítanak 

nyugaton. Az Andaman- szigeteken élők 

számára viszont a szaglásnak gyakorlati 

jelentősége van, mert az év számukra az “illatok 

kalendáriuma” köré szerveződik: a dzsungel 

illatos virágainak nyílása, a különböző aromák, 

és illatok erőssége jelölik az évszakokat (Classen 

és társai, 7).  

 

A fájdalom 

A fájdalomérzet egy olyan természetes testi 

funkció, ami abban segíti az embereket, hogy 

felismerjék a testet fenyegető veszélyeket, 

problémákat. A fájdalom egy egyetemesen 

ismert érzés, ugyanakkor Kleinman nyomán 

elmondható, hogy kulturális tapasztalat is 

egyben. A kulturális háttér meghatározza és 

megerősíti azt, hogy az egyén hogy érzékeli a 

fájdalmat, és hogyan reagál arra mind saját, 

mind mások esetében. Felvetődik az is, hogy a 

kulturális tényezők hatással vannak arra, hogy 

az emberek hogyan kommunikálnak másokkal 

az általuk érzett fájdalomról. A tanzániai chagga 

embereknél például a szülés közben érzett 

fájdalom kifejezése nem kívánatos:  

 

“A chaggáknak gyerekkoruktól kezdve azt 

tanítják, hogy a férfiak természete az, hogy 

kecske módjára nyögjenek és sóhajtozzanak, 

ezzel szemben a nők csendben szenvednek, 

mind a birkák... A nő tudja, hogy a kiabálás 

szégyent hozna a saját édesanyjára, és maga 

után vonná az anyósa kritikáját is. Ezért a 

legtöbb chagga nő csendes, sztoikus szülés 

közben, elnyomja a hangos kiáltást” (Kleinman 

et al. 17). 

 

A fájdalomérzetre adott reakciók nem csak a 

nemzetiségek és az etnikai csoportok szerint 

változnak. A fájdalomérzet speciális társadalmi 

kontextusok függvénye is lehet. Egy korai 

kutatásában - mely a kultúra hatását vizsgálta a 

fájdalomérzet esetében-, Henry Beecher 

amerikai orvos azt fedezte fel, hogy azok a 

harcoló katonák, akik súlyos szöveti sérülést 

szenvednek, kevés vagy semmilyen fájdalmat 

nem kapcsolnak ezekhez a sérülésekhez. 

Miután megbizonyosodott arról, hogy a katonák 

nem voltak sokkos állapotban - tehát 

érezhették volna a fájdalmat-, azt a 

következtetést vonta le, hogy a hazatérés 

motivációja volt az, ami megváltoztatta a 

fájdalomérzetüket (Bendelow, Williams, 211). 

Nem nehéz olyan kulturális kontextusokat 

találni, melyben a fájdalom nem csak 

elfogadott, hanem bátorított érzés, valamilyen 

kulturális vagy társadalmi ok mentén: ilyenek 

például a különböző rítusok vagy a szépészeti 

beavatkozások.  

 

Az egészség 

Az egészségügyi kérdések leírása és kezelése 

szintén kultúráról kultúrára változhat. Kleinman 

a tünetek leírását vizsgálta különböző 

kultúrákban, és más kutatókkal együtt 

kimutatta, hogy a kultúra specifikus kifejezések 

hogyan befolyásolják egy olyan egyszerű 

fogalmak kifejezését, mint a fejfájás. Ohnuki-

Tierney a japán Sakhalin Ainu csoport esetében 
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olyan panaszokat jegyez fel, mint a “medve 

fejfájás”, ami olyan hang érzetet ad, mint a 

medve nehéz léptei; az “őz fejfájás” az őz 

futásának finomabb hangjaként érzékelhető; a 

„fakopáncs fejfájás” pedig olyan érzés, mintha 

egy fakopáncs a fa törzsét kalapálná (O-T 

1981:49). Ots (1990) a kínaiak esetében úgy írja 

le a fejfájást, mint a fájdalmas szédülést, ami a 

tradicionális kínai orvoslásban egy olyan panasz, 

mely az egyensúly hiányának 

megtestesüléseként értelmezhető, ami pedig a 

rossz egészség közvetlen oka. Abad and Boyce 

(1979: 34) arról számolnak be, hogy az észak-

amerikai latinok különbséget tesznek a dolor de 

cabeza (fejfájás) és a dolor del cerebro 

(agyfájás) között, és különböző tapasztalatként 

és rendellenességként fogják fel azokat. A 

fejfájás gyakori panasz azoknál a latin 

pácienseknél, akik a “nervios” miatt 

szenvednek, ami egy a fájdalom egy külön 

kifejezése, és tünetcsoportja a latin-amerikai 

kultúrában (Guarnaccia and Farias 1988). 

Ebigbo (1982) írja le azt, hogy a nigériaiak a 

specifikus fájdalmak széles köréről olyan 

nyelvet használva panaszkodnak, amit mi az 

elmebetegség potenciális jeleként 

értelmeznénk a saját kultúránkban: "olyan 

érzés, mintha borsot tettek volna a fejembe”; 

“mintha hangyák másznának az agyam 

különböző részein”; “az agyam bizonyos 

részeinek puszta érintése fájdalmat okoz” 

(Kleinman és társai, 1).  

 

Ahogy ezek a példák is mutatják a fájdalom nem 

egyszerűen egy fiziológiai ingerre adott biológiai 

válasz. A fájdalom értelmezése egy kulturális 

információkkal teli reakció, és világfelfogás 

egyben. A fájdalomra és a betegségre adott 

válasz tehát nagymértékben függ a kulturális és 

társadalmi kontextustól.  

 

Az érzelmek  

A test közvetlen kapcsolatban áll az érzelmek 

kifejezésével. Michelle Rosaldo szerint az 

érzelmek testet öltött gondolatok, melyek olyan 

dolgokban érhetőek tetten, mint a hevület, a 

pulzus, és a “mozgások” a májban, elmében, 

szívekben, gyomrokban, bőrön (Rosaldo 143).  

 

Számos nyugati kultúrában, az érzelmek elfojtása 

annak az eszköze, hogy tisztán elkülönítsük a 

kívül és a belül fogalmát. Az érzelmek kifejezése, 

különösen a férfiak esetében, ennél fogva egy 

„eresztő testhez” hasonlatos. Ahogy Lupton 

magyarázza, az érzelmek feletti kontroll soha 

nem garantált, sőt mi több: “Ahogyan a 

testnedvek, az érzelmek is áramlanak, 

átszűrődnek, szivárognak; a kontrollálásuk az 

éberség és az elővigyázatosság kérdése, tehát 

soha nem biztosított” (Lupton 97). Ugyanakkor az 

érzelmek túlzott elfojtása azt eredményezheti, 

hogy ezek az érzelmek blokkolódnak, vagy 

megragadnak a testben, amivel majd 

betegséghez vezetnek. Ebben a kultúra specifikus 

modellben az én egy “test tárolóban” rejlik, ami 

folyamatos ellenőrzést igényel annak érdekében, 

hogy az kontrollálni tudja az érzelmek 

hullámzását. (ugyanott).  

 

A gyász egy olyan érzelem, melynek 

kifejezésmódjait a kultúra határozza meg. Míg az 

antropológusok általában egyetértenek abban, 

hogy a gyászt a legtöbb társadalomban 

kimutatják a temetéseken, maga a gyász erősen 

kontextus függő, és nagyon sokféle érzést 

foglalhat magában. A gyász helyes kifejezése 

társadalmilag nagyon eltérő lehet az egyes 

kultúrákban. Van, ahol az érzelmek kifejezését 

tabunak tartják: a jávaiak tanulmányozása 

közben Geertz azzal szembesült, hogy egy fiatal 

lányt megbüntettek azért, mert sírt egy 

temetésen. A büntetés oka az, hogy hitük szerint 

a könnyek megnehezítik a halott számára azt, 

hogy megtalálja a helyét a sírban, emiatt nézik 

tehát rossz szemmel a sírást (Huntington, 

Metcalf 60). Ezzel ellentétben az Andamán-

szigeteki bennszülöttek kutatása közben 

Radcliffe-Brown antropológus hét különböző 

alkalmat is megfigyelt, melyek során a 

könnyezést kívánatosnak tartották a ceremónia 

szokásrendjében (Huntington, Metcalf, 44).  
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A viselkedés  

Norbert Elias a A civilizáció folyamata című 

könyvében azt elemzi, hogy Európában a 

magatartás és a jó viselkedés kódexei szerint 

hogyan vált formalizálttá számos 

magatartásforma és szokás. Elias szerint, ahogy 

az embereknél megjelentek az együttélés új 

formái, úgy jobban hatottak rájuk mások 

cselekedetei, az interakciók során a saját 

viselkedésükkel szemben is tudatosabbak lettek, 

ezáltal pedig egy újfajta kontrollt kezdtek el 

használni. Elias számára a folyamat érdekessége 

az, ahogyan ezek a normák internalizálódtak az 

egyes generációkban.  

 

A villa használat kialakulásának folyamatát hozza 

fel érvelései alátámasztására, megvizsgálva a 

magatartásformában megjelenő kulturális 

ellenőrzést, mely a villa használatának mai 

gyakorlataihoz vezetett:  

 

“ A kézzel evés visszaszorításának racionális 

magyarázatként a betegségek veszélyének 

elkerülését szokták felhozni: a saját tányérból 

történő kézzel evésnek azonban nem sok köze 

van a betegségek veszélyéhez. Ha megfigyeljük a 

villa használatával kapcsolatos érzéseinket, akkor 

azt láthatjuk, hogy a civilizált, és a civilizálatlan 

asztali viselkedés elválasztása az undor érzetünk 

mentén történik. A villa ez esetben az érzeteink, 

és ellenérzeteink sztenderdjének megtestesülése, 

szintje…. A társadalmi elvárások, melyeknek az 

egyén eleinte külső kényszerek miatt felel meg, 

később az önuralmon keresztül 

reprodukálódhatnak benne, és ez az érzés a 

saját, tudatos kívánalmai ellenében is működhet. 

Az egyén életében rövidített formában tehát 

megjelenik az a sok évszázados 

társadalomtörténeti folyamat, melynek során 

kialakultak azok a sztenderdek, hogy milyen 

viselkedést tartunk szégyenletesnek és 

sértőnek."(Elias 53). 

 

Elias értelmezése szerint tehát a villa használat 

szokása nem csak azért maradt fent a nyugati 

társadalmakban, mert szülők arra tanították a 

gyerekeiket, hogy villával enni a leghelyénvalóbb, 

hanem azért is, mert ennek a viselkedési 

formának a helyessége az idők folyamán, érzelmi 

szinten is internalizált lett.  

 

A tabuk  

A viselkedési szabályok előírhatnak bizonyos 

kívánatos magatartásformákat a másokkal való 

interakciók esetében; a kulturálisan megkövetelt 

korlátozások és kontrollok pedig alkalmazhatóak 

a test természetes működésében. A brit 

antropológus, Mary Douglas átfogóan írt a 

tisztaság és a tabu fogalmairól, a témakörben 

kiemelendőnek számít a Purity and Danger: An 

Analysis of Concepts of Pollution and Taboo című 

könyve. Douglas szerint a társadalmi és fizikai 

test között közeli a kapcsolat:  

 

“ Az emberi testet mindig úgy kezelik, mint a 

társadalom egy tükörképét... nem létezhet olyan 

természetes testfelfogás, melynek ugyanakkor ne 

lenne része a társadalmi dimenzió is... Az erős 

társadalmi kontroll erős testi kontrollt követel 

meg... A társadalmi érintkezés megkívánja azt, 

hogy az önkéntelen és "nem helytálló" szervi 

folyamatokat elkendőzzük. A szocializáció arra 

tanítja a gyereket, hogy kontroll alatt tartsák a 

szervezetében lezajló folyamatokat. Ezek közül a 

leginkább nem helytálló és nemkívánatos a 

végtermékek ürítése. Ezért az olyan fizikai 

történések, mint a belek ürítése, a vizelés, a 

hányás és mindezek termékei általánosan 

hordoznak egy pejoratív jelentést a hivatalos 

beszédben.” (Douglas 74). 

 

A felsorolt folyamatok természetesek, de ahogy 

azt Douglas is leírja, egyes kultúrákban jelen 

vannak azok a tendenciaszerű törekvések, 

melyek megpróbálják elhatárolni az embereket a 

természet egyszerűbb fejlődéseitől. A társadalmi 

interakciókkal kapcsolatban az a hit él, hogy 

„testetlen szellemek” között jönnek létre, ezért 

minden olyan tevékenységet el kell nyomni, mely 

leleplezné a valóságot. Így például Dél-Koreában 

nem illik nyilvánosan orrot fújni, és sok 

társadalomban udvariatlanságnak számít mások 

előtt enni.  
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Konklúzió 

A cikk célja az volt, hogy az etnográfiai 

tanulmányok felhasználásán keresztül áttekintést 

adjon a testfelfogás kulturális 

változékonyságáról. Amikor a testet kultúrák 

közötti nézőpontból szemléljük, elengedhetetlen, 

hogy szem előtt tartsunk három dolgot. Először 

is, az etnográfiák nemcsak információval 

szolgálnak más kultúrákról, hanem egy olyan 

relativitástudat fejlődését is elősegítik, melyet az 

egyén a saját kultúrája tekintetében is 

alkalmazhat. Margaret Mead a Coming of Age in 

Samoa című könyvében kiemeli a kulturális 

relativitás fontosságát:   

 

“Az utazó - aki már egyszer elhagyta az otthonát-

, bölcsebb annál, aki még soha nem lépte át a 

saját küszöbét. Egy másik kultúra ismerete 

ugyanígy élesítheti azt a képességünket, hogy 

alaposabban és szilárdabban vizsgálódhassunk, 

és hogy a saját kultúránkat nagyobb szeretettel 

értékelhessük". (idézi Dettwyler 115). 

 

Összevetve azt, hogy a világ egyes részein 

hogyan értelmezik és használják a testet, 

megkérdőjeleződnek azok a feltevések, hogy a 

test esetében mit tekintünk természetesnek és 

állandónak.  

Másodszor, habár a leírt beszámolók ablakként 

szolgálnak más társadalmak szokásaira és 

tradícióira, fontos, hogy ne tegyük egzotikussá és 

túlhangsúlyozottá a kulturális különbségeket. Egy 

társadalom sem statikus, és az uralkodó 

gyakorlatokat és hiteket nem célszerű 

örökérvényűnek tekinteni. Ahogy Conklin és 

Morgan írja:  

 

“Miközben heurisztikus értéke van annak, hogy a 

kultúrák közötti kontrasztokat erősen 

meghúzzuk, ugyanakkor ez maga után vonja 

annak a kockázatát, hogy a társadalmak közötti 

különbségeket eltúlozzuk, miközben 

túlhangsúlyozzuk a társadalmakon belüli 

konszenzusokat. Az emberi létről szóló kulturális 

ideológiákat csak ritkán osztja egyenlő 

mértékben a társadalom minden tagja, és az 

emberek különböző interpretációkat használnak 

fel arra, hogy megfeleljenek a különböző 

szándékoknak.” (Conklin and Morgan 1996). 

 

Más szavakkal: az egyes társadalmakon belül a 

szubkultúrák társadalmi osztályoktól, etnikai 

hovatartozástól, vallástól, és más olyan 

tényezőktől függenek, melyek befolyással 

lehetnek arra, ahogyan az egyének felfogják a 

saját testüket, és mások testét. A nyugati 

kultúrában például az emberi életciklusokra, és 

az emberi lét koncepcióira vonatkozó domináns 

normák ellenére, az olyan testtel kapcsolatos 

kérdések, mint az abortusz és az eutanázia 

hevesen vitatottak.   

Végül a test etnográfiai leírása segítségül 

szolgálhat abban, hogy azonosítsuk a kulturális 

határokat, és lázadásokat. A versengő 

identitásokról szóló elképzelés, és Lock fogalma a 

"testi véleménykülönbségekről" ráirányítják a 

figyelmet arra, hogy hogyan utasítják el, és 

értelmezik újra az egyének a testtel kapcsolatos 

kulturális sztenderdeket. Az, hogy mit fogunk fel 

véleményeltérésként, nagymértékben függ az 

adott kulturális kontextustól. Míg a tetoválások, 

piercingek és a test egyéb átformálásai 

normálisnak számítanak az egyik kultúrában, 

addig egy másikban extrémként értelmezik 

ezeket.  

A test és a kultúra között számos olyan 

kapcsolódási terület van, amit ebben a 

szövegben terjedelmi okok miatt nem tudtunk 

kifejteni: ilyen többek között a sport, a tánc és a 

fitnesz. Lehetetlen leírni az összes olyan 

lehetőséget, amin keresztül a kultúra 

befolyásolja a testet: a cikk célja az volt, hogy 

rávilágítson a kultúrák között megjelenő 

különbségekre, és hasonlóságokra. Az új-

Kaledóniai "kamo" alakváltozásai, a kínai "hónap-

tevés", a többi felsorolt eset a test kulturális 

felépülését példázták. A kultúrák közötti felfogás 

használatán keresztül reméljük, hogy be tudtuk 

mutatni azt, hogy a test hogyan működhet 

kulturális vászonként, reflektálva az társadalom 

értékeire és normáira- mégis készen arra, hogy 

az egyén újradefiniálja és újratervezze azt.  

 
Magyar fordítás: Nádasi Eszter 
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MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK 

 

 
 

NON-VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
A gyakorlat célja: Bevezetés a non-verbális kommunikációba 

Nyerhető készségek: Saját kommunikációnk tudatossá tétele, a non-verbális kommunikáció 

elemeinek és a kommunikáció kulturális összetevőinek megértése 

Gyakorlat: 1) Sétálj a teremben. Válassz magadnak egyvalakit majd egy másik valakit és 

próbálj meg tőlük azonos távolságot kialakítani. 

2) Sétálj, majd teremts szemkontaktust azzal, akivel párt alkottok. Hagyjatok 

egy kis helyet magatoknak. Egyikőtök lesz a tükör, másik aki a tükör előtt áll. 

A tükör közvetít mindent amit a párja csinál. Csináljátok úgy a gyakorlatot, 

hogy kívülről ne lehessen megállapítani, hogy ki a tükör. (hagyjatok egy kis 

időt arra is, hogy ezt a gyakorlatot meg tudják szerepcserélés  után is 

csinálni). Találjatok egy utolsó mozdulatot, köszönjétek meg és sétáljatok 

tovább.  

3) Ritmusgép: párokban számoljatok felváltva. Minden számot kísérhet hang, 

gesztus is, csináljátok egyre gyorsabban, illetve amíg meg nem találjátok a  

közös ritmust. A gesztus és a hang kiválthatja egy idő után a számokat.  

4) Találj új partnert! Egyikőtök vezet, másik követi. A kapcsolat kettőtök között 

az alkarotok érintkezése. A követő fél behunyhatja a szemét gyakorlat 

közben. A vezető nem teheti.  

5) Vak autó:  párokban, egyik áll a másik előtt. Egyikőtök szeme csukva van, a 

másik vezeti, úgy, hogy finoman ütögeti az „autó” homlokát: ez azt jelenti: 

egyenesen. Ütögeti a vezetett jobb vállát: jobbra, a balt: balra. A hátát: 

hátrafelé.   

6) A csoport kétfelé oszlik: az egyik fele próbál szemkontaktust teremteni a 

másikkal, a másik próbálja a szemkontaktust elkerülni. Cseréljetek szerepet.   

7) Kép. Párokban, kézfogásból indulunk: az egyik fél mozdulatlan marad míg a 

másik kilép a kézfogásból és új kontakt pontot keres. Most ő marad 

mozdulatlan és partnere keres új érintkezési felületet.  

8) Sebesség gesztusok: egyvalaki kiáll a többiek egy vonalban sorakoznak vele 

szemben. Ő tesz egy gesztust (kéz, testmozdulat) a többiek egyesével 

odamennek hozzá és válaszolnak a gesztusára. A második körben ugyanezt a 

gyakorlatot kísérheti egy szó vagy egy mondat is az odalépő fél részéről, 

amit a kint álló személy gesztussal és hanggal viszonoz. 

9) Székek: két ember ül a többiek előtt két széken, egymás mellett. Szavak 

nélkül beszélgetnek: csak karjukat emelhetik, a lábukat tehetik keresztbe 

egymáson, illetve a fejüket forgathatják jobbra-balra. 

10) A költő: A költő Kazariaból érkezett, hogy elmondja legújabb versét. 

Tolmácsa angolra fordítja.   

Összegzés: - A non-verbális kommunikcáció milyen aspektusait érintettük? 

- Ezeket hogyan befolyásolta a kulturális távolság? 
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- Milyen erőforrásaink vannak a kulturális távolságból adódó kihívások 

leküzdésére? 

Ötletek a 

facilitátoroknak: 

Ha van rá időkeret, a fenti kérdések kiscsoportban megvitathatók. Ha szükséges, 

segítsük a résztvevőket az alábbi elemek elemzésének beemelésével: 

- gesztusok 

- testhelyzet 

- távolság 

- arckifejezés 

- érzelmek kifejezése 

- kontextuális kommunikáció: tárgyak, bútorok használata  

Para-verbális kommunikáció: intonáció, hangerő, csönd, ritmus  

Készülés: Kommunikációs handout 

Ajánlott háttérirodalmak: 

*Augusto Boal: Games for actors and non actors 2002 Routledge, New York 

*David Diamond: Theater for living: The Art and Science of Community-Based Dialogue 2007 Trafford 

Publishing 
 

Eszköz áttekintő 
létszám tetszőleges 

anyagok 4 flipchart papír, tollak 

Időtartam: 1.5 óra 
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 Mi az interkulturális kompetencia ?  

 Kompetenciák képzők számára 

 

 

 

F O R R Á S O K  F E L N Ő T T K É P Z Ő K  S Z Á M Á R A  
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 MI AZ INTERKULTURÁLIS KOMPETENCIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ? 
 

“ Ha az interkulturális találkozásokban a test, a nem és a szexualitás érzékeny zónának teinthetők, akkor az 

azt is jelenti, hogy bizonyos felnőttképzési helyzetek ebből a szempontból különösen relevánsak. Ilyen 

például az egészségügy, a szexualitással, családsegítéssel, gender témával foglalkozó képzések és minden, 

az emberi testet közvetlenül érintő képzési, szakmai szituáció. Ezekben a képzésekben van az a kapacitás is, 

hogy elindulhassunk egy kölcsönös megértésen, elfogadáson és egymás igényeinek figyelembevételén 

alapuló kultúraközi kommunikáció irányába …” ( BODY projekt, 2011).   

 

A BODY projekt kiemelt figyelmet fordít azokra a szakmai kompetenciákra, melyek szerepet játszanak a 

munkavégzés közben jelentkező interkulturális kommunikáció kezelésében. Ezekre a képességekre úgy 

tekintünk, mint amire Európa-szerte egyre nagyobb igény van a különféle szakmákban, az oktatási, 

pedagógiai dolgozóknál éppúgy, mint a szociális munkában, az egészségügyben vagy tanácsadói 

területeken. Az interkulturális pedagógia lényege egy olyan megközelítés - mely mind a felnőtt, mind a 

fiatalkorú tanulók esetében-, a képzés szemléletmódját, és a tanítás gyakorlatait eltávolítja a nemzeti 

keretektől, és attól az irányvonaltól, mely az oktatás során a nemzeti jelleget honosítja meg, akár az 

eszményítés szintjén. Érintsen ez akár felnőtt korú, vagy fiatalabb tanulókat.  

 

Az interkulturális kompetencia demokratikus megközelítése 
 

Az interkulturális pedagógia alapgondolata, hogy a pedagógia és a tanítás képes legyen elszakadni a 

nemzeti referenciakeretekre való „kézenfekvő” utalásoktól, vagy akár ezek idealizálásától – legyen szó 

felnőttek, fiatalok, kamaszok vagy gyerekek oktatásáról. Az interkulturális pedagógiát az az igény hívta 

életre, hogy a nevelés, képzés, tanácsadás minden módjának reflektálnia kell a képzési helyzetekben 

résztvevők szociális, kulturális és nyelvi sokféleségére. Minden gyereknek, kamasznak és felnőttnek jogában 

áll olyan környezetben tanulni, amely képes az egyéni szocio-kulturális helyzetből fakadó igényeket 

demokratikusan kezelni.  

 

A társadalomban megjelenő interkulturális kompetencia nem csupán a kulturális diverzitás és az inkluzív 

jelleg biztosításának a kérdése.  Az inkluzív jelleg csak akkor létezik, hogyha ezzel együtt a “másság” fogalma 

is létezik a társadalomban. Az inkluzivitás önmagában véve reflektál a kirekesztésre, és visszatükrözi azt, 

hogy egyes emberek kirekesztettek a normalitás uralkodó eszméjéből.  Ez a jelenség nem csak a társadalom 

szintjére igaz. Ha a BODY projekt perspektívájából nézzük, akkor lehet, hogy valaki elismert társadalmi, 

gazdasági pozícióban van, de ugyanakkor egy szexuális kisebbség tagja, amihez viszont egy marginalizált, 

vagy akár kirekesztett státusz kapcsolódik. Ez a kettősség tükrözi azt, hogy a szakértők interkulturális 

kompetenciái - ahogy a társadalom esetében is-, nem csak egymás testi kifejezéseinek és normák 

megértéséről kell, hogy szóljanak. A másik értékeinek alapvető elismerése is e kompetencia szerves részét 

képezi.  

 

Interkulturális kompetencia, mint az emberi perspektívák cseréje  

 
Az interkulturális kompetencia egyik kulcsszava az emberi perspektívacsere, mely azt a képességet 

és hajlandóságot jelenti, hogy emberi kapcsolatokat és interakciókat építsünk a hagyományok, 

tapasztalatok, értékek és kulturális identitások diverzitásán keresztül (Thomsen, 2009). Ebben a 
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felfogásban elengedhetetlen, hogy mindenkivel - ebbe beleértve a klienseinket, ügyfeleinket, 

betegeinket, kollégáinkat – mindig a perspektívák kölcsönös cseréjén keresztül kommunikáljunk 

és, hogy figyelembe vegyük az egymás mellett élő kulturális identitások sokszínűségét. Társadalmi 

szinten az interkulturális kompetencia annak a kérdése, hogy hogyan biztosítsuk a demokratikus 

hozzáférést az egyenlő és méltó állampolgársághoz, tekintet nélkül a nemre, korra, etnikai, 

szexuális orientációra, fizikai vagy mentális habitusra.  

 

Az interkulturális kommunikáció a napi munkavégzésben  
 
Ha fel is ismerjük az interkulturális kompetenciák társadalmi jelentőségét, konkrét módszerekre és 

eszközökre is szükségünk lesz ahhoz, hogy az interkulturális kommunikációt napi munkavégzésünk során is 

képesek legyünk alkalmazni. Különösen igaz ez tanárokra, képzőkre, konzultánsokra, nővérekre, szociális 

munkásokra, segítőkre, egészségügyi dolgozókra, mindazokra, akik az emberi testtel, „mások testével” napi 

munkájukban rendszeresen találkoznak. A BODY projektben összegyűjtött, interkulturális kommunikációval 

kapcsolatos széles körű példatár megerősítette azt az előfeltételezésünket, hogy affektív és kognitív 

reflexiókra van szükségünk annak érdekében, hogy megelőzzük a negatív előítéleteket és nyitott 

szemlélettel, felfedező szellemiséggel közelíthessük meg azokat az attitűdöket és normákat, melyeket nem 

értünk meg azonnal.  

 

Hasznos lehet, ha tisztába kerülünk a különféle testi jelzésekkel, mint például a fizikai távolság 

sztenderdjeivel vagy az olyan érintkezésekkel, melyek ugyan nem jutnak minden esetben közvetlen 

kifejeződésre, de valamiféleképpen mégis történik rájuk, illetve rajtuk keresztül jelentést hordozó utalás. 

Szintén hasznos lehet figyelmet fordítani a nyelvi struktúrákban rejlő különbségekre is. Például a dán és az 

olasz nem csak beszélt nyelvekként különböznek egymástól, hanem kommunikációs normáikban és a 

formális, informális megközelítések sztenderdjeiben is. Néhány kommunikációs norma alacsony 

kontextusú, tehát az üzenetek és a vélemények nagyon egyértelműen, közvetlenül jutnak kifejeződésre. 

Ezzel ellentétben a kommunikáció lehet magas kontextusú, ami azt jelenti, hogy az igazi üzenet 

megértéséhez a „sorok között” kell olvasni. Néha a csevegés fontos szerepet játszik a pozitív és bizalommal 

teli kapcsolatok kialakításában. Más esetekben ez a fajta kommunikáció zavaró lehet a párbeszédekben a 

szakemberek és civil ügyfelek között. 

 

A test esetében például az orvosi antropológia (Sperschneider & Mølgaard, 2007) feltárta, hogy a betegség 

és a kór közötti különbségtétel miként könnyítheti meg a beteg és az orvos közti kommunikációt az adott 

betegség megélésével, felfogásával kapcsolatban. Míg a betegség, mint fogalom a páciens saját 

tünetleírását jelenti, addig a kór fogalma a klinikai kép orvosi szempontú értékelését, összegzését takarja. 

Így a következtetés az, hogy az interkulturális kommunikációban az orvosoknak és más egészségügyi 

dolgozóknak mind a két megközelítést figyelembe kellene venniük annak érdekében, hogy elismerjék, és 

tisztelettel reagálják le a páciens saját percepcióját. 
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 KOMPETENCIÁK TRÉNEREK SZÁMÁRA 
 

Az általános interkulturális kompetenciák, amelyekre egy kulturálisan sokszínű környezetben 

dolgozó trénernek, tanárnak, tanácsadónak vagy segítő szakembernek szüksge lehet igen jól 

körülhatárolóhatók. Ha a BODY projekt öt kiemelt területét vesszük alapul, akkor viszonylag átláthatóak 

azok a a készségek és tudások, amelyek hasznosak lehetnek .   

a) a különbségek felnagyítása és figyelmen kívül hagyása közötti egyensúly: a megfelelő 
hozzáállás megtalálása a kulturális különbségek felmérésében 

Azt tapasztaltuk, hogy nincs általános hüvelykujjszabály a kulturális különbségek kezelésére vonatkozóan. A 

kritikus incidensek elemzése azt mutatta, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a különbség felismerése és a 

megoldásra tett kísérlet éppen hogy autonómia-vesztéssel jár (ld. Jégtörő incidens). Ebből is az következik, 

hogy a trénernek minden esetben egyeztetnie kell, hogy a résztvevők speciális igényei ne legyenek se túl- se 

alulkezelve, és ami még fontosabb, ne általánosítás, vagy előzetes ítételeteink alapján akarjuk kezelni a 

helyzetet.   

b) Figyelni és megfigyelni 

A megfigyelés, akár résztvevő megfigyelés, a kérdezés módszertana segíthet az alternatív hipotézisek 

felállításában. 

c) Akkulturalizációs elvárások 

Egy idegen kultúrához való adaptálódás sosem lineáris, automatikus és sohasem lehet teljes. Még azok az 

értékek, amelyek esetleg hasznosnak, igaznak és a miénkhez képest „fejlettnek” tűnnek, egyesek számára 

lehet, hogy kifejezetten nem vágyottak, nem vonzóak. Könnyen előfordulhat, hogy a befogadó közeg 

bizonyos idő eltelte után már elvárja az akkulturalizáció egy bizonyos szintjét, míg vannak, akik ezt nem 

tudják vagy enm is akarják teljesíteni. Ez vezethet konfliktushoz.  

d) Prekoncepciók, rejtett előítételek 

Az előítételek és prekoncepciók leépítése nem könnyű feladat és a végeredmény sem mindig az, hogy 

teljesen megszűnnek az előítételeink, sokkal inkább csak tetten érhetővé válnak. A kulturálisan sokféle 

területen működő szakemberek gyakran gondolják azt magukról, hogy nincsenek előítéleteik, és amikor 

bizonyos helyzetekben kiderül, hogy mégis (lásd Transgender (HU), Újévi beszéd (BE) ) az könnyen vezet 

csalódáshoz általános emberi és saját szakmai kompenetciánk vonatkozásában is. Kutatók megerősítik, 

hogy a prekoncepciók és az előítéletek úgymond „természetes”, automatizmusai az emberi pszichének. 

Minden különösebb szándékoltság ellenére is működnek, akkor is, amikor nem is gyanítjuk. Ha ennek 

tudatában vagyunk, akkor nem érhet bennünket meglepetésként, ha tetten érjük őket egy-egy kritikus 

helyzetben.  

e) Identitás, autenticitás, szakmai és privát élet szétválasztása  

Saját sokszínű identitásunk maga is erőforrás az interkulturális munkában. Hozzájárulhat a más partikuláris 

identitások megerősítésében (lásd migránsok, kisebbségek esetében). Mindemellett az a veszélye is lehet, 

hogy identitásunkat megőrízzük „magunknak”, az a kommunikáció során végig rejtve marad.  A szakmai és 

a személyes identitás közötti határvonal sokszor nehezen érzékelhető és észrevétlen átjárható. Ez akkor 

jelenthet problémát, ha nem reflektált.  
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