
A mediterrán mentalitásról 
 
Jelen összefoglalásom a gibraltári és dél-spanyol (andalúziai) övezet lakóiról készült, saját 
tapasztalataim – két év együtt lakás gibraltári emberekkel – és helyi lakosokkal való beszélgetéseim 
alapján. Spanyolország lakosságának elit része állítólag Madridban él – ebben nincs személyes 
tapasztalatom.  
 
Bármely déli országról általánosságban elmondható, hogy minél délebbre megyünk, annál 
rosszabb a helyzet. Olaszország északi részén még csak-csak tartják magukat, sok az értelmes, 
egyetemet végzett ember, de Rómától délre rohamosan romlik a színvonal. Ugyanez igaz 
Spanyolországra.  

A mediterrán mentalitást sok félreértés övezi. Leegyszerűsített sztereotípiák: „ezek 
aztán tudnak élni”, ill. „család- és gyerekcentrikus népség”. Menjünk sorban.  
 
Alapattit űd 
 
Élethez való felfogásuk meghatározója, hogy senki nem siet sehová. Mindenki mindig ráér.  
 Idejük nagy részében ráérősen beszélgetnek, ugyanakkor bizonyos értelemben 
mégsem figyelnek oda a másikra. Ha kérdeznek, mindegy, mit válaszolsz, mert úgysem 
figyelnek oda. Az oda-nem-figyelés másik érdekes megnyilvánulása, hogy utcán, 
hivatalokban, boltokban úgy viselkednek, mintha rajtuk kívül senki más nem lenne ott. Senki 
nem húzódik félre nézelődés, beszélgetés közben, az ugráló-ordító gyerekekre senki nem szól 
rá; a bútorboltban az eladó hűtőszekrény tetejére rárakja az anyuka a csecsemőt és kicseréli a 
pelenkát, ill. az eladó székre ráülve megszoptatja a gyerekét. Nyugodtan, hosszadalmasan 
elbeszélgetnek a pénztárossal, miközben áll a sor mögöttük. Különbség azonban hozzánk 
képest, hogy a sorban állók soha nem kezdenek el felháborodni. Beszélgetve várakoznak, és 
ha sorra kerülnek, ők is elbeszélgetnek a pénztárossal.  
 Halkan beszélni nem tudnak, de nem is akarnak.  
 
Családhoz való viszony 
 
A családhoz való viszonyuk erős, de nem abban az értelemben, ahogyan mi, magyarok 
gondolnánk.  
 Kiindulópont: vannak A FÉRFIAK és vannak A NŐK. Nem igazán van közös 
metszéspont. A család élete hasonló az indiánok életviteléhez, azaz a férfi dolga a „vadászat”, 
azaz a család eltartása, pénzt keres. A háztartás és a gyereknevelés 100%-osan a nőkre 
tartozik.  
 A gyerekeket a nagycsalád, a „clan” neveli. Mivel a mai napig nem ritka a 6-8 gyerek 
egy családban, így a nagycsalád nőtagjai összetartanak, mindennap találkoznak, és mindenki 
neveli mindenki gyerekét. A férfiak nem vesznek részt a gyerekek felnevelésében, alapvető 
fogalmaik sincsenek a terhességről, a női havi ciklusról, a fogamzásgátlásról stb. – ez csakis a 
nőkre tartozik. Itt nincs „apás szülés”, meg „a férfi elmegy gyesre”. („Komancs harcos nem 
lép be az asszonyok wigwamjába.” Karl May: Winnetou) 
 A nő olyan szinten kiszolgálja a férjét a házban, mintha a férfiak legalábbis 
négyvégtagbénultak lennének. Ha a férfi hazajön, a feleség egyebet sem tesz, mint a férje 
körül ugrál. A férfiak a legalapvetőbb dolgokat sem végzik el. Itt ez a normális.   
 Érdekes helyi fogalom a „possessiveness”, a birtoklás. A nő a férfi tulajdonának 
tekinthető. A nőknek tilos férfi taxisofőr mellé beülniük, a férjen kívül mással táncolni, és 
ajánlatos óvatosnak lenni minden egyes, a férjen kívül más férfival való szimpla 
beszélgetéssel is. A nők ugyanakkor a gyerekeik felé possessive-k: mivel teljes egészében 



rájuk van bízva a gyerek, általában felnőtt korban sem engedik el a gyereküket, állandóan 
szemmel tartják.   
 Ha a pár elválik, minden kapcsolatot megszakítanak. Nem is köszönnek egymásnak az 
utcán, ez itt illetlenség. Következésképpen a gyerek az anyjánál marad, minden kapcsolat 
megszakad az apával, talán a gyerektartás folyósítása nem. A válás itt is egyre gyakoribb.  
 A helyi nők közönségesek, cigányosak, kurvásak, kihívóan öltöznek, vadak, és 
gyakorlatilag rájuk van írva, hogy „I am available, fuck me” (elnézést). Sok smink, sok 
ékszer, sok kiegészítő. Nem riadnak vissza semmiféle szexuális elvárástól, és nem zavartatják 
magukat a szexboltokban. A férfiak elvárása a nők felé hasonló: legyél vad és tegyél meg 
nekem bármit, amit kérek. A megcsalási ráta igen magas, mindkét nem részéről.  
 Elemzésre érdemes helyi törvény, hogy házasodni 24 órányi előzetes bejelentéssel már 
lehet, ám a válás 5 év (a gyorsított eljárás, egy vagyonért: 3 év).  
 A kórházban, látogatási időben, minden ágyat 10-20 fős kolónia vesz körül.  
 A térségen belül Gibraltár külön érdekessége, hogy földrajzi adottságainak 
köszönhetően beltenyészet folyik, mindenki mindenkinek a rokona, így a fogyatékos emberek 
aránya feltűnően magas. Ha megismerkedik egy férfi és egy nő, érdemes azonnal 
megvizsgálni a családfát, mert jó esély van rá, hogy legjobb esetben is harmad-
unokatestvérek. A 28.000 fős Gibraltárnak három fogyatékos iskolája van, és ezek csak az 
iskolás korúak közülük.  
 
A család, a gyerekvállalás és a nyugdíjrendszer összefüggései 
 
A nők nagy része először abból él, hogy eltartatja magát a férjével, majd később abból, hogy 
eltartatja magát a gyerekeivel.  
 
Munkához való viszony 
 
Az iskolázottsági szint alacsony. Egyetem a környéken sincs, de még középiskola is alig. 
Általában senkinek semmilyen különösebb végzettsége nincs, de ez itt nem is elvárás.  
 Az a néhány lakos, aki diplomás, igazából nem tudom, mire kapta a diplomáját. Royal 
Zeneakadémiát végzett ismerősöm azt gondolta: Brahms magyar zeneszerző, míg 
irodalomtanár ismerőseim soha nem hallották még Heine, Rilke, Goethe, Gogol nevét 
(ismétlem: a nevét). Azt már évek óta fel sem veszem, hogy nem tudják, hol van 
Magyarország, de egyéb országok létezéséről sem tudnak.  
 Dolgozni nem szeretnek. Sok nő egyáltalán nem dolgozik, mert a férje nem engedi, ill. 
nem is akarnak. Akik dolgoznak, azok is lassú, ráérős tempóban teszik, ill. a munkaidő nagy 
részét beszélgetéssel töltik. Reggel 10 óra előttre, este 19 óra utánra és hétvégére égen-földön 
nem lehet elérhető munkaerőt találni. Ezeket a munkákat bevándorló, ill. szegényebb emberek 
végzik.   
 Azokat a munkákat, ahol azonnal pattanni kell, pl. tűzoltó, mentő: határeset szintjén 
ellátják. Tűz van valahol: „na ezt a cigit még elszívom, aztán mehetünk”.  
 
„Ezek aztán tudnak élni”  
 
Ennek a sztereotípiának az az alapja, hogy az életüket az utcán élik. Ennek egyszerű 
magyarázata az, hogy itt jó az idő… Nem az, hogy ők aztán mennyire tudnak élni.  
 Igen, kint ülnek és kávéznak, egész délután és este. Ez valóban jól néz ki, látszólag. 
De mivel iskolázatlan, egyszerű emberekről van szó, az egyetlen téma mások kitárgyalása. Mi 
másról beszélgetnének?  
 



„Egészségesen élnek”  
 
A társadalom túlnyomó része lánc-dohányzik. Itt nem illetlenség dohányozni irodákban, 
ügyfélfogadás közben, a pincér cigizik kiszolgálás közben, az anyuka cigizik szoptatás 
közben, a benzinkutas cigizik tankolás közben…  
 A sok dohányzás egyik oka, hogy itt nagyon olcsó a dohányáru. Az írás pillanatában 
(2010. augusztus 26.) egy csomag cigaretta (20 szál) átlagosan 200 forintnak megfelelő 
összegbe kerül. Mivel unatkoznak, ráérnek: dohányoznak.  
 Sok helyre ki van írva, hogy „tilos a dohányzás” (uniós előírás), de senki nem 
foglalkozik vele.  
 Rengeteget kávéznak is, akár 8-10 kávét is megiszik egy átlaglakos naponta. Igaz, 
nagyon gyenge kávét isznak.  
 Az ételeiknél sem vettem észre különösebb egészséges életvitelre való törekvést. Jó, 
több halat és tengeri herkentyűt esznek, mint mi, de ez minden. Itt is minden köret krumpli, 
rizs és kifőtt tészta. A süteményeik messze elmaradnak a mi kifinomult, osztrákos 
sütijeinktől: többnyire egy darab durva, bárdolatlan sült tészta, pici cukros krémmel 
megkenve.  
 A röviditalok nem jellemzőek, sok italbolt egyáltalán nem is árul ilyesmit. Sör, bor 
(savanyú, gyomorégető), és koktéloknak nevezett szörpök.  
 
Külső megjelenés 
 
Hát nem egy Avatar-társadalom. A rassznak megfelelően, akárcsak az olaszok, nagyon 
alacsonyak. Az átlagmagasság, becslésem szerint: 160 cm.  
 Öltözködésük a cigányos jellegnek megfelelő. Elegáns megjelenés itt egyáltalán nincs, 
még a hivatalokban sem. Szeretik a színes, tarka ruhákat, előnytelen fazonokkal, a nők mindig 
(ízléstelen) sminkben mutatkoznak, és telerakják magukat súlyos ékszerekkel. A ruhához, 
nyáron, csakis flip flop papucs társulhat, mindkét nem részéről.  
 Belátom, hogy a motor célszerű közlekedési eszköz errefelé. Ezeken a keskeny, szűk 
utakon, ill. az állandóan feltorlódott kocsisorokban valóban jó beelőzni az egész sort egy 
motorral. A motorozás praktikus jellege mellett azonban nem lehet nem észrevenni a 
hozzávaló öltözködési stílust. Férfiak: nyáron egy szál alsógatyába’ és flip flop papucsba’ 
száguldoznak a robogón, a szőrös hasukat belógatják a széttett lábuk közé. Nők: párosítják az 
egyberészes nyári ruhát a bukósisakkal. Bármilyen hosszúságú szoknyában ül fel egy nő a 
robogóra, a jármű jellegéből következően ezt csakis széttett lábbal tudja megtenni, és úgy ül 
egészen addig, amíg a motor el nem indul alatta, és egyensúlyozásra lehetőség nyílik. Ám 
sokan ez után se zárják össze a lábukat…  
 A széttett lábbal való üldögélés, szoknyában, mellesleg mindenhol általános. Leülnek 
a húgyszagú lépcsőre, széttett lábbal, és cigiznek; mindenki megcsodálhatja az áporodott, 
kövér, hurkás és koszos combjukat, egyebekről nem is beszélve.  

(Összefoglalásomat összeszorított fogakkal írom, hogy pártatlanul fogalmazzak, nem tudom, 
sikerül-e… ☺)  
 
Szerencsejátékok  
 
A szerencsejátékok általában nem az elit intellektuel réteg szórakozása. Ennek megfelelően itt 
a döntő többség rendszeresen vásárol mindenféle sorsjegyet és lottót. Számomra a 
legviccesebb a kaszinó. Összesen egyszer kíváncsiskodtam be, és sajnálom, hogy nem volt 
nálam a fényképezőgépem. A kaszinóban, a mindenféle pénznyerő gépek előtt és különösen a 



bingóban: 95%-ban 60 év feletti nénikék játszanak! Nem voltam benne biztos: véletlenül talán 
az öregek otthonába nyitottam be?  
 Aztán elmagyarázták: az idős hölgyeknek itt ez a fő szórakozása: a kaszinó. 
Unatkoznak, ráérnek, és a nyugdíjukat erre költik. Én meg majdnem hangosan nevettem: el 
tudod Te képzelni, hogy a magyar kisnyugdíjas, miután megvette az 5 deka parizert, elmegy a 
kaszinóba? „Na, megetetem a tyukokat, aztán elmegyek a kaszinóba.”  
 
 
 

 
 

ezt a szót következetesen „műbeles”-nek olvasom 


