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A latin férfiak a legjobb szeretők 

Szappanoperák és a valóság 
MÜLLER GABRIELLA (KÉPÜNKÖN), SPANYOL 
SZAKOS SZEGEDI EGYETEMI HALLGATÓ TÍZ ÉVET 
TÖLTÖTT MEXIKÓBAN, AHOL ÉDESAPJA MINT 
KONZUL DOLGOZOTT HAMARABB TANULT MEG 
SPANYOLUL. MINT AZ ANYANYELVÉN. 
ÉS AZ OTTANI ÉLETET IS VOLT ALKALMA ALA-
POSAN MEGISMERNI. 

- Mi a mexikói életet leginkább a szappan-
operdkból ismerhetjük. Mennyire hiteles az 
a kép, amelyet ez alapián alkothatunk ki ma-
gunkban 1 

- A gazdag családok életét mindenképpen 
hűen mutatja be, a szegények világát viszont 
nagyon idealizálja. Nem fordulhat elő példá-
ul az, hogy egy szegény indián lányt feleségül 
vegyen egy gazdag fehér férfi. A társadalmi ré-
tegek közti átjárás nehezebb, mint az indiai 
kasztrendszerben. Tényleg igaz, hogy cselé-
deket tartanak, és a helyzetük is olyan rossz, 
min t ahogyan azt láthatjuk. Az egyik ba-
rátnőm anyukája például büszkén mesélte, 
hogy le szokták lakatolni a hűtő ajtaját, ne-
hogy a cseléd ételt lopjon. 

- Egy mexikói nő élete mennyiben külön-
bözik a magyarokétól 1 

- A legszegényebb családokban a nő szere-
pe ugyanaz, mint nálunk. Vezeti a háztar-
tást, neveli a gyerekeket és dolgozik. A leg-
felsőbb rétegeknél a férj csak azt várja el a fe-
leségétől, hogy ő legyen a legszebb, legápol-
tabb, reggel elmenjen reggelizni a barátnőivel 
és egyáltalán ne dolgozzon. A középrétegek-
nél valahol a kettő közt van egy nő helye. 

- Hogyan tud elhelyezkedni egy szegény 
asszonyi 

- Általában a mezőgazdaságban dolgoznak, 
vagy szalag mellett a gyárakban. A harmadik 
megoldás pedig, hogy elmennek cselédnek, de 
akkor be kell költözniük a gazdájuk házába, 
és csak heti egy szabadnapjuk van, a vasár-
nap. Ilyenkor a tehetősebbek elárasztják a 
város összes vendéglőjét. 

- Milyen a tökéletes nö mexikói szem-
mell 

- Világos hajú, világos szemű, világos bőrű. 
Nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy 

szépek legyenek. A szépészeti beavatkozások 
már teljesen hétköznapiak. Nem hiába voltak 
annak idején akkora botrányok a szépségver-
senyeken, amikor kiderült, hogy majd' mind-
egyik dél-amerikai lány plasztikai sebésznek 
köszönheti szépségét. Hihetetlen mennyiség-
ben képesek vásárolni a fehérítő krémeket és 
szinte istennőként bánnak a szőkékkel. Egy-
szer anyukámmal sétáltunk a piacon, amikor 
megláttunk két helyes indián fiút, akik le sem 
tudták venni a szemüket két szőke, de borzasz-
tóan csúnya amerikai nőről. 

- Mikor kezdődik egy mexikói lány számá-
ra az igazi életi 

- Ott úgy tartják, hogy egy tizenöt éves lány 
már nőnek számít. Ez a születésnap a legna-
gyobb esemény a mexikóiak számára, ilyenkor 
menyasszonyi ruhába öltöztetik az ünnepel-
tet, misét rendelnek neki, és összejön az egész 

család. A legdrágább ajándékokat is ilyenkor 
adják, nem ritka az sem, ha valaki autót kap 
erre az alkalomra. 

- Mi igaz a latin férfiakról szóló pletykák-
ból1 

- Minden. A latin férfiak a legjobb szeretők, 
de nem szabad őket komolyan venni. Hihetet-
len, hogy mit képesek megtenni egy nőért. 
Ot t még mindig divat a szerenád, vagy az, 
hogy hetekig mindennap egy tucat rózsát küld-
jenek a választottuknak. Mindaddig ilyen ked-
vesek, amíg nem érzik, hogy nyert ügyük van. 
Volt egy fiú, aki figyelmességből magyar cuk-
rászdába szeretett volna vinni. Nem adta fel 
még azután sem, hogy kinyomozta, Mexikó-
városban nincs ilyen. Úgy gondolta, hogy ha 
nincs ló... Hát elvitt egy bécsi kávézóba. 
Azóta sem vette el férfi úgy az eszem, mint ő. 
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Kiállhatatlan 
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AZ UJ ASSZONYOK ELETE MEGVÁL-
TOZIK, ÉS EZ SOKSZOR EGYÜTT 
JÁR A GONDOLKODÁS ÉS A JELLEM 
ÁTALAKULÁSÁVAL IS. A VÁLTOZÁ-
SOK OLYKOR MÉG A BARÁTNŐKET 
IS MEGLEPIK, MERT A KEDVES, 
ODAADÓ TÁRSBÓL HIRTELEN NAGY 
SZÁJÚ. ELÉGEDETLEN ASSZONY 
LESZ, A HŰSÉGES SZERETŐBŐL 
HŰTLEN FELESÉG. A MAGABIZTOS 
BARÁTNŐBŐL PEDIG FOLYTON 
AGGODALMASKODÓ HÁZIASSZONY 
VÁLIK. 

Van olyan feleség, aki számára a 
házasságkötéssel megszűnik saját 
véleménye, mindenben összeol-
vad partnerével. Elfelejti azt a szót, 
hogy én. teljes fiifflésbcn van part-
nerétól. A szakemberek vélemé-
nye szerint aki annyira feladja 
személyiségét, hogy szinte beleol-
vad a másikba, önbizalom hiány-
ban szenved. Megkönnyebbülés 
számára, ha átadhatja a felelőssé-
get valaki másnak, erre a legalkal-
masabb személy a férj. 

Ez az asszony teljes mértékben 
szeretne férjét kisajátítani. A 
legfőbb mozgatója viselkedésé-
nek a - főként szexuális jellegű 
- féltékenység: ha egy nő tűnik 
fel párja közelében, azonnal ve-
télytársnak véli, és agresszív tá-
madásba lendül. Az ilyen em-
ber nem bízik a kapcsolatában és 
saját magában, állandóan attól 
retteg, hogy jön helyette egy 
„jobb" és „tökéletesebb". Érzel-
mi kitöréseivel egyrészt kiadja 
magából a félelmét, másrészt az 
erószakos fellépés valóban eltán-
torítja a kezdeményezni akaró 
nőket. 

Egy másik feleségtípus állandó-
an a környezete tudtára akarja 
adni, hogy férje kizárólag hozzá 
tartozik. Ó folyton dicséri társa 
testi-lelki jó tulajdonságait, kü-
lönösen a szexuális együttlétek 
int imebb részleteit ecseteli 
előszeretettel. Verbális exhi-
bicionistáknak tartják, aki nyil-
vánosan szeretné demonstrálni, 
hogy az élete boldog és kiegyen-
súlyozott. 

Szexárfolyam euróban 
A szilveszteri „kedvező" hírekkel ellentétben az olasz prostituáltak 
áremelésre kívánják kihasználni az új európai valuta bevezetését. 
Carla Corso, a prostituáltak jogaiéit küzdő bizottság megalapítója 
egy, az AFP által idézett lapinterjúban kifejtette: ez a megfelelő alkalom 
a díjak növelésére, mivel azok több éve egy helyben topogtak. Egy ideje 
a kínálat nagyobb volt a piacon, mint a kereslet, és ezért az árak 
befagytak - vélekedett a legősibb szakma képviselője. 

Carla Corso árbecslése szerint az a (közelebbről meg nem határozott) 
szolgáltatás, amely eddig 50 ezer lírába került kevesebb, mint 25 
euróba), ezentúl 30 eurót kóstál majd, vagyis mintegy 16 százalékkal 
lesz drágább. 

Az otthoni szolgáltatások eddig 100 ezer lírába kerültek, most 
viszont minimálisan 60 eurót kérnek majd értük. A legdrámaibban 
a bárokban működő meztelen táncosnők emelnek. Azelőtt a nézők 
alig 1000 líráért (0,5 euró) érinthették meg őket, a kis olasz bankjegyet 
fehérneműjükbe csúsztatva, ezentúl azonban öteurós papírt kell majd 
a megfelelő helyre dugniuk. 

Mennyire szereti 
a sorozatokat? 
A DEL-AMERIKAI SZAPPANOPERAK KÜLÖN MŰFAJT TEREMTETTEK A TELE-
VÍZIÓZÁS TÖRTÉNETÉBEN - VILÁGHÓDÍTÓ ÚTJUKON A LELKES NÉZŐK MIL-
LIÓI IZGULNAK MINDENNAP AZ ÉPPEN AKTUÁLIS JÜAN ÉS JUANITA SZE-
RELMÉÉRT AZ ILYEN SOROZATOK FŐLEG A NŐKNEK ÉS A GYENGE FÉRFIAK-
NAK VALÓ; HA RAJTAM MÚLNA. BETILTANÁM ŐKET; EZEKRE A FILMEKRE 
SZÜKSÉG VAN, MERT VALAMILYEN HIÁNYT PÓTOLNAK AZ ÉLETBEN - MA-
GYARÁZZÁK A MEGKÉRDEZETT SZEGEDI URAK. 

PREIGER TAMAS 
munkanélküli: 
- Külföldön voltam, ezért egy évig 
nem néztem a tévében szappan-
operákat, de korábban rendszere-
sen a képernyő elé ültem, ha va-
lamelyik csatornán az éppen ak-
tuális dél-amerikai sorozatot ve-
títették. A szabadidőnkben kö-
rülbelül száz epizódot néztünk 
végig az élettársammal. Azonban 
nem tar tom ezeket a f i lmeket 
minőségi műveknek. Hogy me-
lyik sorozatot szeret tem? Már 
pontosan nem emlékszem, az ér-
téktelenségüknél fogva könnyen 
felejthetőek. Ennek ellenére az 
emberek legtöbbje nézi, való-
színűleg az életükből és önma-

gukból hiányzik valami, amit pó-
tolnak ezek az alkotások. El kell 
ismerni, hogy a társadalom egy ré-
szének szüksége van rájuk. 

BAKOS RÓBERT 
építésztechnikus: 
Az időm nagy részében dolgozom, 
ezért kevés műsort tudok megnéz-
ni a tévében. Késő este érkezem ha-
za a munkából, ilyenkor már nem 
vetítenek sorozatokat. Egyébként 
sem nézném ezeket a filmeket. 
Tüdőm, sokan szeretik a romanti-
kus, szerelmes történeteket: ha a 
szerelmes pár egyik tagja elveszti 
a másikat, ha összevesznek-kibé-
külnek, ezeken a filmeken egy-
szerre lehet sírni és nevetni. Ez a 
műfaj nőknek és a gyengébb férfi-
aknak való. A családom hölgy tag-
jai sem nagyon nézik ezeket a 
műsorokat, mivel mindenki késő 
estig dolgozik. Az ismeretségi kö-

römben sem hallom, hogy Jüa-
nokról és Juanitákről beszélnének, 
a műsorelózetesekböl értesülök a 
sorozatról. 

SZŰCS KAROLY 
pedagógus: 
- Nem nézem a szappanoperá-
kat, mivel egyáltalán nem érdekel-
nek. Sőt kifejezetten idegesítenek 
ezek a tévés produkciók. Ha raj-
tam múlna, betiltanám a vetíté-
süket, ugyanis túl életszerűtlcnek 
a történetek és a szereplők. Ezek 
a filmek a szerelmet és a párkap-
csolatot túl idealisztikusán ábrá-
zolják. Nem erről szól az élet. A 
szappanoperák megtévesztő vilá-
ga káros lehet a fiatalokra. Most 
divat a Harry Pötter-film veszélye-
it hangoztatni, úgy vélem, a dél-
amerikai szappanoperák ha-
tására kellene jobban odafigyel-
ni. Szerencsére a feleségem sem 

nézi ezeket a filmeket, de a gye-
rekeim néha ott ragadnak a tévé 
előtt. 

SZÖVEG: LÉVAY GIZELLA, FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT 

Viagra után: Viacreme nőknek 
MTI PANORAMA 

Nemcsak a férfiak bizonyos szexuális gond-
jai látszanak megoldódni a csodaszernek ne-
vezett Viagrával. Hamarosan itt lesz egy kis 
brüsszeli cég jóvoltából a Viacreme, amely a 
hölgyeknek segít eljutni a nemi örömök csúcs-
pontjára. 

A történet akkor kezdődött, amikor egy volt 
adótanácsadó megvette az amerikai Lexxus 
cégtől egy olyan, természetes anyagokból ké-
szült krém gyártási jogát, amelynek segítsé-
gével a nők könnyebben izgalomba jönnek és 
növeli képességüket az orgazmusra. Az Egye-
sült Államokban ez a kozmetikum már 1,2 

milliárd dolláros forgalmat ért el. A belga tv-
satornák és bulvárlapok rögtön lecsaptak a 
űrre, és hölgyközönségükkel teszteltették a ké-
zítményt. A „kísérleti alanyok" többsége igen 
légedett volt, a próbák különösen Flandriá-
>an voltak sikeresek. A hírverésbe még a te-
kintélyes La Libre Belgique is beszállt, csupán 

azt nehezményezte a lap, hogy négy, egyenként 
milliliteres flakont 34,71 euróért (mintegy 

8500 forintért) árulnak. Egy női magazin vi-
zont már a szerelmesek február 14-i napjá-
>an gondolkodott: Valentinra - Bálint-napra 
300 ezer mintát oszt szét olvasói között. Az 

üzlet beindulni látszik: az immár bejegyzett 
T. Benelux cég alkalmazottai nem győznek 

válaszolni a potenciális importálóknak, Ja-
pántól Izraelig, Oroszországig. Közben elké-
szült a Viacreme de Luxe, amelyet külön az 
arab országoknak szánnak. Andrés Stas 133 
millió európai női fogyasztóról álmodik. -
Nem arany-, hanem gyémántbányán ülünk -
lelkesedik és közben aggódva tapasztalja, hogy 
a konkurencia máris megpróbálja utánozni 
őket. 

Esther Hirsch szexológus szerint pá-
ciensei vegyesen reagáltak a készítményre, 
de abban egyetértettek, hogy nem ártal-
mas. Úgy látja, hogy a Viacreme önmagában 
nem okoz izgalmat, de annak egyik tényezője 
lehet. 


