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HozgAszélAsok 
KELEMEN JÁNOS: 

örömmel olvastam a "Magunk" színvonalas összeállítását 
a nökérdósről. Az összeállítás történetileg konkrét prob-
lémákra irányította a figyelmet, olyan kérdésekre, melyek 
ma, hic et nunc izgalmasak. Ez nagyon helyes. 

Szabad legyen azonoan a következőkre is felhívni a fi-
gyelmet: az emberi létezés töbo dimenziójú: a jelen mögött 
ott a történelmi transzcendencié horizontja. A öők helyze-
téről beszélve se feledkezzünk meg erről. Ma még persze 
az egyenjogúságért folytatott gazdasági, politikai, kultu-
rális harc van napirenden, de ha ezt elértük, megoldódik-e 
minden probléma? Vigyázzunk, hogy az emancipáció véghezvi-
tele, mely a ma sürgető problémáira lesz válasz, ne szegé-
nyitse el az emberi nemet , miközben az őt megillető jogok-
ba helyezi a női nemet. 

Nemet;ak az a cél, ho^y egyenlők legyünk. A társadalmi 
egyenjogúság elérésével bontakozik ki az emberi-természeti 
különbözőség. Az emberiség ezáltal is gazdag, hogy van fér-
fi és nő. A nőknek nagyszerű hivatásuk, hogy különbőző-vol-
tuk, nő-voltuk hangsúlyozásával, sajátos formáinak kibon-
takoztatásával úgy járuljanak hozzá ember^voltunk nagy él-
ményéhez, ahogy csak ők tudnak. 

Tudom, hogy a vita kontextusában absztrakt gondolatok 
ezek, s a gyakorlatban alig használhatók, de talán ma sem 
érdektelen arra irányítani a figyelmet, amit a "nőiség me-
tafizikájának" neveznék. 
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VÁRVüLGiI ÉVA: 

Nehéz hozzászólni a vitára bocsátott témához, ii&r 
csak azért is, mert minden vélemény - elképzelésem sze-
rint - megjegyzést, ellenvéleményt igényel. A konklúzió 
töűbn^ire az, hogy mégis helytálló a beauvoiri terminus: 
"második nem" vagyunk. Én nem érzem annak magam. Különös 
lehet az a nő, aki nem is törekszik jobb teljesítményre 
a férfinél - aki esetleg még a férje is-* kicsoda zseni 
lehet "grafikus barátom", aki ezt mondja: "Nagyon örül-
nék, ha egyc.zer egy nálam értelmeseou nóvel lehetnék e0y 
társaságuan"! 

A baj az lőhet, hogy kevés nőt iumer, vagyt túl so-
kat, de nem tud disztingválni. 

Véleményem szerint nő is képes lehet olyan intenzitá-
sú és minőségű szellemi munkára, mint eg.y férfi. Csak 
általánosítani - mint az élet más kérdésében sem - itt 
sem szabad. Hogy valóban egyenlő jogaink lehessenek, ah-
hoz mindkét nemnek túl kell tennie magát egy rossz szoká« 
son: a konvenciókhoz való ragaszkodáson. 



ALMÁSI ÉVA - TÓTH MÁRIA: 

Igaz, hogy elméletben már eljutottunk az egyenlőséghez, 
de gyakorlatban ..még mindig egyfokú egyenlőtlenség uralkodik. 
Bizonyos területen ez az egyenlőtlenség nem is fog megszűn-
ni /szexuális élet/ , csak az a szomorú, hogy a társadalmi 
egyenlőség is csak papíron létezik. 

Igaz, hogy a nők támaszkodni akarnak valakire, de ez e-
gyáltalán nem egyoldalú, a férfiaknak ugyanúgy szükségük van 
valakire, akire támaszkodhatnak. Persze, ez a viszony nem 
valami alárendelt-fölérendelt viszony, csak úgy ér valamit, 
ha mindketten várhatnak valamit a mellettük álló embertől, 
hiszen az ember társadalmi lény, tehát szükséges, hogy tar-
tozzon valakihez. S nem arról van szó, hogy "ha egy nő jó 
házastárs akar lenni, ritka esetben akar férjénél magasabb 
posztrs kerülni, esetleg főnöke lenni". Ha egy nő jó házas-
társ, jó anya akar lenni, nem is valósithatja meg ezt, nem 
is törekedhet jobo teljesítményre, hiszen e&y nap akkor is 
csak 24 órából áll. i&yetértünk a másodéves bölcsészfiú lá-
nyokról alkotott véleményével; igaz, hogy női társaságban a 
női nem összes hibái kiütköznek, persze ez nem általánosít-
ható, s mindenesetre nem lehetetlen megváltoztatni ezeket a 
nem éppen dicsérendő tulajdondágokat. Csak egy kis módosí-
tással szeretnék élni, nem lehet ilyen kategorikusan kijelen-
teni, hogy ezek a hibák kizárólag a női nemre jellemzőek, 
csak éppen mi - mivel nem ismerjük a másik nemet - nem ítél-
kezünk. Valószínű, hogy a fúráshoz legalább akkora, ha nem na-
gyobb tehetségük van a fréfiaknak is, csak éppen a nők előtt-
mint a nők férfitársaságban- igyekszenek a "tökéletes ember" 
jelmezében tetszelegni. Lehet, hogy a másodéves bölcsészfiú 
ismer bennünket, de tán nem ismeri - vagy nem is akarja meg-





NÓVÁK ÁKOS: 
Helyeslem, hogy a Líagunk foglalkozik a nők problémáival» 

így kellene tenni mindenütt, ahol nők dolgoznak. Az a ta-
pasztalatom ugyanis, hogy a nőknek még nem valamennyi in-
tézmény, gyár biztositja azokat a lehetőségeket, amelyeket 
lehetne sőt kellene biztositani. Sok jó intézkedés igyek-
szik segiteni a gondokon, de 9 megvalósitás néha késik, vagy 
éppen elmarad. Alkalmat kell tehát adni a nőknek problémáik 
elmondására. Nem elég azonban csak beszélni erről, meg is 
kell találni a mielőbbi megoldást. 

A megoldás keresése nem egyszerű, mert bár mindenki han-
goztatja a nők korlátlan lehetőségeit az életben, emlegeti 
az egyenlő elbánást, ennek ellenére sok a jogos panasz, ma-
gam is tudok olyan munkahelyekről, ahol a nők a férfiakkal 
egyenlő értékű munkát végeznek, és mégsem egyenlő a fize-
tésük, illetve fizetésük nem emelkedik a férfiakkal egyező 
mértékben. Ez a jelenség többek között a régi gondolkodás-
mód következményes a nők a háztartás vezetésére képesek, 
másutt nem tudnak úgy helytállni, mint a férfiak. A nehéz-
ipart és a oányászatot kivéve, a nők valamennyi munkaterü-
leten a férfiakkal egyenlő teljesítményt tudnak nyújtani. 
Képességüket nem oefolyásolja agyuk esetlegesen kiseob tér-
fogata. A férfiakkal azonos körülmények között, kiemelkedő 
eredményeket érhetnek el. Ilyen asszony volt Curie-né is, 
akit az i^jyesült Államok akkori elnöke a következő szavak-
kal méltatott: "Munkáján túlmenően, mely kiérdemelte a vi-
lág csodálatát, van egy másik érdeme is: világosan megmutat-
ta a nők és férfiak egyenlőségét a tudomány terén." 

Hogy nem minden nő tudja elérni képességeinek maximumát, 



abban a már emiitett munkahelyi szemléletnek, de az otthoni 
körülményeknek is nagy része van. Ha a háztartás minden 
gondja a feleségé, nom várható, hogy munkahelyén a lehető 
legnagyobb fizikai ós szellemi erőkifejtéssel, teljes figye-
lemösazpontoíiitással végezze teendőit, A feleség, az anya 
a munkahelyén nem tudja átmenetileg úgy elfelejteni az ott-
honi problémákat, mint a férj. Feltétlenül szükségesnek tar-
tom éppen ezért, hogy a férjek erejüknek megfelelően vállal-
janak részt a háztartási munkaKban. Ilyen esetoen jut idő 
közös szórakozásra, önművelésre, nagyobb a harmónia a há-
zasságban, vagy pédául a gyermeknevelés nem sikkad el. Ha 
pedig mindehhez még megfelelő munkahelyi körülmények, kellő 
erkölcsi és anyagi megbecsülés is kapcsolódxk, lényegesen 
kevosebb egyéni és társadalmi méretű probléma lesz. 

Vitatkozom azzal a megállapítással, hogy a nők nem jó 
vezetők. Ellenkező tapasztalataim azt bizonyítják, hogy lega-
láub olyan jó irányitók, mint a férfiak /néha még jobbak is/ 
tárgyilagosabbak, körültekintőbbek, a lehetséges döntések 
köziil - a férfiaknál - gyorsabuan választják ki a legmeg-
felelőbbet. 



HAN ANNA: 

Nem hiszem, hogy a Magunk lapjain kivül gyakran elhang* 
. ¥ 

zott már e meglepő igény: "Nagyon örülnék, ha egyszer egy 
nálam értékesebb nővel lehetnék egy társaságban...Igye-
keznék, hogy elérjem az ő szintjét."' A&sodéves grafikus 

• 

fiú/ , - pedig ennek az igénynek az elburjánzása a férfi-
nem javát szolgálná, hiszen a nők minden ostobaságukkal 
együtt végeredményben okosabbak a férfiaknál /ezen most 
nem egy munkaterületre koncentrált szellemi minőséget ér-

* 

tek/. A férfiak egyik alaptulajdonságát éppen a női érte-
lemtől való félelemben határoznám meg; mindent megtesznek, 
hogy létezését észre ne vegyék, s közben állandóan a hiá-
nyáról panaszkodnak. Valóban képesek kimagasló tudományos 
eredmények felmutatására, de csak nagyfokú energiaátcso-
portositással /ezt az évszázadok folyamán kialakult pri-

« 

vilegizált helyzetük zavartalanul biztositja/ , de az e 
területen valóban kiugró teljesítmény gyakran kiáltó a-
ránytalanságokat takar az élet más, hasonlóan fontos terü-
letein, - következésképpen a férfiak élettere sokkal BZÜ-
kebb, intellektuális és érzelmi életük kevésbé diferen-
ciált, mint a nőké. 

A nők potenciális értelmi adottságai semmivel sem ki-
sebbek a férfiakénál, hogy gyakorlatilag mégis hátrányban 
vannak, azt sajátos női ostobaságuk s nem utolsósorban év-

é 

ezredes szokások által determinált helyzetük okozza. . 
Tudományos területen eredményeiket illetően sokkal kevés-
bé nagyképűek, mint a férfiak, s sokkal inkább képesek 

V 
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önkritikára, önmaguk ironikus szemléletére. /Ha egy férfi 
önmaga felett ironizál, azt általában azért teszi, hogy 
saját okosságában gyönyörködjék./ Viszont, a nők sajnos 
ébredő öntudatuk ellenére sem szűnnek meg érzelmileg ki-
szolgáltatottabbak lenni, mint a férfiak, s ez nagy mér-
tékben befolyásolja intellektuális tevékenységüket. 

S hogy miben áll a nők ostobasága? - Túlságosan hozzá-
szoktak ahhoz, hogy ha eszük által kivánnak érvényesülni, 
gyakran kudarcra vannak Ítélve, /mivel a férfiak értelmi 
képességüknél sokkal inkább nőies tulajdonságaikat res-
pektálják/ igy belefáradva a harcba, kényelmesebbnek tart-
ják éppen e sajátos nőies tulajdonságaik által való'érvé-
nyesülést. Legnagyobb ostobaságuk abban van, hogy hisznek 
abban, hogy a férfinem évezredes privilégiumait feladva 
hajlandó hozzájárulni az emancipáció megvalósításához, -
pedig ennek kivitelezése csak a nőkön múlik. 



C S Í R I K J Á N O S * 

Kég a matriarchátus korában kezdődött. Gyönyörű-
en fejlett himelődeink pusmogni kezdtek: nincs az rend-
jén, hogy nekünk mindig hallgatnunk és türnünk kell 
otthon, a tüz mellett. Aztán a pusmogás fokozódott: 
megbeszélték nagy ellenfeleik minden lépését - sokszor 
már egymásról is fecsegtek, mert az időnek múlnia kel-
lett. Tehetetlen düh feszült bennük: lázadni akartak 
zsarnok nőstényeik ellen, de mindig osak belső és kül-
ső intrikákig jutottak el. 

Aztán jött egy nagy-nagy bölény. Csodák csodája, 
legyőzték. És ma itt tartunk: gyönyörűen fejlett nősté-
nyeink pusmogni kezdtek... 

Csak jönne már az a nagy-nagy-nagy bölény, amelyik-
től mindenki megijedne. Vagy anélkül nem lehet erőt pró-
bálni, gyönyörűen fejlett nőstényeink? 




