
Ranschburg Jenő művei 

 

Nők és férfiak 

 

(részlet) 

 

Világéletemben szemérmes ember voltam, ezért némi vonakodással vallom be, hogy ez a kis 

könyv tulajdonképpen azzal foglalkozik, mi a különbség a nő és a férfi között. „Eh – 

legyinthet az olvasó –, ebben a modern világban ezt ma már a gyerek is tudja!” Kétségtelen, 

hogy ebben a rezignált megjegyzésben sok az igazság; régebben a nő és a férfi közötti 

„felszínes” különbségek jobban rejtve voltak, ma azonban – különösen a strandon, a 

napozókban vagy éppen a naturisták pihenőhelyein – egyenesen szembeötlőek. Nem beszélve 

arról, hogy a szülészek milyen gyorsan eldöntik ezt a kérdést: egyetlen pillantás a baba 

testének meghatározott helyére, és máris megállapítják, fiú-e a jövevény vagy lány. Valóban 

nehéz megérteni, hogy miért kell ebből a kicsi különbségből – néhány centiméter csupán – 

ekkora ügyet csinálni? 

  

A helyzet azonban – sajnos – korántsem ilyen egyszerű. A közvéleményben – 

megalapozottan és megalapozatlanul – többé-kevésbé határozott kép él arról, hogy milyenek a 

férfiak és milyenek a nők. Ha ezt a képet – ahogy szakmai nyelven mondják: a társadalmi 

sztereotípiát – megvizsgáljuk, gyorsan kiderül, hogy a férfiak általában keményebbek, 

határozottabbak, célratörőbbek és agresszívabbak, mint a nők; a nők viszont szelídebbek, 

lágyabbak, odaadóbbak (azaz a szeretett személynek jobban kiszolgáltatottak) a férfiaknál. 

Amíg a nő feladata az otthonteremtés, a meleg és biztonságot nyújtó „fészek” óvása, addig a 

férfi terepe a nagyvilág: tervez, dönt és végrehajt, vagyis alkot. Ahogy egy angol írónő 

egyszer kesernyésen megfogalmazta: „A férfiak mind holdkórosak, a nők pedig idióták.” A 

megfogalmazás persze tréfás, de kétségtelen, hogy a közvélemény – a férfi közvélemény – 

határozott különbséget vél felfedezni a férfi és a nő intelligenciája között is. „Figyeld meg – 

mondta nemrég egy ismerősöm –, milyen kevés nőt találsz történelmünk jelentős írói, 

művészei, tudósai között – és a női sakkozók alacsonyabb színvonala sem véletlen.” 

  

Hát, lehet, hogy a nők kevésbé intelligensek, mint a férfiak, én azonban mégis azt 

hiszem, ez elsősorban attól függ: melyik nőről van szó? És melyik férfiról? Évek óta aggódva 

figyelem a nemek közötti társadalmi feszültség növekedésének a jeleit. Nyugat-Európában és 



az Egyesült Államokban a női felszabadítási mozgalmak harsány (és bizony gyakran ostoba) 

jelszavait, amelyek helyet követelnek a nőknek a hagyományosan „maszkulin” 

szerepkörökben, és a hazai éles vitákat arról, hogy vajon a férfiak nyomják-e el a nőket vagy 

éppen fordítva: a férfiakat kell felszabadítani a női rabiga alól. Félreértés ne essék: nem 

akarok én valós társadalmi problémákon tréfálkozni. Pontosan tudom, hogy az ötvenes évek 

egyenjogúsítási kampánya milyen súlyos következményekkel járt. Nemcsak azért, mert sok-

sok nő elvetélt, mire rájöttünk, hogy a női szervezet ellenáll minden ideológiai nyomásnak, és 

egyszerűen nem bírja a traktort, de azért is, mert azt a gazdasági tényt, hogy a család képtelen 

megélni egyetlen fizetésből, hamis és zavaros ideológiával próbáltuk elfedni. Mindenekelőtt 

különbséget kellett volna tennünk egyenjogúság és egyenrangúság között. Az egyenjogúság 

(nomen est omen) elsősorban jogi probléma, míg az egyenrangúság a szerepkörhöz fűződő 

értékítéletek függvénye. Mivel akkoriban a hagyományos női szerepkör (a gyermeknevelés, a 

gondoskodás, a családi tűzhely stb.) „polgári csökevény”-nek minősült és teljesen 

értéktelenné vált, a nőknek az egyenrangúságot a hagyományos férfi szerepkörben kellett 

kivívniuk, vagyis egy sajátos, paradox helyzet állt elő, amit röviden így fogalmazhatnánk: a 

nőknek be kellett bizonyítaniuk azt, hogy férfiak! Nos, ez a bizonyítás – ami a lényeget illeti – 

fényesen sikerült: a nők joga és alkalmassága az otthonon kívüli feladatok ellátására ma már 

kétségbevonhatatlan, és sok hagyományosan maszkulin szerepkörben (a szakmunkástól az 

orvosig) éppen akkora eséllyel találkozunk nőkkel, mint férfiakkal. Ugyanakkor nem 

hagyható figyelmen kívül, hogy a két nem eloszlása a hajdani maszkulin szerepkörökben 

korántsem egyenletes: a jellegzetesen férfias szakmák mellett (mint egyes műszaki pályák 

vagy a politika) jellegzetesen nőies szakmák (mint a pedagógia) alakultak ki, és egyre 

világosabban érzékeljük azt is, hogy a hagyományos feminin szerepkört sem lehet kiiktatni a 

társadalom életéből: a családi tűzhely melegének, az otthon biztonságának és harmóniájának 

nemcsak pszichológiai, de gazdasági, demográfiai, egészségügyi jelentősége is van. 

  

Az ilyen családi háttér növeli a munkakedvet és a munkaképességet, a születések 

számát és az élettartamot. Könyvemben meg sem kísérelek választ adni a két nem 

munkamegosztásával kapcsolatos társadalompolitikai kérdésekre. Az én kérdésem, amelyre 

választ keresek – Karinthy után szabadon – így hangzik: Van-e különbség a férfi és a nő 

között, és ha nincs – miért van mégis? 

  

A kérdésből is látszik: a magam részéről megrögzött középutas vagyok. A 

szakirodalomban sok olyan cikk, tanulmány olvasható, amely a két nem „kibékíthetetlen” 



pszichológiai különbségét hangsúlyozza. Olvasás közben mindig az az érzésem, hogy 

„ember” tulajdonképpen nem is létezik; csak nők és férfiak vannak. Logikailag ez nem is 

képtelenség. Tulajdonképpen „gyümölcs” sem létezik, csak körte van, meg barack és narancs. 

De kell lenniük rendkívül fontos közös vonásoknak, amelyek miatt a körte, a barack vagy a 

narancs a „gyümölcs” fogalmába tartozik, míg például a réti pipitér semmiképpen sem. Ez a 

könyv a férfiak és a nők közötti különbségekről szól, de hangsúlyozni szeretném, hogy a 

férfiakban és a nőkben – mind biológiai, mind pszichológiai értelemben – több a közös vonás, 

mint a különbség. Először emberek vagyunk, és csak ezután nők vagy férfiak. 

  

Előfordul azonban, hogy egyes társadalompolitikai vagy éppen szakmai irányzatok (az 

„androgünia” fogalomkörében lesz szó ezekről) megpróbálják elmosni a férfiak és a nők 

között meglevő különbségeket. Azt hangoztatják, hogy a nemek között (a szaporodásban 

betöltött eltérő feladatokon kívül) semmiféle különbség nincs, vagy ha van, ez kétségtelenül a 

társadalmi előítéletekből fakadó hibás szocializáció következménye. Ilyenkor – mint ez egy 

tisztességes középutashoz illik – megint csak berzenkedem, és azt hangoztatom: ennyire azért 

nem vagyunk egyformák. Ez a berzenkedés volt az oka annak, hogy mintegy húsz évvel 

ezelőtt (Istenem, már ilyen régen?) egyszer beszéltem erről a különbségről a televízióban is. 

Felhívtam a figyelmet arra, milyen veszedelmes lehet, ha a felgyülemlett előítéletek, téves 

általánosítások jogos kiirtása mellett megfeledkezünk azokról a jegyekről, amelyek a két 

nemet valóban megkülönböztetik egymástól. A reakció kétségtelenül tanulságos volt. 

Mindenekelőtt: a műsort alig akarták képernyőre engedni. (Engem úgy tájékoztattak: 

elsősorban a Nőszövetség tiltakozik ellene.) Amikor mégis bemutatták, a gratuláló levelek 

tömegét kaptam (és nemcsak férfiaktól!), amelyekben a nézők lelkesen megköszönik, hogy 

végre valaki el merte mondani: a nők helye a mosógép és a főzőkanál mellett van. Kétségbe 

voltam esve, mert én nem kívántam visszautalni a nőket a főzőkanálhoz. Csupán a tudomány 

néhány eredményéről számoltam be – ebben a könyvben is ezt teszem –, amelyek azóta is, ha 

ez a kérdés szóba kerül, József Attila sorait juttatják eszembe: 

 

„Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, 

de mi férfiak férfiak maradjunk 

és a nők a nők – szabadok, kedvesek 

s mind emberek, mert ez egyre kevesebb…” 

  



Ismét hangsúlyozom: nem foglalkozom a nemek munkamegosztásának problémájával. 

De nem titkolom: ezt a könyvet elsősorban a nőszerep védelmében írtam. Úgy gondolom 

ugyanis, hogy a női szerep sokkal többet jelent, mint a hagyományos női feladatokat: mosást, 

vasalást, főzést, mosogatást. Életstílust jelent; stratégiát, gondolkodásmódot és 

emberközpontúságot, amit meg kell védenünk mindazokkal szemben, akik a nőket óvják saját 

szerepüktől. Egyetemes emberi értékről van szó, amelyeknek hiányában nem csak a nők 

válnak szegényebbekké. 
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