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Egy antikváriumban talál-
tam rá, kíváncsiságból és 
nosztalgiából vettem meg. 

Bizonyára többek könyvespolcán 
megtalálható volt néhány évtize-
de a bukaresti Ceres Könyvkiadó 
Kaleidoszkóp című közhasznú 
könyvsorozata, ennek kereté-
ben látott napvilágot 1976-ban 
Erős Blanka Lányoknak lányok-
ról című könyve is. Fellapozva 
azt tapasztaltam, hogy noha sok 
minden ma már megmosolyogni 
való, számos dolog még ma is a 
fiatal lányok útbaigazítását szol-
gálná. Mindenképp, a szerző ál-
tal ajánlott megoldások szépen 
tükrözik, hogy mennyit változott 
a világ az elmúlt negyven évben.

Maga a könyv címe hosszú éve-
ken keresztül a Dolgozó Nő fej-
léce volt. A havilapnak 1954-től 
közel két évtizedig volt főszer-
kesztője a száz éve született Erős 
Blanka, a kiadvány szerzője. „A 
rovatnak küldött levelekből arra 
a következtetésre jutottam, hogy 
számos csalódás, kiábrándulás 
és pályatévesztés többnyire az 
önismeret hiányából, valamint a 
társadalom nyújtotta lehetőségek 
elégtelen ismeretéből szárma-
zik. Abban a reményben írtam e 
könyvecskét, hogy baráti szán-
dékú tanácsaim elgondolkoztat-
ják a fiatal olvasót és ily módon 
talán megkönnyítik életútját”– ír-
ja a könyv előszavában a szerző.

Fürdőszoba nélkül is lehetsz tiszta

Az első fejezet az Egészség, 
szépség címet kapta, elsőként 
pedig a tisztálkodás fontosságá-
ra hívja fel a figyelmet, ugyan-
akkor egy érdekes dologra is 
rávilágít, bizony nem minden 
lakásban volt akkoriban fürdő-
szoba. „Ne felejtsük el: lehet va-
laki nagyon tiszta és gondozott 
akkor is, ha nem rendelkezik 
fürdőszobás lakással”, és hogy 
alapos tisztálkodásra módot 
nyújt a mosdótál is, a zuhanyt 
pótolhatja kisebb öntözőkanna. 
A tisztálkodáshoz pedig állan-
dó használatra legyen készen-
létben egy nagy és egy kisebb 
törülköző, mosdószappan, mos-
dókesztyű, mosdókefe, habkő, 
izzadtság elleni szer, kölnivíz. 
Ezt követően az arcbőr ápolá-
sával kapcsolatban olvashatunk 
hasznos tippeket, amelybe be-
lefoglaltatik az is, hogy ha „nem 
akarsz idő előtt ráncos lenni, 
szemed sarkába szarkalábat ül-
tetni, akkor munka vagy olvasás 
közben ne támaszd állad kezed-
re. Beszélgetés, tv-nézés közben 
ne fogdosd arcod, orrod.” Arra is 
kapunk tanácsot, hogy hol meg-
engedett és hol nem a sminkelés. 
Iskolában szigorúan tilos, míg a 
munkahelyen, főiskolán, vagy 
a líceumok esti tagozatán lehet 
használni, de a szerző hangsú-
lyozza, tartózkodni kell a túlzá-

soktól. A lábápolásra, valamint a 
kézápolásra is kitér Erős Blan-
ka: semmiképp nem ajánlja az 
élénk színű lakkot, a hamis kö-
röm használatát, a túl hosszú 
körmöket, de a köröm teljes le-
vágását sem.

Kalóriabevitel 
foglalkozások szerint

Az Életmód fejezetben elsősor-
ban az észszerű táplálkozásra 
hívja fel a figyelmet. A közös étke-
zés legyen meghitt családi össze-
jövetel, ennek hangulata egész 
életre kihathat. Jó tanácsokat 
kapnak azok a lányok is, akik a 
szülői háztól távol tanulnak vagy 
dolgoznak, és rosszul értelme-
zett takarékosságból az étkezé-
sen spórolnak. Egy varrónő, vagy 
irodai munkát végző nő 2700 ka-
lóriát, egy tanárnő szintén ennyit, 
egy bolti elárusítónő 2900 kaló-
riát, egy orvosnő 3000 kalóriát, 
egy textilmunkásnő pedig 4200 
kalóriát kell bevigyen naponta a 
szervezetébe. A többi női foglal-
kozásról nincs említés...

A szerző úgy véli, a fiatal lá-
nyok jelentős részét minden job-

ban érdekli a főzésnél, általában 
a házi munkánál. „De nemcsak 
ők hibáztathatók ezért, hanem az 
édesanyák, akik rászoktatják lá-
nyukat, hogy ő mindent elvégez.”

Nem csak főzni, mozogni is 
kell, ezért egész sor tornagya-
korlatot is ajánl, külön figyelve az 
„ideges természetűekre”. És ha 
már sportoltunk és mozogtunk, 
jöhet a pihenés és a kikapcso-
lódás. A pihenés egyik legfonto-
sabb szabálya a napi nyolc óra 
alvás biztosítása. És ami a kikap-
csolódást illeti, fontos a „bizonyos 
fokú, jó értelemben vett könnyed-
ség is. Próbálj meg nem bosz-
szankodni bizonyos dolgokon, 
például, ha késik az autóbusz 
és a felszállásnál az utasok nem 
tartják be az érkezési sorrendet.”

Nincs siralmasabb látvány 
a részeg nőnél

A cigarettázás és az alkohol 
káros hatásairól is olvashatunk, 
ugyanis a lányok cigarettáznak 
a strandon, kiránduláson, sőt 
az utcán is, noha száz dohány-
zó lány közül hetvenöt válaszol-
ta azt, hogy megszokásból, csak 
huszonöt mondta, hogy élvezet-
ből cigarettázik. Túlnyomó több-

ségük azért gyújt rá tehát pár 
percnyi munkaszünetben, vagy 
társaságban, mert ez a sikk – 
vonja le a következtetést a szerző. 
És hogy mi a helyzet az alkohol-
lal? „Ne szégyellj gyümölcslevet 
vagy ásványvizet kérni a part-
nered által felajánlott konyak 
helyett. Ne azzal igazold mo-
dernségedet, hogy versenyt iszol 
a fiúkkal (…) A részeg férfi is visz-
szataszító, de nincs siralmasabb 
látvány a részeg nőnél.”

Ne végy fel délelőtt bársonyt!

A jólöltözöttség első szabá-
lya, hogy egy nő öltözködjön ere-
detien, ugyanakkor a józanság 
határain belül, próbáljon meg 
kialakítani egyéni stílust, igye-
kezzen a ruhatárát különféle 
alkalmakra összeállítani és fon-
tolja meg, hogy mikor mit vásárol. 
Tiltások is vannak bőven, csak 
gyanítjuk, hogy sok mai lány el-
mosolyodik némelyiken: ne viselj 
divatékszert nadrághoz, spor-
tos öltözethez pulóvert, ne végy 
fel délelőtt bársonyból, brokátból, 
nehézselyemből készült ruhát, 
ne menj iskolába, munkahelyre 

túlzottan divatos, kivágott ruhá-
ban, ne menj színházba, hang-
versenyre gondozatlanul, ne végy 
fel hímzett batiszt-, selyem- vagy 
bársonyblúzt bőr- (antilop) szok-
nyával!

„Az öltözködés a jellem tük-
re – akárcsak a szem a léleké. 
Ruházatod legyen mindig össz-
hangban alakoddal, mozgásod-
dal, egyéniségeddel.” 

A barátságot ne tekintsd flörtnek

A könyv egy részében az ér-
zelmi nevelés kerül előtérbe, 
elsőként a szülőkkel való kapcso-
latot tárgyalja. Tanácsokat ad ar-
ra vonatkozóan, hogy mit tegyen 
egy lány, ha úgy látja, hogy szü-
lei életmódja, gondolkodása nem 
halad a korral, ha kifogásolják 
a baráti társaságát, ha ők akar-
nak dönteni a jövőjéről. Kitér arra 
is, hogy mi a szülő-gyermek vi-
szony anyagi vonzása, milyen ki-
adásokba kell bepótoljon a lány, 
ha már dolgozik és milyen szabá-
lyokat kell otthon betartania: ne 
zavarja a család többi tagjának a 
pihenését, ne foglalja el a legké-
nyelmesebb ülőhelyet, ha haza-
ért, köszönjön, vegye ki a részét 
a házimunkából, és vigyen minél 

gyakrabban pár szál virágot az 
édesanyjának.

A barátnőkről szólván a szer-
ző rámutat, nem szabad válto-
gatni őket, elcsalogatni egyiket 
a másiktól, haragot tartani ap-
róságokért, ráerőszakolni köny-
vet, társaságot, késlekedni a 
kölcsönadott pénz vagy holmi 
visszaadásával, csak magáról 
beszélgetni és a másik mondan-
dóját nem meghallgatni. A fiú 
barátokkal kapcsolatban azt ja-
vasolja, egy lány ne bátorítsa azt 
a jópajtást, akivel szemben ba-
rátságnál nem érez többet, a ba-
rátságot ne tekintse flörtnek, ne 
tulajdonítson különösebb jelen-
tőséget a bóknak stb. Óvatosság-
ra inti a fiatal lányokat azoktól, 
akik nem beszélnek szüleikről, 
családjukról, munkájukról, akik 
dologkerülők, a könnyű élet el-
vét vallják, akik megvetően nyi-
latkoznak minden magasztos 
dologról, erkölcsi normáról, ide-
jétmúlt intézménynek tekintik 
a házasságot, akik a csalódott, 
meg nem értett ember szere-
pében tetszelegnek, akik pénzt 
kölcsönöznek, akik intim kap-
csolatokat követelnek és nevet-
ségesnek tartják a lány ettől való 
tartózkodását, elutasítását, és 
akik évekkel idősebbek nála, kor 
és pozíció szempontjából nem il-
lenek hozzá.

A társas szórakozás problémái 
is górcső alá kerültek, hisz „ter-
mészetes, hogy egy fiatal lány el-
fogadja a fiú meghívását moziba, 
színházba, még azt is, hogy utá-
na elmenjenek vendéglőbe vacso-
rázni, esetleg táncolni. Viszont 
a te érdeked az elővigyázat, ne-
hogy a meghívás elfogadását a fiú 
azonnal bensőségesebb kapcso-
latra vonatkozó ígéretnek tekint-
se, te pedig a kellemes hangulat, 
a tánc, kis ital hatására súlyos 
következményekkel járó lépést 
tegyél.” A társas szórakozás költ-
ségeit természetesen az a fia-
talember fedezi, aki meghívta a 

lányt. Igaz, vannak esetek, ami-
kor mindenki fizeti a maga ré-
szét. Egy találkán fontos, hogy a 
lány mindig közölje, hogy hány 
órára kell hazaérnie, ugyanak-
kor ne küldje el a barátnőjét ma-
ga helyett, ha ő nem tud menni, 
ne játssza meg magát, ne mutas-
son többet, mint amennyit való-
ban érez, és óvakodjon a szeszes 
italok fogyasztásától.

Egyenlő jogok, de több kötelesség

A könyv utolsó fejezete a lány, 
a fiatal nő a társadalomban elfog-
lalt helyét boncolgatja. Erős Blan-
ka megjegyzi, hogy egy fiatal lány 
ragaszkodjon a jogaihoz munka-
helyén, ne törődjön bele szótlanul 
abba, hogy minden ún. kellemet-
len, nem is munkakörébe vágó 
feladatot ráhárítsanak azon a cí-
men, hogy fiatal, van ideje, nem 
családos. De ez nem jelenti azt, 
hogy udvariatlanul viselkedjen 
a munkatársaival, feletteseivel. 
Rámutat arra is, hogy hogyan kell 
viselkedni a munkahelyen. Nem 
illik például az üzemben nyitott 
köpenyben dolgozni, alatta feltű-
nő ruhával, felrakott frizura, ken-
dőzött arc, nem illik lemondani a 
mosakodásról, arcfestésre és fé-
sülködésre szorítkozni, továbbá 
bizalmaskodni a férfi munkatár-
sakkal. 

 „Jóllehet, törvény biztosítja a 
nő számára a férfival egyenlő jo-
gokat, az egyenlőség gyakorlata 
mégis bonyolult. Mert az egyen-
lő jogok egyelőre szinte kétszer 
annyi kötelezettséggel járnak. 
Megőrizni a nőiséget és részt 
venni az otthoni műszakban is, 
mindenképpen annak nehezét 
vállalva – ez nem könnyű feladat. 
Talán e könyvecske segítséged-
re lesz, hasznodra válik, amikor 
mozgalmas életed mindennapja-
iban tanácsot igényelsz” – írja be-
fejezésképpen a szerző.

PÉTER BEÁTA

Jó tanács és illemlecke a hetvenes évek kommunizmusából

Lányoknak lányokról

Erős Blanka Lányoknak lányokról című könyve 1976-ban látott napvilágot

Ne végy fel délelőtt bársonyból készült ruhát, ne használj élénk színű lak-

kot, kerüld a hamis köröm használatát. Nem illik lemondani a mosakodás-

ról, arcfestésre és fésülködésre szorítkozni, továbbá bizalmaskodni a férfi 

munkatársakkal. Csak néhány jó tanács és illemlecke 1976-ból, a dicső 

kommunizmusból, amikor bizony még azt is tudták, hogy melyik foglalko-

zású lánynak mennyi kalóriát kell megennie egy nap.

A fiú barátokkal kapcsolatban azt javasolja, egy 
lány ne bátorítsa azt a jópajtást, akivel szemben 
barátságnál nem érez többet, a barátságot ne 
tekintse flörtnek, ne tulajdonítson különösebb 
jelentőséget a bóknak stb.




