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Sok családban 
a tagok nem na-
gyon vesznek 
tudomást az 
elvégzendő fizi-
kai munkákról, 
megnyugtatja 
őket a tudat, 
hogy valaki 
más megcsi-
nálja, vagy 
elhiszik, hogy 
öntisztító pad-
lójuk és kony-
hapultjuk van, 
a sütő megfőzi 
az ebédet, a 
mosatlanok 
pedig maguktól 
tisztulnak meg.

ség mindhárom kelet-közép-európai 
országban nagyon alacsony. A nők 
nyilvános szférában elért egyenlősé-
ge Lengyelországban a legmagasabb, 
Romániában pedig a legalacsonyabb 
– derül ki a felmérésből. A kutatásban 
részt vevők közül a romániai válasz-
adók voltak a legkevesebben, akik 
egyetértettek azzal, hogy a háztartási 
munka ugyanannyit ér, mint a fi zetett 
munka. A hazai válaszadók 46,3 száza-
léka értett egyet ezzel a kijelentéssel, 

míg Franciaországban 66,9, Németor-
szágban 66,6, Magyarországon 69,6, 
Lengyelországban 46,8, Norvégiában 
pedig 50,2 százalékuk értett egyet vele. 
Romániában az egyenlőtlenségek el-
fogadása és a kétszülős, gyermekes 
család ideáljának támogatása mellett 
jellemző, hogy alacsonyabbra becsü-
lik a háztartási munkát, mint a fi zetett 
munkavégzést, és nem tartják szüksé-
gesnek, hogy a gyermek érdekében az 
anya otthon maradjon, az apa pedig 
kevesebb időt töltsön a munkájával – 
olvasható Murinkó Lívia szociológiai 
tanulmányában. Egyebek közt ezért 
is fontos tematizálni a házimunkát, 
különösen egy olyan társadalomban, 
ahol az otthonnal kapcsolatos felada-
tok terhe hagyományosan egyenlőtle-
nül oszlik el férfi  és nő között.

Nincs értéke, 
ha nem mérhető pénzben?

A magyar értelmező szótár szerint a 
háziasszony kifejezés háztartást ve-
zető nő, feleség, aki a család otthoni 
dolgait végzi, irányítja, vendéglátás-
kor ő a házigazda felesége. Az állás-
kereső portálokon pedig több száz 
olyan hirdetést találunk, amelyben 
háziasszonyi teendőket ellátó szemé-
lyeket keresnek napi 5–6 órás munka-
végzésre. A háziasszonyi teendőkre 
tehát nemcsak láthatatlan munka-
ként, elvárásként, amolyan szüksé-
ges rosszként lehet tekinteni, hanem 
két tényszerű fokmérője is van: az 
idő és a pénz. Létezik egy olyan in-
ternetes alkalmazás, amely pontosan 
kiszámolja, hogy az adott piaci körül-
mények között milyen pénzbeli értéke 
lenne az elvégzett házimunkánknak. 
Alapul azt vettem, hogy ma átlagban 
Marosvásárhelyen alkalmanként 60–
100 lejt fi zetnek egy tömbházlakás-
ban végzett teljes körű takarításért. 
Kiszámoltam a saját házam táján 
elvégzett feladatok pénzbeli értékét, 
és alsó hangon is kétezer lej jött ki 
egy hónapra. Ebbe nem számoltam 
bele a gyerekfelügyeletet, ami leg-
alább még kétszer ennyibe kerülne 
havonta. Elgondolkodtató azonban, 
hogy ha valami nincs az utolsó lejig 
kiszámlázva, akkor miért nem tudjuk 
értelmezni annak értékét? A háziasz-
szony munkája ugyanis nem a fi zikai 
teendőktől válik értékessé egy család 
számára, hanem a befektetett időtől 

és fi gyelemtől, azaz gondoskodástól, 
amelyet nem lehet pénzben mérni.

Ha gondolatban végigvesszük, hogy 
mit takar a házimunka fogalma, kide-
rül: sokkal többről van szó, mint fi zikai 
munkáról. Egy család menedzselése 
hatalmas logisztikát, érzelmi mun-
kát igényel: az étkezések és a ruházat 
megoldása, a lakás tisztán tartása, a 
szülinapok észben tartása, a gyerek-
felügyelet megszervezése, a nyaralás 
lefoglalása, a rokoni és baráti kapcso-
latok, illetve a párkapcsolatunk ápolá-
sa. A legtöbb családban pedig az egész 
folyamat menedzselése továbbra is a nő 
dolga, ő tartja észben a legapróbb rész-
leteket is: jut-e még vaj a holnapi szend-
vicsre, vagy van-e otthon mosószer, ha 
nincs, akkor mikor tudja megvásárolni, 
hogy másnapra tiszta legyen a gyerek 
focimeze, és a sort folytathatnánk.

Nőideál ma: 
mindenhol jól teljesíteni?

A huszonegyedik századi ideális nővel 
szemben támasztott társadalmi elvá-
rások szerint a nőnek a munkaerőpi-
acon is meg kell valósítania önmagát 
– legalábbis ameddig az „üvegplafon” 
engedi –, anyaként is helyt kell állnia, 
feleségként sem szabad megengednie 
magának, hogy „dübörögve” térjen be 
a közös hálószobába, és a lakását sem 
szabad elhanyagolnia, a mindennapi 
meleg ebéd már a prémium kategó-

riába tartozik. Nekünk, erdélyieknek 
azonban nem kell a szigetországig 
mennünk, ha hagyományos nőket, 
asszonyokat akarunk látni. Székely-
földön ugyanis sok olyan nő él, aki 
talán állandó megfelelési kényszeré-
nek következtében nemcsak a mun-
kaerőpiacon bizonyít látástól vaku-
lásig, hanem az otthon falai között is 
mindenkinek teljesíti a vágyait. Sok 
családban pedig a tagok nem nagyon 
vesznek tudomást az elvégzendő fi zi-
kai munkákról, megnyugtatja őket a 
tudat, hogy valaki más megcsinálja, 
vagy elhiszik, hogy öntisztító padló-
juk és konyhapultjuk van, a sütő meg-
főzi az ebédet, a mosatlanok pedig 
maguktól tisztulnak meg, a szennyes 
úgyszintén, majd maguktól vándo-
rolnak be a szekrénybe. A különbség 
az új brit mozgalom és a székelyföldi 
valóság között az, hogy míg az előbbi-
ek szabad választásból döntöttek úgy, 
hogy az otthonnak szentelik az éle-
tüket, addig a mi édesanyáink, fele-
ségeink úgy érzik, ha megszakadnak 
is alatta, de a napi nyolc óra munka 
után otthon is elvégzik a saját maguk 
által önmaguk számára kirótt teendő-
ket. A továbbörökített családi mintá-
nak óriási szerepe van ebben, hiszen 
amíg nem látjuk magunkat kívülről, 
nem tudatosítjuk azt, hogy mit miért 
teszünk, milyen mintákat kaptunk 
otthonról, és ezek mennyire felelnek 
meg aktuális élethelyzetünknek, illet-
ve ezeket hogyan adjuk tovább gyere-
keinknek, addig esély sincs a változ-
tatásra. Addig Botházi Mária erdélyi 
író, újságíró kifejezésével élve „bio-
robotok” leszünk, akik saját maguk-
ról lemondva élik mindennapjaikat. 
Rengeteg konfl iktus forrása a csalá-
dokban az, hogy ki milyen mértékben 
és hogyan veszi ki a részét a házimun-
kából. Számos empirikus vizsgálat azt 
mutatja, hogy a szülők inkább a lány-
, mint a fi úgyermeküket vonják be a 
házimunkába. Fontos lenne azonban, 
hogy nemtől függetlenül, egyformán 
vegyék ki a részüket a feladatokból. A 
kutatásokból az derül ki, hogy azok a 
fi úk, akik nem szereztek kellő tapasz-
talatot a házimunka terén, eleinte ke-
vésbé lesznek alkalmasak az önálló 
életre, illetve jövőbeli feleségüknek 
kevésbé fognak tudni segíteni abban, 
hogy a munka és a család között meg-
tartsa az egyensúlyt.
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A háziasszony munkája nem 
a fi zikai teendőktől válik 
értékessé egy család számára

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Az otthonnal kapcsolatos feladatok 
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