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megtisztelő, hogy el tudtak jönni, így ma velük is együtt lehetünk. 

A Vidéki Nők Nemzetközi Napja október 15-e, így ezen alkalomból a Magyar Női Unió célja 

az volt, hogy megvitassuk a vidéki élet kihívásait és lehetőségeit, és felhívjuk a figyelmet a nők 

szerepére az egészséges vidéki élet kialakításában. Szerettük volna összehozni a témában 

releváns, kormányzati és nem kormányzati szervezeteket vezetőit azért, hogy tanuljanak 

egymástól, tárják fel együtt a problémákat, és a nemzetközi színtéren is jól bevált 

gyakorlatokkal segítsék a vidék fennmaradását, a biztonságos élelmiszer-előállítást és a nőket, 

mint a család alappilléreit.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Női Unió üdvözöli a magyar kormány azon döntését, 

amely a 2018-as évet a Családok Évének keresztelte, így a magyar társadalom megkerülhetetlen 

alapegységének, a családoknak szenteli. 

 

Meg kell becsülnünk, amink van, ezért becsüljük meg a család értékét, a családot életben tartó, 

és együttes erővel összetartó szereplők, a nő és a férfi mindennapi küzdelmét azért, hogy a 

szoros, hittel és meggyőződéssel átitatott, ösztönös és tudatos szövetségük képes legyen 

felvenni a versenyt a modern világ kihívásaival, s ha szükséges, szembefordulni a megannyi 

csillogó és díszes, ám valójában pusztító trend, ideológiai lobbi támadásaival. E permanens 

támadásokkal szemben ma nagyobb szükségünk van a hitre, a családra, a nemzetre, a földre és 

a közösségre, mint gondolnánk. Mert ez az öt sarokkő az, amelyek megvédenek bennünket, s 

menedéket, óvó biztonságot nyújtanak a romboló ideológiák viharos széllökései ellen. 

Napjainkban ugyanis a jól ismert, s ez idáig biztonságosnak vélt világunk, kontinensünk, de 

hazánk is változóban van, különösen kulturális értelemben. Mi, a Magyar Női Unió 

eszmeiségének megfelelően úgy véljük, annak ellenére, hogy nőként kevésbé rendelkezhetünk 

közvetlen befolyással a világ eseményeire, de erőnkre, és kitartásunkra minden bizonnyal 

szükség lesz. Mi nők – genetikai kódolásunkból is adódóan – nélkülözhetetlen szerepet játszunk 

a változások kezelésében, alkalmazkodási képességünk pedig bámulatos, gondoljunk csak a 20. 

század két világégése során magukra maradt, ezért mindkét nem feladatait ellátni kénytelen 



magyar és európai nők hősies helytállására a hétköznapi élet minden területén. Mi nők, képesek 

vagyunk alkalmazkodni a legszélsőségesebb, legnehezebb élethelyzetekben is, s bármily 

megoldhatatlannak tűnő feladat elé állít bennünket a sorsunk, s az isteni gondviselés, azzal 

bátran nézünk szembe, s teremtő erőnkkel pozitívvá változtatjuk.  

 

Nézzük most sorban azt az öt sarokkövet, amelyek védelmet nyújtanak számunkra napjaink 

egyre zavarosabbá váló világában. 

A hittel kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni, hogy mi nők, s általunk családjaink is, 

rendkívül fontosak vagyunk az egyházak számára. Nekünk, nőknek, bármilyen vallást is 

gyakoroljunk, óriási a szerepünk abban, hogy a családon belül erősítsük a hitet. A család és az 

egyház kapcsolata ezért különösen szoros, felbecsülhetetlen értéket képvisel, s mi ezt az értéket 

eseményeinken keresztül is igyekszünk erősíteni. A hitről pedig a szkeptikusok hiába 

hangoztatják, hogy általa aligha juthatunk sokra, de erre mi csak azt válaszolhatjuk, hogy hit 

nélkül viszont egészen biztosan nem jutunk semmire sem.  

A család megkerülhetetlen szerepét, ennek az élet folytonosságát biztosító szövetségnek a 

fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Magyar Női Unió képviselőiként hiszünk a 

férfiak és a nők egységében, s a család intézményében. Úgy véljük, a sikeres házasság és a 

boldog család egyik titka, hogy a nők és a férfiak nem csak együtt, de külön-külön is képesek 

a boldogulásra, ilyenformán önmagukban is boldogok, önálló entitásként is erősek és stabilak. 

Mert ez az erő és stabilitás a záloga annak, hogy képesek legyenek kölcsönösen adni a 

másiknak, s a házasság szentségében egy magasabb rendű egységet, a családot létrehozhassák. 

Az önmagunkba vetett hit, erő és kitartás meglelésében, majd megerősítésében kívánunk 

segíteni a hölgyeknek, s minden erőnkkel igyekszünk ezt a támogatást eljuttatni azokhoz, 

akiknek szükségük van rá. Hiszen amilyen a nő, olyan a család, ebből pedig az következik, 

hogy olyan a társadalom is. Hisszük, hogy az egészséges nő a kulcsa az egészséges családnak, 

ezáltal pedig az egészséges új generációnak is.  

Manapság egyre többen teszik föl nekem a kérdést, hogy feminista vagyok-e, vagy mit 

gondolok a női egyenjogúságot egyre erőszakosabban követelőkről. A válaszhoz először is 

érdemes tisztázni a fogalmak jelentéstartalmát, s erről dióhéjban csak annyit mondhatok, hogy 

a legtöbb esetben kiüresítetve és eltorzítva használják az egykor valóban nemes célok 

érdekében megszületett kifejezéseket. Az egyenjogúság – ahogy az a szóban benne is foglaltatik 

– férfi és nő számára biztosít egyenlő jogokat a törvény előtt, s mifelénk ez maradéktalanul meg 

is valósult. Társadalmi szinten azonban kétségtelenül vannak még hiányosságok, de ha ezeket 

orvosolni kívánjuk, minden esetben szem előtt kell tartanunk a biológiai determinációt. Épp 

ezért járnak tévúton azok, akik egyes szakterületeken női kvótákat követelnek, mivel ezzel épp 

a nőiségre helyezik a hangsúlyt, ahelyett, hogy a személyes teljesítményt emelnék ki. Ne azért 

legyen több női szívsebész, mérnök, vagy agrárszakember, mert nőnek születtek, hanem azért, 

mert egyéni értékükön megmérve arra érdemesnek találtattak. Azzal pedig, hogy biológiai 

determinációnkkal szembemenő szakmákba kényszerítsünk akár nőket, akár férfiakat, a 

Magyar Női Unió nem tud azonosulni, ezért bármiféle kvótát – azaz teljesítménytől csak 

elméletben függő, a gyakorlatban nemi alapon történő elosztást – rossz válasznak tartunk. A 



Magyar Női Unió e tekintetben is a probléma gyökerét keresi, mi úgy véljük, minden ember, 

minden férfi és nő feladata először is önmagát saját értékén megmérni, s ha ez megtörtént, ha 

valós képet kaptunk saját teljesítményünkről és ezzel összeilleszthető igényünkről, akkor, de 

csakis akkor lehet esélyünk arra, hogy a másik embert, a másik férfit, vagy nőt szintén saját, 

valós értékén mérhessük. 

 

A nemzet, a nemzettudat, a hazaszeretet olyan értékek, amelyek közvetítésében mi nők szintén 

meghatározó szerepet játszunk. Gondolják csak meg Hölgyeim és Uraim, milyen 

felbecsülhetetlen érték – a mai világunkban különösen – az egyedülálló, csodálatosan árnyalt 

és választékos anyanyelvünk, amellyel anyákként felvértezzük a gyermekeinket! A Magyar Női 

Unió szellemiségének zászlóshajója a hazaszeretet, amely azonban soha nem jelentheti más 

nemzetek elutasítását, vagy megbecsülésük hiányát. Épp ellenkezőleg! Hiszen az erős 

nemzetek nem elnyomják és gyengítik, hanem felemelik és erősítik egymást.  

A magyar nyelv csodálatosan nevezi meg a területet, ahol élünk, amely a miénk – anyaföld! De 

a földnek megvan a maga igazsága, amely annyit tesz, hogy csak annak ad, aki gondozza és 

törődik vele, ám aki elhanyagolja, attól elvesz, mert annak a kertjét, a földjét idővel ellepi a 

gyom. Sokan közülünk az agráriumban tevékenykedünk, ezért tudjuk, érezzük a vidék és a 

termőföld tisztaságát, becsüljük értékeit, így azokat a nőket és férfiakat is, akik a 

mezőgazdaságban dolgoznak. Mert mindennek alapja a föld, amelyből az élet csírázik, a föld 

létünk alfája és ómegája. A földdel való foglalkozás józanságra, elszántságra, fegyelemre és 

alázatra tanít, s mi, akiknek ősei földművelő és állattenyésztő népekként érkeztek ide, és olyan 

gazdálkodási tudást hoztak magukkal, amely egész Európára hatást gyakorolt, tudjuk ezt. A 

magyaroknak szinte génjeikben van a föld szeretete és tisztelete, így azt is tudjuk, hogy a föld 

nem pusztán csak kenyeret ad, hanem a föld ad mindent: közösséget, kultúrát, történetünket, 

azaz lelkünket és lényegünket, ezért a szülőföld minden épeszű ország számára a legnagyobb 

kincs, amelyet védelmezni kötelességük, ha belső, vagy külső támadás nyomán fenyegetve 

érezzük. 

Október 16-án, azaz tegnap volt az Élelmezés Világnapja, ezért különösen aktuális ez a kérdés 

is. A jövő egyik legnagyobb kihívása a bolygó számára az élelmezési rendszer átalakítása lesz, 

amelynek ma sajnos számos negatív hatása van: hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, felemészti 

az ivóvízkészleteket, és szennyezi a környezetet a túlzott nitrogén- és foszforhasználattal. Mivel 

pedig a Föld lakossága folyamatosan nő, könnyen kiszámítható, hogy néhány évtizeden belül a 

negatív hatások is nagyobbak lesznek. A növényi eredetű ételek előnyben részesítése, az 

élelmiszerhulladék felére csökkentése, s a mezőgazdasági termelés fejlesztése a három 

kulcslépés ahhoz, hogy az emberiség fenntartható jövőt építsen ki magának.  

 

Az ötödik sarokkő pedig, amelyről még beszélnünk kell a közösség, s a közösségben rejlő erő. 

A Magyar Női Unió egyik legfontosabb feladatának tekinti a közösségépítést, mert a közösség 

sokkal több, mint emberek gyülekezete, s ilyenformán a jó közösség az egységéről ismerszik 

meg. Az egységben pedig összeadódik a tagok ereje, s mindez bámulatos dolgokra teszi 

képességé magát a közösséget is. Többnek lenni nem pusztán mennyiségi, hanem minőségi 



különbség, s mi nők különös, ősi érzékkel vagyunk képesek közösséget szervezni és megtartani. 

Őszintén hiszem, hogy e képesség fejleszthető, s továbbadható a felnövő új generációknak, mert 

a jövő kiszámíthatatlan, de az egymásba kapaszkodás ereje, ezáltal pedig közösségeink 

identitásőrző szerepe felbecsülhetetlenné válik, s védelmet biztosít gyermekeink számára. Ám 

munka nélkül nincs eredmény sem, s mi nők különösen tudjuk azt, hogy közösségeink egyben 

tartásáért minden nap keményen meg kell dolgoznunk. 

Köszönöm, hogy végighallgattak! 

Batthyány – Schmidt Margit 

 

Kalocsa, 2018. október 17. 

 


