
A NŐI MUNKAERŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

A közelmúltban Budapest utcáin megjelent az első 
női levélhordó és villanyoskalauz s ezzel a magyar köz- 
vélemény is erősebben felfigyelt a háborús gazdaság 
egyik érdekes problémájára – a női munkaerő alkal- 
mazására. Ez a lassan növekvő munkaerőhiány enyhíté- 
 

sének egyik eszköze. Magyarország mezőgazdasági 
ország lévén, itt nem olyan jelentős ez a kérdés, mint 
pl. Németországban, ahol a háború kitörése óta egy mil- 
lióról 9.4 millióra növekedett a női munkásság száma. 

Ez a még tartalékként szereplő munkaerő-anyag 
két vonalon juthat felhasználásra: közvetlen igénybe- 
vétellel és közvetett, relatív segédszolgálattal. A közvet- 
len igénybevételnél elsősorban figyelembe jönnek a 
családnélküli fiatal lányok, akiknek még nincs hivatásos 
elfoglaltságuk és valamilyen kiképzésen már átestek. 
Nagy városokban talán kevés efajta lány található 
munka nélkül, kisebb helyeken azonban biztosan töb- 
ben lesznek, akik kellő munkalehetőség hiányában 
eddig még hivatásos működést nem fejtettek ki. A máso- 
dik csoportba tartoznak a fiatal háziasszonyok, akik 
férjhezmenésük előtt már dolgoztak hivatalokban. Azok 
részére a gazdasági életbe való újrabekapcsolódás nem ne- 
héz, csak ilyen esetben gondoskodni kell háziasszonyi teen- 
dőik alól valótehermentesítésükről. A harmadik női munka- 
szolgáltató csoport már csak közvetve működhet közre, ha- 
bár azok közül is sok az áldozatkész, lelkes hazaszeretettel, 
szívesen dolgozó lélek. Az idősebb családnélküli és fér- 
jezett nők ezek. Az ő munkájuk is hasznosan felhasznál- 
ható, mégpedig a fiatal képzett háziasszonyoknak segítésé- 
ben, a háztartási teendők elvégzésében, vagy pedig a köny- 
nyebb bolti eladási munkálatoktól szabadítanának fel sok 
fiatal, fontosabb területeken szükséges nőt. 

A női munkaerő felhasználását még egy másik 
oldalról kell megemlíteni: a nők alkalmazása a hadfel- 
szerelés szempontjából fontos üzemekben. Az elmúlt 
világháború igen visszataszító képet és emléket hagyott 
hátra erről a foglalkozásról. Ma azonban a nőtől nem kí- 
vánják azt, hogy gyári munkásnőként durva és nehéz 
munkát végezzen. A női munkaerő számára az ellen- 
őrzés, az anyagvizsgálat, finom és precíz kézimunka - 
tehát tiszta, veszedelemmentes és a női képességek- 
nek teljesen megfelelő munkaterületek nyíltak meg. 

Mindenesetre a nő mint munkaerő soha nem pótol- 
hatja tökéletesen a férfit, mert még akkor is, ha kisegí- 
téssel és helyettesítéssel igyekeznek őt pótolni a ház- 
tartásában, az ő feladata mégis mindig otthonának gon- 
dozása, a gyermeknevelés és az anyaság lesz. Ezért 
ha a rendkívüli idők ettől a feladattól el is sodorják, 
tudatában kell lennie ennek, hogy adandó akalommal 
visszatérhessen hivatásához. 
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