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Feministák Gyermekvédelmi
Írta: Szirmai Oszkárné
munkája
Eddigi lapunk, »A Nő és a társadalom« hét éven
keresztül híven kísérte mozgalmunk hazai és internacionális fejlődésének minden mozzanatát és bátorító szavával irányította munkánkat; most midőn új alakban,
új erővel még hathatósabban akarja szolgálni az eddigi
célokat, különös figyelemmel fogja kísérni a Feministák Egyesülete anya- és gyermekvédelemi bizottságanad működését. Abból az elvből indulva ki, hogy a
»Nő«, mely felakarja karolni a nő összes törekvéseit,
természetszerű fejlődésének minden lehetőségét, mely a
m a asszonyát, helyes módon a holnap asszonyává
akarja nevelni, az be akar számolni mindazon törekvésekről, melyekkel a jelen megalapozza a jövőt, melyek a gyermek .sorsának javítását célozzák. És
mjnt a nők teljes s z o l i d a r i t á s n a k hirdetője, különösen foglalkozni akar mindazon mozzanatokkal és
tényezőkkel, melyek a nőt legsajátosabb világában, ott
hol minden nő kell, hogy szolidárisnak érezze magát
minden nővel, melyek a nőt mint anyát érdeklik.
Anya és gyermekvédelmi bizottságunk eddig főkép
gyakorlati irányú tevékenységet folytatott, és annak segítségével nevezte meg a tapasztalatokat arra hol kellene,
hogyan lehetne a meglevő bajokon segíteni, társadalmi
intézményekkel, hatósági intézkedésekkel és a törvénynek – hatásaiban messze generációkra kiható – alkotásaival. Most a mindenesetre legfontosabb t e t t
mellett a szó is jusson jogához, a szó, mint a j ö v ő
c s e l e k e d e t e k előkészítője és irányítója. A szó,
mely nemcsak az anyagi nyomokról akar beszámolni,
hanem a gyermekeknek és anyáknak annál gyakran még
keserűbb erkölcsi szenvedéseire keresni a gyógyulás
lehetőségeit.
Vállvetett munkában egyesíteni akarjuk anya- és
gyermekvédelmi eszméink elvi úttörőit és gyakorlati munkásait. Be fogunk számolni azokról az eredményekről is, melyeket a nemzetközi mozgalom e téren felmutat, hogy azokhoz mérhessük a mi törekvéseinket és eredményeinket. A gyakorlati tapasztalatokból leszűrődő elvi meggyőződések hirdetésével hozzá
akaiunk járulni azon társadalmi köztudat megalapozásához, melyből a helyes és humánus törvényeknek szükségkép ki kell alakulniok. És midőn beszámolunk bizottságunk gyakorlati munkájáról, melyet az állami gyermekvédelem szolgálatában és a székesfővárosi árvaszék megbízásából a hivatásos gyámokkal
együttesen végez, azon reményben tesszük azt, hogy
mind több és odaadóbb munkatársak fognak sorakozni eddigi kitartó és céltudatos munkásaink mellé.
És ha beszámolunk hazánk különböző részeiben a középponti bizottságunkéhoz hasonló célzattal alakuló bizottságok működéséről, azon reményben tesszük azt,
hogy rövid időn belül hozzánk fognak csatlakozni széles e hazában mindazok, kik velünk éreznek, mindazok
a magyar nők, kik át vannak hatva a meggyőződéstől, hogy a családi boldogságot megalapozó anyai szeretet nem érhet véget házunk küszöbénél, mert anyai
kötelességei vannak a szociálisan érző nőnek nemcsak
édes szülöttei iránt, hanem minden gyermek iránt, kiről édes szülője kellően nem gondoskodhatik. A magyar állam hangoztatja a gyermek veleszületett jogát,
hogy róla gondoskodjanak, mi fölemeljük szavunkat
azon joga mellett, hogy őt szeressék. Tapasztaltuk, hogy sok helyen visszhangra talál ébresztő sza-
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vunk, és hogy – a legértékesebb energia elpazarlásakép – parlagon hever sok szunnyadó anyai szeretet,
mely nemes munkára vár. Úgy, hogy csak csoportosulnia
kellene mindenütt a hasonló gondolkodásúaknak közös
munkára, annak elérésére, hogy hazánkban, melyben az
állami gyermekvédelem megalapozása oly mintaszerű, a
társadalmi gyermekvédelem, mint a női jogok és kötelességek együttes és kiváló kifejezése, mindenütt nyomon kövesse azt. És midőn jogaink megtagadásával oly
gyakran arra utalnak, hogy a nők, az államfentartás
céljából mindeddig oly fontosnak tartott katonai szolgálatból nem veszik ki részüket, mi viszont utalhassunk
arra, hogy az á l l a m j ö v ő j é t biztosító gyermekvé-

delmi munkában sorakozzunk, és mint hűséges kat
nák, nem emberirtó, hanem embermentő munkát ν
gezve, védelmezzük az anya és gyermek legszentel
jogát.
A marosvásárhelgi feministák gyermekvédelmi csoportjának megalakulása. Azoknak az előadásoknak a hatása alatt
amelyeket Szirmai Oszkárné és Pogány Paula tartottak novemberben a marosvásárhelyi feministák meghívására, december 8-án alakult meg ott a gyermekvédelmi
bizottság helui csoportja. Az elnöki tisztséget U g r o n Gáborné vállalta el, aki a gyűlést H a l á s z Józseffel, az Agria
bank igazgatójával együtt készítette elő és az előadást nagyszabású elnöki beszéddel nyitotta meg.

