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A témának időszerűséget ad a „halottaiból feltámadott" cserkészet megjelenése és az 
úttörőmozgalmon belül tapasztalható megújulási törekvések felszínre kerülése. Noha 
jóllehet a két gyermek- és serdülőkori mozgalom az adott időszak ifjúságának csak töredékét 
foglalkoztatta, az úttörőmozgalom színre lepésével kimondva-kimondatlanul ott munkált e 
kérdés a két szervezet tagságában és a kor ifjúságpolitikájának irányítóiban. Kérdésünkre 
nemcsak szervezeti szempontból, de a hagyományok átörökítése szempontjából is durva és 
egysíkú választ adott a történelem. 

A népi demokratikus átalakulással a cserkészet és úttörőmozgalom starthelyzete nem volt 
azonos. A cserkészet progresszív törekvései ellenére a második világháború előtt és alatt a 
Horthy-rendszerrel sodródó és azt részben kiszolgáló, kompromittálodott szervezetté vált.1 

A népi demokratikus átalakulás élére álló politikai baloldal azonban a cserkészet megítélése 
során nagyobb hangsúlyt helyezett a szervezet negatívumaira, mint az ellenállásban játszott 
szerepükre, vagy a népi hagyománykincs - főként regös cserkészek által történő -
átörökítésére. A sommás ítéletalkotásokon csak kis részben módosított az a tény, hogy 
Budapest felszabadulását követően a Karácsony Sándor fémjelezte szellemi irányzatot 
képviselő Jánosi Sándor vezetésével a Magyar Cserkész Szövetség Ideiglenes Intéző 
Bizottságában olyan személyek jutottak szerephez, akik a cserkészetet továbbra is valláser-
kölcsi alapon, ugyanakkor demokratikus, népi szellemben kívánták működtetni. Az 1945. 
november 11-i országos cserkészközgyűlésen a népi irányvonalat képviselők átmenetileg 
alulmaradtak a konzervatív felfogású katolikus vezetőkkel szemben és Teleki Gézát (Teleki 
Pál fiát) választották meg a csentészszövetség elnökének.2 Ennek ellenére a cserkészet -
figyelembe véve az országos vezetésben a haladó gondolkodású népi és munkáscserkész-ve-
zetők nagy súlyát, továbbá a csapatok cserkészmunkára koncentráló tevékenységét - nem 
volt retrográd szervezet. Ezt támasztja alá az ifjúság demokratikus egységfrontjában, az 1946 
márciusában megalakuló Magyar Ifjúság Országos Tanácsában (MIOT) való részvétel; 
amellyel a cserkészet vezetése az egész szervezet nevében hitet tett a magyar köztársaság, a 
demokratikus vívmányok megvédése, fejlesztése és az ifjúság demokratikus átnevelese 
mellett.3 A cserkészcsapatok zöme ennek szellemében vette ki a részét a háborús romok 
eltakarításából, az újjáépítésből és nevelte a rábízott ifjúságot. 

Más volt a megszülető úttörőmozgalom pozíciója, hiszen a cserkészekkel ellentétben nem 
a népi demokráciához való alkalmazkodást, hanem a megszületéssel és fejlődéssel járó 
szervezeti szocializációt tekinthették kiindulópontnak, vagyis tiszta lappal indulhattak. 
Debrecenben elsőként, már 1944 novemberében újjáalakult a munkásmozgalmi hagyomá-
nyokra épülő SZDP által irányított és támogatott Gyermekbarátok Egyesületének helyi 
szervezete. A rövidesen Budapesten és a vidéki városokban is újjászerveződött gyermekbará-
tok tevékenységének tengelyében a karitatív feladatok álltak, első és legfontosabb háború 
utáni teendőjük a gyermekmentés volt.4 

Az MKP sem hagyta figyelmen kívül a gyermekosztályt, már 1945 februárjában a 

'A cserkészet korszerű megvilágítása 1942. január 6. nyomta tvány; A cserkészcsapat élete Bp. 
1943. A Magyar Cserkészmozgalom kiadása 404 old. 
2 MSZMP PI Arch. 274. f. 18/3(3 őe. 
iEgységbe ifjúság! Válogatott iratok a magyar ifjúsági mozgalom történetéből 1944. október -
1948. március. Kossuth 1973. 286-288. olcf 
"'Rakó József: Út törőszövetségünk történeti gyökerei és hagyományai Debrecenben 1927-1946. 
M Ú S Z Hajdú-Bihar Megyei Elnöksége, Debrecen, 1987. - A gyermekbarátok tevékenységéről 
részletesebben lásd Gergely Ferenc: A Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete 
(1917-1948) Párt történeti Közlemények. 1988/2. 
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MADISZ mintájára, és vele karöltve, minden gyermekréteget felölelni akaró egységes 
gyermekmozgalmat, a Kismagyarok Mozgalmát hívta életre. 

Miután kiderült a korai kísérlet megalapozatlansága, 1945. március 8-án a két munkáspárt 
megegyezett abban, hogy a Gyermekbarátok Országos Egyesülete (GYOE) szervezeti 
kereteire építve fogja megalakítani új, demokratikus gyermekmozgalmát. A kompromisszu-
mos megállapodásnak jelentős eredménye volt, hogy a munkáspártok gyermekmozgalma az 
ifjúsági mozgalmuk más területeivel ellentétben nem szakadt szét, tenát a gyermekmozga-
lomban sikerült megvalósítani a munkásegységet, amely egy megszülető szervezet esetében 
különösen fontos volt. A megállapodás értelmében a létrehozandó gyermekmozgalom 
„szocialista szellemű, osztályharcos" nevelésben kívánta részesíteni tagságát, az MKP és 
SZDP paritásos vezetésével.5 

Ezzel ellentétben a kommunisták kezdeményezésére, Trencsényi Waldapfel Imre vezeté-
sével, 1945 nyarán az MKP stratégiai irányvonalához igazodva a szabadság, a nemzeti 
függetlenség és demokrácia szellemében alkották meg az úttörőmozgalom egységes ideoló-
giai és nevelési irányelveit. Ennek megfelelően döntöttek arról, hogy az úttörőmozgalom 
felvállalja 1848 hagyományait, ebből adódóan kötelezték el magukat a 48^9-es honvédek 
Előre! köszöntése, a márciusi ifjak 12 pontjára emlékeztető úttörőtörvények és a magyar 
függetlenségi harcokhoz, főként az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolodó 
névadókultusz mellett.6 

A két munkáspárt gyermekmozgalmon belüli tevékenységében a politikai küzdelmek által 
determinált pozícióharcok, éles viták is jelen voltak, mindennek ellenére a lényeget, az 
úttörőmozgalom beindítását tekintve eredményes együttműködés alakult ki. 1946. március 
10-én a GYOE XVI. rendes közgyűlésén elfogadott alapszabályzat-módosítás az úttörő-
mozgalom céljait is rögzítette: „...a dolgozók mindkét nembeli gyermekeit szabadságra, 
szolidaritásra, munkaszeretetre tanítani, nevelni, ilyen irányban és szellemben foglalkoztat-
ni."7 

Az 1946-os esztendő a továbbiakban nem egyformán kedvezett a két gyermekszervezet-
nek, amiben döntő része volt az MKP-nak. Hegemonista törekvései következtében az MKP 
- mivel parlamenti kisebbségben volt - jellemző módszerei közé tartozott a parlament 
szerepének, a demokratikus hatalom gyakorlásának pártpolitikai érdekből történő beszűkí-
tése, aminek velejárója volt a rendeleti úton történő kormányzás túlsúlya. 1946 júliusában 
Rajk László (MKP) belügyminiszter a cserkészettel szemben lefolytatott vizsgálatok után 
adminisztratív módszerek alkalmazására szánta el magát és más szervezetekkel, egyesületek-
kel egy időben rendeleti úton feloszlatta a Magyar Cserkészszövetséget is. A cserkészszövet-
ség és a cserkészcsapatok nem voltak illegális szervezkedés centrumai, a feloszlatásra 
azonban ürügyet szolgáltatott, hogy tagjai közül szerepet vállaltak az adott társadalmi rendet 
támadó megmozdulásokban. A probléma politikatörténeti szempontú megítéléséhez tarto-
zik, hogy 1946 nyarán a baloldal számára hatalmi pozícióinak megerősítéseként vetődött fel 
az ellenzék számba jöhető szervezeteinek, társadalmi bázisának felszámolása, vagy intézmé-
nyesített területeken kívülre szorítása.8 

A rendelet következtében egyelőre nem szűnt meg hazánkban a cserkészet, hanem a népi 
demokratikus átalakulást egyértelműen támogató cserkészvezetők előtérbe kerülése vált 
lehetővé. A cserkészet konzervatív vezetésével szemben már 1946. május 3-án megalakult a 
Haladó Szellemű Cserkészek Munkaközössége, amely felhívással fordult a magyar társada-
lom demokratikus erőihez, a cserkészmozgalom teljes egészében népi demokratikus 
szellemű áthangolása érdekében. E munkaközösség elképzeléseire és résztvevőire építve vált 
lehetővé a gyors, 1946. július 22-i újjáalakulás, Magyar Cserkészfiúk Szövetsége néven. A 
cserkészet Karácsony Sándor elnökletével, Jánosi Sándor, Faber József és mások által 
irányított demokratikus vezetéssel működött tovább.9 

Az MKP azonban — koalíciós partnereivel szemben, amelyek nem foglalkoztak pártpoli-

5MSZMP PI Arch. 283. f. 10/81 őe. 
6 Vö.: Trencsényi Waldapfel Imre: A magyar ú t törőmozgalom hőskoráról. Út törővezető , 1956. 
január-februári szám. 
Gyermekbarátok Országos Egyesülete Alapszabályai. Az egyesület kiadványa 1947. 3. old. 

8MSZMP PI Arch. 274. f. 18/30. őe. ; vö. Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon 
Kossuth 1986. 48-50. old. 
' M S Z M P PI Arch. 286. f. 18. őe.: ill. 274. f. 18/30. őe. 
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tika sz in ten az apol i t ikus cserkészette l - n e m c s a k a k ö r v o n a l a z o t t egys íkú m e g o l d á s t 
alkalmazta, h a n e m a más területeken is bevált m ó d s z e r k é n t a baloldali erők ö s s z e f o g á s á t 
sürgette a c serkésze ten be lül is, ezért a c s e r k é s z e t b e n jártas tagjai pártmégbízatást kaptak az 
országos v e z e t é s és a c sapatok munkájába t ö r t é n ő bekapcso lódásra . E z z e l n a g y m é r t é k b e n 
lehetővé vált , h o g y a s z ö v e t s é g újjáalakulását k ö v e t ő igazolási eljárások során e l távol í tsák a 
c serkésze tbő l a reakciós , v a g y a reakciósnak vélt c s e r k é s z v e z e t ő k e t , c serkészcsapatokat . 1 0 

Az MKP államapparátusban dolgozó funkcionáriusai révén az úttörőmozgalomra vonat-
kozó döntéseket is kikényszerített. 1946. október 10-én a mozgalom további sorsát 
alapvetően meghatározó dokumentum látott napvilágot, a nagybudapesti tankerületi főigaz-
gató, Szávai Nándor (MKP) körrendeletében engedelyezte és támogatásáról biztosította a 
területéhez tartozó iskolákban az úttörőmozgalom szervezését és működését. Az addig csak 
üzemi és területi szerveződésű úttörőmozgalom ezzel nagy jelentőségű bázishoz jutva 
sorozatosan alakította iskolai úttörőcsapatait. Az eseményen a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumot kész helyzet elé állították, állásfoglalásra késztették, ennek eredményeként 
az 1947. január 8-án megjelent rendeletben az egész országban engedélyezték az úttörőmoz-
galom iskolai szervezését." 

1947 elejére az úttörőmozgalom a cserkészettel megegyező nagyságrendű, mintegy 220 
csapatot és 20 000 tagot magáénak mondható gyermekszervezette vált. Közben az úttörő-
mozgalmon belül is működött a „szalámipolitika", ami annyit jelentett, hogy a kommunista 
elképzelésekkel azonosulni nem tudó szociáldemokrata vezetőket igyekeztek kiszorítani az 
úttörőmozgalom vezetéséből. Az úttörőmozgalom megalakulása során még koalíciós 
jellegű, országos úttörővezetést szorgalmazó MKP és a párt utasításait végrehajtó úttörőve-
zetők egyre inkább csak a kommunista állásponthoz közel álló baloldali szociáldemokratákat 
tekintették partnernek az úttörőmozgalom továbbfejlesztésében. A paritásos vezetés látsza-
tát fenntartva ebben az időben az úttörőmozgalom országos elnöke Szendrő Sándor (MKP), 
titkára a baloldali szociáldemokrata Nádor György volt. Ezzel párhuzamosan eredményes 
erőfeszítéseket tettek a szociáldemokrata bázisú gyermekbarát-mozgalom fokozatos elsor-
vasztására.12 

1947 nyarától a politikai viszonyokban döntő változások következtek be. Az augusztusi 
választások eredménye (az MKP az ország első pártja lett) és különösen a hidegháborús 
légkör felerősödése, a K O M I N F O R M létrehozása, egyre inkább jelezte a társadalmi, 
politikai folyamatok várható irányát. A változó belpolitikai és nemzetközi viszonyok 
alakulásának függvényében módosult a kommunista párt ifjúsági politikája is, az MKP 
visszatért az általa eredetileg is vallott ifjúsági egység koncepciójához. 1947 novemberében 
az MKP PB az ifjúságpolitikai feladatokról tárgyalva az önálló rétegszervezetekre épülő 
ifjúsági egységszervezet létrehozását határozta el. 3 Ebben az ifjúságpolitikai koncepcióban 
nem maradt nely a cserkészek számára. Az 1947 nyarán megrendezett franciaországi 
Jamboree-n 200 magyar cserkész kitűnő helytállással képviselte a magyar népi demokráciát, 
mit sem sejtve akkor még, hogy rövidesen terítékre kerül a két gyermek- és serdülőkori 
mozgalom egyesítésének gondolata. A cserkészet életben maradási esélyét még inkább 
rontotta az állam és az egyházak - különösen a Mindszenty bíboros vezette katolikus egyház 

i - rendezetlen viszonya. 
A cserkészet sorsa 1948 tavaszára megpecsételődött, bár a centenáriumi ünnepségeken 

még együtt vettek részt a többi ifjúsági szervezet képviselőivel. A szalámi következő szelete, 
Jánosi Sándornak és követőinek megválása a cserkészmunkától, egyben a népi cserkészvonal 
vereségét jelentette. Ezzel gyakorlatilag a cserkészszövetség a kommunista cserkészvezetők 
befolyása alá került.14 Ugyanakkor az úttörőmozgalomban a kommunisták arra törekedtek, 
hogy az általuk jobboldalinak minősített szociáldemokratákat visszaszorítsák a GYOE 
hagyományos, karitatív területeire és ott megbontva egységüket, a szervezettel együttesen 
történő elsorvasztásukat határozták el.15 

I 0U. o. 
" V ő : Fejezetek a magyar út törőmozgalom történetéből (Szerk.: Záhonyi Ede) ILV. Ságvári 
Endre Könyvszerkesztőség, 1981. 41. 43—44. old. 
'^MSZMP PI Arch. 274. f. 18/22. őe. 
"Gál Lajos: A demokrat ikus ifjúsági mozgalom története 1944-1950 között ( D o k u m e n t u m o k 
Komárom megye if júságmozgalmának történetéből 1945-1957. Tatabánya 1985. 38. old.) 
I 4 MSZMP Pl Arci 1.286. f. 18. őe.; Jánosi Sándor vezetőtiszt lemondó levelét lásd: Cserkésztör té-
neti kiállítás - Szeged - (Feketeház). 
1 5MSZMP PI Arch. 274. f. 16/22. őe. 
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1948. március 22-én a MINSZ (Magyar Ifjúság Népi Szövetsége) létrehozásával a többi 
egységes rétegszervezet mellett az úttörőmozgalom képviselte a gyermek és serdülő 
korosztályt. Bár az alakuló ülésen a MIOT képviseletében az úttörőmozgalom részéről 
Nádor György, a cserkészek részéről Surányi László (MKP) is jelen volt, sőt a MINSZ 
nagytanácsába is beválasztották Surányi Lászlót, de a tizenegy tagú Központi Intéző 
Bizottságban csak Szendrő Sándor képviselte a magyar serdülő korosztályt, az úttörőket. A 
MINSZ létrejöttével egy időben az úttörőmozgalom a megszűnőben lévő GYOE-val már 
formális kapcsolatot sem tartott, sőt a későbbiek során, a munkáspártok egyesülésének 
napirendre kerülésével, az úttörőmozgalom májusi konferenciáján megválasztott fővédnök-
ségben senki sem képviselte az SZDP-t. Az úttörőmozgalom fővédnÖKe Rákosi Mátyás, az 
MKP főtitkára lett. l tf 

A cserkészeket a történtek ellenére még nem szüntették meg azonnal, de az egyre inkább 
elmérgesedő nagyhatalmi és az ezzel összefüggésben alakuló belpolitikai viszonyok nem 
tették lehetővé a cserkész-világszövetségi tagság további fenntartását. Az 1948. április 6-án 
Londonba küldött kilépési nyilatkozat részlete jól tükrözi a dolgok lényegét: „...Az angol és 
amerikai vezetők által irányított nemzetközi cserkészet csakúgy, mint minden nyugatról 
irányított mozgalom a nemzetközi nagytőke és az imperialista erők szolgálatában áll... 
kijátszották a magyar népi demokrácia új szellemű cserkészetét, megvonták szólásjogunkat, 
vita nélkül napirendre tértek javaslataink felett és tendenciózusan elfeledkeztek eredménye-
ink méltatásáról... a Nemzetközi Cserkész Iroda az amerikai imperializmus hű kiszolgálója 
és mint ilyen, a világbéke ellen harcol. A magyar cserkész legdrágább kincse hazájának 
nehezen kivívott szabadsága és függetlensége. Ügy érezzük, hogy az imperializmus és az 
Intelligence Service szolgálatában álló Nemzetközi Cserkész Iroda és Konferencia szabadsá-
gunkat és függetlenségünket veszélyezteti és a magyar népi demokrácia cserkészeihez 
méltóan járunk el, amikor Önökkel az összeköttetést megszakítjuk."17 

A hatalomnak a deklarációk szintjén még továbbra is szüksége volt a cserkészetre, amelyet 
igazoltak is a cserkészek önvédelmi reflexének működéseként értelmezhető, különféle népi 
demokratikus érzelmű nyilatkozatok. Az állam és a Mindszenty bíboros által fémjelzett 
katolikus vezetés elmérgesedő vitáiban az egyházukhoz hű, demokratikus érzelmű tagokból 
álló Katolikus Cserkésztisztek Szent György Munkaközössége következetesen, több 
alkalommal is elhatárolta magát az egyházi vezetés törekvéseitől.18 Ennek ellenére 1948 
nyarán lezárult az a szakasz, amely elvezetett a gyermekkorosztály egységes szervezetének 
létrejöttéhez. 

A demokratikus Magyar Cserkészfiúk Szövetségének nem a népi demokrácia által 
felvetett kérdésekkel való szembenállása alapján kellett lelépnie a történelem színpadáról, 
hanem a nemzetközi és belpolitikai viszonyok által determinált, MKP által kidolgozott, 
majd az egész koalícióban érvényre juttatott ifjúságpolitikai koncepció megvalósításából 
adódóan. Az úttörőmozgalommal való egyesülést 1948. június 30-án a Magyar Cserkészfiúk 
Szövetsége közgyűlésén határozatban mondták ki, továbbá az egyesülés jegyében rendezték 
meg a csillebérci első táborozást is.19 A két gyermekszervezet fúziója a cserkészetnek nem az 
úttörőmozgalomba való beintegrálódását, hanem a szervezeti és tartalmi elnyelését, megsem-
misülését jelentette. A gyermekmozgalom átalakítása során az ifjúsági mozgalom irányítói 
nem vették figyelembe a magyar gyermekszervezetek (tanácsköztársasági úttörőmozgalom, 
cserkészet, karitatív ifjúsági szervezetek, vallásos ifjúsági egyesületek stb.) által már 
felhalmozott haladó hagyományokat, az úttörőmozgalom mechanikusan átvett szovjet 
minta alapján, az előző kor gyermekszervezeteinek tagadásaként működött tovább. így 
fordulhatott elő, hogy már 1948 végén az úttörőmozgalomban is megjelent az MDP (Magyar 
Dolgozók Pártja) politikai torzulásaiból fakadóan kialakuló korszellem, amelyet jól példáz-
nak a MINSZ Úttörőmozgalom Országos Központja 1948 decemberi körlevelében megfo-
galmazottak: 

1 6Úttörővezető 1948. 5-6. sz. 
1 Ateljes dokumen tumot közli: Cserkészfiúk l l . é v f . 1948. ápr.-máj. 
l8Lásd. Szabad Szó 1948, március 24.; Kis Újság 1948. mácius 24. Szabad N é p 1948. április 18; 
Hárshegyi emlékeztető (Összeállította: Alföldi István) Bp., 1948. pünkösd. 
' 'MSZMP PI Arch . 286. f. 19. őe.; illetve Ut törőveze tő 1948. 7-8. szám. 
"Körlevelet lásd. Központi Út törőtör ténet i Múzeum Könyvtára Balatoni Úttörőváros Zánka. 
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„A mozgalom feladata, Hogy úttörő pajtásainkat hazafiasságra, a magyar demokrácia és 
annak nagy vezére, Rákosi Mátyás iránti határtalan szeretetre és odaadásra nevelje. A magyar 
munkásosztály, az ország újjáépítője iránti mély tiszteletre kell megtanítanunk pajtásainkat. 
Ki kell fejleszteni a gyerekekben a nehézségek leküzdésére irányuló állnatatosságot, 
pontosságot, éberséget, fizikai bátorságot, a közösség iránti szeretetet és az idősebbek iránti 
tiszteletet. Az úttörő pajtásoknak a mozgalom segítségével meg kell találnia a munkához, a 
tanuláshoz, a fegyelemhez való helyes viszonyukat. Ez a jó tanulásban jut kifejezésre."20 

Horváth Lajos 

Szabóné Weress Jolán, 
a magyar leánynépfőiskolák 
úttörője 

A néppel való elkötelezettségét Erdélyből hozta magával. 1909. február 16-án, Tordán 
született. Állatorvos édesapja messzi vidék gondjának, bajának tudója volt, édesanyja pedig 
igazi nagyasszony módjára igyekezett segíteni, elsősorban az asszonyok dolgaiban. Az ő 
példáján tette fel Sz. Weress Jolán életét a magyar asszonyok és lányok szellemi felemelésére, 
életkörülményeinek jobbítására. 

1930-ban férjével, Szabó Gáborral és gyermekével Magyarországra, Pestszentlőrincre 
költöztek. Már 21 éves fejjel erdélyi lapok (Ellenzék, Pásztortűz stb.) hazai tudósítója volt. 
Bekapcsolódott az 1930-as évek Magyarországának progresszív szellemi mozgalmaiba, 
cikkei jelentek meg a vidékfejlesztés fontosságáról a Magyar Útban, a Tiszántúlban és a 
Családi Körben. A nagyváros peremén élve kinyílt a szeme a gyökértelenné vált proletariátus 
problémáira és híve lett a múlt század végén Londonból elindult „Szociális telep" (Social 
Settlement) mozgalomnak, a Jó SzomszédTelepek szervezésének. Hogy megtudja, hogyan 
lehet mindezt falun is megvalósítani, és hogy falumunkával és mással hogyan sikerülhet egy 
kicsi országnak megerősödni és talpra állni, megtanult finnül és tanulmányútra indult 
Finnországba. Népfőiskolákon tartott előadásaival a magyar—finn testvériséget szolgálta. 
1939-ben jelent meg Virágos finn otthonok című szemléletformáló könyve. 

Az 1940-es években széles körű előadói tevékenységet folytatott. Rendszeresen járta a 
Pest környéki nyomortelepeket és meghívott előadóként részt vett a balatonszárszói Soli 
Deo Gloria leánykonferenciákon is. Tapasztalatait, mondanivalóját a Magyar asszony 
házatája című könyvében tette közzé, 1944-ben, a Népművelési Intézet kiadásában. 

1945-ben a nagy világégés után alkalma nyílt elgondolásai gyakorlati megvalósítására: a 
Nógrád megyei Tereskén leány-népfőiskolát szervezett. Ezt követően a Föld művelésügyi 
Minisztérium megbízásából, egyben mint a kibontakozó szabadművelődési munka köztisz-
teletben álló képviselője a leány-népfőiskolák országos szervezőjeként dolgozott, utazott, 
„túl a fénykörön" szellemi világosságot terjesztve. 1947-ben Svédországban járt népfőiskolai 
tanulmányúton. 

1948 után a magyar ifjúsági mozgalmakat, köztük a népfőiskolákat is felszámolták. Sz. 
Weress Jolán írói és szervezői munkájára sem tartottak tovább igényt. Megtanult oroszul és 
mint minisztériumi cirill betűs gépírónő dolgozott tovább, hogy három gyermekét iskoláz-
tathassa. 

Nyugdíjas évei alatt írta népfőiskolai munkájának összegezéseként az Ösvényt, melyből 
az alábbi részleteket kiemeltük. 1970-ben közlekedési baleset áldozata lett. 

A népfőiskolai mozgalom és a mai magyar nőnevelés kiemelkedő képviselőjét tiszteljük 
benne. 

Havas Gáborné 
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