
„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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