
Sz. Weress Jolán: Ösvény 
(Részletek a kéziratos visszaemlékezésből) 

Az Országos Statisztikai Hivatal 1964 januárjában közölt adata szerint Magyarországon 
1 895 042 nő dolgozik a mezőgazdaságban. Miután a család boldogulása az asszony 
rátermettségétől függ, nem bízhatják a véletlenre a falusi asszonyok és leányok művelődésé-
nek kérdését. A magyarság jövője szempontjából döntő, sikerül-e a falu évszázados 
elmaradottságát okosan átváltani az automatizált világ ritmusára. 

A finn falu, amelyet közvetlenül a háború kitörése előtt jól előkészített tanulmányút során 
ismertem meg, megtanított a szociológiával és néprajzzal ötvözött népművelés alapismerete-
ire. A népfőiskolák munkáját könyvben összegeztem. Könyvem hatására mindazokkal 
munkatársi kapcsolatba kerültem, akik hasonló irányban dolgoztak Magyarorszá-g ° n

: 

Figyelmem elterelődött a külvárosról, s - valamint a gyakorló orvos a megelőzés 
megszállottja lesz - munkavágyam a falura irányult. Magyar vidékfejlesztő szakirodalom 
azonban elenyészően kevés volt. Arról például, hogyan lehetne a settlement munkáját a 
faluhagyományokban gazdag, maradiságtól terhes világában elkezdeni, nem találtam forrás-
munkát. Úgy látszik - vontam le a következtetést - tapogatózva, botladozva, anyagi és 
szellemi támogatás nélkül magamnak kell megpróbálkoznom egy falusi Jó Szomszéd Telep 
megszervezésével. 

A magyar falu azonban egy Pest környéki családanya számára elérhetetlennek látszott. 
Tanulmányutat tehettem, de lakóhelyet nem változtathattam. Egy fészekalja gyermek: 
boldogság és lekötöttség. Az idillnek szét kellett robbannia, hogy a védett családi körből egy 
távoli faluba kerüljek. A lefojtott vágyakozás hirtelen kész munkatervvé szilárdult. 

így történt: A háború megszűntekor, az óvóhely sötétségéből a felszínre botorkálva a 
front helyén maradó szemétdombon holminkat keresgéltük. Megrendülve Budapest és a 
vidéki városok pusztulásán, egy tépett Helységnévtár lapjai akadtak kezembe. Szórakozot-
tan betűzgettem: Széppatak, Ludasdűlő, Borsószer, Szőlőlapos, Almásvölgy. Svillámcsapás-
szerűen megértettem, hogy az ország ismeretlen, színmagyar településein születik újjá az élet. 
Bakonykoppány, Erdőkürt, Győrasszonyfa: mennyi ősi csengésű, ígéretes név! Csendben, 
nyugodtan, folyamatosan dolgozni úgy, ahogy a mag csírázik s a cserje nő. Persze, itt is 
jönnek majd fagyok, árvizek, jégesők. Mégis, e nehéz út az egyetlen. 

Falun semmi sem ideiglenes. Jóllehet szociográfiai munkákból értesültünk arról, hogy a 
mai falu nem öröktől fogva létező települési forma, a falusi élet mégis a maradandóságot, a 
természet ritmikus rendjének örök körforgását sugallja. Még a változó, alakuló, bizonytalan 
időkben is több benne a rend, mint a külvárosban bármikor. Egy megbolydult faluban is 
mindenki tudja, hogyan kellene menniük a dolgoknak. Ha nincs is annyi erejük, hogy a 
második világháború után következő széthullásban azonnal kialakítsák az új falut, erkölcsi 
világképük, értékítéletük megmaradt. Nagy segítségük ebben, hogy az arcok ismerősök, 
mindenki tudja a másikról, mi lakik benne. 

Az idegennel szemben általában tartózkodóak, de rólam, a leány-népfőiskola vezetőjéről, 
sokat elárult az az egyszerű tény, hogy uram hadifogoly volt, s három leánygyermekemmel 
érkeztem a faluba. A kézen fogva vezetett két kicsi különösen sokat segített a üizalmatlanság 
eloszlatásában. 

• 

1945. Tereske, Árpád-kori falu Nógrádban. 
A Jó Szomszéd Telep falusi hasonmását szerettem volna megteremteni. Ott a pénz és a 

munkatársi gárda adta a munkát. Tereskén senkire se számíthattam. Úgy indultam, ahogy az 
ismeretlen falvakban indulni lehet. 

Gazdám a földművelésügyi minisztérium újjáépítési csoportja volt, főhatóságom a 
kultuszminisztérium. De a Pesttől való 60 kilométeres távolság - közlekedési eszközök 
hiányában, vasút, autóbusz nélkül - teljes elszigeteltséget jelentett. 

Tereskét a Kormos-puszta felől pillantottuk meg, a látókör közepén, zöld lombok közül 
előfehérlő tornyával. Á szátoki és romhányi hegyek jó pár kilométernyire keretezték az 
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alkonyati fényben fürdő képet. Az erdőből kilépve piros szoknyás leányokkal találkoztunk, 
a mezőről jöttek, vállukon gereblyével. Letarolt kastélykerten vágtunk át, s én a homoksárga, 
oszlopos kastély láttán újra elismételtem magamban alapvető elgondolásomat, hogy a 
leány-népfőiskolának nem kastélyban, hanem egy falusi házban kell dolgoznia, ahol a 
lányok saját otthonuk különb mását látják megvalósítva. Kastélyban művelődő lányok 
könnyen vállat vonnának majd ot thonukban: „amit lehet ott, ugyan hogyan lehetne /ff?!" 

Mintaháztájakat kellett volna létesíteni a benntlakásos leánykörök céliára, a modern 
magyar vidéki otthont még nem tervezte meg senki. Az érkezés idillikus hangulatát 
elhelyezkedésünk gondja váltotta fel. Ezen túljutva lépésről lépésre megismertük a falut. 

A fátlan utcáról beláthattunk az udvarokba. Ahhoz képest, hogy ezernél több lakosa volt, 
meglepően kicsinek tűnt a falu. Megmagyarázták, hogy négy-öt család lakik egy házban. így 
még tiszteletreméltóbbnak számított a közös udvar rendje. 

A község részeit Kiskút, Baglyas, Falu, Rózsadomb, Szoros, Kormos-puszta alkották. A 
leggyakoribb családnevek Makrai, Szunyogh, Vincze, Zemeny, Bandúr voltak. 

A falut a tatárjáráskor feldúlták, de már 1243-ban újjjáépült. A római katolikus, palóc 
lakosság büszkén mesélte, hogy az Árpád-korban bencés kolostor is volt Tereskén, a 
templom alatt föld alatti folyosó vezet. Á határban kuruc sírok emlékeztetnek a romhányi 
ütközetre. 

Naplórészlet: „Belülről látom életüket, s annyira ismerek minden házat, amennyire még 
sohasem ismertem egy közösséget. Nagyobb vonalú munkánál nem érünk rá a családok 
egymás közti viszonyát, a leányok hangulatát, a legények gondolkozását, a szülők 
szemléletét figyelni. Tereskén éppen ez a dolgom. Ha itt s ikerü laz a törekvésem, hogy a 
kisgyermektől az ifjúságig és a nagyszülőkig mindenkit fűzzön valami a népfőiskolához és 
mindenkinek az élete egy árnyalattal gazdagabb legyen a népfőiskola által: a nép igazat adott 
nekem." 

* 

Vakolatlan házak. A földreform után országszerte egészséges, déli fekvésű, száraz, 
beosztásukban a kertes családi házakat utánozó ot thonok kezdtek épülni. A család 
apraja-nagyja dolgozott, ásta az alapokat, hordta a téglát, a vizet, a homokot . Minden 
erejükkel arra törekedtek, hogy maga a ház erős és állagában megfelelő legyen. Beköltöztek, 
ahogy tető alá került az épület. 

Sok helyen aztán évekig vakolatlan maradt a ház. Az adósságot törleszteni kellett, a 
parasztság helyzete megnehezedett, a gyermekek nőttek, a ruhanemű megdrágult. A 
fürdőszobát sem sikerült berendezni káddal, kazánnal: lomtár lett belőle. Az egykori 
tisztaszoba-hangulatot pedig az örökösen lehúzott redőnyök idézték újra, merthogy bútor t 
sem sikerült még venni az új házba. 

Szegény „csúnyácska" hazánkban a jóravaló igyekezetnek, a megfeszített erőnek, a családi 
összetartásnak, a kenyérkereset után következő kétkezi munkának, a betegségre vezető 
makacs akaratnak megtestesítői a vakolatlan házak. Többnyire ezekből a házakból jöttek a 
leánykörbe a növendékek, a vakolatlan házak jelentették otthoni környezetüket. 

A vakolatlan ház verandáján virító virágládák mindig úgy hatottak rám, mint a megrekedt 
igyekezet segítségkiáltásai a szép, a vidám, a fejlődőképes élet után! 

• 

Az a két és fél év, amely alatt az uram még orosz hadifogságban, kislányaim svájci alapítású 
budai gyermekotthonban voltak, s én szakadatlanul utaztam az országban, ahhoz a ritka 
színpadi jelenethez hasonlított, mikor minden szereplő - még vagy már jelen van a 
színpadon. Különben a színfalak mögé húzódnak vissza, vagy ott várnak jelenésükre. 
1946-ban teljes vértezetben szerepeltek még a politikai pár tok, tekintélyük tudatában 
végezhették munkájukat az egyházak, tábortüzet gyújthattak a cserkészek, működtek a régi 
társadalmi egyesületek és kádereket kerestek az új tömegszervezetek. 

Ép ésszel tudni lehetett, hogy a népi gondolat terjesztésére lélegzetvételnyi időnk van 
csupán. 

Ä front utáni pár esztendőben mindenki ösztönösen azt a munkát ragadta meg, amely 
adottságainak legjobban megfelelt: a tanár szellemi irányítókat keresett a keze alól 
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kikerülő ifjúság számára; a lelkész igyekezett tető alá hozni az épülő vagy megrongált 
templomot és gyülekezeti termet; a szerkesztő felhasználta a sajtószabadsag látszatát; az 
intézkedős, pozícióba jutott igaz magyar ember megmentette a zúzdába küldendő remekmű-
veket. Rám az a feladat hárult, hogy a falusi művelődési munkához találjak munkatársakat. 

Utazásaim során nagyjából folytatódott a tereskei helyzet. Ott egy romos kastély volt, az 
országban minden tájegységnek megvolt a maga kifosztott,' tönkrement kastélya, amiért 
különböző hatóságok verekedtek. Akárcsak Tereskén, most is a jóakarat pótolta a 
költségvetési keretet. Mivel megfelelő dotáció a faluban dolgozó munkatársak számára nem 
jutott, a tényleges munkát majanem ingyen végezték, szervezetünk olyan villanyhálózathoz 
hasonlított, melynél a vezeték végére nem szereltek fel kapcsolókat. 

Utazásaim során cserháti siheaerlányok, bodrogközi parasztlányok, szekszárdi iparosta-
nonc-leányok, ormánsági anyókák, Tolna megyei székely telepes asszonyok, őrségi diáklá-
nyok, sárospataki prepák, bokorugrószoknyás mendei menyecskék, a Viharsarok szelíd 
szavú leányai. Pest környéki zaklatott életű gyári munkásnők, mosolygó bányászfeleségek, 
vívódó vidéki tanítónők, gyermekeik taníttatásáért nélkülöző szívós anyák, népi kollégi-
umba került tehetséges falusi leányok váltak munkatársaimmá. 

Mit is akartunk? 
Járható ösvényt lelni világnézetek bozótjában. 

* 

Az ösvényt nem rajzolják fel a térképre. 
Az ösvény a népek országútjárói - ahol a magyarság ide-oda sodródik — az élethez vezet, 

forráshoz, kúthoz, házhoz, világítható, meleg, megtartó otthonokhoz. 
Ösvényre csak vidéken bukkanunk. Az országút dübörgő forgataga után kedves csöndje 

eleinte szokatlan. 
Az ösvényt nem mi tapossuk ki, előttünk már sokan jártak rajta. Nekünk csak arra kell 

ügyelnünk, nogy fel ne verje a gyom, el ne tűnjön a szemünk elől. 
Idegenek ritkán tévednek az ösvényre. 
Az ösvény a magyarság alig ismert, múltból a jövőbe kanyargó útjának a szimbóluma. 

A honismereti mozgalom 
előzményeiről 

Amióta őszintébben és bátrabban lehet 1956-ról beszélni, s amióta más megvilágításba 
került Nagy Imre tevékenysége, azóta többet idézik szerepét a Hazafias Népfront 
indulásában, citálják az I. kongresszuson mondott szavait: „A Hazafias Népfront legyen az 
ország eleven lelkiismerete..." Azért kell ezt magyarázatul előrebocsátani, mert csak így 
érthető, miért fedte homály és hallgatás egészen a legutóbbi időkig a népfront kezdeteit, 
legalábbis első esztendejét. Hiszen ha tabu volt Nagy Imre neve harminckét évig, akkor tabu 
kell ett legyen a nevével jelzett népfrontkorszak is. 

Pedig már a népfront I. kongresszusán is hangsúlyt kapott a hazafiság, a nemzeti érzés 
megerősítése, a történelmi hagyományok feltárása, felhasználása az ifjúság nevelésében. 
Idézzük fel, mit mondott ezekről kongresszusi zárszavában Jánosi Ferenc - a népművelési 
miniszter első helyettese - , akit a Hazafias Népfront főtitkárává választottak: 

„A Hazafias Népfrontnak legmegtisztelőbb, legnemesebb feladata, hogy minden eszközzel 
segítse történelmünk, irodalmunk, művészetünk, tudományunk rendkívül gazdag hagyomá-
nyainak összegyűjtését, hogy felhasználja azokat egész népünk nevelésére, belevesve népünk 
minden fiának szívébe: a haza mindenek előtt! 

Mennyi teendő vár e téren a népfrontra! A történelmi elnevezések megőrzése - amelyek 
drága foglalatként hordozzák múltunk dicső emlékeit —, hőseink, íróink, művészeink, 
tudósaink megismertetése és megszerettetése, állami szerveink támogatása népművészeti 
értékeink megőrzésében és továbbfejlesztésében, építészeti emlékeink megóvása terén 
csakúgy, mint a hagyományos művelődési, szórakozási, társas együttélési formák egészséges 
felhasználásában. Tehetséges népünk teremtő erejének alkotásait széleskörűen megismertet-
ni, 


