Földi

István

A „Tereskei leánynépíőiskola" története
(1945—1946)
Mottó: ,,A paraszt leánynak nein arra van szüksége, hogy környezetéből kiszakítsák,
hogy majd asszonykorában kedvetlenül és tájékozatlanul álljon életfeladataival
szemben, — hanem arra, hogy megtanulja; miként lehet a rendelkezésre álló
eszközökkel külömb otthont teremtenie családja számára."
(Szabó Gáborné: Beszámoló a Tereskei Leánynópfőiskola megindulásáról;
NML. XXIV. 502., 110/946.)

A szervezés
A nyugat-nógrádi kis falu, Tereske, Mária mennybemeneteléről elnevezett
katolikus templomának szószékéről, az 1946. október 7-i misén, Völgyi István
plébános toborzógyűlést hirdetett meg a Huszár-kastély nagytermébe. Beszé
dében a községben létesített leány népfőiskoláról szólt és kérte, hogy oda minél
többen jelentkezzenek. A misét követő litánia végeztével körülbelül százötven
főnyi tömeg gyúlt össze a megjelölt helyen. A népfőiskola vezetője, Szabó Gá
borné született Wéress Jolán mondott először beszédet „Mit hoz a népfőiskola a
falunakV címmel. Ezután ismét Völgyi István kért szót, és a gyűlés résztvevőit
újra buzdította a népfőiskolára való beiratkozásta. 1
A toborzógyűlést azonban hosszú szervezőmunka előzte meg. A község kép
viselőtestülete már 1945. június 19-én t a r t o t t rendkívüli közgyűlésén elhatároz
ta, hogy a Huszár-kastélyban nyerne elhelyezést a népfőiskola és annak tan
ereje. 2 A Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági és Kertészeti Üjjászervező Csoportja Somogyi Imre nemzetgyűlési képviselő javaslatára augusz
tus folyamán megbízta Szabó Gábornét azzal, hogy a falu leányai részére háztar
tási, háziipari és kertészeti jellegű népfőiskolát szervezzen. (Somogyi Imrének
(1902—1947), aki szobrász, agrárszakember és parasztpárti politikus volt, je
lentős szerepe volt a Győrffy István Kollégium és a Győrffy István népfőiskola
létrehozásában is. Ez utóbbinak egyik kezdeményezője és irányítója volt. Ké
sőbb népi kollégiumot is neveztek el róla.) Az erről szóló megkeresésükben vál
lalták, hogy a népfőiskola vezetőjének javadalmazásáról ők gondoskodnak. A
községnek egy alkalmas helyiséget és gyakorló területet kellett volna csak biz
tosítania. Ezekre a célokra a helyi levente egyesület megürült helyiségét, vala
mint a tanítói javadalmi kert melletti, mintegy 200—300 négyszögölnyi terü
letet kérték. Előrebocsátották,hogy e két feltétel teljesítése híján kénytelenek
lesznek ,,a leány népfőiskolát más, haladni vágyóbb és megértőbb községbe áthe
lyezni."3
A képviselőtestület a kérdésben már szeptember 4-ón határozatot hozott. A
népfőiskola céljára a levente egyesület helyiségét már nem tudták volna átad
ni, mert azt előzőleg már kijelölték a plébános lakásává. (Tereske temploma
1945 őszén nyert önálló plébániai jogot és Völgyi István.voit a falu első plébá
nosa.) A kertészeti gyakorló terület céljára kórt kert sem állt már rendelke
zésre, mert azt egy korábbi határozatukkal jegyzői javadalom címén átenged
ték a faluban lakó akkori jegyzőnek, Mezőtúri Józsefnek. Felajánlották viszont
a községi iskola bármelyik termét „úgy, hogy a többi tanórával összehangolva
akadály nem lesz". Az iskolában azonban a magas tanulói létszám miatt délelőtt
és délután is tanítottak.
A körjegyző sem zárkózott el attól, hogy a volt faiskolai részt gyakorló terü
letként átengedjék. Szabó Gáborné azonban baromfitenyésztést és méhészetet
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is akart tanítani, e tárgyak gyakorlására viszont a terület nem volt alkalmas.
Végül is egyetlen olyan hely volt a községben, amely minden igényt kielégít
hetett — mégpedig a Huszár-kastély és annak parkja. A kastélyban ugyanis
tíz üres szoba volt, s ezeknek csak egyikét lakta már ekkor is Szabó Gáborné.
A kisebb ebédlő szertár, a nagyobb pedig előadóterem céljára látszott alkal
masnak. A tizenhat holdas parkban két kert is volt, de csak az egyiket használ
ták, a szaporítókertet viszont nem. A parkbeli tó öntözésre is alkalmas volt, a
közelében pedig méhesház is állt. Ezen információk birtokában az elöljáróságot
egyhangú döntés alapján felhatalmazták, hogy tárgyaljon özvegy Huszár Lászlónéval*
A falu vezetése 1945. szeptember 10-én kelt határozatában már arról szá
molhatott be a F. M. Mezőgazdasági és Kertészeti Újjászervező Csoportjának,
hogy a tárgyalások eredményre vezettek, és özvegy Huszár Lászlóné az üres
helyiségeket felajánlotta a népfőiskola részére. (Egyébként a kastély kisajátí
tása ekkor már folyamatban volt.) 5 Külön megköszönte az elöljáróság a tá
mogatást Somogyi Imre képviselőnek, és ígéretet t e t t arra, „hogy a népfőis
kolát a legnagyobb megértéssel mindig támogatja, és támogatni fogja, és ki
tüntetésnek veszi, hogy ilyen iskola a községben létesítést nyer." 6
Ekkor tehát a népfőiskola működéséhez rendelkezésre állt egy szertár, egy
előadóhelyiség, egy helyiség konyha céljára, a főiskola vezetőjének lakása, a
gyakorló terület, ekörül a baromfi- és sertésólak, az istálló és a méhes (kaptárak nélkül). 7 Bár a képviselőtestületi határozatban megemlítik, hogy Szabó Oábornó a felajánlott feltételekkel elégedett volt, ennek ellenére a népfőiskola el
ső félévéről szóló jelentésében Szabóné mégis ezt írta: ,,Leánynépfőiskolánknak
egy falusi parasztházban keUene működnie." Néhány sorral alább bővebben is
kifejti erre vonatkozó elképzeléseit:,, Az ideális leánynépfőiskola egy tágas szo
bából és konyhából álló mintatájház lenne baromfióllal, disznóóllal, vetemé
nyeskerttel, a házban pedig szövőszékkel, varrógéppel, könyvtárral, vagyis
mindazokkal a szerkezetükben korszerű és külsejükben a táji néphagyomány
nak megfelelő berendezési tárgyakkal ellátva, melyeket az átlag falusi
asszony is megszerezhet, előállíthat családja segítségével. I t t a növendékek egy
naptári év leforgása alatt megtanulnák az összes háztartási és házkörüli mun
kák külömb elvégzését." 8
Történeti előzmények
Mielőtt a leánynépfőiskola működéséről olvasnánk, érdemes megismerkedni
— a terjedelem megszabta korlátok miatt csak vázlatosan — a népfőiskolai
mozgalom rövid történetével.
Kezdetei a korán polgárosult, erős és öntudatos parasztsággal rendelkező
Dániából indultak ki. N. F . S. Grundtvig (1783—1872) népfőiskolákra vonat
kozó nézeteit részletesen Skolen for Livet (Az élet iskolája) című művében fej
tette ki. Szerinte a népfőiskolai nevelés alapja a békés, derűs életszemlélet és
hazai történet, mint a nemzeti és vele az egyéni, öntudatos tevékenység megha
tározója és irányítója. 9
Követői az ő eszméi nyomán alakították ki a skandináv népfőiskolák rend
szerét, amely bármely társadalmi osztály fiataljait, de elsősorban a paraszt fia
talságot képző-nevelő inrózmény lett. Otthonos, bensőséges légkört, demokra
tikus tanár—diák közösséget teremtettek és olyan ismeretek nyújtására töre
kedtek, melyek révén hallgatóik a családi, társadalmi és állami közösségek, az
emberiség teljes értékű tagjaivá válhattak. Az első népfőiskola 1844-ben jött
létre a dániai Röddingben. A dán példa nyomán több észak- és közép-európai
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országban elterjedt az ilyen típusú népfőiskola (Németország, Svájc, Ausztria,
stb.).
A népfőiskolai mozgalom Magyarországon az 1920—40-es években élénkült
meg igazán, bár az első próbálkozások már a század első évtizedeiben megtör
téntek. (Lásd 1902-ben az Erzsébet Népakadémia létrehozását, 1921-ben az
Újpesti Főiskolai Szociális Telepet, vagy a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollé
giumát.) Ez utóbbi alapítói között már ott volt Erdei Ferenc is.
Tagjai még az angol settlement-mozgalmat t a r t o t t á k követendőnek. A negy
venes évek elejéig mintegy hetven protestáns és katolikus népfőiskola szervezdött az országban. Ekkorra ugyanis az egyházak — köztük a Rerum novarummozgalom lázában tevékenykedő katolikus egyház is — fontosnak t a r t o t t á k
ezt az ügyet.
A népfőiskolai mozgalommal 1940 folyamán különösen sokat foglalkozott
Móricz Zsigmond folyóirata, a Kelet Népe. Lapjain tíz író próbálta ,,rendezni"
a népfőiskolák kérdését. Boldizsár Iván például szervezési tervet dolgozott ki,
Németh László tantervet készített és házát ajánlotta fel népfőiskola céljára.
Erdei Ferenc a folyóirat 1940. évi két számában „Jegyzetek a népfőiskolai
mozgalomhoz" és ,,Mire valók nálunk a népfőiskolák?" című cikkeiben azt ja
vasolta, hogy a skandináv típusú népfőiskolák másolása helyett egy sajátos
magyar formát kell kialakítani, hiszen mindkét mozgalom más-más történelmi,
társadalmi és gazdasági alapon jött létre. Kezdeményezésüket a kormányzat
manipulációs trükkökkel hiúsította meg. Ennek ellenére a népi írók befolyása
mindvégig érződött a népfőiskolákban, mert hátterében újítási, jobbítási szán
dék rejtőzködött. 10
A Horthy-korszakban a népfőiskolák — mint az már az előző részekből is ki
derült — főleg egyházi szervezésben működhettek, ezért nem is lehettek a ra
dikális társadalmi átalakulás iskolái, de növendékeik paraszti polgárosulasat, a
mezőgazdasági szaktudás és az általános műveltség emelését mindig céljuknak
tartották. A katolikusok, például a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legény
egyletek Országos Szövetsége) keretében főleg Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm
közreműködésével szervezték népfőiskoláikat.
Sokan az itt végzettek közül 1945 u t á n az újjáéledő demokratikus pártok
ban és a szabad művelődés területén gyümölcsöztették tudásukat. Később jó
részük ugyan kiszorult a falusi közéletből, de a mezőgazdaság szocialista át
szervezésekor sokan ismét kamatoztathatták szélesebb látókörüket, szaktudá
sukat és emberi tekintélyüket.
A népfőiskolai mozgalom Nógrád megyében sem volt előzmények nélkül.
Több községben is működött népfőiskola, illetve ún. népfőiskolai tanfolyam a
20. században, de a két legjelentősebb Szandán és Mátranovakon volt. A szandai
dai népfőiskola, mely internátussal is rendelkezett, 1925. őszétől 1929.
márciusáig működött a Cserhátvidéki „Széchenyi" Népművelő Egyesület égi
sze alatt, Vindich József, majd Vohaner Géza vezetésével. A Mátranováki nép
főiskolai tanfolyamokat pedig 1924. november 6-tól 1928. márciusáig tartot
ták Rakvách Rezső, helybéli állami elemi népiskolai igazgató vezetésével.
Természetesen a népfőiskolai mozgalom megyei története még további
kutatást ós külön tanulmányt igényel. 11
Ismerkedés afaluval, afeltételek számbavétele
Szabó Gábornó 1945 szeptemberének első napjaiban már a községben
tartózkodott. Már ekkor ismerkedett a leendő népfőiskolás lányokkal és még
a hivatalos megnyitó előtt, szeptember másodikán (vasárnap) délután megtar329

tották első összejövetelüket. Ekkor a faluvégi rétre mentek játszani. ,,56 leány
palóc népviseletben énekszóval vonult a fák alatt, majd labdamétát, levél
váltás-körjátékot, ,,Üsd a harmadikat!", énekes körtáncokat játszott és lejtett
alkonyatig." A következő vasárnapokat is együtt töltötték, hol a legények
sportpályáján, hol a szátoki szüreti mulatságon. A népfőiskola vezetőjének
hétköznapjait ebben az időben a családlátogatások töltötték ki. Szerinte ez a
népfőiskola szervezésének igen fontos feltétele volt. 12
De milyen is volt ekkortájt Tereske? A falu akkoriban alig több, mint ezer
lelket számlált, s majdnem mindannyian katolikusak voltak. A település köz
pontja volt a Szátokból és Tereskéből álló körjegyzőségnek. A tulajdonosok
jó földet művelhettek a falu határában, bár 1945 előtt ezek túlnyomó része
a falu három nagybirtokosának, Barcza Lajosnak, Huszár Lászlónak és
Szmrecsányi Gyulának a kezében voltak. A község legtöbb családja a föld
osztást megelőzően 4—12 holdas kisbirtokokon gazdálkodott és többnyire
csak a saját szükségleteire termelt. Tgen sokan végeztek napszámosmunkát
a helység földbirtokosainál például Barcza Lajos híres törpegyümölcsösében,
vagy az aratás idején Huszároknál.
A korán kemény munkára fogott-szoktatott leányok mindezek ellenére
lelkes tagjai voltak a falu 1937. november 7-én alakult katolikus leánykörónek
(KALÁSZ-kör). Csak érdekességként említendő, hogy a kör alakuló ülésén
o t t volt Zilahy Lajos író és családja is. 13
A későbbi népfőiskolás leányok a helyi KALOT-körrel együtt igen
sok ünnepségen szerepeltek, sok színdarabot adtak elő, mint például a ,,Sári
bíró", ,,A vén bakancsos és fia, a huszár", a ,,Gyónási titok", a „Tanító", ,,A
szakadék", ,,Az igazmondó juhász", a ,,Ludas Matyi", a ,,Bíró uram újra nő
sül", stb. Igen szívesen emlékeznek a volt KALÁSZ-tagok a község első ismert
írásos említése 700. évfordulója alkalmából 1943-ban rendezett jubileumi mű
sorra, melyet 1944-ben Balassagyarmaton, 1947-ben pedig a romhányi svéd
magyar találkozón is előadtak. 14 Feltétlen említést érdemel, hogy KALÁSZ-kör
két világháború közötti tevékenysége szervesen beépült a népfőiskola prog
ramjába. Maga az egyesület olyan kedvelt volt tagjai körében, hogy azok, akik
az egyesületi tagok közül népfőiskolára is jártak, ma már inkább csak az
előbbi tevékenységükre emlékeznek. Sőt, egyesek emlékezetéből az a tény,
hogy ők népfőiskolára is jártak, szinte teljesen kihullt és csak hosszú „emlék
idézések" után bukkant fel újra beszélgetéseink során.)
Ezen kis kitérő után térjünk vissza az eredeti kérdéshez : miért t a r t o t t a olyan
fontosnak Szabó Gábornó a falu valóságos helyzetének megismerését? Erről
hadd idézzem saját sorait:,, Az igazi népfőiskola nemcsak a leányokat,hanem
a népet is sugárkörébe vonja. Ismernünk kell tehát a valóságot, hogy hiába
hívogatjuk a SZOROS-ban lakó leányokat, mert szegényes otthonukból
mezítláb semmi hívásra sem hajlandók eljönni, hogy a Eőutcán lakó leányok
kal lenézessék magukat, saját cipőnknek is tönkre kell mennie a PINCESOR
sarában, hogy belássuk: a leglelkesebb leány sem küzdheti le a novemberi
csatakot csizma nélkül, el kell látogatnunk a K I S K Ű T mély völgyébe, a
(TELEK) házsorai közé, hogy azokat a társadalmi ellentéteket megismerjük,
mely a falusiakat elválasztja, rótegezi ós a népfőiskola munkáját nélkülöz
hetetlenné teszi." 15
A háború utáni nélkülözések közepette, „amikor egy pohár tej egy karéj
kenyér és egy vasúti utazás elérhetetlen álomnak tűnik fel néha", anyagi
támogatás nélkül, kezdetleges eszközökkel kellett életre hívni a népfőiskolát.
A beiratkozási díj, az inflálódó pengő viszonyai mellett, mindössze 100 pengő
330

volt fejenként, vagyis a huszonkilenc beiratkozott után összesen 2.900 pengő
volt a bevétel. Ezen felül a népfőiskolások még kaptak a községtől 8.750 P.20
fillér értékű tűzifát is. Állami segélyt ezek után nem is vettek igénybe. 16
A népfőiskolán előadók is helyből, vagy a helybeliek környező falvakbeli
rokonságából, ismerősi köréből kerültek ki.
Kik voltak ezek? Először is Barcza Lajosné, született: Csekonits Erzsébet
(férjének második felesége), a népművészet, a népi iparmúszéet kedvelője.
Maga is festegetett, sőt barátságot t a r t o t t fenn Mattioni Eszter festőművész
nővel is, aki többször vendégeskedett náluk és Szunyogh Margitot (a későbbi
Murányi Jánosnét) népviseletben le is festette. Barczáné munkalehetőséget
is teremtett néhány lány számára a sustyafonás révén. Kukoricacsuhéval font
be például egy télen több mint száz karosszéket részére Vincze Ilona, majd
ezeket Pesten értékesítették. 17 Oktatott a népfőiskolán Hursányi Elemér
kántortanító is, a község későbbi szabadművelődési ügyvezetője és iskola
igazgatója, dr. Jókai István romhányi főállarorvos, Kiss Jenő rétsági posta
főtiszt és Kovács Katalin helybéli angóranyúl-tenyésztő. Előadott még
Kraftsik János vármegyei szabadművelődési felügyelő, valamint Ürmössy
Jenő gyógypedagógus, a budapesti Siketnémák-Vakok-Gyengetehetségűek
Intézetének igazgatója, a körjegyző apósa. Szabó József F . M.-szervező, a falu
közkedvelt tanítója, lelkes népművelő is látogatást t e t t a népfőiskolán, sőt
előadást is tartott. Barátja volt Veres Péternek, aki több alkalommal is ven
dégeskedett nála Tereskén. Minden valószínűséggel neki köszönhető, hogy a
falu neve a népfőiskola székhelyeként javasolt községek között szerepelt.
Feleségét, Szabó Józsefnét, a népfőiskola vezetője állandó munkatársának
nevezte, ő a tanítási napok délutánját kitöltő KALÁSZ-foglalkozásokon
kézimunkára, táncra, énekre, színdarabokra és szabni, varrni tanította a
lányokat. Ilyen állandó munkatárs volt még Völgyi István plébános, aki
hittant és a népfőiskola vezetőjének fivére, Weress Ákos népművelési előadó,
aki pedig számtant, zeneelméletet és éneket tanított. 1 8 A munka javát termé
szetesen Szabó Gáborné, született Weress Jolán végezte, aki mindemellett
három leányt nevelt egyedül, mert férje ekkor hadifogoly volt. 19
A munka hétköznapjai
A népfőiskola megnyitására 1946. október 14 én került sor és ez a d á t u m
egybeesett Tereske plébániájának önállóvá nyilvánításával. A gyűlés a ,,Mit
vár a falu a népfőiskolától?" címet is kaphatta volna. A mintegy százhetven
főnyi asszony ós leány, valamint az elöljáróság előtt a jegyző, Mezőtúri József
mondott ünnepi beszédet, utána a bíró az édesapák, egy falusi asszony az
édesanyák, egy leendő népfőiskolás a lányok nevében beszélt. Szavalat, dalok,
majd egy „őszi és téli munkák a gyümölcsösben" című, rajzokkal illusztrált
előadás következett ezután. Végül a plébános mondott beszédet és a Himnusz
éneklésével zárult az ünnepség. 20
A megnyitó után még csak huszonhat 15—21 éves leány iratkozott be a
népfőiskolára. (Később a számuk harmincötre növekedett.) Ez azonban nem
jelentett állandó létszámot, mert az otthoni és a határbeli munka néha elvont
egy-két lányt a népfőiskolai munkától ós végül 29-en végezték el a népfőiskolát.
De általában elmondható, hogy a beiratkozottak ragaszkodtak az iskolához
és az annak keretén belül működő délutáni KALÁSZ-foglalkozásokhoz. Két
példa erre a ragaszkodásra Szabó Gáborné tollából: ,,Ma. . . vetni voltunk s így
misére sem mehettem. . ., mondtam is édesanyámnak, hogy 11—12-ig is el
jövök, mert az egy óra is több, mintha nem jönnék.", „Pénteken nem jöhettem,
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mert répát szedtünk, de mindig a népfőiskolára gondoltam; hogyha a lányok
is o t t lennének mennyivel gyorsabban menne a munka, és is lelkesebben dol
goznék, mert néznének és Jolán néni közben t a r t h a t o t t volna előadást, mert
a répaföld mellett vannak a kurucsírok." 2 1 A hiányzókat pótolták a magukkal
hozott kistestvérek, édesanyák, szomszédasszonyok. A hangulat igen családias
volt, szinte szórakozva tanultak.
A szó szoros értelmében vett első tanítási nap 1945. október 16-án volt, és
a népfőiskola megszűnésének időpontjáig, 1946 március 17-ig, összesen 195
tanórát tartottak. (Minden héten kedden és pénteken t a r t o t t a k előadásokat.) Az
oktatás csak egy rövid karácsonyi szünet idejére szakadt meg. 2 2
Minden valószínűség szerint érdeklődésre tarthat számot, hogy milyen volt a
népfőiskolás lányok egy tanítási napja? A tanítás kilenc órakor kezdődött és
délután négyig vagy ötig t a r t o t t , déli egy órás ebédszünettel. A délelőtt
általában a „komolyabb" tárgyaké, témáké volt: számtan, kertmérés, tanul
mányi séta, történeti előadások, állattenyésztési, gyümölcskertészeti ismeretek,
stb. A délutánt a „könnyebb" tárgyak jellemezték, például csecsemőápolás,
népművészet, népdal, egyházi ének, szabás-varrás. Minden kedden háromtól
ötig KALÁSZ-foglalkozást tartottak, péntek délutánonként pedig hittan volt.
A csekély anyagi megalapozottság, a háború utáni nélkülözések miatt még
füzetre és írószerre sem tellett, s ez lehetetlenné tette a rendszeres jegyzetelést.
Ezért aztán a növendékek összekötötték a kellemest a hasznossal, és szinte
állandóan gyapjút szaggattak, fontak, kötöttek, szatyrot készítettek kukoricacsuhéból, melynek helyi elnevezése a sustyavolt,oltárterítőt hímeztek az elő
adások alatt. A jegyzetelés helyett pedig az előadó mondanivalójának magvát
közösen fogalmazták meg, és azt mondatonként más-más növendék írta a
táblára. Ezután pedig a helyesírási hibákat közösen javították ki. Laczkó
Erzsébet (ma: Szunyogh Jánosné) emlékezik rá, hogy ő különösen sokszor írta
fel az előadások sűrített szövegét, mondanivalóját a táblára. 2 3 Nemcsak író
szereknek voltak híján — ülőhely sem volt elegendő. A hallgatók jórészt a
maguk hozta székeken ültek.
A leánynépfőiskola hallgatói az alábbi témakörökből kaptak ismereteket:
— állattenyésztés
— betegápolás
— csecsemőápolás
— gyermekfoglalkoztatás
— egyházi ének
— földrajz
— gyümölcskertószet
— helyesírás-levélírás-postaforgalom
— hittan
— irodalom
— magyar tánc
— művelődéstörténet
— népdal
— népművészet
— néprajz
— neveléstan
— számtan
— táplálkozástan
— történelem
— szabás-varrás 24
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Csak ízelítőül néhány cím az 1945. évi előadásokból :
— Kertmérés, adásvétel, alapműveletek, számtani tréfák;
—• Hangjegyolvasás, a hang keletkezése, vízzel töltött poharakkal a hang
magasság ismertetése, kulcsok, hanglétra, a „Tereskei híres utca. . . " elének
lése;
— Gyermekfoglalkoztatási tudnivalók, mesedélutánra való készülődéssel
egybekötve;
— Előadás a szőlőmagból történő olajpréselésről;
— Csecsemőápolási tudnivalók, összekötve anyaságról szóló versek felol
vasásával;
— Becsüljük meg érzékszerveinket;
— A János vitéz felolvasása;
— Magyar tánc énekszóra;
— A magyar porcelán, a porcelán története;
— Vidám magyar helyesírás;
— Kalocsa népművészete;
— Egészséges állatállomány — jólét, gazdaság;
— A magyar népdal eredete és fajai;
— Néhány jótanács disznóölés idejére;
— Házi betegápolás;
— Földrajz, művészettörténet képek alapján;
— A népfőiskolák története (Dánia-Svédország-Finnország-Magyarorszag);
— Miért pótolhatatlan az anyatej?
— A juhtenyésztés tudnivalói;
— A kender és feldolgozása;
— Az udvarházak „nevelőoskolái" a török világ idején, stb.
Látható, hogy bőséges és meglehetősen szerteágazó ismeretanyagból kaptak
ízelítőt a népfőiskola hallgatói, de nyilvánvaló az is, hogy a mezőgazdasági
témájú előadások kiválasztásánál figyelembe vették a helyi viszonyokat is. 25
A népfőiskolai oktatók munkáját az is segítette, hogy a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztérium 12 kötetes kiskönyvtárat küldött, a Parasztszövetség
és a Balaton vidéki Népfőiskolát Szervező Társaság pedig könyveket, szemlél
tető eszközöket és néprajzi falitáblákat ajándékozott a népfőiskolának.
1946. január 13-án aztán mintegy háromszáz főnyi résztvevővel könyvtár
avató ünnepséget tartottak. 2 6 A könyvtár köteteiből kölcsönöztek a falu és a
hozzá tartozó Kormospuszta lakói is. í m e a példa arra, hogy e területen meg
valósult az a cél, miszerint a népfőiskola a falu lakóit is hatókörébe vonja.
Már csak emiatt is fontos felsorolni e könyvtár számunkra ismeretes köteteit :
Vidacs: Film és népművelés; Hankiss: A népművelők kiskalauza; Népművelők
munkaközössége felé; Kilián: Rádiós népművelés; Sántha: Bukovinai magya
rok; Tantó: Munka és harc; Németh: Százezer szív sikolt; Tizenötéves kapi
tány; Kincs-Nagy: Új magyar nevelés; A magyar lélek formái; London képek
ben; ismeretlen című könyv a kecskeméti és a nagykőrösi gyümölcskultúrákról;
Kovács Máté: Szép magyar versek; Petőfi Sándor: János vitéz; Mit kössek,
hogy kössem?; Magyar parasztbútor; Magyar porcelán; a Gyermekbokréta
című sorozat négy kötete; Cholnoky J e n ő : A sárkányok országából; Vidám
magyar helyesírás; Petőfi Sándor versei; Magyar lélek- magyar munka; Mikes :
Juhtenyésztés; Népi fazekasság; Gárdonyi Géza: elbeszélései; Arany János,
Móricz Zsigmond és Móra Ferenc közelebbről meg nem jelölt művei. 27
Az első fejezetben láthattuk, milyen tárgyi eszközökkel, anyagi feltételek
kel indult az oktatás a népfőiskolán. Fennálása idején azonban csak az elő333

adótermet és a szertárakat használták. A szűkös idők, az állatállomány hiánya,
és amiatt, hogy a tanítás télen folyt, effektív gyakorlati gazdasági munkára
nem került sor. 28 Feltételezhető, hogy amennyiben az elsőt (és az egyetlent)
további népfőiskolai tanfolyamok is követik Tereskén, akkor gazdasági
gyakorlatokra is sor került volna. Ehelyett előtérbe kerültek a télen is végez
hető gyakorlati munkák: oltárterítőt hímeztek a templon számára, fontak,
kötöttek. A gyermekek számára bábszínházzal egybekötött mesedélutánt
rendeztek október 22-én, de részt vettek egy rövid ideig tartó szabás-varrás
tanfolyamon is. Közben maguk takarították a népfőiskola helyiségeit. K é t
tanulmányi séta során meglátogatták a faluban Barcza Lajos törpegyümöl
csösét és Kovács Katalin angóranyúl-tenyésztő telepét. A levelezésről és a
postaforgalomról tanultakat is gyakorolhatták: a Székesfővárosi Női Gazda
sági Középiskola növendékeivel váltottak levelet. Szabó Gáborné legnagyobb
leánya ekkor ebbe az intézménybe járt, valószínűleg így adódott ez a kap
csolatfelvételi lehetőség. 29
Szorgos, tevékeny élet jellemezte a népfőiskola mindennapjait, amelyből
nem hiányzott a szórakozás, a hasznos kikapcsolódás sem, melynek kerete a
heti egy alkalommal adódó KALÁSZ-foglalkozás volt. Tánccal, énekléssel,
kézimunkákkal, felolvasással szórakoztatták magukat, népi kör játékokat és
erősebb testmozgásként régi magyar labdajátékokat játszottak. 3 0
A falu és a népfőiskola viszonya
Aktív és kölcsönös segítség jellemezte a népfőiskola és a falu kapcsolatát,
és ez a kapcsolat szinte teljesen zavarmentesnek mondható. Csak a kölcsönö
kért varrógép elromlása után lehetett hallani csúfolódásról, kárörömről.
A falu lakosai sokban segítették a néfőiskola zökkenőmentes működését.
Özvegy Huszár Lászlóné a helyiségeket, a kertjét, gazdasági épületeit bocsá
t o t t a rendelkezésre, Szabó Józsefné tanítónő asztalokat adott, az elöljáróság
tüzelőt biztosított számukra, ülőalkalmatosságot a lányok hoztak magukká
A legények és az édesapák segítettek a tüzelő hazaszállításában, s megjavítot
ták az elromlott kályhát. A toborzógyűlésen a megnyitó, a könyvtáravató
ünnepségen aktívan vettek részt; a helyi férfi dalkör ilyenkor műsort is adott
az iskolás gyermekekkel együtt.
Kraftsik János a vármegye szabadművelődési felügyelője 1945. november
23-án meglátogatta a leánynépfőiskolát és ott előadást is t a r t o t t a népfőiskola
jelentőségéről, ö volt az is, aki hírt adott a népfőiskoláról a hazai szabadmű
velődés részére, ugyanis a Vallás- ós Közoktatásügyi Minisztérium kiadásában
megjelent Híradó 1945. december 20-i számában ismertetést közölt az itt folyó
munkáról. Szabó Gáborné egyébként a látogatást és a cikket lélektani szem
pontból rendkívül fontosnak tartotta, mert úgy érezte, hogy ezzel a nép előtt
felsőbb helyről is igazolják végzett munkája és úttörő törekvése helyességét. 31
A néjjfőiskolás lányok a helyi sportegylet részére gyapjúharisnyákat kö
töttek, a KALOT-nak pedig színdarabok gépelésével segítettek. Felélesztették
a helyi népszokásokat, például az örömkalács-sütóst, a lakodalmi hívogatást, a
menyeosketáncot. A faluban történt házasságkötésekkor a templom előtt
sorfalat álltak az ifjú pároknak a KALÁSZ és a KALOT tagjai, a menyasszonyt
társnői köszöntötték, búcsúztatták. így történt egyik népfőiskolás társuk
Boskó Anna és Molnár Gyula 1946. februárjában t a r t o t t esküvőjén is. Egyéb
ként is egymáson akartak túltenni a festői, régi szokások felidézésében;
" . . . s ő t olyan is akadt, aki városi ruháját mennyegzője után felcserélte
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„viseletre". Az egész falura nagy hatást tett, hogy menyecskénk,,kikötve"
ment a t e m p l o m b a . . . ". 3 2
A népfőiskolába (mint fentebb már említettem) a növendékek néha magukkal
vitték kisebb testvéreiket, édesanyjukat, szomszédasszomyaikat is. Ez,
azon kívül, hogy családiasabbá tette a légkört, megakadályozta a klikkszeríi
elkülönülést is a falutól. Voltak „leselkedők" is: ,,az ablakon leselkedő falusi
elemista leánykák a kertben azonnal eléneklik és eltáncolják, amit a népfő
iskolás lányok odabenn tanulnak." 3 3
A másik nagy jelentőségű kapcsolatot a faluval a népfőiskola kiskönyvtára
teremtette meg. A lányok a december 7-én megérkezett könyvküldeményt
ujjongva rendezték a polcokra, és rögtön az egészet szerették volna kiköl
csönözni. Amikor december 14-én, a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási
napon már a vakációra készülődtek, a leányok könyveket vittek haza olvasni.
De nemcsak ők, hanem az iskolások, a legények és az édesanyák is garmadával
vitték az olvasnivalót. Különösen a kormospusztai családok válogatták úgy
a könyveket, hogy minden tagjuknak jusson megfelelő olvasmány. Az előadók
forrásmunkákat, szakkönyveket kölcsönöztek 1946-ban végzendő munkájuk
hoz. Félévi jelentése 1946. január 6-i keltezésű kísérőlevelében utóiratként
Szabó Gáborné egy érdekes esetet említ: ,,Kedves esetem volt ma este. Egy
közismerten iszákos, de különben becsületes gazda felesége ragadta meg a
karomat váratlanul az utcán:" Tessék még olyan könyveket adni a népfőiskola
könyvtárából! Egész ünnep alatt nem ivott (a férjem), hanem olvasott!" 34
Szabó Gáborné, a népfőiskolai pedagógus
Minden igyekezetem ellenére sem t u d t a m Szabó Gábornérói többet kiderí
teni, mint amit önmagáról jelentéseiben, pár darab levélében elárul.
Két gyermekével, az óvodás korú Katalinnal és az elemista Ildikóval ér
kezett a faluba. Legnagyobb lánya a budapesti Maglódi úti női gazdasági
középiskolába járt ekkor, aki csak a karácsonyi szünetben látogatott a köz
ségbe. Férje hadifogságban volt. Vele jött a községbe fivére, Weress Ákos is,
aki szintén előadott a népfőiskolán. Szabó Gáborné gimnáziumi érettségivel
rendelkezett, tanítói, tanári diplomával nem. A népfőiskola megszűnése utáni
tevékenységéről sem áll sok adat rendelkezésünkre. Mindössze annyi derül ki az
iratokból, hogy 1946 májusában már Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Sza
badművelődési Felügyelőségén, 1947 júliusában pedig a V.K.M. V I I I . ügy
osztályán dolgozott. 35
Lelkes népművelői portréja azonban a népfőiskolai mozgalomra, egyes
nevelési elvekre vonatkozó megjegyzéseiből vázlatosan
megrajzolható.
Nyilvánvalóan ismerte a skandináv országok népfőiskoláinak gyakorlatát, a
népfőiskolai eszme atyjának, Grundtvignak a nézeteit. Jelentésében ezekre
többször is hivatkozik és látható, hogy elsősorban ezt a mintát szerette volna
követni. Kialakult elképzelései voltak egy ideális leánynépfőiskola helyszíné
ről, felszereléséről, amint az első fejezet utolsó bekezdésében közölt idézet
is mutatja. 3 6 Az is feltételezhető, hogy nem voltak ismeretlenek számára
a népi írók népfőiskolára vonatkozó gondolatai sem. Adott volt számára a
község anyagi helyzete, a jól működő KALÁSZ-kör leánytagjainak lelkesedése,
a falu ós a környék akkori értelmisége, a családi és baráti Japcsolatok révén
is szerveződő előadói kör, a kor magyar valósága ós az ország jövendő céljai.
Mindezek figyelembe vételével szükségszerűnek tűnik, hogy miért éppen úgy
működött a Tereskei Leánynépfőiskola élén, ahogy az a forrásokból kiderül.
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A Leánynépfó'iskola céljáról az ezen tanulmány mottójából is olvasható
szavakkal vallott Szabó Gáborné. Vagyis: környezetébe illeszkedő, kedvvel,
tájékozottsággal dolgozó, otthon-teremtése képes családanyákat szeretett volna
nevelni. Az idézet így folytatódik: ,,Különösen szükség volna erre ma, amikor a
kiosztott földeken, telkeken új magyar otthonok százezrei fognak épülni, ha
majd az idők járása megengedi." A cél és a körülmények kényszerítő ereje
meghatározta a módszereket is. Éppen ezért a gyakorlati oktatásnak elébe
helyezte a szellemi és lelki felkészítést. 37
A lányokkal a lehető legszorosabb kapcsolatra törekedett, igen sok időt
töltött velük, de azok is szívesen voltak vele. Növendékei még a karácsonyi
szünetben is körülötte tartózkodtak. A falu életét aprólékosan igyekezett
megismerni, hogy a leányok gondjában-bajában segíthessen. Ügy tartotta,
hogy egy népfőiskola vezetőjének ,,két nagy kísértése lehet; hogy felülről
próbálja szervezni-emelni a népet, t u d a t alatt lenézve szerves népi kultúránkat,
— vagy az, hogy a népet tökéletesnek, hibátlannak hiszi, s nagyot csalódik
a z t á n , . . . " Ezt pedig a nép megismerésével lehet és kell elkerülni. Szabó
Gáborné e gondolatai összecsengenek Erdei Ferenc: Mire valók nálunk a
népfőiskolák? című cikkében megfogalmazottakkal. Szerinte is csak az legyen
népfőiskolai tanár, aki maga is átélte a parasztság sorsát, de abból már ki
tudott emelkedni, vagy származására tekintet nélkül az, aki mélyen átérzett
és komoly szolidaritást érez a parasztság iránt, azaz: olyannak látja a hely
zetét, amilyen az a valóságban. 38
A fegyelmezést a növendékek elvégzik egymás között (ez is Grundtvig
gondolata). A rendre a hetesek felügyelnek. Az egyik lánynak a szerepe igen
hasznos, ő ugyanis évekig élt gyári munkásként a Dolgozó Leányok Otthoban. Minden intézkedést „nálunk is így volt"-tal kísért és ezzel jó hatással
volt a többiekre. 39
A népfőiskola nagytermét 1945. november 9-től december 7-ig nem hasz
nálhatták, mert a kályha még a háború alatt megrongálódott és ekkorra
használhatatlanná vált. Az összejöveteleket ezalatt Szabó Gáborné szobájában
tartották meg. ő í g y ír róla: „Vigasztalás: A dán népfőiskolák is a népfőiskola
vezetőjének otthonában hívogatták a növendékeket." 40
A szakkönyvek használatával inkább arra igyekezett megtanítani a hall
gatókat, hogy ismeretekért a könyvekhez lehet fordulniuk. Ezért tanítja
nekik a lexikon használatát is.
Fontos szerepet tölt be az oktatásban a hallgatók egyéni tapasztalatainak
feltárása, aktivizálása is beszélgetések keretében. Amikor például november
23-án földrajzi és művészettörténeti ismeretekről szóló előadást hallgattak, a
leányok elmesélik, ki merre járt már, mit látott, milyen különleges népi
eledeleket evett ott. Vagy amikor november 27-én a népfőiskolák történetét
adta elő Szabó Gáborné és szólt a finn dalosünnepekről, akkor a hallgatók
elmesélték a Tereske 700-éves jubileumára bemutatott műsort és részleteket
is játszottak belőle. (Ezt a műsort 1943-ban Szabó József és felesége betaní
tásában játszották először.) 41
A karácsonyi szünetben is foglalkozott a lányokkal Szabóné. Bátyja,
Weress Ákos, társasjátékokat is hozott a népfőiskolának. A lányok lármásan
játszanak velük; „(anélkül, hogy sejtenék, hogy ők most tanulnak) ujjongva
népművelik magukat. . . " 4 2
Odaadása, erőfeszítései eredménnyel jártak. A lányok szerették a népfőis
kolát, társaikat is hívogatták ós már egy órával az előadások megkezdése
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előtt ott voltak a teremben. „De hálásak az előadókkal szemben is, egy népdal
eléneklése vei köszönnek meg minden előadást." 4 3
Epilógus
A népfőiskola 1946. március 17-ig működött. Ezen a napon egy kis házi
ünnepséget tartva, vizsga, vagy összefoglaló nélkül, hirtelen ért véget, (össze
foglaló jellegű beszámoló, tételhúzással, csak az első félévben volt.) Bekö
szöntött a tavasz, a faluból sokan voltak hadifogságban, a mezei munkákhoz
szükséges igaerő is jórészt hiányzott. Ezért minden kézierőre szükség volt, s a
szükség a népfőiskolás lányokat is a földekre parancsolta dolgozni. Az ünnep
ségen, zárt volta ellenére, a falu lakói is részt vettek, kérve, hogy a népfőiskolai
munka ősszel tovább folytatódjék. A végzett hallgatók körét nem alakították
meg, mert a lányok nem tekintették befejezettnek az intézmény működését.
Bizonyítványt, vagy oklevelet sem adtak ki.
Szabó Gáborné 1946. március 28-án fel is terjesztette a népfőiskola mun
katervét a Vallás- ós Közoktatásügyi Minisztériumhoz. Ez nem maradt ránk, de
megvan Kraftsik János szabadművelődési felügyelőnek a munkatervről adott
véleménye. A tanmenetet általában véve jónak, de túl intellektuálisnak tar
totta. Azt ajánlotta, hogy a számtant helyesbítsék, illetve a női hivatáshoz
igazítva alkalmazzák. Szerinte a zeneelmélet túl részletes volt. A csecsemőápo
lás és a neveléstan helyett olyan egészségtani ismertek előadását javasolta,
melyek a születéstől a házasságig terjedő időszakról szólnának. Hiányolta a
kor nőinek demokratikus szervezkedéséről, illetve a demokratikus átalakulásról
szóló előadásokat. 44 Mindez azt bizonyítja, hogy mind a szervezők, mind a
község a népfőiskola folytatása mellett döntött.
Mégsem így történt. Dr. P a t a k y József orvos 1946 őszén ugyan megkísé
relte a népfőiskola új évfolyamának toborzását, de érdeklődés már nem volt,
ugyanis az mezei munkák eléggé lefoglalták őket és akkorra már elég sokan
férjhez mentek, vagy férjhez készülődtek közülük. Az újrakezdésre több kí
sérlet olyannyira nem történt, hogy amikor 1948 májusában az EPOSZ-központ (Egyesült Parasztifjúság Országos Szövetsége) megkereste a vármegye
szabadművelődési felügyelőségét, hogy közöljék azon községek, városok
nevét, melyek alkalmasak lennének népfőiskolák létesítésére, Tereske nevét
már meg sem említették. 45
Mindenesetre a falu eldugott volta sem lehetett volna akadály. De akadály
volt az, hogy „csak" leánynépfőiskolát akartak szervezni 1946 őszén is.
Koedukáció esetén talán lett volna elegendő jelentkező akkor is, ha csak a
faluból toborozzák a legényeket és a leányokat. Eredeti formájában is fenn
maradhatott volna kollégium létesítésével, erre viszont a községnek nem
lett volna elegendő anyagi fedezete. így aztán a Tereskei Leánynépfőiskola
megmaradt egyszeri, de említésre, felidézésre méltó jelenségnek.
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Függelék
A Tereskei Leánynópfőiskola végzett hallgatóinak névsora a Harsányi Elemér
tanító és szabadművelődési ügyvezető által készített jegyzék ós helyi gyűjtés alapján.
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1. Adamek Erzsébet
2. Bandur Erzsébet
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Nagy Pálné
Dóbiáa Sándornó

Szátok
Tereske

3.
4.
б.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
L7.
IS.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bandur Gizella
Boskó Anna
Boskó Ilona
Garai Julianna
Hegedűs Margit
Hekli Margit
Kertész Ilona
Kopcsik Katalin
Laczó Erzsébet
Laczó Mária
Laczó Ilona
Makrai Anna
Makrai Eszter
Makrai Valéria
Mácsik Valéria
Tóth Margit
Vincze Ilona
Vincze Julianna
Vincze Margit
Vincze Erzsébet
Vincze Erzsébet
Zemeny Katalin
Veres Erzsébet
Zemeny Mária
Zachar Julianna
Gergely Jolán
Vincze Ilona

Mór Jánosnó
Molnár Gyuláné
Kramlikné
Î

?

Boskó Istvánná
Makrai Istvánnó
Kutyik Jánosnó
Szunyogh Jánosné
?

Makrai Gusztávnó
Molnár Jenőné
Vincze Jánosnó
Szunyogh József né
meghalt
Makrai Pálné
Valyó József né
Gergely Pálné
meghalt
Î

Ferencsik Vinczéné
Ruttkaynó
Rákóczi Imréné
Zachar Ferencné
Mede Ferencné
Polgár Lászlónó
Sztebel Dánielné

Budapest
Tereske
Rétság
Vác
?

Budapest
Tereske
Tereske
Tereske
Rótság
Tereske
Tereske
Budapest
Tereske

—

Budapest
Tereske
Tereske

—

Biatorbágy
Tereske
Budapest
Tereske
Tereske
Romhány
Rótság
Romhány

Resümee
Földi István

A „TERESKEI LEÁNYNÉPFŐISKOLA" TÖRTÉNETE
A felszabadulás utáni népfőiskolai mozgalom egyetlen megyei tanfolyamá
ról szól a dolgozat.
A tanulmány a népfőiskola szervezésének körülményeivel, az abban részt
vevők tevékenységének ismertetésével indul. Ezután rövid vázlatát adja a
hazai népfőiskolai mozgalom történetének és kitér a felszabadulás előtt Nógrád
megyében működött népfőiskolákra is. A következő fejezetben a falu korabeli
viszonyairól és azon körülményekről, feltételekről szól, melyek közepette e
szabadművelődési intézmény létesült. Ttt esik szó a falu szabadművelődési
viszonyairól, a népfőiskola helyben verbuvált előadói köréről is.
Az ezután következő fejezetben ismerteti a szerző a népfőiskola munkáját, a
tanítás módszereit, az előadott témaköröket. Ugyanitt szól a népfőiskola,
könyvtárától, a mindennapi munkáról és szórakozásról.
A falu lakosainak és a népfőiskolának a kölcsönösen hasznos kapcsolatáról
külön fejezet emlékezik meg.
A népfőiskola vezetőjének, Szabóné Weress Jolánnak pedagógusi porté ját, az
iratokból kitűnő nevelési elveit, a népfőiskoláról vallott nézeteit olvashatjuk
ezután.
A rövid epilógus a Tereskei Leánynópfőiskola utóéletével, a folytatására t e t t
kísérletnek ismertetésével zárul.
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Resümee
István

Földi :

Mädchenvolkshochschule in Tereske
Die Arbeit handelt von dem einzigen Komitatsunterrichtskurs der Volkshochschulbewegung nach der Befreiung.
Der Aufsatz beginnt mit den Umständen der Organisierung der Volkshochschule und mit der Bekanntmachung der Tätigkeit der Anteilnehmer. Er gibt
dann den kurzen Abriss der Geschichte der heimischen Volkshochschulbewegung und geht auch auf die Volkshschulen des Komitats Nógrád, die vor der
Befreiung tätig waren, ein. In dem. nächsten Abschnitt erzählt er über die daligen Verhältnisse des Dorfes, und über die Bedingungen, darunter diese
Freibildungsinstitution zustande kam. Hier wird über die FreibildungsVerhältnisse des Dorfes geschrieben, und über den Lehrbeauftragtenkreis, der an
Ort und Stelle angeworben wurde, auch.
In dem darauffolgenden Abschnitt gibt der Autor die Arbeit der Volkshochschule, die Unterrichtsmethoden, die vorgelesenen Themenkreise bekannt.
In demselben Abschnitt wird auch von der Bibliothek der Volkschschule,
von der alltäglichen Arbeit und von der Unterhaltung geschrieben.
Der sowohl für die Einwohner des Dorfes als auch für die Volkshochschule
gegenseitig nützlichen Beziehung wird ein selbstständiger Abschnitt gewidmet.
Wir können nahher das pädagogische Porträt des Leiters der Volkshochschule, das von Jolán Szabó Weress lesen, aus den Dokumenten ohre ausgezeichneten erzieherischen Prinzipien, ihre Ansichten über die Volkshochschule
kennenlernen.
Schliesslich endet sich die Arbeit mit Darlegung der Nachfolge der Mädchenvolkshochschule in Tereske, mit der Bekanntmachung der Fortsetzungsversuche.
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