
NÉPI MUNKA 
A MAGYAR FALUSI ASSZONY ÉRDEKÉBEN 

Előre kell bocsátanom, hogy amikor a falusi asz- 
szonyról beszélek, mindig a magyar parasztasszonyra 
és leányra gondolok. 

Aki a falu életét és lényegét a falusi emberen keresz- 
tül, közvetlen tapasztalatból ismeri, az tudja, miként 
lehet ott segíteni és valóban építő munkát végezni. így 
azt is látja, mennyi mindent kínáltak a falunak, ami 
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annak nem kellett, sőt részben valósággal veszélyt jelen- 
tett. Falusi munkaéveimben megfigyeltem, hogy a falusi 
ember nem harcol mindig az ellen, amit visszautasít 
és nem fogad el, hanem hallgatással és semmibevétellel 
félreérthetetlenül és könyörtelenül elválasztja a használ- 
hatót és lényegeset a szükségtelentől és lényegtelentől. 

A falusi munka első alaptétele legyen: a munka és a 
segítés mindig a valóságos szükséglet kielégítésére irányuljon. 
Csak az ilyen teljesítmény lehet sikeres és tartós. A munka 
külső megindítása után annak belső tartalmát is meg kell 
adni. Ez nehéz feladat azok számára, akik csak a külső 
felépítést értették. A belső felépítés olyan embert kíván, 
ald a feladatokban benne él, aki maga ismeri a hiányokat 
és így gyakorlati útmutatást tud adni. 

A falusi munka második alaptétele-és amikor falusi 
nőkről van szó, nyugodtan mondhatom a legfontosabb 
tétel, – hogy az, aki a falusi nép között eredményes mun- 
kát akar végezni, nagy adag szeretetet vigyen magával. Fel- 
tételként írnám elő, csak az vállaljon ilyen munkát, 
akinek a lelkében a falusi nép iránt feltétlen és nagy 
szeretet él. Ha ez hiányzik, akkor legyen az illető bár- 
milyen jóakarattal eltelve vagy tudományosan felkészült, 
a falu népe között nem tud eredményes munkát végezni. 

A gyakorlati életből vett néhány esettel kívánom 
igazolni a szeretet nagy tényezőjét a népi munka ered- 
ményeiben. 

Mint a Magyar Szövetkezeti Asszonyliga főtitkára 
járom a falut és közvetlen érintkezem különösen az 
asszonyokkal és leányokkal. Foglalkozom nemcsak hiva- 
tásomnál fogva, de őszinte szeretetből a magyar falusi 
asszony életkörülményeivel s keresem és kutatom a 
lehetőségeket, amelyek keretén belül életüket köny- 
nyebbé, szebbé, hasznosabbá tudjuk tenni. Munkám 
eíső eredményének azt a végtelen nagy ragaszkodást 
könyvelem el, amit magyar asszonytestvéreim irántam 
éreznek s aminek nem egyszer élénk tanújelét adták. 
Bizonyíték ez arra, hogy jó úton járok, megtaláltam az 
utat a magyar asszony lelkéhez s így könnyebb velük 
nehezebb újításokat is elfogadtatnom. 

Utam egy kis faluba vitt, amely falu hegyek között 
egy völgyben fekszik s az egész egy hosszú utcasorból 
áll. A vidék gyönyörű, a két házsor között a hegyekből 
patak csörgedezik. Megérkezésemkor itt is, mint min- 
denütt informáltattam magam a helyi viszonyokról, de 
információm nélkül is azt tapasztaltam, hogy a község- 
ben valami nincs rendben. A házak udvarai rendetlenek 
voltak, a patak tiszta vizét különféle rongyok, használt 
edények s elhullott állatok piszkították. Az utca hulladé- 
koktól volt szennyes. Értesültem, hogy a férfiak igen 
kedvelik a bort s ezért a helybeli korcsmák szokatlanul 
nagy forgalmat bonyolítanak le. Kértek, hogy én mint 
idegen a gyűlésen ezt is tegyem szóvá. A gyűlés a falu 
egyetlen nagy termében volt, ahol az egész kis filu 
apraja-nagyja megjelent. Amikor hivatalos beszédemet 
elmondottam, kezdtem arról szólni, mennyire örülök, 
hogy ilyen szépen együtt vannak és látom, milyen csino- 
sak, rendesek az asszonyok és helyesek, bájosak a gyer- 
mekek. Beszéltem arról, mennyire meglepett a falu szép 
fekvése megérkezésemkor, de ugyanakkor – bár elné- 
zésüket kértem, hogy ezt szóvá merem tenni és hang- 
súlyoztam, hogy amikor én, mint magyar nő a magyar- 
asszonyhoz beszélek, el kell hinniök, hogy minden szava- 
mat a szeretet diktálja – rámutattam arra, hogy ebben 
a szép környezetben, mennyire visszatetsző a falu tisztát- 
lansága. Megemlítettem azt is, hogy hivatásszerűen 
érdeklődtem a helybeli üzletek forgalmáról és meg- 
döbbenve tapasztaltam, hogy a falu lélekszámához ará- 
nyítva a korcsmák forgalma aránytalanul nagy. Biztosra 
vettem, hogy a férfiak keresetük legnagyobb részét a 
 

korcsmákban költik el és ez teszi az asszonyokat fáradttá 
és fásulttá otthonuknak és környékének szépítése és 
tisztántartása iránt. Mély hallgatás fogadta szavaimat. 
Magam is megdöbbentem kissé a merész leckéztetésért 
és örültem, hogy a gyűlést egy bájos jelenet zárhatta be, 
amikor egy falusi kis leány köszöntőverset szavalt. Hogy 
mennyire nem kellett félnem szavaim hatásától, bizonyí- 
totta az eredmény. Gyűlés után a közönség szétoszlott 
és én a vezetőséggel még körülbelül félórás megbeszélést 
tartottam és csak ezután mentem a falu végén levő 
szállásomra. Ahogy a falun végigmentem, meglepetve 
láttam, hogy a házak előtt felseperték és fellocsolták az 
utcát, a nagyobb gyermekek a patakból kihalászták a 
hulladékokat és házigazdám alkalmazottja is sietve ment 
haza, hogy mire én hazaérek, az utca nálunk is el legyen 
seperve és fel legyen locsolva. Házigazdám, aki egyéb- 
ként a falu igen érdemes és nagyon sokat dolgozó taní- 
tója volt, otthon csodálkozva kérdezte tőlem, mit csinál- 
tam az emberekkel, hogy ilyen fogékonyak lettek a jó 
iránt. Válaszom nem lehetett más, mint az, hogy amikor 
beszédemben hangsúlyoztam, hogy szeretet irányítja 
minden szavamat, ez tökéletesen igaz, és ezt érezte meg a 
falu népe. Később a falubeli férfiakkal jöttem össze, 
akik találva érezték magukat a korcsma nagy forgalmá- 
nak felemlítésével és mentegetődztek, hogy sajnos a falu- 
ban nincs templom s így addig, amíg az asszony főz, 
takarít, kenyeret süt, a gyermekekkel bajlódik, szombat 
délután s vasárnap csak a korcsmába tudnak menni. 
Hála Istennek, mondották, rövidesen lesz templomunk 
és akkor minden meg fog változni. Mennyire fontos, 
hogy minden faluban, még a legkisebben is templom 
legyen! Hatással van ez a falu társadalmi életére, de 
gazdasági helyzetére is, amint ez a példa is mutatja. 

Egy másik községben annyira ragaszkodnak az asz- 
szonyok hozzám, hogy a környéken bármerre járok, ha 
értesülnek, eljönnek és résztvesznek a gyűlésen. Egy 
ilyen alkalommal a község lelkipásztora is az asszonyok- 
kal jött és felszólalt a gyűlésen. Nyilvánosan kérdést 
intézett ő, aki már megőszült a községben, mit tettem 
az asszonyokkal, hogy ennyire ragaszkodnak hozzám és 
rajonganak az ügyért, amit képviselek. A feleletem újra 
csak az volt: őszinte szeretetet adok és a szeretet diktálja 
minden szavamat. 

Ugyancsak egy falusi kiszállásom alkalmával tör- 
tént, hogy a gyűlésre az asszonyok a környékbeli tanyák- 
ról 6-8 kilométerről jöttek be s a gyűlés után kijelen- 
tették, bármilyen fárasztó is az út, ha jövök és ilyen 
szépen szólok hozzájuk, mindig eljönnek s meghallgat- 
ják tanácsaimat. Megtudták, hogy másnap csak délután 
utazom és hogy délelőtt a szövetkezetet nézem meg. 
Ragaszkodásuknak valami egészen csodálatos módon 
adtak kifejezést: mire a szövetkezetbe mentem, kosarak- 
ban, tálakban, szakajtókban állt a szebbnél szebb gyü- 
mölcs, amit előző nap megismert asszonyaim 6-8 kilo- 
méterről kora reggel hoztak be és meg sem várták, 
hogy köszönetet mondjak. Természetes, hogy meghatva 
álltam a ragaszkodás és a munka megbecsülésének ilyen 
egyszerű, de igazán nagyszerű megnyilvánulása előtt. 

Ezeket a példákat azért hoztam fel, hogy rámutassak 
arra, mennyire fontos a falugondozó munkában a szeretet, 
mert csak így tudunk a falusi népben hasonló érzéseket 
támasztani és nyugodtan állíthatom, csak így tudjuk 
kitűzött célunkat keresztülvinni. 

A Magyar Szövetkezeti Asszonyliga célul tűzte ki 
a falusi nők társadalmi és gazdasági jelentőségének meg- 
világítását. Legelső feladat magát a falusi asszonyt 
öntudatra ébreszteni, hogy bár éljen a legelhagyatottabb 
tanyán, vagy a legkisebb faluban, a legszerényebb körül- 
mények között, társadalmilag és gazdaságilag jelentős 
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tényezője a magyar nemzetnek. Azzal, hogy kis családjá- 
nak igazi meleg otthont ad és gyermekeit az Isten és a 
Haza szeretetére és embertársainak megbecsülésére, a 
munka szeretetére, egészséges és öntudatos magyar 
emberré neveli, a társadalomnak igen jelentős tényező- 
jévé válik. Az elvitathatatlan, hogy a család jóléte az 
egész nemzet jólétének alapja. 

A falusi asszony, aki egyúttal majdnem minden 
esetben termelő is, az ország gazdasági szempontjából 
nagyfontosságú. De ha csak azokról az asszonyokról 
beszélünk, akik nem termelnek, hanem csak fogyaszta- 
nak, de miután családjuk és háztartásuk teljes szükség- 
letét ők szerzik be, tehát a pénz az ő kezükön keresztül 
kerül vissza a gazdasági vérkeringésbe, akkor is meg 
kell állapítanunk, hogy a nők gazdasági jelentősége rend- 
kívül nagy. 

Igen egyszerű példával lehet rámutatni a termelő 
kisgazdaasszony gazdasági jelentőségére akkor, ha arra 
hivatkozunk, hogy az ország gazdasági életében milyen 
jelentékeny szerepe van annak, hogy a gazdaasszony 
gazdaságában milyen baromfit tenyészt, milyen a to- 
jáshozama. Milliókat jelent végeredményben a falusi 
kisgazdaságok helyes vezetése és ezt tudnia kell a falusi 
asszonynak és joggal lehet mindenkor büszke erre. 

Munkánk kezdetén vagyunk, azonban amikor öntu- 
datra, társadalmi és gazdasági jelentőségére ébresztjük a 
falusi asszonyt, nyugodtan állíthatjuk, nem az ő hibája, 
ha a változott időkben nem mindig tudja megállni a 
helyét és éppen ezért mellé kell állni, útmutatást és 
irányt adni munkájának helyes elvégzésére. Itt jönnek 
figyelembe a különféle gyakorlati tanfolyamok, előadások, 
egyszerű nyelven, röviden megírt tanácsok stb. Ennek a 
gyakorlati nevelésnek eredménye az, hogy az öntudatra 
ébredt magyar falusi asszony társadalmi és gazdasági 
hivatását tökéletesen be is tölthesse. 

A Magyar Szövetkezeti Asszonyliga nevelő mun- 
káját nagyban megkönnyíti, hogy szövetkezeti ér- 
zelmű emberekkel dolgozik, akik az összetartás és az 
egymáson való segítés hasznosságát a gyakorlatban 
már ismerik. 

Befejezésül újra csak azt tudom hangoztatni, hogy 
azok, akik a mi drága magyar falusi asszonyaink közé 
kimennek, tarsolyukban a tudás mellett sok-sok szere- 
tetet is vigyenek magukkal. Akkor munkájuk eredmé- 
nyes lesz s nem fognak csalódottan, azzal az érzéssel 
visszatérni, hogy munkájuk kárba veszett. 

Illés Mária 
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