
   
 

   
 

A libák helyzete Magyarországon 

 

Talán meglepődik tisztelt olvasóink publikuma e cím olvastán. Valóban országunk 

állattenyésztési problémái eleddig nem képezték újságunk érdeklődési körének részét. És 

valóban igazuk is van, eztán sem kívánunk ezen területtel foglalkozni. A cím azonban sajnos 

megállja a helyét lapunk hasábjain. Hazánk ismert és elismert kiadványai a mai napig vitriolos 

tollal rajzolják meg a magyar lányok, asszonyok alakját. Cikkünk ennek a felháborító 

jelenségnek bemutatására és természetesen cáfolására törekszik, hiszen a magyar honleányok 

alakrajza sokkal finomabb és nemesebb a megjelentetett gúnyolódó írásokéinál. 

Példának okáért vegyük a címben is felmerült liba esetét. A sokak által forgatott népszerű 

kiadvány a Pesti Divatlap 1845-ös évének 15. számának hasábjain jelent meg Kadarkuty 

aláírással egy tréfásnak szánt aforizma a tudós férfi és a vidéki fruska találkozásáról. A hölgy 

humoros, incselkedő felhívására, miszerint a férfiú vajon van-e elég bátor 10 percig fél lábon 

állni, gúnyos válaszként hangzott el a nem. Indoklása pedig nem volt más, minthogy e kedves 

honfitársunk nem elég bátor libákkal versenyezni. A tudós válasza sem férfihoz, sem művelt 

emberhez nem volt méltó. Lássuk be, valóban butyuta feladat elé állította őt a fent említett hölgy, 

de azt is kijelenthetjük, hogy a “vidéki fruska “ képe is a szerző fantáziájából kelt életre.1 

Azért is érint minket, a Divatlap lelkes olvasóit fájdalmasan az ilyen stílusú megszólalás, mert 

nagy tisztelői vagyunk a lapnak. Vahot Imre főszerkesztő még ugyanennek az észtendőnek 

beköszöntő Újévi kívánatok című írásában külön fordul a magyar nőkhöz, bíztatván őket a 

magyar nyelv, irodalom, művészetek pártolására.2  

Sajnos a jelenség nem egyedülálló. Egy emberöltővel ezelőtt is az egyébként igényesen 

válogatott, hölgyeknek is bátran ajánlható Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos 

Gyűjteményekhez 1821. évi első évfolyamatában a 16. oldalon is a női nem rovására élcelődtek3. 

 
1 Kadurkuty: Pesti Divatlap 1845 15. Szám Nyárhó. 

2 REGÉLŐ PESTI DIVATLAP (1842-1844. I.) ÉS FOLYTATÁSA, 
A PESTI DIVATLAP (1844. II.-1848) 
http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/174.html (Utolsó letöltés: 2020.  12. 11.). 

 
3 Tudós aszszonyok. In: Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményekhez 1821. Évi első évf. 16.o., 
Trattner,  Pest 

http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/174.html


   
 

   
 

Bár nem magyar honleányokat állít pellengelére a nevettetőnek szánt kis történet, hanem a 

londoni művelődni vágyó hölgyeket, mégis sértőnek találjuk. Mind a téma, mind az együttérzés 

miatt hallatni kell hangunkat miatta. Az iromány lényege röviden az, hogy a tudományos 

előadásokon részt vevő nőknek köszönhetően a tudomány minden titka lelepleződik. Ezzel 

utalnak a sorok közt a nők pletykás voltára, egyoldalúan jellemezve őket, illetve kétségbe 

vonják, hogy bárminemű más hozadéka lenne annak, ha egy hölgy önképzésre adja a fejét. 

Pedig bátran állíthatom, hogy a kép sokkal árnyaltabb mind külhonban, mind hazánkban. 

Már 1841-ben olvashattunk cikket az Athéneum lapjain a Női tanítói -s’ tanulókönyvekről, mely 

írás önmagában bizonyítja, hogy a nők művelése kiemelt kérdés, hiszen témája a modern 

tankönyvek sajátosságai, melyek sikeresebbé tehetik az ismeretek megszerzését. Bár a legtöbb 

szegényebb csaldból származó lány oktatása befejeződik az elemivel, hiszen 1845 óta kötelező 

mind a fiúk, mind lányok számára két osztály elvégzése. Bár nyilvánvaló, hogy ez a két év 

tanulás csak az alapok elsajátítására elég. A magasabb társadalmi osztályokhoz tartozó lányok 

képzését a katolikus tanító szerzetesrendek vállalták, köztük is kiemelkedőek az angol 

kisasszonyok által vezettet intézmények. 4 

Bármennyire is hálával adózhatunk áldásos munkájukért, a magyar nyelv és kultúra ápolását nem 

tartják fontosnak. Ezért üdvözülhetjük örömmel, hogy ebben az esztendőben megnyitotta kapuit 

hazánk ifjú hölgyei előtt Karacs Teréz miskolci református nőnevelő intézete.  Ajánljuk minden 

haladó szellemű, hazafias érzelmű édesanyának, mivel a hitvesi és anyai feladatok elsajátítása 

mellett a magyar kultúra szépségét is beléjük plántálják. Azért is örvendetes ez a 

kezdeményezés, mert a tandíj a polgári családból származó lányoknak is megfizethető, és a 

külföldi divatok utánzása helyett a családi élet megszervezésének feladatait tartja fontosnak. 

Szintén idéntől kínál lehetőséget a főúri hölgyeknek példaképünk, Teleki Blanka grófnő Pesten 

nyíló intézménye. 

A grófnő már 1845-ben megfogalmazta a Pesti Hírlap hasábjain véleményét a témáról: „Szózat a 

magyar főrendű nők nevelése ügyében” címmel. Felhívja a figyelmet arra az általunk is pártolt 

gondolatra, hogy veszélyt jelent a magyar arisztokrata lányok idegen szellemben való nevelése. 

Iskolájában ezért kiemelten fontos szerep jut majd a magyar nyelv ápolásának és a nemzeti 

 
4 Bevezetés a nőnevelés történetébe: 9.3.5 Az iskola rendzerű leányoktatás fejlődése. 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/935_az_iskolarendszer_lenyoktats_fejldse.html (Utolsó 
letöltés: 2020. 12. 11.)  

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/935_az_iskolarendszer_lenyoktats_fejldse.html


   
 

   
 

értékek elmélyítésének. Bár tisztában vagyunk vele, hogy főúri körökben szokatlan nem francia, 

német vagy angol nevelőkre bízni a leányok képzését, mégis támogatjuk Teleki Blanka bátor 

kezdeményezését, és ígérjük, hogy lapunk hasábjain nyomon követjük az iskola sorsának 

alakulását. 

Ezek az intézmények szemelőtt tartják Fáy András neves közéleti személy, a Kisfaludy Társaság 

volt igazgatójának nőnevelési elveit. Tudós véleménye szerint a helyes nőnevelés közügy, nem 

csak egyéneket kíván nevelni, hanem a társadalom szövedékébe beilleszkedni tudó 

„polgárnékat” is. 

 Azt vallja, hogy ehhez pedig a lányok szervezett nevelésére-oktatására van szükség, ez a nemzet 

boldogulásának egyik előfeltétele. Engedjék meg, hogy szó szerint idézzem bölcs gondolatait: 

„Nagynak ohajtom egykor hazámat; de boldognak előbb, boldognak most és jövendőben; ’s 

épületünknek ez az alapja. És mivel vélhetném e’ nagy czélt biztosabban elérhetőnek, mint 

nevelés, ’s legelőbb is nők’ és anyák’ nevelése által, kik nemzedékeket hordoznak méheikben, 

ápolnak emlőiken, ’s első hatásaikkal ezekre idvet vagy átkot árasztanak?” (Fáy, 1841, IV.) 5 

Az intézményes oktatás mellett nagyon fontos feladat minden haladó szellemű honleány számára 

az önképzés. Olvasmányaink gondos megválogatásával, igényes napló vezetéssel, netalántán 

versek és apróbb történetek papírra vetésével csiszolhatjuk elménket és stílusunkat. A színáz és 

opera nem csak a társasági élet egyik fontos színtere kell, hogy legyen, hanem művelődésünk 

egyik alapköve is. A múzeumok, galériák és irodalmi szalonok látogatása is szélesítheti 

látókörünket. 

Csak reményleni tudom, hogy kitekintésünk napjaink nőnevelési helyzetére hozzájárul a cikkünk 

elején bemutatott ízléstelen és méltatlan megnyílvánulások viszaszorításához. Emellett segít az 

olyan fennálló tévképzetek eloszlatására, amelyekkel sajnos nem csak folyóiratok hasábjain 

találkozunk, hanem a hétköznapokban is. Úgy gondolom, amíg akad tudós férfiú e hazában, aki 

azt vallja, hogy ha egy leány tanul, akkor az agymunka következtében a vér az agyába tolul és 

 
5 Bevezetés a nőnevelés történetébe: Fáy András nőnevelési reformelképzelései 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/932_fy_andrs_nnevelsi_reformelkpzelsei.html (Utolsó 

letöltés: 2020. 12. 12.) 

 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/932_fy_andrs_nnevelsi_reformelkpzelsei.html


   
 

   
 

ezért a medencéje meggyengül, következtetésképen alkalmatlanná válik anyai kötelességének 

teljesítésére, addig kiemelten fontos lesz újságunk, a nőnevelés és a nők méltóságának kérdése.67 

   

 

 

 

 

 
6 Mokaszin13: Nőnek lenni a reformkorben 
Töri másképp (2017. április 24.)  
https://torimaskepp.blog.hu/2017/04/24/nonek_lenni_a_reformkorban (Utolsó letöltés: 2020. 12. 12.) 
 7Vezércikk illusztráció : Honderü 1846. Tavaszelő 31. 13.szám alapján. 
Reklám illusztráció : Demeter Vivien (2020. 12. 10.). 

https://torimaskepp.blog.hu/2017/04/24/nonek_lenni_a_reformkorban

