
 

Megalakul az első leányiskola 
 

 

Társadalmunkban a nők számára a családon kívül nem létezik boldogság, fő feladatuk 

a gyermekek nevelése és a háztartás vezetése. Szüleik már gyermekkorukban eldöntik, hogy 

jövendő honleányuk kinek válik majd házastársává. Ehhez nincs szükségük semmiféle 

szakma elsajátítására, a leánynevelés legelső célja továbbra is a családanyai és gazdasszonyi 

szerepre való felkészítés, ezért az oktatás csak a fiúk és férfiak kiváltsága.  

Pedig a nők is fontos szerepet játszanak a társadalomban. Ennek bizonyításához jusson 

eszükbe az a munka, melyet az egyszerű parasztasszony végez a földeken és a munkásnő, aki 

a manufaktúrákban görnyed nap, mint nap. Olvassunk bele elismert költőink gyönyörű, 

múzsák által megihletett romantikus, olykor kedvesüket búcsúztató verseibe vagy éljük át a 

szerelem érzését egy regényt olvasva! Ezekben mind nagy szerepet játszottak művészeinkhez 

közel álló vagy épp csak egy pillanatra feltűnő, igéző nők.  

A leghíresebb magyar arisztokraták feleségei is a háttérből segítik férjüket, mellettük 

állnak nehéz döntéseik meghozatalában, majd ötleteik megvalósításában. A nők fontosak a 

társadalom számára, éppen ezért a nőnevelésre alkalmas intézetek megalapítása lényeges 

feladat. Ezt a gondolatot tartja szem előtt a főnemesi családból származó gróf Teleki Blanka. 



Brunszvik Teréz grófnő nagy hatással volt unokahúgára. Az iskolába menet a grófnő mesélte, 

hogy korábban rengeteg időt töltött nagynénjével, ugyanis elkísérte őt külföldi utazásaira, 

melyek alatt csak egyre erősödött benne az oktatás fontosságának érzése. Az arisztokrata 

honleány az ecsettel és a formákkal is mesterien bánik, tanult festészetet Münchenben és 

Párizsban, majd szobrászatot Budán Ferenczy István keze alatt. Ám ő mégis a pedagógiai 

pályát választotta. Teleki Blanka nem csak a gyermekek oktatását, hanem inkább a nőnevelést 

tartja nélkülözhetetlennek. Lám, neki köszönhetően megalakult az első magyarországi 

leányiskola Pesten, mely széleskörű oktatást nyújt a nőknek. Az intézményben szakszerű 

oktatás folyik, természetesen magyar tanítási nyelven, melyet Pesten nem kísért ugyan 

egyértelmű rokonszenv, ennek ellenére Teleki Blanka grófnő ragaszkodott hozzá. Az iskola 

az anyanyelv ápolására és a kulturális értékek megőrzésére fordítja a figyelmet.  

A népből származó honleányok tantárgyai közt szerepel a hittan, az írás-olvasás, 

anyanyelv helyes használata, számtani alapismeretek, valamint társadalmi helyzetüknek 

megfelelő, a falusi élet hétköznapjaira jellemző kétkezi tevékenységek gyakorlása. A polgári 

és a nemesi családok leányait is ezen témákkal kapcsolatban oktatják, viszont ők minden 

tantárgyról egy kicsit bővebben és részletesebben tanulnak. Megtanítják őket a szépírásra, az 

anyanyelv órán a magyar történelem ismereteit sajátíthatják el és emellett a hittan keretén 

belül a bibliai történetekkel is megismerkednek. A tanítók a diákleányok oktatásának 

megkönnyítése érdekében mindig a tantárgynak megfelelő tankönyvet használnak, így a 

hölgyek otthon is feleleveníthetik és gyakorolhatják a tanórán hallottakat. 

Olyan kiváló tanárok és nevelőnők oktatják a honleányainkat, mint Vasvári Pál, Hanák 

János és Leövey Klára. Az iskola igazgatója és az intézmény fenntartója más iskolákkal 

ellentétben nem az egyház, hanem maga, Teleki Blanka. Látogatáskor a buzgó honleányok 

éppen a szépírást gyakorolták és büszkén mutatták meg az igazgatónőnek a munkáikat.  

 

Jelenleg az osztályban három diákleány tanul, ketten színtiszta magyar származású polgári, 



illetve nemesi családból származnak, ráadásul egy német eredetű család sarja, Schultz 

Vilmos, pesti pék legidősebb leányát is az iskola tanulói közt üdvözölhetnek. A család ugyan 

német ősökkel rendelkezik, de a bölcs atyának köszönhetően magyar szellemiségben 

nevelkedtek, magyarnak vallják magukat, ezért is ragaszkodtak hozzá, hogy e tisztességes 

magyarnak nevelő iskolába adják lányukat. 

A tétényi Ladányi Eszter mindig csodálta a kalapos mesterséget űző apját, Ladányi 

Mihályt. Már kisgyermekkorától kezdve lelkesen figyelemmel követte, ahogyan édesapja 

gyönyörű kalapokat készít. Szeretett volna atyjával közösen dolgozni és segíteni neki, 

ugyanakkor Ladányi Mihály azt akarta, hogy leányából művelt, elegáns nő váljon. Ladányi 

Eszter mára beteljesítette édesapja akaratát, tudását pedig tovább fejlesztheti a grófnő Teleki 

Blanka leányiskolájában.  

A Cinkotán nevelkedő Sáfár Klára példaképe nem édesapja, a rézműves Sáfár Károly, 

sokkal inkább három idősebb nővére. A kisleány Klárát nővérei megtanították, hogyan legyen 

kifinomult és éles elméjű a hétköznapokban. Az osztályban tanuló leányok fölöttébb 

szorgalmasak és nem mellesleg nagyon okosak. Míveltségüket köszönhetik a rengeteg 

figyelmesen elolvasott könyvnek, melyek aztán gazdagították ismereteiket és szókincsüket. 

Családi könyvtáruk számos nagyszerű könyvet tartalmaz, köztük olyan híres írók és költők 

műveit, mint például Hugó Viktor, Heine Henrik és magyar társaik: Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály. A tanítási órákon illemtudóak, odafigyelnek nevelőikre és diáktársaikra, 

a tanítók és az igazgatónő is roppant módon elégedett velük. 

 Sikerült megteremteni a nőknek azt a környezetet, melyben tovább fejlődhetnek és ez 

által még nagyobb szerepük lehessen a társadalomban. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez a 

formabontó intézmény csak a kezdete annak a fejlődésnek, amely a nők helyzetén fog 

hamarosan bekövetkezni. Manapság a hölgyeknek, asszonyoknak nincs választójoguk, de ez 

nem csak a politikai választásokra értendő, hanem átvitt értelemben akár a családon belül 

felmerülő kérdésekre is vonatkozik, ahol az édesanyáknak, a feleségeknek vagy a 

leánygyermekeknek a férfiakkal szemben nincs döntő szerepük. Ez az iskola lehet az alapja 

annak, hogy egy nap nem csak választójoguk lesz, de képesek lesznek elérni, hogy politikai 

szerepet is játszhassanak, mint képviselő, vagy Teleki Blanka példáját követve különféle 

üzletek, intézmények vezetői posztját is betölthessék. A grófnő megtette az első lépést a nők 

és férfiak közti egyenjogúság felé.  

 


