
Holdampf Hedvig
jsfők a közéletben a reformkori Magyarországon

A múlt század első felének Európájában és az Egyesült Államokban a polgári 
rétegben nők jogai arra korlátozódtak, hogy a gyermekek nevelését, valamint a 
gazdasszonyi teendőket ellássák, illetve, egy gazdagabb családban, felügyeljék.1 
Ezt az állapotot természetesen könnyű volt fenntartani, hiszen a lányok minimális 
oktatásban részesültek a fiúkhoz képest, az egyetemek és egyéb felsőbb iskolák 
pedig zárva voltak előttük, így aztán más, magasabb műveltséget, szakmai felké
szültséget igénylő munkakörök betöltéséhez nem is voltak elég képzettek.

Ez ellen a helyzet ellen Eszak-Amerika asszonyai már korábban, a független
ségi háború idején felléptek. Az 1787-es philadelphiai kongresszuson egyenjo
gúságot, és választójogot követeltek, a küldöttek azonban nevetségessé tették 
szószólójukat, így végül az indítványt elvetették.2 Szavazati jogukat csak két 
állam, New jersey és Virginia iktatta ideiglenesen törvénybe.s

Mozgalmuk hatására Európában is hasonló folyamat indult meg, főként a 
forradalmi Franciaországban, ahol az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának 
proklamálása felkeltette a nők szabadságvágyát is, akik teljes egyenjogúságot, 
hivatalviselési jogot stb. követeltek. Hogy követeléseiknek érvényt szerezzenek, 
különböző női egyleteket alakítottak. 1792-ben azonban kizárták őket az „általá
nos” választójogból, 1793-ig fokozatosan eltiltották a nőket állampolgári jogaik 
gyakorlásától, végül pedig ugyanebben az évben minden női klubot betiltottak.4

Az 1790-es évek után a nőkérdés legközelebb a romantika idején merült fel. A 
romantikus világnézet hatására, amely az individuumot helyezte középpontba, a 
nőkben is felébredt az igény, hogy egyéniségüket kibontakoztassák. Ennek 
megvalósítására a polgári és nemesi réteg hölgyei egyre inkább érdeklődni 
kezdtek az irodalom és a művészetek iránt. Kialakult a polgári társadalomra 
jellemző olvasóközönség, émelyben jelentősen megnőtt a nők aránya, s ezzel 
párhuzamosan megjelentek az első férfui társaikkal egyenrangúként elfogadott 
nőírók. Angliában -  még a klasszicizmushoz köthetően -  Jane Austin, majd a 
Bronté nővérek, Franciaországban Madame de Staél5 és George Sand, akikre 
később a magyar írónők is példaképként tekintettek.
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Ezzel párhuzamosan újra fellendült a politikai nőmozgalom is. Franciaor
szágban, a nők saját folyóiratokat indítottak (La fémmé nouvelle, La Gasette des 
femmes6). Követelték egyenjogúságukat, az értelmiségi, hivatalnoki és polgári 
foglalkozásokhoz való jogot.7 Német nők férfiruhát öltöttek, dohányoztak, férfi 
módon vitatkoztak, mint erről a korabeli magyar újságok is tudósítanak: „Ber
linben székére férfiöltönyben járnak a’ hölgyek és szivaraik tüzével úton útfélen 
jövőket kínálnak! Párbajt vínak, szemüveget hordanak, sőt -  uram bocsáss! -  
philosophiáról beszélnek.”8 Néhány amerikai nő pedig -  miután a XVIII. század 
végén nem, illetve csak részben kapták meg követelt jogaikat —, hogy munkát 
kapjanak, férfiruhát és férfinevet vettek fel és szavazni jártak.9 Mindez még jó 
ideig nem vezetett konkrét eredményekre, összességében azonban ezek a nők, 
emancipációs törekvéseiket tekintve, messze megelőzték magyar társaikat.

Magyarországon a nőkérdés először szintén az 1790-es években merült fel 
nyilvánosan, természetesen sokkal kevésbé radikális követelésekkel, mint a fent 
említett országokban. A felvilágosodás és a francia forradalom nyomán megjele
nő általános szabadságigény egyszerre jelentkezett a polgári társadalom alapve
tő feltételeinek kialakulásával. Erre a korszakra datálható a magyarországi 
magyar nyelvű sajtó (Kassai Magyar Múzeum, Orpheus...) és a nőemancipáció első, 
kezdetleges formájú megjelenése.

A vita akörül robbant ki, hogy a nők jelen lehessenek-e az országgyűlésen 
hallgatóként vagy sem. A hölgyek célja természetesen az volt, hogy legalább 
szemlélőként részt vehessenek a közügyekben, közéletben.

1790-ben jelent meg Bárány Péternek, gróf Széchenyi Ferenc titkárának 
röpirata: A magyar Anyáknak az Ország-gyűlésére egybe-gyűlt Ország Nagyai, s Magyar 
Atyák elejébe Terjesztett alázatos Kérések. Ebben a hölgyek szószólója a magyar és az 
angol alkotmány hasonlóságára hivatkozva kérelmezi az említett jogot: „Szabja
tok ki a Haza Templomában részünkre egy helyet, -  de csak eléggé pontosan - 
hogy magzataink boldogságának édessen hangzó szava szabadon harsoghasson 
ajakitokról az Anyák füleibe.”10 11

Szintén 1790-ben lát napvilágot névtelenül (mint később kiderült, a szerző 
Pálóczi Horváth Ádám volt) a második röpirat e tárgyban (A magyar asszonyok 
prókátora a Budán öszve-gyült Rendekhez1 *), mely az előzőt hathatós érvekkel támo
gatja, sőt további jogok követelésével és ezek indoklásával erősíti azt meg. „Ha 
egy királyné koronát viselhet, s jól is igazgathat, nem látom miért ne igazgathat
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na jól, s ne viselhetne mind a Törvényes, mind a Polgári igazgatásban hivatalo
kat a koronán alul is; holott ott szemmel-látás, s első fül után igazgatna”

Még ebben az esztendőben megjelent a férfiak válasza is, melyet szintén 
pálóczi Horváth Adám fogalmazott.12 (A férjfiak felelete az Asszonyokhoz) Az asszo
nyok kérésének eleget tettek, ezidőtől fogva a karzaton mindig jelen lehettek, és 
figyelemmel kísérhették az országgyűlésen zajló eseményeket, vitákat. Ez még 
európai viszonylatban is jelentős eredmény volt, hiszen ezzel szinte egyidőben 
tiltotta meg Franciaországban a konvent a nőknek a nyilvános gyűléseken való
részvételt.13

Pálóczi hangsúlyozza az asszonyok művelődésének fontosságát,14 annak a 
gyermeknevelésre gyakorolt nagy hatása miatt. Ez az indok aztán évtizedeken 
keresztül legfőbb érve marad a nőnevelés harcosainak, hiszen egy alapvetően 
patriarchális társadalomban nehéz más hatásos indokot elképzelni a nőnem 
kiművelésére.

A nőnevelés kérdése a polgárosodás hatására megjelenő probléma, ami szo
rosan összekapcsolódik a nő művelődéshez való jogáért folytatott harccal. A nők 
valamilyen szintű tudományos és gyakorlati képzésének szükségességét már a 
korszak elején belátták a kor gondolkodói. Később a nemzeti kérdés fokozatos 
előretörésével, a hazájáért élő, annak javára tevékenykedő nőeszmény, a honle
ány fogalmának kialakulásával ez egyre fontosabbá vált. Ezt a felismerést hama
rosan követte a nemzeti szellemű nőnevelő intézetek felállítására való törekvés, 
ami lassan maga után vonta a korszerűbb nemzeti tankönyvek, majd a tanító
képző intézetek felállításának szükségességét.

A gyermeknevelésben betöltött szerepet hozza fel fő indokul Az aszszonyi 
kiműveltetés’ szükséges volta'6 című írás is. Másik igen fontos érve szerint a nők 
szépségük és vagyonuk kiegészítésére, illetve pótlására használhatják a művelt
séget: „Mivel pedig többen vágynak szépség s kints nélkül, mint akik azokkal 
birnának, és így sokan, kik czélokat el nem érik, szükséges ollyan módokról 
gondoskodniok, mellyek által hasznos tagjai lehessenek a társaságnak. Ezen 
módok közé tartozik a kiműveltetés”16

Más okokra hivatkozik az első, konkrétan a nőnevelés mikéntjével foglalkozó 
értekezés, melyet Kultsár István jelentetett meg lapjában 1822-ben.17 Vélemé
nye szerint a leányok haszontalan nevelésével kezdődő folyamat, melynek ered
ményeként ezekből a lányokból rossz anyák é$ még rosszabb gazdasszonyok 
lesznek, csak úgy változtatható meg, „hogy jövendőbeli anyai kötelességeikre

'■* Pákk/.i Horváth Adám: A férjfiukfiMetraz Asszonyokhoz. Uncia, 1790.
13 Opitz, Claudia: Krauen und Revulozionarimien in den „Kevolitinns de Paris”. In: (hubilisek, 1992.02. 
11 Pálóczi, 1790. I fi. Bár ez magyar nyelven Pázmány óta jelen van a nő szerepének meghatározásában, 
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készítessenek a Leánykák, [...] hogy jó gazdasszonyoknak készüljenek”.1* Itt 
tehát nem a kulturális nevelés kerül előtérbe, hanem a gyakorlati életre való 
felkészítés, ami nyomban érthetővé válik, ha összevetjük azzal, amit Kultsár 
István a cikk első részében tárgyalt: „a lánykák [...] inkább zajos mulatságokat 
keresnek, s mindenkor magokat fitogatni, s mindég fényeskedni vágyódnak. 
[...] Mind ezekből természet szerént következik az elme elszéllyedése, s a házi 
gondoskodásoknak [...] tellyes el mulasztása.”19

A cikkre Takács Éva reagált a Tudományos Gyűjteményben.20 Takács Éva 
Karacs Ferenc rézmetszőmester felesége, Takács Ádám gyóni lelkész lánya volt, 
akit apja -  egyetlen lányaként -  olyan gondos nevelésben részesített, amilyennel 
a korban kevés asszony rendelkezett még a főrendnek között is. Ennek köszön
hetően férjhezmenetele után, művészlelkű férje segítségével olyan házat tudott 
fenntartani, amelyben a korabeli irodalmi és színházi élet főbb alakjai sokszor és 
szívesen megfordultak. Ilyen környezetben természetesen Karacsné igen tájéko
zott volt a korabeli közélet és a szellemi élet eseményeiben.21 Nyilvános szerep
lése szintén a Tudományos Gyűjteményben indult néhány hónappal korábban, 
és itt is folytatódott az egész „bajnoki harc” során, melyet az asszonyok művelő
déshez való jogáért indított, s mely az évek során igen széles közönséget 
megmozgató vitává bővült. Ennek egyik mozzanata ez az írás, melyben reagál 
Kultsár István cikkére.

Válaszában teljes mértékben egyetért a Kultsár István fent említett javaslatai
val, majd rátér a leánynevelő intézetek létesítésének szükségességére. „Fundál- 
jatok Leányaitok számára nevelő intézeteket, legalább a nagyobb városokban, 
okos emberek által kidolgoztatott systema szerént.”22 Ebben az értekezésben 
kerül először a nyilvánosság elé a nőnevelő intézetek létesítésének kérdése.

A nemzeti szellem erősödésének hatása a nőképzésre, a honleányok nevelésé
re irányuló törekvés látványosan nyomon követhető a Jelenkor különböző szá
maiban, melyek 1834-től folyamatosan tudósítottak a pesti angolkisasszonyok 
leányneveldéjének nyilvános próbatételről. Itt évről évre növekedett a vizsgán 
(és az oktatásban) magyarul előadott tárgyak száma: „a magyar nyelvtudomány 
[...) egyedül magyarul előadva [...] Magyarország történetei is magyarul zengének 
[...] a próbatételt magyar búcsúzó beszéd rekeszté."23 — Ez a tudósítássorozat 
valószínűleg nem független a lap alapítójának, Széchenyi Istvánnak azon gon
dolatától, melyet a Hitel ajánlásában is megfogalmaz, „Honunk Szebblelkű 
Asszonyainak” címezve azt: „Mert annyi Nemes és Szép, ami az Emberiséget 
felemeli, a Ti nemetek műve. Ti viszitek karjaitokon életbe a nevendéket, s jó

w Kultsár, 1822. 29. sz 227.
,!’Kultsár, 1822.28. sz. 221.
5(1 Takács Éva: Némelly Észrevételek Tekéntetes Kultsár István Úrnak, azon Értekezésére, mellyet 
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21 Ecsedi István: Koma Ferenc térképmetsző élete és művei. Debrecen, 1912. 37-41.
”  Takács, 1822. 41.
23 Nőnevelési próbatét. In: jelenkor, 1834.64. sz. 505-506.
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Polgárrá nevelitek; a Ti nemes tekintetetekből szí a férfi lelki erőt s elszánt 
bátorságot.”24

A nők helyes nevelésének hatásáról szól az a hosszú tanulmány is, melyet 
Hetényi János, ekeli református lelkész, (aki önálló nézetekkel rendelkező 
filozófus, és az MTA tagja is volt), kellő tudományos és történeti háttérrel 
fogalmazott meg az Athenaeum hasábjain 1837-ben.25 Mondanivalójának lé
nyege már a címből is kiderül: Nőnembeliek neveltetésének nagy befolyásáról a férfiak 
erkölcsi és izlési núveltségére. A cikksorozat központi problémáját a következő 
mondatban foglalja össze a szerző: „honunk hátramaradásának első oka aligha 
a nőnembeliek nevelése mellőzésében nem rejlik”.26 Hetényi János tehát a 
kérdést még egy fokkal tovább bővíti, hiszen itt már nemcsak a férfiak műveltsé
géről, hanem erre épülve az egész nemzet sorsáról van szó.

A nőnevelő intézetek és az otthoni nevelés közti különbségekkel, a nevelő 
intézetek helyes oktatási módszerével foglalkozik Steinacker Gusztáv, gölnici 
evangélikus lelkész, a Debreceni Református Leányiskola és Leánynevelő Inté
zet volt igazgatója, az Athenaeum 1840-es évfolyamában.27 A tanulmányon 
meglátszik, hogy gyakorlati pedagógiai tapasztalatokon, és nem pusztán elmé
leti alapokon áll. Azt a nézetét, mely szerint a köznevelést előbbre helyezi az 
otthoni nevelésnél, azzal indokolja, hogy a szülők, és a nem megfelelő képzett
ségű nevelőnők a gyermeknek nem tudják megadni azt a tudásszintet, amit egy 
iskola nyújthat. Érdemes még kiemelni a szerző rendkívül haladó szellemű 
felfogását a nyelvtanulásról. Szerinte a magyar leányoknak kötelessége a ma
gyar nyelvet tökéletesen ismerni, de ugyanakkor nem hanyagolhatják el az 
idegen nyelvek -  elsősorban a német nyelv -  tanulását és gyakorlását sem.

Ehhez a témához szól hozzá Fáy András is még ebben az évben, szintén az 
Athenaeum hasábjain.28 Részletesen elemzi a fennálló nevelőintézetek hiányos
ságait, és gondosan kidolgozott tervezetet készít ezek kiküszöbölésére és az 
intézetek korszerűsítésére, majd rátér a házi nevelés árnyoldalaira, és a kettőt 
összevetve mondja ki végső következtetését (mely végeredményben megegyezik 
Steinacker Gusztáv fent említett nézeteivel): „tagadni nem lehet, hogy jó elren
dezésű köznevelő intézetek mindenkor elsőséggel bírnának az otthoni nevelés 
felett”.29 Végül egy, a tantárgyak szintjéig menő részletességű tervezetet ad 
közre a felállítandó nőnevelő intézetekről, és már ebben megemlíti „egy 
nevelőnéket nevelő intézet”*0 felállításának szükségességét. Ennek a „nőnevelő-

-l Széchenyi István: Hitel. In: Iványi-Grünwald Béla: Gróf Széchenyi István Hilel, Taglalni és a hitellel 
foglalkozó kisebb indok. Bp., 1930.273.

19 Hetényi J ános: Nőnenibeliek neveltetésének nagy befolyásáról a férfiak erkölcsi és izlési miveltségére.
In: Alhe Darum, 1837. 2. félév 40-45. sz. (továbbiakban: Hetényi, 1837.}

*'■ Hetényi, 1837. 40. sz. 626.
!7Steinacker Gusztáv: Házi leánynevelésünkállapotjáról, s annak a köz leányneveléshezi viszonyáról. 
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2. félév 12-17. sz (továbbiakban: Fáy, 1840.)

-'Fáy, 1840. 16. sz. 251. 
s" Fáy, 1840. 17. sz. 262.



néket képző intézetnek terv-vázlatát”31 néhány évvel később készíti el Fáy, s 
jelenteti meg a Magyar Életképekben. Az.intézet tervezett működési elve vi
szonylag modern felfogásra utal, felépítésében igen haladó vonás, hogy Fáy 
gyakorló iskolát is tervezett hozzá. A képzés természetesen nemzetcentrikus, 
hiszen az intézet egyik alapvető célja az, hogy a Magyarországon működő 
német, francia és egyéb nemzetiségű nevelőnők helyébe magyarok állhassanak.

A nevelőnőképző intézet tervezetét egyébként a hölgyközönség részéről igen 
lelkesen támogatja Fáy gondolataira reagáló írásában Bittner-Thurzó Jozefa.3? 
Egyben egy bizottság felállítását is javasolja, amely a tervezet megvalósíthatósá
gát vizsgálná, majd megszervezné azt. Ennek kivitelezéséhez nemzeti gyűjtést 
ajánl, melyet el is kezd a nőolvasók jószívére és hazafias érzelmeire apellálva.

Örömmel üdvözli Fáy értekezését Steinacker Gusztáv, aki ismét hozzászól a 
témához,33 és Fáy néhol kissé idealista elképzeléseit a gyakorló pedagógus 
illúziótlanabb, reálisabb, a valóságos adottságokat jobban figyelembe vevő szem
pontjai szerint korrigálja, és megvalósításukat a szülők hozzáállásától teszi 
függővé. „Fáy tervének létesítése, nem ugyan szellemre, de egyes, és pedig 
lényeges javaslataira nézve a mostani körülmények közt inkább a szülőktől és a 
közönségtől, mint a nőnevelő intézetektől függ.”34

Mindezt ismét megemlíti következő cikkében (mely nem más, mint saját 
intézetében a nyilvános próbatéten elhangzott beszéde), mikor így szól a szülők
höz: „Azért, tisztelt szülők! ne késsetek örömest áldozni leányaitok nevelésére. 
[...] ne vonjátok meg az ahhoz szükséges költséget is, erősen meggyőződve arról, 
hogy a leányaitok czélszerü mívelésére fordított tőkepénz legtöbb kamatot 
hajt.”35

1841 decemberében egy szintén Fáy által felvetett problémával, a női tan
könyvek hiányával, és pótlásuk szükségességével foglalkozik Steinacker Gusztáv 
következő értekezése.36 Ebben tudományos oldalról közelíti meg a kérdést, és 
felveti az általa „tanító könyvnek” nevezett tanári kézikönyvek fontosságát is. 
Ami pedig a tankönyveket illeti, azokra tárgyanként külön-külön javaslatot tesz, 
szerkesztésükben pedig, felhagyva az eddigi biflázásos módszerhez alkalmazko
dó könyvekkel, az ismétlő kérdésekkel ellátott, gondolkodásra késztető tan
könyvek bevezetését tartja szükségesnek.

A lányok helyes nevelésére vonatkozó tanácsokkal igen sok írás foglalkozik a 
század negyvenes éveiben. Az ezekben foglalt elvárások, hasznos tanácsok, a 
nevelés mikéntjére vonatkozó útmutatások alig különböznek egymástól, hiszen 
célul kivétel nélkül az ideális honleánynak kinevelését tűzik ki.

31 Fáy Andris: Terv-vázlata egy nőnevelőnéket képző intézetnek. In: Életképek  ̂ 1846. 18-19. sz.
311 Bittner-Thurzó [ozeí'a: Kgy párszó a nőnevelőnéket képző intézetekről. In: Életképek, 1846. 2. télév 

19. sz. 577-582.
33 Steinacker Gusztáv: Nőnevelés s nőneveló intézetek. In: Alhemteum, 1841, 1. félév (5. sz. 81-87.

(továbbiakban: Steinacker, 1846.)
M Steinacker, 184fi. 85.
“ SteinackerGusztáv: Mire kell leányainkat nevelnis neveltetni? Ur.Alhetmeum, 1841, Hit sz. 455-470. 
,n Steinacker Gusztáv: Női tanító- s tanuló könyvekről. Ili: Aíheimeunt, 1841. 2. félév. 76-77. sz.
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A magyar honleány fogalma megtalálható a korszak egészében, de az idő 
múltával egyre sűrűbben fordul elő. Tartalma szinte semmit sem változik, a jó 
honleány ideális tulajdonságai már a következő (1828-ban, az Aurórában meg
jelent) költeményben is megtalálhatók: „A magyar Lány [...]Honja tisztes jó 
Szokásit\ Tartja, s új után nem ásít;\ [...] Hogy ha a külszót tanulja [...] érti már 
korábban\ Ősi nyelvét a Hazában [,..]Hogy ha könyvet tart kezében,\ S kül-írók 
az ő szemébenA A figyelmet megnyerék;\ Ám de ami honja mivé- \ Azt először 
kéri szíve.”37

A magyar nyelv használata -  mint legfontosabb célkitűzés -  vetődik fel a 
Regélő egyik 1834. évi számában, az asszonyok legfőbb jó tulajdonságaként 
beállítva: „biztosan lehet reményleni, hogy [.„ja szép nem, ki fogja vivni azon 
dicsőséget, mit is a haza most tőle vár, hogy a magyar nyelvet idegen ajkú 
lakosainkkal is megkedveltetvén, mindenek hazai nyelven fognak beszélni.”38 
Itt már erősebben mutatkoznak meg a honleány fogalmához szorosan kapcsoló
dó, egyre erősödő magyar asszimilációs törekvések, mint az előző cikkben.

Tormay György a Kölcsey áltat Magyarországon meghonosított, az utánzó 
nemzetekről szóló herderi elméletet felhasználva hoz fel új indokot a honleányi 
magatartás szükségességére, a nőkre ható idegen befolyás elleni küzdelem 
fontosságára: „Igen ingadozó a hölgyek állása egy oly nemzetnél, melly utánzási 
szellemtől áthatva, nemzeti sajátságait, honi szokásait porba tiporni nem vona
kodik, tulajdonit megtagadja, gúny tárgyává teszi.”39 Ez ellen küzdeni a honleá
nyok feladata: „Tudjátok honom leányai, hogy jelenleg egyesült erővel kell 
küzdenünk szellemi s anyagi jólétünk, s különösen nemzetiségünk kivívásáért. 
[...] A ti közre munkálásotok segélyével a magyar nemzet nemsokára helyet 
foglalhatand a többi művelt és jólétű európai nemzetek mérlegén.”40 Az itt 
megadott program tulajdonképpen nem más, mint a magyarság egyik, évszáza
dok óta fennálló, és még ma is aktualitással bíró európaizálódási törekvése, amit 
a reformkor társadalma a honleány figuráján keresztül próbál a nőkre kiterjesz
teni.

A témakört teljes mélységében, minden oldalát gondosan körüljárva vizsgálja 
meg Vahot Imre, a Pesti Divatlap szerkesztője egy 1846 folyamán megjelent 
többrészes cikksorozatban A magyar nőnem hivatása címmel.41 A tanulmány első 
részében a magyarság nemzeti hibáit veszi sorra, minden tárgyalt hiányosság 
után refrénszerűen a következő mondatot írva: „És ez nagyobbára onnét van, 
mert a magyar nőnem valódilag nem felel meg hivatásának.”42 E hatásos 
szónoki bevezető készíti elő a tulajdonképpeni mondanivalót, mely részletesen

3? Szenvey: Az igaz magyar leány. In: Auróra, 1828. 76.
“  Sz.H.M.: Az asszonyt nem érdeme. ín: Regété, 1884. 77. sz. 623-624.
** Tormai György: Néhány szó hazánk leányaihoz. ín: Pesti Divatlap, 1845. 10. sz. 304-305. (további

akban: Tormái, 1845.)
"  Tormái, 1845. 305.
■" Vahot Imre: A magyar nőnem hivatása. In: Pesti Divallap, 1846. 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26. sz.

(továbbiakban: Vahot, 1846.)
12 Vahot, 1846. 14. sz. 262.
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elemzi a magyar nőknek az élet egyes területein kifejtendő feladatait. „A valódi 
magyar honleánynál nem csak az értelmi műveltségnek, nemcsak az ízlés-, de az 
erkölcs-, kedély- s szívnek is nemzeti irányban kell képezve lenni.”43 Az ideális 
honleány a családi életben továbbra is azokat a hagyományos, férfiak által 
elképzelt normákat követi, melyeket már egy jóval korábbi írásban részletesen 
ismertet Kultsár István: „nyájasság, kedveskedés, szemérmetesség, tartózkodás, 
tisztesség, engedelmeskedés, tisztaság szeretés, munkásság, takarékosság, költ
ség kéméllés, házi rendre való gondoskodás...”44 -  „A valódi magyar jellemű 
hölgy szelid, engedékeny, nyájas, inkább komoly, mint kicsapongásig víg...”4s

Ezeken kívül újdonság, hogy a nőknek nemcsak a lelki, hanem a testi művelé
sével, a testkultúrával is foglalkozik, fontosnak tartja a testedzést a nők számára 
is, hiszen testi erőnlét nélkül nem tölthetik be hivatásukat. E kérdés előzménye
ként két -  egymással szembenálló véleményt tükröző -  cikket találhatunk a 
korabeli sajtóban. Az egyik -  igencsak konzervatív -  írás 1835-ből tartalmaz 
először ezzel kapcsolatos véleményt, ami mai szemmel mindenesetre elég fur
csának hat: „Az asszony nem arra teremtetett, hogy szaladjon; ha fut azért 
történik, hogy őt eléljék. A szaladás nem egyetlen egy dolog, melly nem 
tulajdonuk; de az egyetlen egy, melly nekik nem illik. Könyökeik hátratartása s 
feszesen a testhez illesztése futás közben nevetséges tekintetet ad nekik.”4H 
Természetesen ez a felfogás még a korban elfogadott konzervatív és merev 
illemszabályokat tükrözi, ami ellen már 1840-ben felemeli szavát Steinacker 
Gusztáv az Athenaeumban: „Ami a leányokhoz illő gymnasticai testgyakorlatot, 
mint az úszást, futást, ugrálást, súlyegyentartást, korcsolyázást illeti, még most 
nálunk ezen tekintetben részint némelly még egészen le nem győzött előítélet, 
mintha az illy nemű gyakorlatok a női szemérmetességgel nem volnának egyez
tethetők.”45 * 47 A három fő erény, melyet a leányok nevelése szempontjából fontos
nak tartottak, 1828 óta megmaradt, csak bővült. így a magas színvonalú, művelt 
magyar nyelvű beszéd, a magyar nemzeti sajátságok őrzése és a magyar iroda
lom támogatása és ismerete mellett a képzőművészetek anyagi támogatását (és a 
festészet esetében művelését is), a magyar ipar termékeinek használatát, a 
magyar színészet pártolását, a magyar zeneművészet és a magyar nemzeti tánc 
művelését egyaránt megköveteli. „Az igazi magyar honleány, mindenek közt 
legnagyobb gyönyörrel játsza a magyar zeneműveket, s énekli a magyar dalokat 
mert ő csak a nemzeti hangok által tudja valódilag kifejezni szíve érzelmeit és 
lelkűidének eredeti sajátságait”.4*

Ugyancsak ezek közé az értekezések közé tartoznak a Regélő Pesti Divatlap 
Hölgyterem című rovatában megjelent nőneveléssel foglalkozó írások, és az a 
vita, amely Karacs Teréz és Erdélyi Róza között 1845-46-ban zajlott.

45 Vahot, 184ti. 15. s/.. 282.
44 Kulcsár, 1822. 28. sz. 222.
14 Vahot, 1846. 17. s/.. 823.
H' Az asszony. In: Regélő, 1835. 66. sz, 527-528.
47 Steinacker, 1840. 4, sz. 56.
'"Vahot, 1846 23. sz.. 442.
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Karacs Teréz, Takács Éva leánya rövidebb elbeszéléseivel már a 30-as években 
bekapcsolódott a köz- és irodalmi életbe. „Beszélyei”, melyek a különböző 
divatlapokban jelentek meg, szépirodalmi alkotások ugyan, azonban didakti
kus, nevelő szándékuk az elsődleges. Alkotójuk mindenek előtt a nőnevelés 
ügyét igyekezett előmozdítani, és azért öltöztette mondanivalóját ilyen formába, 
mert úgy gondolta, így sokkal szélesebb olvasótáborra számíthat.49 Már első 
megjelent írásában a meglévő leánynevelő intézetek hiányosságait mutatta be, 
valamint a magyar nyelv mellőzöttségére hívta fel a figyelmet.50 Szintén a 
színvonalas nőnevelő intézetek hiányát rója fel és létesítésük szükségességét 
hangsúlyozza a Tévelygés és való címmel megjelent történet is,51 Egy másik 
elbeszélése pedig kifejezetten a zárlatban tanulságként közölt Takács Éva idézet 
kifejtésére íródott: „Lefolyt életére az tekinthet vissza kéjjel: ki jelenével élni 
tudott, ki gondosan őrködött, hogy maga előtt becsületét el ne veszesse [...] ki 
tettei megítélését nem a pór szeszélyére, hanem ön keblére bízta”52 

Karacs Teréz hosszú élete során (1808-1892) a magyar nőnevelés egyik legte
vékenyebb harcosává vált. A nőnevelésről írott tanulmányában a nőnevelés 
problémakörének felmerülését az eddigiektől eltérő módon indokolja: A törté
nelem során a férfiak természetellenesen jogfosztott helyzetbe szorították az 
asszonyokat, ezért „a természet megbüntető az igazságtalanságokat, és most a 
szellemben magasuk férfi árván kapkod, tervez módokat, porban maradt nőfe
lének hozzáemelkedését sürgetőleg.”53 Ez az értekezés más területen is túlha
ladja az ezideig megjelent írások szemléletét, ugyanis sokkal radikálisabb felfo
gással nemcsak a polgári és főrendű családból származó leányoknak, hanem a 
szegényebb néprétegek gyermekeinek is elérhetővé kívánja tenni a nevelő 
intézeteket. .Állítsunk tehát nőnevelő-intézetet, de abban ne legyen olcsóbb s 
drágább nevelési czikk, legyen az mind egy árú s olly olcsóra leszállított, hogy a 
hon minden leánya megvásárolhassa;”54 

Mindezek ellenére mégsem mondható el Karacs Terézről, hogy heves nőmoz
galmi harcos, hiszen a nőket korántsem akaija a férfiakkal egyenjogúvá tenni 
még a tudományok területén sem, ugyanis a korabeli Magyarországon általános 
szemlélet hatásától ő sem tud szabadulni. E nézet szerint a nőnek egyeden 
lehetséges hivatása a férjhezmenés, az anyaság, -  hiszen minden tudományos és 
egyéb pálya zárva volt előtte -  márpedig, ha egy leány, a férfiakhoz hasonlóan, 
teljes tudományos képzését „20-25 év alatt végezné be, [...] következőleg 30 év 
kellene azon fokra jutásra, honnan hivatalába léphetne, azaz férjhez menne, 
(mert hiszen ezen hivatásnál több nem marad számunkra, midőn a polgárzat

,y Pásztor Emil: Egy nagy magyar pedagógus. Karacs Teréz. Miskolc, 1996. 30. (továbbiakban: Pásztor, 
1996.)

SJ Karacs Teréz: Az én történetem. In: Rajzolatok, 1835. 10-11. sz. 
sl Karacs Teréz: Tévelygés és való. In: Regélő Pesti Divatlap, 1844. 5-8. sz.
5- Karacs Teréz: A sóvágó fia. In: Regélő Pesti Divatlap, 1842. 86-88. sz.
“ Karacs Teréz: Néhány szó a nőnevelésről. In: Magyar Életképek, 1845.2. félév. 18-21. sz. (továbbiak

ban: Karacs, 1845.) 18, sz. 549.
M Karacs. 1845. 18. sz. 554.
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elrendezteték). Ez tehát nem megy, nem mehet, 36 éves korában egy leányt el 
nem venne senki.”55 Ezért, javaslata szerint a nőknek más módon, és rövidebb 
idő alatt kell eljutniuk hasonló szintre, mint amit a férfiak a mondott idő alatt 
érhetnek el. A nőnevelés szükségességet egyébként ő is a hagyományos módon 
indokolja: „midőn derék nőket nevelünk, akkor derék, hasznos polgárok 
alakulhatását állapítjuk meg. Következőleg a nőket legszélesebb értelemben 
világosodott emberré kell fejteni, s éppen úgy nevelni mint a férfit, vagy mint a 
férfit is kellene, de nem 25 év, hanem hat, vagy nyolcz év alatt legfölebb, nem 
szakértővé, vagy szaktudóssá, hanem életemberré kell érlelni.”56

Karacs Teréz cikkének fent említett állítását kifogásolja leginkább Erdélyi 
Róza a Honderű 1845 decemberi számában megjelent konzervatív szemléletű 
kritikájában.57 Szerinte ugyanis a nő legfontosabb feladata, hogy férjének tetsszék, 
s emellett jó feleség s anya legyen, amire csak a jó erkölcsű asszony képes. Ezért 
nőnevelő intézetek helyett „romlott nőket javító intézeteket” kellene létesíteni. 
Szintén a Honderűben felel meg igen élesen Karacs Teréz, megsemmisítve 
Erdélyi Róza kifogásait.58

1846-ban jelent meg a Pesti Hírlapban egy felhívás Szózat a magyar forendű nők 
nevelése ügyében címmel. Ez kissé más arisztokratikusabb szemléletet tükröz, mint 
Karacs Teréz írásai. Az „egy főrendi hazafi”59 megnevezés alatt rejtőző szerző 
pedig Teleki Blanka.60 Azt, hogy miért csak a főnemesi ivadékokkal foglalkozik, 
azzal indokolja, hogy „a főrend vezette tévútra honunkban a nőnevelést, neki 
kell a zászlót a megtérésre kitűzni. Önként követik példáját a többi rendűek”®! 
Cikkében egy főrendű leányok számára felállítandó nevelőintézet létesítésére 
buzdítja a honfiakat: „a fő rendű leányok számára nyissunk egy nagyszerű 
nevelő-intézetet, mellyben az anyai nyelvvel együtt a haza szent szeretete oltas- 
sék a serdülő leány szivébe."62

A „szózatra” 1846-ban a Honderűben jelenik meg a kissé megkésett „vissz
hang” Tót István álnéven Karacs Teréztől65 (aki később sajátjának vallja a

Karacs, 1845. 20. sz,613.
56 Karacs, 1845. 20. sz. 614.
,T Erdélyi Róza: Jegyzetek Karacs Teréz nónevelésrőli nézeteire. In: Honderű. 1845. 2. félév 25-26. sz.
w Karacs Teréz: Erdélyi Róza jegyzeteinek átnézése. In: Honderű, 1846. 1. félév 9. sz. 189-191.
M Teleki Blanka: Szózat a magyar főrendű nők nevelése ügyében. In: Pesti Hírlap, 1845. 2. félév 587. 

sz. 377. (továbbiakban: Teleki, 1845.)
60 Akinek családjában egyébként vannak hagyományai a nevelésügy iránt való elkötelezettségnek, 

hiszen a grófnő anyai nagynénje, Brunszvik Teréz grófnő volt a magyarországi kisdedóvók 
létrehozásának legbuzgóbb képviselője, sót a magyarországi nőnevelés egyik első támogatója is, aki 
Teleki Blankát is elindította ezen az úton.(Sáfrán Györgyi: Teleki Blanka és köre. Bp., 1963. 21. 
(továbbiakban: Sáfrán, 1963.) Ót megelőzően Teleki Blanka anyai nagyapja, Brunszvik Antal a már 
említett 1790-91. évi országgyűlésen reformtervezetet adott be a leányok neveléséről, amit akkor 
természetesen a rendek elvetettek. (Sáfrán, 1963. 19.)

01 Teleki, 1845. 377.
Teleki, 1845. 377.

w Karacs Teréz [Tót István]: Viszhang a magyar törendő nők neveltetése ügyében emelt „szózatra". 
In: Honderű., 1846. 1. félév 2. sz. 21-24.
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cikket64*, aki mindenben messzemenően egyetért Teleki Blankával, és értekezé
se tulajdonképpen nem más, mint az ő nézeteinek részletes magyarázata, kom
mentálása .

Ennyi elméleti előkészítés után 1846 nyarán végre a grófnő a tettek mezejére 
lép, és közzétesz egy nyilatkozatot a Honderű hasábjain, melyben egyszerűen, 
minden öndicséret és nagyképűség nélkül így szól a szülőkhöz: „azon szülők 
előtt, kik az eddigi nevelés' hiányait érzik s engem bizalmukkal megtisztelni 
méltóztatnak, ezennel késznek nyilatkozom leányaik’ nevelését, bizonyos fölté
telek alatt magamra vállalni, s azt a legjobb oktatók’ segélyével személyes 
folügyelésem alatt vezérelni.”65

Teleki Blanka ezen intézet megalakításával megvalósítja azokat az elképzelé
seket, amelyeket a fent említett szózatában megfogalmazott, azzal a különbség
gel, hogy most már nem csak főrendű leányok számára tartja szükségesnek az 
ilyen szintű nevelést, és intézetébe már származásra vonatkozó megkötések 
nélkül veszi fel a tanulni vágyó leánykákat. {Az intézet költségei azonban végül 
mégis csak gazdag csatádból származó lányok számára teszik azt elérhetővé.) A 
magyar tannyelvű leánynevelő intézet az első ilyen létesítmény volt a reformkori 
Magyarországon, melynek létrejöttét örömmel üdvözli Karacs Teréz, a Magyar 
Éledtépekben.66 Cikkében felszólítja a magyar anyákat, hogy bízzanak leányaik 
közül „minél többet ezen nemzetét anyailag ölelő hölgy gondja alá.”67 Ez a 
kívánság azonban sajnos csak a következő évben teljesült, amikorra tizennégy 8- 
12 éves növendék gyűlt össze.

Mint az eddigiekből is látszik, az 1846-48-as évekre a nőnevelés divatos 
témává vált, sokakat foglalkoztató általános probléma lett. Ez persze nem 
véletlen, hiszen a nemzeti kérdés fokozatos előtérbe kerülésével, a közhangulat 
és a sajtó liberalizálódásával együtt megnőtt az igény a művelt nemzet kialakítá
sára is, ez pedig -  mint már említettem -  a kortársak szemében szorosan 
összefonódott a nőneveléssel, mivel a művelt honleányi réteg kialakításával 
áttételesen biztosítani vélték az egész magyarság kiművelését. Ennek következ
tében sok ilyen tartalmú, különböző felfogású cikk jelenik meg ezekben az 
években a különböző divatlapok hasábjain.

Az egyik cikkíró Oroszhegyi (Szabó) Jósa orvosdoktor, aki ebben az időben 
(1844-47-ig) a Jelenkor újdonsági rovatának vezetője és Röszler Ágnes leányne
velő intézetének igazgatója, a leánynevelő intézetek csekély számát, és a megle- 
vőekben a nemzeti szellem és a korszerűség hiányát panaszolja. “Pesten 6 
leánynövelő intézet van följegyezve, hol a növendékek száma árapályban szen
vedvén, soha sem mondhatni meg biztosan, hány leányt képezünk a hazának.

M Orosz, HHÍ2. 37.
Teleki Blanka: Nyilatkozat. In: Homínii, I K4fi. 24. sz. 461. 

m Akit egyébként Teleki Blanka meghívott, nevelőnek és társnak intézetébe, amit ö korábbi miskolci 
elkötelezettsége miatt elutasított. (Pásztor, IU9H, 41.)

111 Karacs Teréz: Nyílt levél a magyar nőkhöz. In: Mugyiu ÉlHképrk, IK4ö. 2. félév 21). sz. ] 1.
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Középszám egyben 35, 38, 40, 50-re tétetik.”68 A korszerűtlenség enyhítésére 
jelent meg 1847-ben Honleányok könyve címrrtel egy fíizetsorozatot, tankönyvként 
a leányiskolák számára.69

A nőnevelés és az egész oktatásügy egységes egyházi felügyelet alá helyezését, 
az erkölcsi és vallási oktatás hasznosságát, valamint a hazafias nevelés fontossá
gát hangsúlyozza terjedelmes tanulmányában Májer István, az esztergomi taní
tóképző intézet tanára, katolikus pap, aki később főrendiházi tag, majd eszter
gomi érseki helynök lett: „nyilvános nőnevelésünk csak úgy árasztandja szét 
napként a közboldogság aranysugarait, ha keresztény szellem és nemzeti irány
ban rendszeresíttetik,”70

A Pesti Divatlapban jelenteti meg értekezését Szegfy Mór71, a Pesti Magyar 
Nyelvteijesztő egyesület titkára, melyben szintén a vallásos nevelés fontosságát 
hangsúlyozza, és ezokból dicséri az izraelita felekezet iskoláit, ahol szombaton
ként istentiszteletet tartanak a leánynövendékek számára.

Végül meg kell említeni Seltenreich Károly nevét is, akinek leánynevelő 
intézete volt Balassagyarmaton, majd Pesten. Seltenreich először az intézetében 
a nyilvános próbatéten elhangzott beszéde kapcsán kap helyet a Magyar Életké
pek lapjain, amely beszédben éppen a nyilvános vizsgák hátrányait, ill. elhagyá
suknak előnyeit tárgyalja72: „Minden nyilvános fellépés kevésbé vagy többé 
maga magát való mutogatásnak tekinthető [...] tehát a nőneveldékben a nyilvá
nos próbatétet a paedagogicai elveknél fogva igen czélszerütlennek látom...” 
Ami a nőnevelés célját illeti, Seltenreich a legkevésbé sem nevezhető a nőeman
cipáció hívének, hiszen így határozza meg azt: „a lány hármas női hivatásához 
illőleg leendő nőnek, -  gazdaasszonynak, és anyának képeztessék, mert mind 
az, mi ezen túlhalad, -  kárhozatos.”78 Nevelői tevékenységével és józan gondol
kodásra valló pedagógiai módszereivel mégis sokat tett a magyar nők kiművelé
se érdekében.

1848 márciusa után a honleány fogalma új, konkrét tartalommal telítődik, a 
honleányok új szerepet kapnak, a szabadságharc közelsége idején annak előké
szítése, a harcok megindulásakor pedig a kultúra, a művészet és az eddig 
kiemelkedően fontosnak tartott erények háttérbe szorításával a harcra buzdító, 
férfiakat lelkesítő nő figurája kerül előtérbe. Ezt tárgyalja két -  időben egymást 
követő -  hasonló témájú cikk Literáti János evangélikus lelkész74 és Váhot Imre 
tollából75. Az Emléklapok Magyarhon leányihoz című írásban a spártai, a római, a **

** Oroszhegyi Józsa: Figyelmeztetés a hölgyképzés körül. In: Pesti Dívni lap, 1847. 13, 16, 20, sz.
(továbbiakban: Oroszhegyi, 1847.) 13. sz. 614. 

li® Oroszhegyi, 1847. 16. sz. 481.
7,1 Má jer István: A nyilvános nőnevelés rendszerének korszerű vizsgálata. In: Hmulerii, 1847.24, sz. 473.
71 Szegfi Mór: A nőnevelés ügyében. In: Pesti Di.mtl.ap, 1847, 14. sz. 434-435.
72 Nevelésügy. In: Magyar Életképek, 1847. 1. félév. 21. sz. 682.
7S Seltenrekh Károly: Reform és nőnevelés. In; Pesti Divatlap, 1848. 24. sz. 650.
741.,iteráiiJános: /Emléklapok Magyarhon leányihoz. In: budapestiDimtlap, i 848.2. félév. 3. sz. 33-35. 
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karthágói és az egri nők példáját idézve buzdítja a szerző hősies viselkedésre a 
magyar hölgyeket. Mint az említett asszonyok példáiból kiderül, a nő feladata az 
lesz, hogy ne visszatartsa, hanem harcba küldje a férfiakat76, ahogy ez a Mit kell 
jflost tenniük honleányainknak? címmel megjelent felhívásban konkrétan is benne 
van. „Tőletek, magyar hölgyek, a haza most nem is vár egyebet, mint azt, hogy 
lelkes buzdítástok, gyöngéd ápolástok által még lángolóbb erőt öntsetek a 
felingerelt oroszlán, e szent ügyért küzdő nemzet boszut szomjazó leikébe, 
megtörhetetlen férfikarába.”77 Ugyanez a helyzet Jókai Mór Nőszabadság címszó 
alatt megjelentetett írásában78, ahol arról beszél, hogy a nők feladata a szabad
ságharc napjaiban az, hogy féijeiket, kedvesüket a haza védelmére buzdítsák és 
harcolni küldjék.

Hasonló tartalmú értekezés jelent meg nem sokkal ezután szintén az Életké
pekben Elébb reform, aztán nóemancipááó címmel.™ írója, Teleki Blanka grófnő, 
ekkor már a pesti magyarnyelvű leánynevelő intézet tulajdonosa és igazgatónő
je, kiemeli a honleányi kötelezettségek fontosságát, majd rátér arra, hogy ennek 
érdekében mit kell megváltoztatni. Ismét szóba kerül a helyes, családi körben 
történő nevelés fontossága, aminek célja a hazafias szellem kialakítása. Ebben 
természetesen a legnagyobb szerepet a nők kapják.

A magyar nőnevelésért folytatott küzdelem egyik fontos állomása, és egyben a 
reformkori nőemancipációs törekvések legkézzelfoghatóbb vívmánya az az 1848- 
ban tartott országos tanügyi kongresszus, amit július 20-24-ig tartottak Pes
ten.81' Ezen nők is részt vehettek, bár csak egyetlen egy hölgy, Karacs Teréz élt a 
lehetőséggel. Talán ennek is köszönhető, hogy (a kongresszus nőnevelési albi
zottságának javaslatára, melynek elnöke Majer István és egyik tagja Seltenreich 
Károly volt) elfogadtak egy határozatot, mely kimondta, hogy a férfi és női 
tanítókat egyenlő fizetés illeti meg. Ezzel, ha csak kis területen is, először illették 
meg Magyarországon valamiben hivatalosan egyenlő jogok illették meg a nőket 
és a férfiakat, származásra való tekintet nélkül.

A kongresszussal egy időben nyújtotta be Eötvös József közoktatási miniszter 
törvényjavaslatát az elemi iskolai oktatásról, melyben kimondta az általános 
tankötelezettséget, azonban a kötelező oktatás időtartamát a lányok számára 
rövidebbre szabta,81 így a reformkor legdemokratikusabb időszakában, 1848- 
ban, a polgári forradalom győzelme után Magyarországon felismerők a nők 
művelődésügyének fontosságát, a gyakorlatban azonban ez még nagyrészt meg
oldatlan volt.

A honleányi szerepkör 1848-ra magától értetődően háttérbe szorította az 
egyéb nőmozgalmi törekvéseket, így a korszak végére az a kivételes helyzet

n  l.iteráti, 1848. 34.
73 Vahot, 1848. 2(10.
J‘‘Jókai Mór: Nószabadsátf. In: Ébífwtképrk, 1348. 385-887.
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alakult ki, amelyben a nők maguk is fontosabbnak tartották a nemzet ügyét saját 
jogaiknál, melyekről látszólag a férfiak is egyszerűen megfeledkeztek. Olyannyi- 
ra, hogy az 1848-as választási törvény -  annak ellenére, hogy addig a nemesi 
özvegyeknek megvolt minden vármegyében a követválasztási joguk kizárólag 
a férfiaknak biztosította a választójogot. Ennek oka nem a kor társadalmának 
nőellenességében keresendő, hanem abban, -  ahogy azt Máday Andor találóan 
megfogalmazta - , hogy „a nemes asszonyban csak a nemest látták, akinek 
kiváltságos jogai vannak, s nem az asszonyt, akit emberjogok illetnek meg.”82 
Ebben a szemléletben már erősen érződik a társadalmi folyamatok radikalizáló- 
dása, és látványosan kimutatható az a változás, ami Széchenyi és Wesselényi 
reformkori politikájához képest bekövetkezett 

Azonban az, hogy a nőkérdés egyáltalán felmerült, és éveken keresztül foglal
koztatta a társadalmat, kizárólag a reformkor viszonylag szabad politikai légkö
rének, a szabadságigény általánossá válásának köszönhető, hiszen a magyar nők 
kiművelésének, emberi felemelkedésének kérdése a kortársak szemében szoro
san összefonódott a társadalom egészének felemelkedésével.

1,2 Máday, 152,
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