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A felsőbb leányiskolák a dualizmus kori Magyarországon 
 
  A felsőbb leányiskolák a dualizmus korában épültek ki, és – bár 
pozíciójuk az oktatási palettán többször változott – a magyarországi középfokú 
rendszeres leánynevelés első iskolái voltak. A század végére egyre több igény 
fogalmazódott meg egy olyan női középiskola létesítésére, mely a felsőbb 
társadalmi osztályok leánygyermekeinek tanulási és művelődési igényét is ki 
tudta volna elégíteni. Az ilyen típusú iskolák az érettségit adó végzettséggel 
megnyithatták volna az utat a leányok számára az egyetemek felé.2 
  A felsőbb leányiskola a dualizmus vitatott nőnevelési intézménye volt, 
hiszen a szerkezetét érintő változtatások hol népoktatási, hol pedig a népokta-
tási szintnél magasabb, esetlegesen középfokú intézménynek minősítették.3  
Az Országos Nőképző Egyesület már 1869-ben megalapította Magyarország 
első felsőbb leányiskoláját, míg a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium csak 
1875-ben kezdte meg az állami felsőbb leányiskolák szervezését. Trefort 
Ágoston kultuszminiszter Molnár Aladárt bízta meg az első állami felsőbb 
leányiskola megalapításával. 1875. október 20-án megnyílt az iskola, melynek 
programjában az szerepelt, hogy a „női hivatás” más, mint a férfiaké, és éppen 
ezért attól eltérő, de azzal egyenlő szintű oktatást kívánt a lányoknak 
biztosítani. Molnár Aladár fontosnak tartotta, hogy államilag támogassák, és 
gondoskodjanak a „nemzet nő tagjainak” neveléséről. Molnár szerint a 
létesítendő leányiskola feladata az volt, hogy teljesen a „női hivatáshoz” 
idomuljon.4 
  A felsőbb leányiskola szerkezetét és tartalmát többször módosították 
rendeleti szinten a dualizmus korában. Az 1875-ös, 1879-es szervezeti szabá-
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lyozások után, melyekben megindult a kezdeti hármas tagozódásnak a 
felszámolása, az 1883-as rendelet megszüntette az intézmény hármas tagozó-
dását, és egy egységes, hatosztályos felsőbb leányiskolát hozott létre. Innentől 
kezdve az elemi iskola 4. osztályának elvégzése volt a kötelező az intézménybe 
való felvételhez. Az 1885-ös miniszteri rendelet már nem középiskolaként 
rendelkezett a felsőbb leányiskolákról, sőt a rendelet azt is kimondta, hogy a 
két nem eltérő „természete” az indok arra nézve, hogy nem kell a lányoknak a 
fiúk gimnáziumában elsajátítható műveltséggel egyenlő szintű műveltséget 
kapniuk. Elrendelte azt is, hogy a felsőbb osztályokban nem lehet a lányokkal 
szemben ugyanazokat a követelményeket támasztani, mint a fiúiskolákban, 
melyet a lányok gyengébb szervezetével, és így a gyengébb szellemi kapa-
citásával magyaráztak. 1887-ben két részre osztották a képzés tartalmát.  
A négyéves, befejezett egészet alkotó, alsó négy felsőbb leányiskolai osztály 
megfelelt a polgári iskola négy évének. A felsőbb leányiskola felső két 
osztályában az alsó négy osztály kiegészítésére került sor. A rendelet így kétféle 
felsőbb leányiskolát különböztetett meg: a polgári iskolák tartalmával meg-
egyező négyosztályos, másodrendű felsőbb lányiskolát, és a hatosztályos, 
elsőrendű leányiskolát. Ennek az intézkedésnek a legfőbb oka az volt, hogy a 
kisebb városokban a felsőbb leányiskolák felső osztályai fokozatosan elnép-
telenedtek. Hangsúlyozva azt, hogy a felsőbb leányiskolák nem számíthatók a 
középiskolák közé, a népiskolai tanfelügyelők hatáskörébe sorolta őket a 
rendelet. Ugyanakkor szigorította a tanárok képesítésére vonatkozó követel-
ményeket: a felső osztályokban felsőbb leányiskolai tanítónő vagy középiskolai 
tanár, az alsóbb osztályokban pedig csak polgári iskolai tanítónők taníthattak.5 
Müller értékelésében az, hogy a polgári leányiskolák és a másodrendű felsőbb 
leányiskolák tanterve szinte teljesen megegyezett, vagyis az a törekvés, mely a 
polgári leányiskolákat és a felsőbb leányiskolákat igyekezett egyre inkább 
egymáshoz közelíteni, megint csak a felsőbb leányiskola „felsőbb” jellegének 
megkérdőjelezését jelentette.6  
  Az 1901-es tanterv ismét középiskolaként értékelte a felsőbb leányisko-
lákat öt évvel azután, hogy megnyílt az első leánygimnázium Magyarországon, 
és hat évvel azután, hogy a nők is felvételt nyerhettek a magyarországi 
egyetemek bizonyos karaira. Ugyanakkor a tantervben ismét csak központi 
helyen szerepelt a nők „természetes” feladataira való felkészítés, és egyre 
hangsúlyosabb lett a magyar nemzeti szempont is a képzés tartalmában.  
Az 1901-es rendelet megszüntette a két tagozatra tagolást, és egységes hat 
évfolyamú iskolaként rendelkezett a felsőbb leányiskolákról. A dualizmus 
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éveinek utolsó rendelete 1916-ban keletkezett azzal a céllal, hogy egészében 
megreformálja az oktatási rendszert, valamint átjárhatóvá tegye az oktatási 
szinteket és intézményeket. A felsőbb leányiskolák e procedúra eredményeként 
hétévesek lettek, és átjárhatóvá váltak a többi középfokú oktatást nyújtó 
intézményekkel. A rendelet lehetővé tette azt, hogy a lányok kereskedelmi és 
művészeti akadémián vagy elemi tanítóképzőben folytassák tanulmányaikat a 
felsőbb leányiskola után.7 A leány-középiskola alsó tagozata egységes lett, a 
felső tagozat pedig háromféle lehetett: felső leányiskola, kereskedelmi iskola 
vagy leánygimnázium. Felső leányiskola állítása mindenütt kötelező volt, e 
mellé lehetséges volt a másik két típussal való kiegészítése.8 
  A felsőbb leányiskolákban a tanítási nyelv a magyar volt. N. Szegvári 
Katalin értékelésében úgy látta, hogy kezdetben társadalmi bázisát tekintve 
elsősorban egy szűk rétegnek szánt exkluzív és luxusintézmény volt, később, a 
századfordulóra azonban már a szélesebb rétegek számára is elérhetővé vált. 
Ennek egyik oka – szerinte – a vagyonosabb középosztály deklasszálódása volt, 
melyet a műveltségi jogok terén a gyakorlatiasságra való törekvés jellemzett, 
valamint az ebben az időszakban jelentkező nőemancipációs követelések is 
elősegítették az ez irányú elmozdulást.9 
  A magyar nacionalizmus középosztály-centrikusságából következett, 
hogy különlegesen fontos szerepe volt a középfokú nőnevelésnek a magyar 
nemzetépítésben. A mindenkit befogadni kívánó asszimilációs politika arra 
törekedett, hogy a felsőbb és a polgári leányiskolákat tekintve minden lányt a 
magyar nemzetépítésnek megfelelő oktatásban részesítsen. Érdekeinek meg-
felelően „magyar anya és háziasszony” bárkiből válhatott nemzetiségére való 
tekintet nélkül, aki megfelelő képzésben részesült, elsősorban a polgári és a 
felsőbb leányiskolákban. A magyar nemzetépítés politikájának célja tehát az 
volt, hogy a magyar nemzeten „kívüli” nőket a magyar nemzetbe befogadja – 
az asszimiláció árán. A nem magyar nemzetiségű nők számára azonban az 
asszimiláció lehetősége gyakran nem választás volt, hanem kényszer. 
  Ugyanakkor a magyar nemzeten belüli nőkkel szemben a konzerva-
tizmus volt a jellemző a középfokú oktatás terén. Ennek eredményeként a 
felsőbb leányiskolákat érintő reformtörekvések ellenállásba ütköztek, mert a 
kormány elzárkózott – a kritikákban egyre inkább megfogalmazott – a 
gyakorlati életet figyelembe vevő reformoktól. N. Szegvári mutat rá: a hivatalos 
kultúrpolitika érdekelt volt abban, hogy szándékosan továbbmélyítse a leány- és 
fiú-középiskolák művelődési különbségeit, kihangsúlyozva az oktatásnak a két 
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nem „természetes hivatásáról” szóló követelményeit.10 Az 1885-ös rendelet 
már nem tartalmazta azt az előírást, hogy a felsőbb leányiskoláknak a fiúk 
középiskoláival megegyező műveltséget kell nyújtaniuk, és ez a követelmény 
nem jelent meg ismét hangsúlyosan a dualizmus korában. E mellett viszont 
fokozatosan és egyre hangsúlyosabban jelent meg a „nők természetes hivatása” 
irányelve. Így az állam deklarálta azt, hogy a nők nemzetüknek (vagyis 
neveltetésüknek) megfelelően fogják a következő generációt nevelni, s a magyar 
nemzetépítésben a biológiai és kulturális reprodukciós feladatokat megvaló-
sítani. Összefoglalva: a felsőbb leányiskolák célja az élethivatásra és a 
férfiakéval csak részben egyenlő szintű műveltség megszerzésére irányuló 
nevelés volt. A tananyag tartalma elsősorban a nők „természetes hivatásához” 
illeszkedett. Ezek az intézmények hol népoktatási, hol középfokú iskolák 
voltak, amelyeknek nagyon fontos szerep jutott a leánynevelés fejlesztésében, 
hiszen majd később a felső leányiskolák és a gimnáziumok is ebből az 
intézményfajtából kiindulva alkották meg saját struktúrájukat és tartalmukat.  
  A kolozsvári községi, majd az 1892/93-as tanévtől állami felsőbb 
leányiskola 1880-ban nyílt meg. Az iskola egyrészt azért fontos, mert az első 
állami felsőbb leányiskolának, a Molnár Aladár által 1875-ben létrehozott 
budapesti intézménynek a mintájára jött létre; másrészről pedig az igazgató, De 
Gerando Antonina személye miatt, aki a nők művelődési jogainak egyik 
harcosa, korának meghatározó neveléstudományi teoretikusa és gyakorlati 
szakembere volt. De Gerando szerint a nagyszámú növendékeknek és a 
kolozsvári „női középiskola” népszerűségének egyik oka az volt, hogy – ONE 
leánygimnáziumának keletkezéséhez hasonlóan – társadalmi követelés ered-
ményeként keletkezett: 
 

  „A közönség e növekedő pártolásának okát egyfelől kétségtelenül 
abban látjuk, hogy intézetünk a harmadik osztály megnyiltával teljesebb lett; de 
másfelől bizonyára abban kereshetjük, hogy a szükség, mely létrehozta, nem 
pillanatnyi szeszély érzete volt, hanem a társadalom eltalált követelése; végre 
szabad talán, a szerénység megőrzésével, némi vonzó erőt tulajdonitanunk 
annak a jó hirnévnek is, melyet e női középiskola, itt az erdélyi részek 
középpontjában, magának rövid egy esztendő alatt kivívott, mely számára 
növendékeket szerzett még a távolabb eső Szilágy- és Csikmegyékben is.”11 
 

  De Gerando Antonina igazgatósága kezdetétől fogva a felsőbb 
leányiskolákat gimnáziumi intézménynek tekintette: 
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  „Hogy mennyire meg van már támadva azon előitélet, miszerint a 
leányokat ki kell zárni a felsőbb oktatásból, s nem szükséges nekik oly általános 
műveltségi kiképeztetést adni, mint a fiuknak, tényleg bizonyítják azon számos 
női gymnasiumok (felsőbb leányiskolák), melyek mindenütt keletkeznek, s még 
ezután fognak keletkezni.”12 
 

  Tanulmányomban a kolozsvári felsőbb leányiskola példáján, és elsősor-
ban De Gerando Antonina az iskolához kapcsolódó munkásságán keresztül 
mutatom be, hogy az egyes iskolák életében hogyan és milyen formában 
értelmeződött és szerveződött a korban korántsem egységes „női középiskolai 
oktatás” a korabeli magyarországi magyar nemzetépítés tükrében.  
 
A kolozsvári felsőbb leányiskola igazgatója, De Gerando Antonina 
  De Gerando Antonia 32 éven keresztül (1880–1912) igazgatta az 
intézetet. Neveltetésének és családi kapcsolatainak köszönhetően a francia 
irodalom és pedagógia hatása alá került, mely később markánsan érvényesült 
pedagógiai tárgyú írásaiban is. 1845-ben született,13 anyja Teleki Emma, apja 
De Gerando Ágost, francia liberális író, egy Erdélyről szóló kétkötetetes, 
francia nyelvű monográfia szerzője, a francia–magyar kapcsolatok lelkes 
ápolója volt. 1845-ben De Gerando Antoninát szülei Budapestre hozták, ahol 
Teleki Blanka gondjaira bízták.14 A szülők 1846-ben költöztek gróf Teleki Imre 
birtokára, Hosszúfalvára. Apjának később, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharcban vállalt szerepe miatt menekülnie kellett, majd Drezdában 
várta meg családját. Amikor édesapja 1849-ben meghalt, édesanyja, Teleki 
Emma gyermekeivel Párizsba költözött. De Gerando Antonina és testvére, 
Attila művelődésére és nevelésére jelentős hatást tett az a kör, melyben 
édesanyja mozgott. Barátaik között volt Jules Michelet történész, Eugene Noel 
író, Alfred Dumensil művészettörténész és Edgar Quinet történész is. De 
Gerando Antonina nyilvános iskolába járt, és 19 éven keresztül napi két órában 
foglalkozott vele Irányi Dániel.15 
 Későbbi tanulmányaira nagy hatással volt, hogy édesanyja Párizs 
felsőfokú tanfolyamait látogatta, melyre gyakran magával vitte lányát is. De 
Gerando Antonina a gimnázium elvégzése után a Sorbonne egyetemen 
folytatott tanulmányokat; első-, majd másodfokú tanítónői vizsgát tett, és 
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15 Bereczki 1984, 162–163. 



megszerezte a tanárnői képesítést is. 1872-ben tért vissza Magyarországra, ahol 
1876-ben már magántanfolyamot szervezett lakásán. 1879-ben kérték fel a 
kolozsvári felsőbb leányiskola előkészítésére, és 1880-ban megbízták az igaz-
gatói teendők végzésével. Igazgatóságának harminckét éve alatt franciaországi 
tanulmányútján a francia közoktatásügyi miniszter állást ajánlott neki, és 
igyekezett őt Franciaországban marasztalni, de sikertelenül. 1891-ben beadta 
lemondását, mert nem értett egyet azzal, hogy az addig községiként működő 
felsőbb leányiskolát állami iskolává szervezzék át; a város azonban nem fogadta 
el. 1910-ben megbetegedett, 1912-ben nyugdíjba ment, 1914-ben halt meg 
Kolozsvárott.16 
 
 
A „középfokú leányoktatás” megszervezése 
 
  Felsőbb leányiskolai igazgatóként De Gerando Antonina már a 
kezdetektől – köszönhetően elsősorban neveltetésének – következetesen 
harcolt a nők középfokú oktatásáért.17 A kolozsvári felsőbb leányiskolában 
megvalósítandó középfokú oktatást a nők „természetes” hivatásai alapján szer-
vezte iskolaigazgatói működésének első évében, és éppen ezért úgy gondolta, 
hogy a nők középiskoláinak alapvetően kell különböznie a fiúk középiskoláitól: 
 

  „A felsőbb leányiskolák még annyira új intézmények nem csak nálunk, 
de Európa szerte, hogy még mindenütt úgy szólván csak tapogatóznak. Jól 
érzik általában hogy nem lehet szóról szóra a fiuk középiskolai programmját 
átvenni, mert mi nekünk nem az a czélunk, hogy magasabb iskolára, illetőleg 
arra képesítő vizsgára előkészitsük, de inkább hogy műveljünk, jó anyákat, hon-
leányokat képezzünk, szóval többet neveljünk, s a lelki színvonalát emeljük.”18 
 

  De Gerando Antonina megfogalmazásában a „középfokú iskola” a 
kolozsvári felsőbb leányiskola első éveiben leginkább a felsőbb leányiskolai 
képzést jelentette.19 Ez az irány összhangban volt a felsőbb leányiskoláknak az 
1870-es években megfogalmazott kezdeti alapgondolatával, mely szerint a 
felsőbb leányiskolák a célból keletkeztek, hogy a középosztálybeli nőket 
megfelelő, „természetes” hivatásukat figyelembe vevő, és a férfiak középfokú 
oktatásával egyenlő szintű műveltségben részesítsék. Később – amint az látható 
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volt a felsőbb leányiskolák kormányzati szabályozását bemutató fejezetben – az 
állam egyre inkább arra törekedett, hogy a felsőbb leányiskolák ne feleljenek 
meg a fiúk gimnáziumainak. 
  De Gerando szerint a felsőbb leányiskolai formában megvalósított 
középfokú oktatás elsődleges feladata az volt, hogy Magyarországot a „művelt 
nemzetek” közé sorolja. Franciaországi és olaszországi tanulmányútjai után már 
csak egyetlen kivetnivalót talált a felsőbb leányiskolákban, mégpedig azt, hogy 
nem eléggé magyar nemzeti szelleműek. Utalva arra, hogy a magyarországi 
leányiskolákat a német és osztrák iskolák mintájára alapították, fontosnak 
tartotta, hogy ezek az iskolák „igazi” magyar szellemű műveltséget nyújtsanak:  
 

  „…talán csupán egy tekintetben vagyunk határozottan felülmulva az 
olasz és franczia iskolák által s azt főkép magyar szem vehetné leginkább észre. 
Amint az ember a lábát beteszi akár a milánói vagy a római, akár a párisi vagy a 
roueni leánylíceumba, azonnal megérzi, hogy egy nemzeti intézménynyel van 
dolga, mely magából a talajból nőtte ki magát, és mely megfelel minden 
nemzeti szükségnek, minden nemzeti aspirationak. […] Nem ugy a mi felsőbb 
leány-iskoláinkban. Ezek még nem felelnek meg eléggé a nemzeti 
szükségeknek, a nemzeti tulajdonoknak; nem specialis magyar iskolák. Érezni 
rajtok, hogy ide átplántált intézmények, melyek még nem vertek elég erős 
gyökeret, nem honosultak meg eléggé arra, hogy nemzeti intézményekké 
nőhették volna ki magukat.”20 
 

  Az 1890-es évekre, s főként a nők egyetemre bocsátása után De 
Gerando Antonina figyelme egyre inkább a lányok gimnáziumi neveltetésének 
irányába fordult, s azzal érvelt, hogy csak ez lehet az eszköz, mellyel az „ifjú” 
„Keleti”-ként definiált nemzet a „Nyugat”-ot utolérhette.  
  A felsőbb leányiskolák számára az 1890-es években a középiskolák 
tantervét gondolták szükségesnek, a latin és a görög nyelv kivételével, ame-
lyeket a francia és kézimunka, illetve a nevelés- és gazdaságtan tantárgyakkal 
helyettesítették volna. Hiányosságként jelent meg szintén ezekben az években, 
hogy a gimnáziumi és a reáliskolai tankönyveket kénytelenek használni, mert 
nem voltak felsőbb leányiskolai tankönyvek. Ezenkívül a színvonalat csökken-
teni kellett annak érdekében, hogy a magánintézetekből át tudjanak lépni. 
Szintén hiányosságként merült fel, hogy a lutheránusok, zsidók, unitáriusok és 
oláhok iskoláiból alig jöttek a tanulók; leginkább a katolikus vagy református 
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belvárosi és nőtanítóképző intézeti gyakorlóiskola szolgáltatta a növen-
dékeket.21 
 Miután egyre nyilvánvalóbbá vált az 1890-es évekre, hogy Kolozsvár 
városa egyedül nem képes fenntartani a felsőbb leányiskolát, egyre többször 
hangsúlyozták, érveltek és lobbiztak a felsőbb leányiskolában amellett, hogy az 
állam vegye át a felügyeleti jogot. Az iskola legfőbb érve a felsőbb leány-
iskolának a nem-magyar, főként oláh nemzetiségi területen betöltött szerepe 
volt:   
 „Nagyméltóságu miniszter Úr! Kolozsvár városának ép’ ugy, mint az 
erdélyi magyarságnak és a magyar államiságnak érdeke félreérthetetlenül és 
meggyőző erővel azt követeli, hogy […] felsőbb leányiskoláinkat az állam vegye 
át és kezelje teljesen. Mert az nem elég, hogy Kolozsvárott felsőbb leányiskola 
van, a fődolog, hogy az virágzó és hatalmas legyen! Csak akkor terjesztheti 
messzebb is, az erdélyi részek minden irányában, társadalmunk közép-
osztályának női tagjai közt az általános müveltséget, csak akkor erősitheti 
bennök az erdélyi magyarság és magyar államiság oltalmára a hazafias szellemet, 
a családi és nemzeti önfentartás élénk és szivós erejét! Ha valahol, éppen 
Kolozsvárott szükséges, hogy a magyar müveltséget és magyar hazafiságot 
fejleszszük és védjük, nagy és hóditó tekintélylyel és hatalommal felruházzuk, 
mert Kolozsvár nemcsak történeti szereplésénél fogva a multban, hanem 
közművelődési viszonyainál fogva a jelenben is, az erdélyi részek fővárosa és 
irányadó középpontja, mely épp oly hivatott, mint a mily jogosult arra, hogy az 
erdélyi magyarság hatékony ápolója és a magyar államiság szerencsés 
előmozditója legyen; a mi fájdalom, sürgős szüksége és kötelessége. Maga 
Kolozsvár magyar ugyan, de mindenfelől oláhság veszi körül, mely észrevehető 
módon szaporodik és közeledik feléje. Kolozson, közvetlen közelében, a 
kiszoritott vagy elköltözött magyar családok helyét oláhok foglalták el. A megye 
négy járásában is tulnyomó az oláhság. […] A hazaszeretet egész rajongásával, a 
családi és nemzeti önfentartás egész féltékenységével arra kell tehát 
törekednünk, hogy ily környezetben legalább a középpont hasson és nozzon, 
ragyogjon és hóditson, a környezet magyarságának is életadó forrása és lelkesitő 
példája legyen; annyival inkább, mert a távolabb eső pontkon, Fogaras, Kis- és 
Nagy-Küküllő, Maros-Torda és Torda-Aranyos, Alsó-Fehér, Szolnok-Doboka, 
Besztercze-Naszód, Szilágy és Hunyad-megyékben még szomorubb a 
magyarság aránya és sorsa; annyival inkább, mert az erdélyi oláhság, mely a 
pópák és dászkálok félmüvelt, de éppen azért a szenvedélyes gyülölködésig 
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elfogult hadával, az oláh irodalmi társaság izgatásával s a naszódi alapok 
pénzével esztendőről esztendőre merészebben és sikeresebben dolgozik, már 
Kolozsvárt is müködése körébe vonta. […] S mint Brassóban Albina, Tordán 
Aresiana czimek alatt, ugy Kolozsvárott Economulu névvel bankot alapitott; s 
évek óta gyüjti bállal és hangversenynyel közadakozás utján a pénzt egy oláh 
felsőbb leányiskola számára, annak daczára, hogy Kolozsvár 30000-nyi lakosa 
közt eddigelé csak mintegy 4000 az oláh; gyüjti, mert az eloláhosodott 
Mezőségre s a többi erdélyi részekre számit. […] Kolozsvárnak épp ugy, int az 
erdélyi magyarságnak és a magyar államiságnak érdeke követeli, hogy felsőbb 
leányiskoláinkat az állam a maga tulajdonába és kezelése alá véve, belőle 
hatalmas és virágzó intézetet alkosson, hogy mellette a felállitandó oláh intézet 
ne csak eltörpüljön, de lehetetlenné legyen; hogy igy a magyar nemzeti 
érdekeket ellenállhatatlanul, s az erdélyi részek minden irányára eredményesen 
szolgálja.”22 
 

  A magyar nemzetépítés irányával és tartalmával megegyezően a magyar 
nemzeti szellemű középfokú nőnevelés egyik eredményének az iskola vezetése 
a „jó” honpolgárok nevelését tartotta.  A kolozsvári felsőbb leányiskolában is a 
kormányzat által megfogalmazott irányvonalat követték. Meggyőződésük 
szerint a középosztály szükségletei túlmutattak a külföldi nevelőnők által 
nyújtott „idegen” és „sekélyes” oktatáson; az „erős magyar középosztályhoz” 
itt is a megfelelő magasabb nőnevelést gondolták az egyetlen útnak:  
 

  „Máskép szólva: a felsőbb leányiskolák czélja az, hogy a nőknek 
megadja a képességet, az életet a maga nemességében felfogni, benne 
hivatásukat méltólag betölteni, fáradalmaik közepette homlokukról a redőket 
szerető gyöngédséggel letörleni, a lét harczának keserüségeiért vigasztaló 
mosolylyal megenyhiteni, gyermekeiket az örök szép, jó és igaz elveire tanitani; 
- röviden: családjuk áldásának, embertársaik nyájasságának, feleségnek, anyának 
és nőnek lenni a szónak a legeszményibb, legfönségesebb értelmében! A fel-
sőbb leánynevelés czélja és rendeltetése ez. Az állam és a társadalom, noha 
nagysokára, fölismerte végre feladatát és kötelességét s teljesitéséhez fogott. 
Most már elismerik: a nőnek ép oly joga van neveltetését illetőleg az állam és a 
társadalom gondoskodását igénybe venni, mint a férfinak. Ha a férfiak 
neveltetésére gondot, pénzt és munkát forditanak; ép oly joggal megkivánhatják 
a nemzet női tagjai, hogy kiképeztetésükről gondoskodva legyen. S ha azt 
akarják, hogy ifjaink jó alapnevelésben részesüljenek: akkor a legelső teendőnk, 
hogy művelt anyákat képezzünk. S igaza volt, tisztelt közgyülés, Molnár 
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Aladárnak, a mikor kiemelte: hogy különösen oly országban, mint a miénk, a 
hol a vallási és nemzetiségi törekvések oly sok irányban választják el a 
honpolgárokat, kétszeresen is fontos, hogy jó intézetekben jó honleányok 
nevelkedjenek […] a ki a nőnevelést kezében tartja, az a jövő nemzedék 
érzületét tartja a kezében.”23 
 

  A nemzet és az egyes ember alapértelmezett egységének a hetero-
szexuális családot tekintették. Úgy tartották, hogy az egyes nemzetek nagyságát 
ezeknek a családi kötelékek erőssége jelzi; az erkölcsi nevelés, mely a 
nemzetben való éléshez elengedhetetlen volt, csak a családban fejlődhetett ki. 
A felsőbb leányiskola vezetése a nők magasabb szintű nevelését, és ezáltal a 
családi szférában a tökéletesedésüket a nemzeti fejlődés zálogának gondolta. 
Ugyanakkor a kezdetektől fogva nem vetették el azt, hogy a nőnevelés a 
kenyérkereseti pályákra is felkészítse az azt kívánó vagy az arra rászoruló nö-
vendékeket; természetesen itt is figyelembe véve a nők „természetes” hivatását: 
 

  „…minél természetesebb, minél alaposabb s minél egyetemesebb és 
összhangzatosabb nevelést kapnak középosztályaink leányai, annál egészsé-
gesebb, tisztább, nemesebb és boldogabb lesz a társadalom. De a mint nem 
kivánatos a húrt a végletekig fesziteni, mert elpattan; ugy nem örömest látnám, 
hogy ha a nőnevelést általánosan a kenyérkereseti pálya biztositásáig vinnők. 
Szivesen megengedem, hogy vannak élethivatások, melyek a nő-természettel 
megegyeztethetők, azzal találók, bárha öszintén megvallom, hogy még azokon 
is csak kevés szerencsésnek sikerül a napi tiszt kötelességszerü gondját a nőiség 
költészetével összeolvasztani a kellő harmóniába.”24 
 

  Csakúgy, mint az Országos Nőképző Egyesület leánygimnáziuma 
vezetősége esetében, a kolozsvári felsőbb leányiskola is szembehelyezkedett az 
erősen központosító állami irányítással nemcsak a tartalmi, de a szerkezeti 
kérdéseket illetően is. Jóval az 1885-ös rendelet után, mely megfosztotta a 
felsőbb leányiskolákat középfokú jogaiktól, az 1890-es években De Gerando 
Antonina „valódi” középfokú oktatást követelt a lányok számára. Középfokú 
oktatáson gimnáziumi szintet és az egyre inkább követelt munkavállalásra való 
felkészítést értett, bár folyamatosan hangsúlyozta a nők „természetes” 
szerepeinek és a családnak a fontosságát.25 
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  Akkoriban a középosztály köz- és családi szféráinak dichotómiájában a 
családi szféra az erényességet és a szeretet képviselte, szemben a közszféra 
nyilvános tetteivel. Vagyis a dichotómiában a látszólagos magasabb pozíciót 
betöltő, a közszférában kiteljesedő középosztálybeli férfiak képességeit és 
hatalmi pozícióit nagyban meghatározta a családi hálózat és „női támogatás”, 
amely körülvette őket, és megalapozta sikeres és befolyásoló működésüket.26 
Tehát az „emberiség haladása szempontjából” és a magyar nemzetépítés 
szempontjából a családi szférában kiteljesedő nők ugyanolyan fontosak voltak, 
mint a közszférában „fontos” és hatalmi pozíciókat betöltő férfiak.27 
„Természetes” hivatásuk ugyanúgy meghatározta a „veleszületett” családban 
való kibontakozást és a család feltétlen szeretetét, mint a hazájuk iránti 
szeretetüket:  
  „Ez a magasztos nemzet- és hazaszeretet szent hivatása a férfival 
egyetemben a nőnek is, hiszen az ő szive alatt fejlődik és az ő kebeléből 
táplálkozik a gyermek, hiszen játékaiban, gügyögéseiben, értelmi és érzelmi 
bimbófakadásában ő az első nevelője; szent hivatása különösen nálunk hogy a 
család körében tanitsa, a társadalomban terjeszsze, mert a nő szeretetreméltó-
sága és gyöngédsége nagy erősség a nemzetiség oltalmában, nagy hatalom 
annak hóditásában; pedig sok nyelvü hazánkban, fájdalom, az oltalomra és 
hóditásra is szükségünk van. Kivánatos, ennélfogva, hogy a magyar nők érzésre 
és gondolkozásra, testestű és lelkestűl magyarok legyenek, hogy nemzeti nyel-
vöket minél magyarosabban és szebben beszéljék, mert a nyelvnek virágzására 
a mivelt nők hatnak leginkább; kivánatos, hogy irodalmi ismereteik ne a 
vázlatos tankönyvön, mely, ha legjobb is, szegény és száraz, ne csak a tanári 
előadáson, melyet az emlékezet mindig csak gyarlón őriz meg, – hanem 
mindenekfölött a kiváló költők és alapvető tudósok műveinek olvasásán 
alapúljanak, mert az eredeti benyomások sokkal hivebben és tartósabban 
megmaradnak.”28 
 

Az állami hatalommal szemben 
 
  Miután az 1885-ös rendelet megfosztotta a felsőbb leányiskolákat 
középiskolai jellegüktől, és 1895-ben a nők felvételt nyerhettek az egyetemek 
bizonyos karaira, De Gerando Antonina Wlassics Gyula akkori vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez beterjesztett reformjavaslataiban is – ő maga 
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akkor már felsőbb leányiskolai igazgatóként – határozottan állást foglalt a nők 
középiskolai képzése mellett: 
 

  „Tagadhatatlan tény, hogy a nőnek ép úgy van szüksége liberális, 
önzetlen középoktatásra, minden civilizált államban, mint a férfinak. Azaz oly 
fejlesztésre, a mely nem szakpályára képesít, hanem elsősorban embert, 
értelmes, művelt lényt, polgárt – jó honleányt, derék családtagot, anyát – nevel. 
[…] Elsősorban a mi női középoktatásunk nem középoktatás a jelenlegi 
felsőbb leányiskolákban.”29 
 

  Egyre többször jelent meg általános kívánalomként a kolozsvári 
felsőbb leányiskola értesítőjében is az, hogy az állam tegye lehetővé azt, hogy a 
felsőbb leányiskola egyetemi tanulmányokra készítse elő a nőket. Az igazgató 
De Gerando gimnáziumi tanfolyamokkal kiegészített felsőbb leányiskolákat 
kívánt, melyek hatékonyabban működhetnek a magyar nemzetépítésben. Tehát 
bár De Gerando Antonina a dualizmus kezdetén maga is felsőbb leányiskolai 
igazgatónőként a nők középfokú oktatási intézményének a felsőbb leányis-
kolákat tekintette, az 1890-es években üdvözölte a leánygimnázium eszméjét és 
a reformokat követelőket.30 Egyre inkább amellett foglalt állást a kolozsvári 
felsőbb leányiskola vezetőjeként, hogy a felsőbb leányiskolák állami szabályo-
zása hibás, hiszen nem középiskolaként rendelkezik a felsőbb leányiskolákról. 
Éppen ezért saját maga saját költségén gimnáziumi tanfolyamokat szervezett, 
mely a növendékeket az érettségi vizsgára készítette fel, és azt kívánta, hogy az 
állam gondoskodjon a leányok gimnáziumi neveléséről a kolozsvári felsőbb 
leányiskolában: 
 

  „S nem oly régóta hangoztatja nálunk a művészet szerepét a nevelésben 
az, ki a nőnevelésnek egészen uj irányt adott hazánkban! Bár tetézné művét 
azzal, hogy megadná a kolozsvári állami felsőbb leányiskolának a módot arra, 
hogy az iskola keretében belőle készíthesse elő az arra való nőket az egyetemre! 
Természetesen csak egy kisebbséget, de mely Kolozsvárt mindig megterem. 
Mert Kolozsvárnak az az előnye a többi vidéki városok felett, hogy sokáig 
főváros volt és megtartotta a vezető szerepet az ország ezen részében, legalább 
a szellemi világban. A tanuló anyag, mely itt a felsőbb leányiskolába tódul, 
magasabb culturális fokon áll mint másutt, mert főkép az egyetemi tanárok, a 
hivatalnokok gyermekiből áll, másrészt pedig a vidéki földbirtokosok 
gyermekeiből, a székelyekből, kik törekvő, munkabíró lények, kapva-kapnak 
minden alkalmon, hogy magokat kiműveljék, óriási munkakedvet, 
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munkaképességet és még ki ne aknázott, el nem fecsérelt ős-erőt hoznak 
magokkal.”31 
 

  Mindvégig negatívan értékelte azoknak a reformereknek az 
elképzeléseit, akik a felsőbb leányiskolákat szakiskolákká kívánták alakítani 
elsősorban abból kiindulva, hogy a lányoknak „praktikus”, a gyakorlati életre is 
felkészítő műveltséget kell nyújtani. De Gerando azon az állásponton volt, 
hogy a nők középoktatásának a fiúk középoktatásával egyenlő színvonalúnak 
kell lennie, és éppen ezért nem szabad a szakképzés irányába eltolódnia. Az 
1900-as évek elején például megnyugodva állapította meg, hogy egyre kevesebb 
növendék folytatja tanulmányait tanítónőképzőben (260 növendék közül 7-8).32 
  Összefoglalva De Gerando Antonina a leányok középfokú oktatására 
vonatkozó elképzeléseit, a dualizmus kezdetén egyértelműen a felsőbb 
leányiskolákat gondolta a nők középoktatási alapintézményének, majd később 
egyre inkább a leánygimnázium mellett foglalt állást. Ez leginkább annak 
köszönhető, hogy felismerte a felsőbb leányiskolákat érintő állami szabályozá-
soknak irányát, melyek egyre inkább arra törekedtek, hogy eltávolítsák a felsőbb 
leányiskolákat az eredeti koncepciótól. Vagyis a magyar nemzetépítés eszközeit 
és nyelvezetét továbbra is használva küzdött azért, hogy a lányok gimnáziumi 
oktatása a kolozsvári felsőbb leányiskolával kapcsolatos jövendő leánygimná-
ziumi tanfolyamon megvalósulhasson. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az, ha 
az állam lehetővé teszi a leánygimnáziumi tanfolyamok megnyitását Kolozs-
várott, nem jelenti azt, hogy a felsőbb leányiskola elvesztené lényegét, vagy 
jellegzetesen „általánosan” képző voltát, „csupán” egy lehetőség lenne az arra 
vágyóknak és az arra érdemeseknek:  
 

  „Világos, hogy a hazának érdekében áll, hogy minél több művelt fia és 
leánya legyen gyermekei között. Ezért volna lényeges, hogy minden iskola, mie-
lőtt szakembert nevelne a gyermekből a társadalom részére, előbb megteremtse 
benne az embert, azt az embert, a kiből később művelt lény válhatik. Evvel 
azonban manapság senki sem törődik. Hála Istennek, a felsőbb leányiskola 
nem szakiskola, s most már nem is készit elő semmi szakiskolára. […] S ha fel 
is állítnák latin irányu kurzusokat, a melyeket tizenkét éven át magán úton 
tartottam fenn a kolozsvári felsőbb leányiskolánál, s melyet annyiszor igértek 
nekünk hivatalosan, azért még sem válhatnék ezen iskolánkból az egyetemre 
előkészitő intézet, csupán azt engedné meg e cursus azon kevés növendéknek, 
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kik egyetemi tanulásra képesek, és kik még tovább akarnák magokat kiképezni, 
hogy odáig eljussanak. A felsőbb leányiskola nem lévén tehát sem szakiskola, 
sem szakiskolára előkészitő intézet, azon ritka és szerencsés helyzetben van, 
hogy általános műveltséget adhat, embert teremthet.”33 
 

  A De Gerando Antonina által kijelölt nőnevelési irányt az 1910-es 
években is folytatták utódai, Mársits Rozina igazgatónő vezetésével. Az általa 
szervezett gimnáziumi tanfolyamon számos növendékét készítette elő 
díjmentesen az érettségi vizsgára.34 Az iskola vezetése azzal érvelt, hogy 
Kolozsvárott már megnyílt a római katolikus leánygimnázium, így elenged-
hetetlen volt, hogy az állami felsőbb leányiskolát is kibővítsék, nehogy 
elveszítsék a potenciális jelentkezőket, akik egyetemre szándékoztak menni. Bár 
De Gerando Antonina saját költségén létesített leánygimnáziumi tanfolyamot, a 
küzdelem a képesítő joggal is felruházott és intézményes leánygimnáziumért 
tovább folytatódott. Mársits Rozina egyetemi oktatók és az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület támogatásával harcolt a leánygimnáziumért.35  
Az állami gimnázium az 1912/1913-as tanévben nyílt meg, hosszú előkészítő 
munka eredményeként.  
  A kolozsvári először községi, majd állami felsőbb leányiskola egyik 
példája volt az egyes iskolák szintjén megvalósuló progresszív, az állami 
hatalom érdekeivel és akaratával ellentétes küzdelmeknek. Az esetenként a 
magyar nemzetépítés irányával ellenkező törekvések megvalósításához elen-
gedhetetlen volt De Gerando Antonina személye, aki műveltségének, széles 
látókörűségének és tájékozottságának köszönhetően felismerte a felsőbb 
leányiskolák problematikus fejlődési irányát, és azért küzdött, hogy a nőket 
„valódi” középfokú műveltséghez juttassa. Ahogy az látható volt, következete-
sen használta a magyar nemzetépítés nyelvezetét; a nők „természetes” hivatása 
alapján szervezte az oktatást, nagy hangsúlyt helyezett a magyar nemzeti 
műveltségre. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan sikeresen küzdött a felsőbb 
leányiskolák megfelelő fejlesztéséért és a lányok magasabb fokú tanulmányaiért, 
melyeket az igazgatása alatt álló kolozsvári felsőbb leányiskolában hosszú évek 
alatt meg is valósított. 
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