
Teleki Blanka, az úttörő 

 

Az Angyalkert, és az ipari és cselédiskolák alapítása után a leánynevelés újabb mérföldkőhöz 

látszik érkezni hazánkban. Úgy látszik Brunszvik Teréz törekvései befolyásolták unokahúgát, 

Teleki Blankát, aki külföldi utazásai és tanulmányai befejeztével, úgy döntött, hogy újszerű és 

merész elképzeléseit Pesten valósítja meg.  

De ki is ez az emlegetett ifjú hölgy? Teleki Blanka az 1806-odik év hetedik havának harmadik 

napján, Kővárhosszúfalun látott napvilágot az erdélyi arisztokrata gróf széki Teleki családban. 

Apja gróf Teleki Imre, anyja Brunszvik Karolina, akik művészeti pályára szánták lányukat. Ennek 

az ifjú Teleki lány sokáig eleget is tett. Párizsban és Münchenben festészetet, Budán Ferenczy 

Istvánnál pedig szobrászatot tanult. Mindig is büszke volt magyarságára. Úgy érezte, hogy a 

nemzeti kultúra fejlesztése lehet egyik legfontosabb célja. Eleinte nagynénjével, Brunszvik 

Terézzel karöltve, fedezte fel Európát és a különböző oktatási rendszereket. Már Brunszvik 

Teréz is sürgette a nők számára a magas színvonalú és korszerű tartalmú képzést. Ez vezette 

Teleki Blankát is oda, hogy a leányok taníttatása ugyanúgy szolgálhatja az ország felemelését, 

mint az ifjak iskoláztatása. A nőnevelés tartalmának megfogalmazásakor is igyekezett előtérbe 

helyezni az anyanyelv ápolását. Ezeken felül még a sajátosan magyar kulturális értékek 

megőrzését is elsődleges célul tűzte ki.  

Teleki tervével párhuzamosan más törekvések is előfordultak már a közelmúltban, lásd Karacs 

Teréz Miskolcon létesített nőnöveldéjét, melynek célja a fiatal leányok polgári életre, a 

háztartás vezetésére való felkészítése. A kényértudományok oktatását mellőzi, hiszen 

véleménye szerint ennek a családok látnák kárát. Elvi síkon pártolja a női emancipációt, de a 

társadalmi viszonyokat még nem érzi alkalmasnak az egyenjogúság következetes 

megvalósítására. Ezzel szemben Teleki Blanka koncepciója lényegesen eltérő és bizonyos 

körökben nem elfogadott. Számos magazin cenzúrázta a grófnő írásait, így erről a neves 

eseményről, lapunknál, Az Szebbik Nemnél olvashatnak először szabadszájú, őszinte 

formában. Mi is ez a meglepő és forradalmian új koncepció? 

Teleki Blanka a főúri körökből való leányok számára tervez magyar nyelven színvonalas 

szellemi képzést biztosítani, fizikai büntetés és megszégyenítés mellőzésével. Bár napjainkban 

a főúri leányok még főleg német vagy francia nyelvű oktatásban részesülnek, mivel 1844-ben 

az országgyűlés hivatalos nyelvvé nyilvánította a magyart, érthető, hogy Teleki miért tartja 

különösen fontosnak, hogy anyanyelvű iskolát hozzon létre. Ezt a felfogását Teleki László is 

alátámasztotta: “Hisz nekünk magyaroknak nem lehet semmi iránt annyira közös érdekünk, 

mint épen a nyelv ügye iránt; ha volnának is különben köztünk egyenetlenségek épen a magyar 

nyelv ügyének, mint hathatósabb és gyorsabb előmozdításának kellene köztünk 

legbiztosabban kibékülésre vezetni, nem pedig annak, hogy e tárgyban gyöngén és óvatosan 

lépjünk fel.” Az ötlet több magyar nemes fülébe eljutott, például Széchenyi István és Fáy 

András, angol intézményvezetőt javasoltak. Fáy András még más ügyben is szembeszáll Teleki 

Blankával, ellenezi a női egyenjogúság gondolatát és a lányok nevelését, a nemzeti érzelmű 

polgári és háziasszonyi erények, képességük kibontakoztatása alá rendeli. A tanári kar, ezen 

javaslattal ellentétben, Teleki álma szerint teljesen magyar pedagógusokból épül majd fel. 



Intézményvezetőnek tudomásunk szerint Karacs Terézt kérte fel. A történelem tanár Vasvári 

Pál, a természetrajz oktató pedig feltehetőleg Hanák János lesz. Az intézet nevelőnőjének a 

legfrissebb hírek ismeretében Leövey Klárát bízták meg. A föntébb említett tárgyak mellett a 

legmodernebb tudományok ismereteit is elsajátíthatóvá remélik tenni, eközé sorolva az 

irodalmat és a földrajzot is. A grófnő nőnevelő tevékenységében jól érzékelhető a nemzeti 

szellemű „honleányi” nevelési program összeötvözése a felsőfokú képzésig elvezető 

tudományos igényű oktatásra való törekvéssel. 

Teleki Blanka törekvését azonban sokan ellenzik, köztük édesapja, Teleki Imre is, aki 

elmebetegnek akarja nyílváníttatni őt. Ezzel ellentétben vannak támogató is, köztük Kossuth 

Lajos, aki a következőképpen vélekedik erről: “A magyar asszonyok gyéren bár; de már mégis 

érezni kezdték rendeltetésöket, érezni, hogy ők leányai a Honnak, s hogy annak lelkes 

szeretettel tartoznak. És itt van a magyar nemzet újdon születési időszakának hajnala.” 

Az intézet helyéről sok információ még nincs, de Teleki nemrégiben kibérelte a Sétatár 2. alatt 

álló ház 2. emeletét, ezért nagy valószínűséggel itt fog majd folyni a színvonalas oktatás. 

Mivel Az Szebbik Nem az első újság, amely eme intézmény megalakulásáról információt ad, 

ezennel szeretnénk a nemesi családoknak némi útmutatást adni, hogy miért ebbe az újszerű 

leánynevelő intézménybe adják gyermekeiket a régebbiek helyett. A forradalmi oktatási 

rendszer szélesebb látókört biztosít, ami következtében az asszonyok férjeik segítségére 

lehetnek, esetenként saját lábukon is megállhatnak.  Ezeken kívül hasznos polgárai lehetnek 

az országnak, hiszen erejüket és elméjüket annak szolgálatába állítják. Erről már a 17. 

században Bod Péter irodalomtörténész is kifejtette véleményét: “Miképpen a hazának ártani 

nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek.” 

Mint láthatjuk, napjainkban a nőnevelésről sokan sokféleképpen vélekednek. Teleki Blanka az 

első, aki azt a felfogását, hogy a nőket is megilleti a tanulás joga nyíltan támogatja és cselekszik 

is a fejlődés érdekében. A támogatók között foglal helyett Kossuth Lajos, a magyar reformkor 

meghatározó alakja és Brunszvik Teréz az első magyar óvoda megalapítója. Ezzel ellentétben 

Fáy András, Széchenyi István és Karacs Teréz különböző okoknál fogva nem pártolják Teleki 

Blanka elgondolásait. Nem tudhatjuk mit hoz a jövő, de mint föntebb említettük bátran 

buzdítunk minden nemesi családot, hogy ebbe a magas színvonalú intézménybe járassa 

leányát. 
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