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a horvátországi tanügy a 19. század végén és a 20. század elején
mint a női jogokért vívott harc színtere

A 19. század a kifejezett írástudatlanság korszaka a Báni Horvátországban, mi-
közben az nemcsak a lakhely urbanizáltságának fokától, hanem a nemi hovatar-
tozástól is függ. Annak érdekében, hogy csökkentsék a nők körében folyamatosan
elterjedtebb írástudatlanságot, az addigi iskolapolitikára igyekeztek hatni. A tan-
ügy azonban a férfiak kezében volt, akiknek túlnyomó része megmaradt patriar-
chális meggyőződésében. A nők oktatásának kérdésében bizonyos pozitív el -
mozdulás tapasztalható a felső leányiskolák létrehozásával; azoknak a tanterve
és programja azonban olyan női identitás kinevelésére irányult, amely megfelelt
az anya-, feleség- és háziasszonyszerep eszményének. Nemcsak a nyilvános tevé-
kenységet tagadták meg tőlük, hanem a nők között is különbséget tettek: egyesek
majd parancsokat osztogatnak a cselédeiknek, mások pedig cselédek lesznek. A
nemi diszkriminációt az iskolában kiemelkedő egyének fáradozása igyekezett eny-
híteni, az mégis mindenütt jelen maradt, ami a tanítónőknek a férfi kollégáikhoz
viszonyított hátrányos helyzetében is megnyilvánult.

A 19. századra az ipari forradalom kiváltotta változások nyomták rá bélyegüket:
ekkor alakult ki a polgárság, elszaporodtak a nemzeti felszabadítási mozgalmak,
terjedtek a liberalizmus és a felvilágosodás eszméi, melyeket kihasználva a nők
társadalmi szerepük megváltoztatására törekedtek. John Stuart Mill kudarcba fúlt
javaslata az amerikai parlamentben, hogy a nők kapjanak szavazati jogot (1866),
bizonyos értelemben megindította a szüfrazsettek mozgalmát, amely a nők poli-
tikai és polgárjogaiért szállt síkra. Eszméik Európa-szerte visszhangra találtak,
így számos női szervezet csatlakozott a demokráciáért vívott harchoz. A céljaik
megvalósítása felé vezető úton azonban egyebek között egy óriási problémába üt-
köztek – az iskolázottság hiányába [1].

Az európai fejlemények évek múltán a horvát közvéleményre is hatást gya-
koroltak. Noha Mária Terézia ambiciózus iskolareformjának és a horvát népmű-
velők tevékenységének eredményeként a nép széles rétegeinek meg kellett volna
tanulniuk írni-olvasni, a 19. század végének adatai ezt nem erősítik meg. A báni
horvátországban 1869-ben a lakosság 85%-a volt írástudatlan, ami az elkövetkező
tizenegy évben csak 74%-ra csökkent. Ezernyolcszáznyolcvanban 67% százalék
volt az arány, 1900-ra pedig az írástudatlanok száma 55% százalékra csökkent.
Az elkövetkező évtizedben végre az írástudók kerültek túlsúlyba, és a statisztikai
kimutatások szerint 46% volt írástudatlan [2].
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ha viszont nemek és lakhely szempontjából vizsgáljuk az adatokat, azt látjuk,
hogy 1880-ban az írástudatlan férfiak 30%-a és az írástudatlan nők 40%-a város-
lakó. Falun a helyzet sokkal rosszabb, az írástudatlanok száma csaknem a duplája
– a férfiak 68%-a, a nők 80%-a írástudatlan. A következő évtizedben csökkent
ugyan az írástudatlanok száma, de még mindig igen magas: a férfiaknál 60%, a
nőknél 74%. Az írni-olvasni nem tudók száma 1900-ban csökken, most a férfiak
47%-a és a nők 62%-a írástudatlan. A következő tíz évre is az írástudatlanság
csökkenése jellemző, a férfiak 38%-a, valamint a nők 54%-a írástudatlan. Az idé-
zett statisztikai adatok arra a tényre világítanak rá, hogy a báni horvátországban
a lakosság jelentős hányada írástudatlan, viszont nyomon követhető a számuk
csökkenésének a trendje is. Megfigyelhető az írástudatlanság nemek és lakhely
szerinti megoszlása is. Az 1869. évi adatok alapján következtethetünk arra, hogy
falun folyamatosan nagyobb az írástudatlan lakosság aránya, mint a városban. Az
adatokat mégis fenntartással kell kezelni, tekintettel arra, hogy az írástudatlanság
legalább 10%-kal nagyobb volt, különösen a regresszív írástudás miatt, amely az
írástudóknak számító regrutáknál nyilvánult meg, míg ki nem derült, hogy a be-
fejezett általános iskola után elfelejtettek írni. A döbbenetes állapot miatt, amely-
ben az iskolát végzett emberek tulajdonképpen írástudatlanok voltak, a tanügyben
bevezették az ismétlőiskolát, amelyben két éven keresztül ismételni kellett az
elemi iskolai tananyagot. Szignifikáns a tény, hogy az írástudás kedvezőtlen álla-
potán igyekeztek javítani, ahelyett, hogy a Nyugat-Európában is addig érvényes
nézet szerint azt a személyt tekintették volna írástudónak, aki alá tudta írni a nevét.
A tudat ilyen változásával egyidejűleg történt még egy változás: a nők oktatása
iránti szükséglet tudatának terjedése.

A 19. század második felében horvátországban a nemek hagyományos sze-
repe idomulni kezdett a modern polgári értékrendhez. Egyfelől a hagyományos
patriarchális értékek érvényességének folyamatosságáról beszélhetünk, hiszen to-
vábbra is a férfiak töltötték be a domináns szerepet, másfelől viszont megszakadt
ez a folyamatosság, hiszen mégiscsak megváltozott a nemek szerepe, és idomult
a polgári társadalom értékrendszeréhez. horvátországban lassan alakult ki a pol-
gári társadalom, ezért egyidejűleg két nemi politika létezett. Az egyik a hagyo-
mányos társadalomra vonatkozott, és a századfordulón volt érvényben, míg a
másik a polgári rétegre vonatkozott, amely 1890-ben a lakosságnak csupán a 7%-
át tette ki. A nemi politika a 19. században az anya, a feleség és a háziasszony
szerepét akarta rákényszeríteni a nőre [3], teljesen alárendelve őt a férfinak és a
családnak. A nő ilyen értelemben vett identitásának kialakítását kellett szolgálnia
az iskolának is, amelynek programja és hozzáállása egyértelművé tette, hogy kü-
lönbség van férfi és nő között. Kifejezett volt a vagyoni helyzet alapján való kü-
lönbség is.

Az elemi népiskola befejezése után az akkori oktatási rendszer csak a közép-
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osztály és a magasabb körök leányainak tette lehetővé a továbbtanulást a felső
leányiskolákban [4].  A lányok többsége azonban az elemi népiskola befejezése
után megszakította a tanulást. Emiatt a horvát iskoláztatásban a 19. század máso-
dik felében korlátozott hatása volt a nemi politikának [5], hiszen a kislányok több-
ségének elsődleges és egyetlen szocializációja a családon belül történt. A falusi
kislányok többsége a népiskolát sem fejezte be, miközben e kislányok kisebb cso-
portjának számára éppen a népiskola volt a művelődés egyetlen forrása. Statisz-
tikai adatok tanúsága szerint például a báni horvátországban 1885-ben csupán
593 lány járt felső népiskolába, míg az elemi népiskolát 38 820 diáklány fejezte
be, ami azt jelenti, hogy akkoriban a lányoknak csak a másfél százaléka folytatta
tanulmányait a nyilvános felső iskolákban.

A felső leányiskolák megnyitása jelentős haladás volt a nők oktatásában, mert
a tanügyi hatóságok vették a fáradságot, hogy szabályozzák a felső leányiskolák
tanterveit és fegyelmi előírásait. A kormány szerepe abból állt, hogy szabályozza
a felső leányiskolákban folyó oktatás különböző aspektusait, míg megnyitásukat
a helyi önkormányzatok kezdeményezték. Az első ilyen jellegű állami iskolát
1868-ban nyitották meg Zágrábban, ezért az akkori pedagógusok a horvát tanügy
„új korszakának” kezdeteként tartották számon ezt az évet. E felső leányiskola
megnyitásakor hangsúlyozták, hogy ezzel a lépéssel vissza akarják állítani a köz-
oktatás dominanciáját, amelyet a 19. század 60-as éveiben élvezett. Csupán öt
évvel a zágrábi felső leányiskola létrehozása után Károlyvárosban (Karlovac) is
megnyílt a városi felső leányiskola. 1873-ban kezdte meg a munkát, amiben a
legnagyobb érdeme dr. Ivan Šimunić polgármesternek volt, aki már 1872-ben le-
hetővé tette, hogy „női kézimunka” tagozat nyíljon a fő leányiskola mellett. Maga
a tény, hogy a polgármester szállt síkra leányiskola megnyitásáért, arra utal, hogy
növekedett a nők műveltsége fontosságának tudata, még a kisebb urbánus közös-
ségek vezetőinél is. Egy évvel a károlyvárosi után kezdte működését a varasdi
(Varaždin) felső leányiskola is. Noha Varasdon már létezett zárdaiskola, amelyet
az Orsolya-apácák vezettek, Vladislav Vežić helyi tanfelügyelő kijárta, hogy a vá-
rosi elöljáróság 1874 júliusának végén határozatot hozott egy nyolcosztályos vá-
rosi felső leányiskola megalapításáról. Az iskola 1874 novemberében kezdte meg
működését, ideiglenesen a reálgimnázium új épületében, ahol két tantermet kapott.
Zágráb, Károlyváros és Varasd után Pozsega (Požega) városában nyílt felső leány-
iskola. A pozsegai felső leányiskolát 1876-tól a kedvesnővérek vezették, akik már
1861-ben megnyitották a négyéves leányiskolát. A felső leányiskola megnyitását
helyi kezdeményezés segítette. Szlavóniában a második felső leányiskola meg-
alapításáról Strossmayer püspök rendelkezett; ez a diakovári (đakovo) kedves-
nővérek Szent Kereszt kolostorában kapott helyet. Strossmayer püspök
befolyásának köszönhetően jött létre Szlavónia harmadik felső leányiskolája is,
Eszéken (Osijek), 1882 végén.
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A polgári középosztályból jött lányok képezték az 1884/85-ös iskolaév végén
a többséget csaknem minden felső leányiskolában. A diáklányok mintegy 34 szá-
zaléka iparos vagy kereskedő családból származott. Számbelileg második helyen
az állami, országos és községi tisztviselők lánygyermekei következtek, akik a
felső leányiskolák diákjainak 28,5 százalékát alkották. A diáklányok körülbelül
13 százalékának apja ügyvéd, orvos, tanító, tanár vagy művész volt. Az ebbe a
három kategóriába sorolt diáklányok általában a polgári középosztályhoz tartoz-
tak, és a felső leányiskolák diákjainak mintegy 76 százalékát képezték. A diáklá-
nyok körülbelül 4 százalékának apja katona vagy katonatiszt volt. Igen csekély
volt azoknak a diáklányoknak a száma, akik munkás, napszámos vagy paraszti
családból származtak. Ők a felső leányiskolák növendékeinek alig 3 százalékát
alkották. Még kevesebb volt azonban a felső osztálybeli (nagykereskedők, nagyi-
parosok, bankárok és nagybirtokosok családjából való) diáklány, mintegy 2 szá-
zalék. Az egyéb foglalkozású apák családjából való diáklányok alkották a felső
leányiskolák tanulóinak 15 százalékát. A leányiskolák diákjainak vázolt összeté-
tele elvben tükrözi horvátország polgári társadalmának foglalkozás szerinti struk-
túráját.

A polgári társadalom állítólagos fejlődésének dacára a vallási és oktatási tárca
1908-as rendelete regresszív és diszkriminációs lépésnek bizonyult a nők oktatá-
sának terén. Miután elemezte a felső leányiskolák helyzetét, a kormány vallási
osztálya megállapította, hogy az oktatási rendszer nem felel meg a „jó feleség, jó
háziasszony és gondos anya” [6] női identitás kialakításának.

A kormány vallási és oktatási osztálya ezért elhatározta, hogy a felső leány-
iskolák többé nem az addig alkalmazott tanterv szerint fognak működni, hanem
az 1908/09-es iskolaévtől új tantervet dolgoznak ki számukra, amely a vallási osz-
tály erkölcsi nézeteivel összhangban fogja nevelni a lányokat.

Az 1908-as rendelet értelmében a zágrábi országos felső leányiskola az
1909/10-es tanévtől két részre oszlott: kereskedelmi-ipari és háztartási iskolára.
A heti órarend elárulja, hogy a tanügyi hatóságok visszatértek ahhoz a koncepci-
óhoz, amely szerint a felső leányiskolákban „jó háziasszonyokat” kell nevelni.

A tény, hogy lányok nem járhattak gimnáziumba és egyetemre, a legékesebb
bizonyítéka annak, hogy a 19. század második felének horvátországában az ok-
tatási rendszer hátrányos megkülönböztetésben részesítette a nőket. A tanügy ilyen
diszkriminációs nemi politikája a polgári társadalom patriarchális ideológiájából
eredt, amely a nő helyét az otthon meghittségében jelölte ki, és kizárta őt min-
dennemű közszereplésből. A magasabb képzettség egyszerűen nem illett bele a
nőről alkotott képbe. Az érvényben levő, a „női” anatómiára, fiziológiára és pszi-
chológiára vonatkozó tudományos előítéletek is eleve kizárták a nőket a magas
fokú képzésből [7]. A horvátországi felsőoktatás nemi politikája annyira össz-
hangban volt az osztrákkal, hogy abban a korban lányok nem tanulhattak sem a
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bécsi, sem a zágrábi bölcsészeti és jogi karon. A bécsi bölcsészeti Kar az első lá-
nyokat 1897-ben vette fel rendes hallgatóként, a zágrábi 1901-ben. A zágrábi Jogi
Kar 1919-től nyitotta meg kapuit a lányok előtt, akárcsak a bécsi.

A nők oktatási emancipációjáért jeles személyiségek szálltak síkra, mint Ma-
rija Jambrišak, aki 1895-ben a zágrábi leánylíceum többi tanárnőjével: Marija
horvattal, Camille Lucerne-nel, Jagoda Truhelkoval és Natalija Wickerhauserrel
[8] együtt kérelemmel fordult a Zágrábi Egyetem szenátusához, hogy tegye lehe-
tővé számukra a bölcsészeti Kar előadásainak rendkívüli hallgatóként való láto-
gatását. Kérelmüket elfogadták, és így 1895-ben ők lettek a Zágrábi Egyetem első
női hallgatói. Marija Jambrišak egy sornyi előadásában kérte a felső- és magas
szintű oktatás megnyitását a lányok előtt a polgári patriarchális társadalom kere-
tein belül. Tudatában volt annak, hogy a lányok oktatási rendszerének javítását el
kell fogadtatni a társadalom vezető struktúráival, amelyek kizárólag férfiakból
álltak, ezért a férfiak számára elfogadható formában igyekezett megfogalmazni
követeléseit [9]. Szembeszállt a nő veleszületett alsóbbrendűségére vonatkozó né-
zetekkel, miközben az alárendelt szerepet a szocializáció és a nevelés következ-
ményeként magyarázta. Marija Jambrišak női emancipációs törekvései azonban
elsősorban a hajadonokra vonatkoztak, nem kérdőjelezte meg a férjes asszonyok
anya-, feleség- és háziasszony szerepét.

A századfordulón a lányok előtt megnyíltak azoknak a tanintézményeknek a
kapui is, amelyek addig kizárólag a fiúknak voltak fenntartva. Így a lányok be-
iratkozhattak a senji, a belovári (bjelovar), a petrinjai, a mitrovicai és a valkóvári
(Vukovar) fiú reálgimnáziumba. 1901 októberében engedélyezték a lányoknak,
hogy orvosi képzésben részesüljenek, ami újabb lépés volt azoknak az előítéle-
teknek az elhárítása felé, amelyek a nőket kizárták egy sornyi „férfinak” tartott
tevékenységből. A gimnáziumi képzés lehetősége csak 1917-ben nyílt meg a lá-
nyok előtt, de nem teljes mértékben, mert a lányok nem lehettek rendes gimna-
zisták ott, ahol léteztek leánylíceumok és leány reálgimnáziumok. Ily módon a
középiskolai oktatásban legalább részben igyekeztek megőrizni a nemi elkülöní-
tést. Az 1917 novemberében hozott határozatot mégis fontos lépésként értékel-
hetjük a középiskolai oktatásban addig érvényben levő nemi megkülönböztetés
áthidalásában, mert a lányok végre rendesen beiratkozhattak a gimnáziumba, ame-
lyet addig csak a fiúk látogathattak.

A 19. században a tanítónők is nemi diszkriminációnak voltak kitéve, ami a
polgári patriarchális ideológiából eredt, a leginkább pedig abban nyilvánult meg,
hogy kisebb volt a fizetésük és tilos volt férjhez menniük. 1874-ig a tanítónők ki-
sebb fizetést kaptak, mint férfi kollégáik. Ez a megkülönböztetés abból az előíté-
letből eredt, hogy a nők nem tudnak ugyanolyan jól végezni bizonyos
tevékenységeket, mint a férfiak, és ide tartozott a tanítás is. A tanítónők ebbe nem
nyugodtak bele, hanem a 19. század hatvanas éveinek végén és hetvenes éveinek
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elején egy sornyi nyilvános fellépéssel megpróbáltak javítani anyagi helyzetükön
a férfi tanítókhoz viszonyítva. A tanítónők jogaiért folytatott harcban az első je-
lentősebb kiállása Marija Jambrišaknak és Marija Fabkovićnak volt a horvát ta-
nítók Zágrábban megtartott első közgyűlésén. Marija Jambrišak és a kolléganői
javasolták egy határozat szövegét, amellyel a tanítók és a tanítónők fizetésének
kiegyenlítését követelték, „azonos munka, azonos fizetés; a mindenki számára
azonos jog azonos fizetést és pótfizetést határoz meg, mint a tanítók esetében”. A
tanítók szolidaritást vállaltak kolléganőikkel, és megszavazták a határozatot. Ma-
rija Fabković emellett javasolta, „hogy a tanító mellett a tanítónő is kapjon virilista
jogot a községi tantestületben”, amit úgyszintén elfogadtak. A tanítók és tanítónők
fizetésének kiegyenlítésére irányuló követelésnek az 1874. évi iskolatörvény tett
eleget, amely a következő évben lépett hatályba. Noha az 1888. évi törvény a fi-
zetés kérdésében továbbra is kiegyenlítette őket, az egy másik, csaknem megalázó
módon diszkriminálta a tanítónőket. A törvénynek a tanító személyzetre vonatkozó
részében ugyanis a tanítónők számára beiktattak egy új rendeletet, amely nem volt
benne Mažuranić iskolatörvényében, a hírhedt 152. szakaszt, amely így szólt: „ha
a tanítónő férjhez megy, úgy tekintjük, hogy önként mondott le a szolgálatról, aki
azonban 5 évnél tovább dolgozott, egy évi fizetésnek megfelelő végkielégítést
kap” [10]. Ez a törvényes rendelet nem volt érvényes azokra a tanítónőkre nézve,
akik már férjhez mentek, hanem csak azokra, akik 1888 után mentek férjhez. Min-
den tekintélyes pedagógus, köztük Marija Jambrišak is tiltakozott a tanítónők
ilyen forma megkülönböztetése ellen, és a rendelet visszavonására törekedtek. A
kormány részben engedett, de a tanítónők házasságkötésének tilalmára vonatkozó
rendeletet egészen 1918-ig nem törölte teljesen. hogy ennek milyen hatása volt
arra, hogy a tanítónők felhagytak a munkával, bizonyítják az 1910/11-es iskola-
évre vonatkozó adatok. Ebben az időszakban 26 tanítónő hagyta ott az iskolát,
közülük 22 azért, mert férjhez ment. 1888-ig évente átlagosan hat tanítónő hagyta
ott az iskolai szolgálatot, az 1888-tól 1918-ig terjedő időszakban számuk évi 17-
re növekedett. Csak 1914-ben módosították részben a 152. szakaszt, oly módon,
hogy külön kérelmezés esetén a kormány engedélyezhette a tanítónőnek a férj-
hezmenetelt. Ilyen kérelmezésre nem volt szükségük, ha tanítóhoz mentek férjhez.
A tanügyi hatóságok vették maguknak a jogot, hogy meghatározzák, kihez mehet,
vagy kihez nem mehet férjhez a tanítónő, ha azután is dolgozni szeretne, mégpedig
annak ürügyén, hogy a kormány így visel gondot az anyagi és társadalmi helyze-
tére. Különösen megalázó volt annak a kérelemnek az előírt tartalma, amelyet a
tanítónőknek be kellett adniuk, ha a tanítói szakmán kívüli egyénhez akartak férj-
hez menni. A 13096-os számú, 1914. május 17-én kelt rendelet ugyanis előirá-
nyozta azt, hogyan kell összeállítani a kérelmet. Csatolni kellett hozzá: az utolsó
szolgálati helyről szóló bizonylatot, a vőlegény illetőségi bizonyítványát, a vőle-
gény társadalmi helyzetéről, valamint vagyoni állapotáról szóló bizonylatot. Ezt
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a kormánytól kapott engedélyt a férjezett tanítónőnek csatolnia kellett a kérvény-
hez minden alkalommal, amikor munkahelyre pályázott.

A tanítónők folyamatos diszkriminációja ellenére számuk állandóan nőtt, és
az első világháború végére csaknem kiegyenlítődött a férfi tanítókéval. Ez a tény
és az iskolarendszerrel felölelt kislányok számára vonatkozó adatok, amelyeket
idéztünk, egyértelművé teszik az irányt, amelyben horvátország fejlődött a múlt
századfordulón, ez pedig a nők egyre kifejezettebb bevonása a társadalom köz-
szféráiba. A tanügy, mint az új ismeretek elsajátításának és az egyén felszabadí-
tásának rendszere, nagyban hozzájárult a képzett és öntudatos nők számának
növekedéséhez, és rendkívüli egyének erőfeszítéseinek hála, letette a nő új felfo-
gásának alapjait, mind a férfiak, mind a nők szemszögéből. Éppen a múlt század-
fordulón képzett nők sorából emelkedtek ki a női jogok legerőteljesebb szószólói,
akik közvetlenül a második világháború kitörése előtt horvátországban megala-
kították a szüfrazsett mozgalmat.
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