
A budai Angyalkert megalapítója maga is az angyalok szerepébe bújt 

 

Közel tíz évvel ezelőtt történt meg azon mesébe illő esemény, mely során a legelső budai 

kisdedóvóban a gyermekek a karácsonyt egy kivilágított, ajándékokkal teleaggatott 

karácsonyfa előtt ünnepelhették. Azóta több hasonló intézmény nyílt meg Brunszvik Teréz 

odaadó munkájának hála, de az aznap történtekre még mindig meleg szívvel gondolunk vissza. 

1828. június elsejétől fogadja növendékeit Budán, a Krisztinavárosban az ország, egyúttal 

Közép-Európa első kisdedóvója, melyet a grófnő a Mikó utcai kastélyában rendezett be saját 

vagyonából, illetve főrangú hölgyek adományaiból. A hasonló 

angol intézmények mintájára létrejött Angyalkert nem az eddig 

bevett szokás szerint hat-hét esztendős gyermekek, hanem a 

náluk fiatalabbak számára nyújt lehetőséget a tanulásra, de 

legfőképpen erkölcsük építésére. A kisdedóvókban Pestalozzi 

nevelési elveit követve – melyekkel Brunszvik Teréz svájci utazása 

során ismerkedett meg és általuk nagy mértékben inspirálódott – 

elemi oktatás folyik, a gyermekeket képzett tanítók írni-olvasni 

tanítják, megismertetik őket a számolás alapműveleteivel és mindezek mellett a művészetekre 

is figyelmet fordítanak, mint például a muzsikálásra és a zenére. A grófnő elmondása szerint a 

kisdedóvók „a felvétetett gyermekekre mint 

megóvó, gyógyító és előkészítő intézetek hatnak, 

mert azon különbféle veszedelmeket, amelyek 

őket körülveszik, elhárítják, testi s lelki hibájikat – 

mennyire lehet – meggyógyítják, s minden 

tehetségeket kifejtik s mívelik; azonkívül a jót, 

igazat, szépet elfogadókká, úgy a rosszat, 

igaztalant, dísztelent kerülőkké teszik”. 

Újításai népszerűsítésének érdekében Brunszvik Teréz egyesületet toborzott, valamint számos 

arisztokrata hölgyet próbált együttműködésre ösztönözni további intézmények alapításában. 

A közvélemény és irigyei mindezek ellenére napjainkig illetik a grófnőt gúnyos kritikákkal, 

ötleteit környezete gyakran intrikákkal fogadja, de ezek egyáltalán nem rendítik meg őt 

I. Brunszvik Teréz grófnő 

II. Egy iskolai tanterem 



szenvedélyes tenni akarásában. Elhivatottságának, valamint az Angyalkertbe történő 

túljelentkezésnek köszönhető az is, hogy a létrejöttét követő 1829-es évben újabb négy 

hasonló intézmény nyitotta meg kapuit, később pedig az ország több pontján, köztük számos 

vidéki városban és faluban is sorra nyíltak a kisdedóvók.  

Szintén becsülendő, hogy az 

intézményeibe nem csupán vagyonos 

családok gyermekeit veszik fel, sőt, a 

grófnő egyik fő célja, hogy azoknak a 

gyermekeknek is megfelelő környezetet 

teremtsenek a fejlődéshez, akiknek ez az 

otthoni körülmények között nem 

feltétlen adatik meg. Ebből a célból a 

fizetendő díjakat a családok társadalmi helyzetéhez mérik, lehetővé téve, hogy ne csupán 

értelmiségiek, hanem például iparosok, szőlősgazdák fiai és lányai is magas színvonalú 

nevelésben részesüljenek. 

Mint írta, „Felfogásunk szerint a nevelés, de különösen a nőnevelés elhanyagolása a fő oka 

annak, hogy az utódok szellemileg és testileg gyöngék. Valamint a fizikai ember a maga szép 

testi formáját az anya méhében alakítja ki, éppen úgy az 

ember erkölcsi és értelmi része is csak az anyai szív 

melegében, az anya életének és szellemének körében 

alakulhat ki s erősödhetik meg.” Hangsúlyozza, hogy a 

gyermekek sorsa elsősorban nem az intézmény által nyújtott 

körülményeken és nevelésen, hanem a családjukon és az 

édesanyjukon múlik, ez okból kifolyólag az anyák is általában 

napi egy-egy órát a kisdedóvóban töltenek. Emellett 

törekszik arra, hogy az intézmények életében a szülők is 

aktívan részt vehessenek, épp ezért évekkel ezelőtt az alapító év karácsonyát úgy szervezte 

meg, hogy minden gyermek és azok szülei is jelen lehessenek.  

A krisztinavárosi kisdedóvóban megtartott nagyszabású ünnepséget hosszas készülődés előzte 

meg, de teljes mértékig megérte a rááldozott időt és energiát, hiszen minden résztvevő életre 

szóló élményeket szerezett. Az Angyalkert fiatal növendékei, akik összesen százötvenen 
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voltak, együtt daloltak az ünnep alkalmából, angyalian csengő hangjuk betöltötte a teret és 

meghatotta a jelenlévő szülőket, az előkelő uraságokat, az intézmény gyermekbarát pártfogóit 

és a nevelőket egyaránt. Viszont ami talán a nap legnagyobb különlegessége volt, hogy a 

helyszínen egy karácsonyfát állítottak fel, mert bár a grófné négy évvel a krisztinavárosi 

ünnepség előtt állított már fel egyet a saját birtokán, ez a meghitt rendezvény volt az egyik 

első – ha nem a legelső – alkalom, mely során a város egyszerűbb családjai is 

megtapasztalhattak ilyesmit. A fára 

gondos kezek számos díszt aggattak, 

gyertyákkal egyetemben, melyeknek 

köszönhetően az egész helyiség szemet 

gyönyörködtető fényárban úszott. De a 

karácsonyfa nem volt híján játékoknak és 

különféle hasznos tárgyaknak sem, erre 

minden egyes jelenlévő csodálattal 

emlékszik vissza. Rengeteg „első” napja 

volt az a decemberi; elvégre az ország első 

kisdedóvójának első karácsonyán állították Buda első karácsonyfáját a nyilvánosság előtt. A 

gyermekek az éneklés után meghallgathattak egy előadást a karácsony történetéről, így hála 

a nagyszerű szervezésnek, az a nap sem telt el anélkül, hogy valami új ismeretet ne szereztek 

volna. Ezután következett az ajándékosztás, mely során egy barátnője segítségével maga a 

grófnő osztotta szét a meglepetéseket az intézmény növendékei között, azok legnagyobb 

örömére. Az ünnepség befejeztével nem meglepő hát, hogy a szülők hálatelt szívvel fejezték 

ki köszönetüket a „nagylelkű alapítóné” felé a nagyszerű élmények miatt, amiket átélhettek 

aznap. 

Közel tíz év távlatában, az említett elképesztő munkája és tettei alapján teljes joggal hívhatjuk 

Brunszvik Teréz grófnőt „minden gyermek édesanyjának”, hiszen vagyonát és idejét 

fenntartások nélkül ilyen jótékony, nemes célokra áldozza, folyamatosan segítve a gyermekek, 

ezáltal pedig a teljes ország fejlődését. Ahogy ő maga írta, „minél magasabb rangban állunk, 

annál jelentősebbek cselekedeteink”, s a nemes asszony nem is rest minden egyes nap ezen 

szavai szerint cselekedni.   
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