
Az 1846-os év legjelentősebb eseményei közé sorolhatjuk Magyarország első leánynevelő 

intézetének megalapítását, amely gróf széki Teleki Blankának köszönhető. Ennek kapcsán 

beszélgettünk az igazgatónővel, valamint nagynénjével, gróf Brunszvik Terézzel, aki szintén 

fontos szerepet vállalt a közoktatásban, ugyanis lassan két évtizede létrehozta országunk első 

kisdedóvóját Angyalkert néven. Vajon milyen út vezetett e két jeles eseményhez?  

Brunszvik Teréz Pozsonyban született, majd miután igen korán elveszítette édesapját, 

anyjával Bécsbe költözött, ahol Ludwig van Beethoventől vett zongoraleckéket. Ezt követően 

húgával Oroszországban, Svájcban és Csehországban is élt. Amikor életének e szakaszáról 

kérdeztük, elmondta, hogy nagyon sok tapasztalatot szerzett ezekben az években. Egyrészről 

húga gyermekeinek a nevelését, oktatását ő végezte, másrészről pedig Svájcban találkozott 

Johann Heinrich Pestalozzival, a neves pedagógussal, aki tulajdonképpen elindította őt az 

úton, illetve nagy hatással volt későbbi módszereire. Részben ez utóbbi esemény vezetett 

újjászületéséhez, mely során megértette, hogy mi a feladata, hivatása. Külföldről hazatérve 

elkezdett foglalkozni a gyermekvédelemmel és a Pestalozzi-módszer továbbadásával. 

Felismerte annak jelentőségét, hogy mennyire fontos, hogyan nevelik a gyermekeket első 

éveikben, így nők számára ipariskolát alapított a házvezetéshez szükséges készségek 

elsajátítására. Később az Angliában létesült kisdedóvókról olvasva elhatározta, hogy 

Magyarországon is megvalósítja ezt. 1828-ra sikerült összegyűjtenie az intézmény 

létrehozásához szükséges pénzt. Ebben az évben nyitotta meg tehát kapuit az Angyalkert a 

grófnő édesanyjának budai házában.  

S mi történt ezután? Brunszvik Teréz 1829-ben még 4 kisdedóvót alapított, ezeket azóta 

félszáz további intézmény követte. A történelem folyamán a tanítónő és óvónő voltak az első 

foglalkozások, amelyek lehetővé tették a nőknek azt, hogy házon kívül dolgozhassanak. 

Természetesen nem mindenki fogadta jól a változást, de a nők szempontjából ez felettébb 

pozitív előrelépés volt. Tudniillik, aki keményen dolgozik, kiszakadhat a házimunkával 

kitöltött hétköznapokból. A grófnő számára (aki egyébként nem szereti, ha így szólítják) nem 

volt könnyű a kezdet. Sokan gúnnyal, intrikákkal fogadták, ráadásul báró Wesselényi Miklós 

és Kossuth Lajos is támadták azért, amiért a kisdedóvókban németül folyik az elemi oktatás. 

Brunszvik Teréz beszélgetésünk során erre is kitérve megjegyezte, hogy nem tudta a magyar 

nyelvű képzést biztosítani, ugyanis maga is német anyanyelvű, és tapasztalatai szerint a 

Habsburg Birodalomban sajnos főleg az osztrákok nyelvét ismerve lehet érvényesülni. A 

továbbiakban a grófnő mesélt a kisdedóvók mindennapjairól is, ahol - főként a szegény 



családok gyermekei számára - az otthoni nevelés hiányosságait igyekeznek pótolni. A tanítók 

rendszeres megbeszéléseket folytatnak, és figyelmet fordítanak az önnevelésre is, ami 

nélkülözhetetlen a minőségi pedagógiai munka végzéséhez. 1832-ben kikerültek a kisdedóvók 

Brunszvik Teréz szárnyai alól, és a Jótékony Nőegylet felügyelete alá helyezték az 

intézményeket. A grófnő azonban nem hagyta abba a munkát. Külföldi útjai során többek 

között Münchenben és Augsburgban is alapított kisdedóvót. Az utóbbi években az itthoni 

intézményeket látogatta, ellenőrizte az ott folyó munkát.  

De most ejtsünk néhány szót Teleki Blankáról is. Az ő életútja is hasonlóan kezdődött; hamar 

kiderült, hogy sokoldalú tehetség, így neves művészektől tanult szobrászatot és festészetet 

itthon és külföldön egyaránt. Elmondása szerint a legnagyobb hatással mégis nagynénje volt 

rá, aki annak idején magával vitte külföldi útjaira, és nagyrészt ő nevelte, átadva neki a női 

egyenjogúság eszmevilágát és a nőnevelésre vonatkozó hivatástudatát. Ami döntően arra 

sarkallta végül, hogy a leányok tanítását válassza hivatásául, az Fáy András nőnevelésről 

szóló írása volt. Felháborította, tudniillik, az, hogy a szerző a leányok oktatását csupán 

háziasszonyképzésnek tartja. Miután Pestre költözött, az ismert író és pedagógus Karacs 

Terézzel közösen munkába fogtak, felvázolva a leendő leánynevelő intézet tantervét, majd a 

Honderű című lapban meghirdették az iskolát. Így jött létre idén országunkban az első 

oktatási intézmény leányok számára.  

Hihetetlen, hogy az évszázadokig gyakorolt női szerepkörből ilyen magabiztosan és 

céltudatosan ki tudtak lépni és céljuk ezután sem a politikai befolyás vagy a vagyonszerzés, 

hanem gyermekeink szeretetben és békességben való nevelése, a női oktatás magasabb szintre 

való emelése. Ők erre áldozták az életüket, hálával tartozunk nekik, hiszen nem csak lokális 

körben változtattak a női szerep valóján, hanem országszerte lehetőséget teremtettek az 

ambiciózus nők kibontakozására.  Teleki Blanka grófnő elmondta, hogy úgy gondolja, neki 

sokkal könnyebb dolga van, mint Teréznek volt a kezdetekben. Nagynénje ott áll mögötte, és 

buzdítja, támogatja, ha most, a kezdeti nehézségekben elkeseredne. Igen, valóban 

nehézségekről beszélhetünk, mivel egyelőre egy tanítvány, Deák Ferenc politikus 

keresztlánya látogatja csupán az intézményt.  

Teréz és Blanka grófnőkkel való beszélgetésünk során nyilvánvalóvá vált a tény, hogy 

tevékenységüket egy nagyobb, nemesebb cél érdekében végzik, nem pedig saját érdekeik 

vagy jólétük miatt. Tekintve, hogy Teréz grófnő lányának tekinti Blankát, a család erejét és 

szeretetét is beleviszik munkájukba. Hozzájuk hasonló nőkre van szüksége a magyar 



nemzetnek, főleg a mostani és elkövetkezendő időkben. Nem szabad, hogy elvakítson minket 

a szűk látókörű maradiság és a malícia. A nőknek szabad tanulniuk és részt vállalniuk hazánk 

ügyeiből, hiszen valamilyen rejtélyes módon többet és máshogy látnak ők, mint mi, férfiak.  

Felmerül a kérdés, vajon helyénvaló-e a nőknek beleszólást biztosítani olyan kardinális 

ügyekbe, mint az oktatás, a művészet, sőt a politika világa. Milyen következményei lehetnek 

ennek a folyamatnak? Köztudott, ha egy foglalkozás megjelenik a nők körében, akkor annak 

társadalmi elismertsége csökken. Fennáll-e a veszélye annak, hogy ebben az esetben is így 

lesz? Be fog-e következni a férfi-nő arány felcserélődése? És ha igen, mikor? Okozhatja-e ez 

a szakma presztízsvesztését? Támogatásunk kifejezéseként felajánlottuk nekik ezt a 

vezércikket, mivel fontosnak tartjuk, hogy minél több ember megismerje önzetlen 

munkásságukat. Szeretnénk, ha nem is rögvest, de fokozatosan fogadja el minden Magyar, 

hogy a társadalomnak szüksége van szerteágazóbb női szerepvállalásra. Arra bátorítjuk 

embertársainkat, hogy segítsük a nőket! Haladjunk együtt egy egalitárius társadalom felé! 
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