
Az oktatás új szintre lép 

Nők a fejlődés élén 

 „A neveletlen ifjúság a haza jövőjének a legszomorúbb biztosítéka” 

Brunszvik Teréz 

Lapunk 1830. év december havának szilveszteri különszámából 

Brunszvik Teréz újra meglepte nőegyleti társnőit. 

A Budai Nőegylet alapítója – mint emlékszünk –, két esztendővel ezelőtt azzal teremtett 

városainkban új szokást, hogy a krisztinavárosi kisdedóvó intézetben egy úgynevezett 

„karácsonyfát” állított fel. E szokás aztán olyannyira elharapódzott közösségünkben, hogy 

állítólag már a fővédnökasszony, őfensége Mária Dorottya württembergi hercegnő is hódol az 

új divatnak. 

Ezúttal Terézia grófnő újra nagyot álmodott… terve, hogy úgy hinti tele honunkat 

kisdedóvóival, mint a decemberi havazás a budai hegyeket: álma, hogy szép hazánk hamarosan 

Isten kertjéhez hasonlítson. Így hát újabb és újabb városokban nyílnak kisdedóvók az 

Angyalkert mintájára, melyekben a tél leghidegebb hónapjaiban több tucatnyi szegény gyermek 

kap naponkénti ételt és törődést. 

Idestova harmadik esztendeje, hogy a grófnő önköltségből megnyitotta az első kisdedóvót, 

az Angyalkertet, édesanyja budai kastélyában. E kisdedóvónak az első időkben még csak 

negyven gyermek befogadására volt lehetősége, és leginkább előiskolaként működött. Ezen 

intézményben elsősorban a szegényebb családok gyermekeinek oktatása a fő szándék. Az 

érdeklődés olyan nagy volt, hogy már az első napokban el kellett utasítani a jelentkezők egy 

részét. 

 
1828. június elsején nyílt meg az első kisdedóvó szép honunkban 



Az oktatás német nyelven folyik, a gyermekeket a beszéd- és értelemgyakorlatokra, és 

legfőképpen vallásos erkölcsre és illemre nevelik, és már két éves kortól várják a főként 

dolgozó családokból származó apró növendékeket, egészen öt esztendős korig. Az Angyalkert 

első alkalmazottja egy férfi, Kern Máté kisdedóvó volt. 

A kisgyermekek felkarolása hamarosan széleskörű figyelmet vonzott, több hírlapíró 

társunk mellett hazánk jeles személyiségei is érdeklődve fordultak Terézia grófnő 

tevékenységéhez. Egy ilyen beszélgetésben fogalmazódott meg a kisdedóvó egyik fő célja és 

egyben értéke: „... azzal a céllal, hogy a lehető leghamarabb távol tartsuk őket az utcáktól, a 

tétlenségtől és a ragályos rossz példától” – így nyilatkozott az alapító Széchenyi Istvánnak. 

Brunszvik Teréz azonban nemcsak azért számít rendkívül újítónak, mert a gyengébb nem 

képviselőjeként alkot valami egészen rendhagyót, mert gyermekek tömegeit teheti talán egy 

magasabb létforma felé érdekeltté, hanem mert intézménye az első kisdedóvó az egész 

impérium területén. A díjakat a családok anyagi helyzetéhez igazítják, habár a fenntartás terhét 

a főrangú hölgyek vették magukra. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a grófnő és támogatói hasonló intézményeket nyitottak 

Pest-Buda területén. De a kisdedóvó alapítója nem tervezi itt megállni, óriási az érdeklődés, az 

ötlete befutni látszik. Pesten is tovább örökíti munkáját és itt már magyar nyelven bővítik a 

nebulók tudását és folyik educatiójuk, és az írás-olvasás mellett a számolás alapműveleteinek 

elsajátítására is lehetőséget adnak a tanító pedagógusok. 

A kiművelési metódusok pedig rendkívül újítónak 

tűnnek. Az előző lapszámunkban mi is beszámoltunk a 

nagy sajtóvitát keltő Pestalozzi-módszerről. A grófnő 

személyesen is megismerte a megosztó pedagógust. 

Ismeretsége a nemrég elhunyt Pestalozzival, a 

neveléstudomány európai hírű újítójával csaknem két 

évtizedes távlatra nyúlik vissza. Hogy megértsük, mi miatt 

kerekedett honunkban is vita a módszereiről, úgy 

gondoljuk fontos ismerni, hogy mit is vallott élete végéig 

a svájci „gondolat óriása”.  

Pestalozzi nevelési elveit roppant érdekesnek és 

ideálisnak találta Terézia grófnő, mert a helvéciai 

professzor nem kis felnőtteknek tekintette a gyermekeket, 

ellenben felismerte: e gyermekecskék még nem felnőttek, 

 
Anna és Johann Pestalozzi  

a gyermekek között  

(fametszet 1882-ből) 



máshogyan értenek és szólnak, így hozzájuk alkalmazkodva kell a nevelést, oktatást folytatni, 

nagy súlyt helyezve az erkölcsi nevelésre. Nagy valószerűséggel Pestalozzi volt az, ki az 

Angyalkert alapítójának figyelmét is a szegényebb családok felé irányította, nem téve 

különbséget a gyerekek közt származásuk miatt. A helvét tudós elképzelései szerint az emberi 

lélekben eleve benne rejlenek az erők és ösztönök, csak kifejlődésükről kell gondoskodni. „Az 

emberi tudás igazi alapja a természet szemlélete, mert ez az emberi megismerés egyetlen 

alapja.” Vallotta, hogy még a gyengeelméjűben is megvannak a feltételek bizonyos fejlődésre, 

s erők, amelyek megfelelő képzéssel elégségesek emberhez méltó élet fenntartására. 

Elmondások szerint főként Pestalozzi nézetei és Joseph Wertheimer osztrák szakember 

intenciói ösztönözték ez irányba, hogy ne féljen e téren változásokat végbe vinni. Terézia 

grófnő egyetért a professzorral és fontosnak tartja a gyermekek korához illő tanítását ezért 

kezdett el gondolkodni azon, hogy miként lehetne megoldani a kisdedek oktatásának ügyét.  

És hogy milyen egy tökéletes tanító? A grófnő pontosan, a teljesség igényével fogalmazta 

meg, mit jelent ez számára, milyen elvárásokat támaszt a kisdedóvók és iskolái alkalmazottai 

felé. Elmondása szerint ,,A tanító viselkedésének finomnak, kifogástalannak és nemesnek kell 

lennie; csak így lehet gyermekeket nevelni és képezni.” Az intézet célja pedig nem a tudás, 

hanem az erkölcsiség örökítése a gyermekekben. Írásaiban megfogalmazza, hogy a nevelés az 

a varázseszköz, amelyet bármely ember fellelhet: tudomány és művészet, felelősségteljes 

feladat, egyszerre táplálás, vezetés és embernemesítés, „azon alap lerakása, amelyre az 

embernek majd építenie kell”.  

Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy a jövő felnőttjeinek oktatása jó úton halad és 

sok szülőnek jelent nagy megkönnyebbülést, hogy gyermekét bizonyosan jó környezetben 

tudhatja és biztosítja fejlődését és bizonyára az is, hogy amíg a gyermekek a kisdedóvóban 

tágítják ismereteiket, addig az édesanyáknak is több ideje jut más 

ellátandó feladataikra, még akkor is, ha naponta egy-egy órát a 

gyerekek között kell tölteni. Mert a grófnő különösen fontosnak 

tartja, hogy a szülők is szerepet kapjanak a kisdedóvók életében. 

Hogy mi is a célja Brunszvik Teréznek és társainak és milyen 

ambíciók vezetik őket tervük végrehajtása érdekében? Ennek is 

utánajártunk: nem állt meg a kisgyermekek nevelésénél, ipari 

iskolát nyitott Krisztinavárosban és cselédiskolát is alapított, sőt 

vidéken is nyitott hasonló intézeteket. Kampányba kezdett az 

ország modernizációjára törekvő reformerek körében, kisebb-

 
Honleányok a kisdedekért 



nagyobb sikerekkel járva. A grófnő továbbra is rendíthetetlennek látszik. Állítólag maga gróf 

Széchenyi István nem éppen segíti a reformernek számító nő szándékait, de Kossuth Lajos és 

Bezérdj István tiszteletes urak nem vetik el ideáit. 

A kisdedóvó működését jelenleg a grófnő bőkezűsége és az adományokból befolyt pénz 

biztosítja. A Pesti Jótékony Nőegylet és a Budai Nőegylet továbbra is várja jót tenni vágyó 

főrangú dámák, köznemesi hölgyek és polgárasszonyok jelentkezését. A Nőegylet - amint 

tudjuk - nagy segítségére volt hazánknak az ínséges időkben. Ők az asszonyi jószándék 

megtestesítői. Az alapszabályokat az érdeklődők megtalálják előző lapszámunkban. 

 

FIGYELEM! 

A NŐEGYLET ZENÉS MULATSÁGOT HIRDET A BRUNSZVIK-KASTÉLYBAN!  

A BÁL FEBRUÁR HAVÁNAK ELSŐ SZERDÁJÁN KERÜL MEGRENDEZÉSRE 

ADOMÁNYGYŰJTÉS ÉS SZÓRAKOZÁS INDÍTÉKÁBÓL.  

SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐ HÖLGYET! 

 

“A szeretet az élet; az élet gyökere. Aki nem szeret, nem is él.” 
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