
Nők a nevelésért - Brunszvik Teréz már nem egyedül harcol 

1846 szeptembere különleges hónap volt a magyar oktatásügy iránt érdeklődőknek, hiszen 

két nőnevelő intézmény is megnyitotta kapuit. Lassan véget ér az első tanév, ennek apropóján 

magazinunk olvasóinak bemutatjuk a hölgyeket, akik osztják a „legnagyobb magyar” nézeteit, 

miszerint nemzetünk ereje a műveltségben van, és a felemelkedésükhöz a „szebbik nem” és a 

kisgyermekek okításával kívánnak hozzájárulni.  

Bencsik József 1818-ban még le merte írni, hogy „Hallgatva szép az aszszony”, de korunk 

reformeszméi az ilyen avítt nézeteket elvetik. Fáy András több művében nőnevelő intézetekről, 

nőnevelő rendszerekről elmélkedik, híres magyar költőnk, Döbrentei Gábor is több művet írt a 

kis diákfiúk és diáklányok számára. Napjainkban már országszerte elterjedt a modern 

nőeszmény, miszerint egy asszony férjének műveltségben is méltó társa, gyermekeinek széles 

látókörű nevelője (gondoljunk csak a nemrég elhunyt Bezerédj Amáliára) és szívén viseli a 

reformok ügyét, hazánk felemelkedését is. Az ilyen honleányokat a következő bátor hölgyek 

nevelik hazánkban. 

Legelső közülük Brunszvik 

Teréz, a magyarországi nevelés 

úttörő alakja. Nemesi családból 

származik, keresztanyja Mária 

Terézia volt. Magasan művelt 

hölgyként utazgatott Európában, 

ekkor látott pedagógiai 

intézményeket, amelyek a 

gyermekkori nevelés fontosságát 

hangsúlyozták, sőt a híres 

pedagógussal, Pestalozzival is 

megismerkedett. Ezek akkora 

hatást gyakoroltak rá, hogy úgy döntött Magyarországon is szeretné elterjeszteni az óvodákat, 

így 1828-ban létrehozta az első óvodát. Jelentőségét mutatja, hogy nemcsak Magyarországon, 

hanem az egész Habsburg Birodalomban ez volt az első ilyen intézmény. Az intézmények 

egyre  csak gyarapodtak,  és nemcsak itthon, hanem külföldön is nyitott óvodákat. Ezen 

intézményekben a gyerekek írni, olvasni tanulnak, megismerkedhetnek a pénzzel, a biológiával 
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és a grammatikával is. Teréz ipari iskolákat is nyitott, hogy az óvodát elvégzett gyerekeknek 

legyen lehetőségük továbbtanulni.  

Brunszvik Teréz intézményeiben németül folyt a tanítás, hiszen maga is német anyanyelvű. 

Kossuthnak és Wesselényinek nem tetszett az oktatás nyelve, elengedhetetlennek tartották, 

hogy már egészen kicsi kortól kezdve magyar nyelven, a magyar nemzet javulására tanítsák a 

gyerekeket. Ennek a vitának a végén 1830-ban feloszlatták Brunszvik Teréz  egyesületét, és 

óvodáit a Jótékony Nőegyletre bízták. De 1836-ban  Teréz alapított még egy egyesületet az 

óvodák elterjesztésére. A kisdedóvók létrehozása mellett sok más is fűződik az ő nevéhez, 

például ő állította fel az első magyarországi karácsonyfát.  Mindemellett remekül játszik 

hangszereken, szaval, verseket is ír – ám, ha Beethovenről kérdezzük, akihez állítólag gyengéd 

szálak fűzték, csak sejtelmesen mosolyog. 

Másodikként Karacs Terézt mutatjuk be. Az ő tevékenysége a nőnevelésben már most 

rendkívül jelentősnek mondható; elsőként látunk kezdeményezéseket a polgári származású 

leányok iskoláztatásának megkezdésére hazánkban. Apja Karacs Ferenc, rézmetsző, anyja 

Takács Éva, író volt, tőle nőjogi reformgondolatait örökölte. Teréz megismerhette Fáy Andrást, 

Kölcsey Ferencet, de Garay János, Vörösmarty és Kazinczy is vendégeskedett náluk. Az 

érdeklődő és szorgalmas ifjú hölgy nagy műveltségre tett szett. Apja halála után már ő vált a 

kenyérkeresővé; több folyóiratnak is dolgozott. Ekkor merült mélyebben bele a nőnevelés és az 

anyanyelvi oktatás 

témájába. Így ismerte 

meg Teleki Blankát is, 

azonban nézeteik nem 

voltak teljesen 

egyformák: a grófnővel 

ellentétben Karacs 

Teréz anyagilag 

mindenki számára 

elérhető oktatást képzel 

el. Álma megvalósult: a 

tavalyi év 

szeptemberében a miskolci református nőnevelő intézet megnyitotta kapuit. Ez egy alacsony 

tandíjakkal működő intézmény, ahol a lányok gyakorlati ismereteket - mint varrás és kézimunka 

- tanulnak és műveltséget szereznek. Eleinte egyedül oktatta a gyermekeket, de ma már négy 

Miskolc, a polgári nőnevelés fellegvára 



másik tanító van a segítségére. Az iskola elindítása több szempontból sem volt könnyű; Teréz 

teljesen szabad kezet kapott, de anyagilag nehézségekkel kellett szembenézniük. Már az első 

évben majdnem 70 fiatal lányt kezdett el tanítani, és számuk egyre nő: Karacs Teréz befektetett 

munkája megtérülni látszik. 

 

Végül következzék széki gróf Teleki Blanka a 

magyar nőnevelés másik úttörője, sőt a nők 

művelődési egyenjogúságának híve. Édesanyja 

nem más, mint Brunszvik Teréz grófnő húga. 

Nagynénje mintájára érdeklődik a nőnevelés iránt. 

Fiatal korában festészetet, szobrászatot tanult, 

mára azonban megtalálta a neki kedves 

foglalkozást. A tavalyi év őszén, 1846-ban főúri 

leánynevelő intézetet nyitott Pesten, ahol magyar 

nyelven folyik az oktatás. Az intézmény 8-12 éves 

leányok számára nyílt, célja a hazaszeretetre 

nevelni arisztokrata családok fiatal lánytagjait. 

Ezért a grófnő úgy véli, nincs szükség külföldi 

tanárokra, magyar tanárokkal és magyar nyelven folyik a tanítás. Az intézmény megnyitását 

követően sokan meghátráltak a magyar nyelvű oktatástól, maga Széchenyi „különcködésnek” 

tartotta. Az intézmény kiváló tanárai közé tartozik Vasvári Pál, aki történelmet illetve irodalmat 

tanít, Hanák János természettudós, végül Leövey Klára, a legkiválóbb nevelőnő hazánkban. Az 

intézményen belül kemény munka folyik, a grófnő művelt úri hölgyeket szeretne nevelni a kis 

leányokból. Jelenleg az intézménynek egy tanulója van, aki már kész úri hölgy és csodálja 

Teleki Blanka munkásságát és szenvedélyét a nőnevelés iránt. A grófnő nagyon várja az új 

diákokat, új intézkedéseket, szokásokat vezetett be nemrég az intézmény házirendjébe. Most, 

hogy lassan véget ér az első tanév, izgatottan várják, hogy több tanítvány is érkezzen ebbe a 

hiánypótló intézménybe, ahol honunk legjelesebb családjainak nőtagjait hazafias szellemben 

nevelik. 

 

 

Marastoni Jakab: Teleki Blanka 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9k_(telep%C3%BCl%C3%A9s)


A cikkhez tartozó lead a magazincímlapon:  

Korunkban forradalmi változások mennek végbe az oktatás és a pedagógia terén Európában. 

Magyarország sem kivétel, sőt a fiúk nevelése mellett már a kisgyermekek, polgári származású 

leányok és főúri hölgyek intézményes oktatására is van lehetőség. Cikkünkben Brunszvik Teréz 

grófnő, Teleki Blanka grófnő és Karacs Teréz úttörő munkásságát mutatjuk be. 
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