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A 125 éves győri Magyar Királyi 
Állami

Tanítónőképző Intézet első 
igazgatója: Kasztner Janka

Kasztner Janka 1850. június 8-án a Nyitra megyei Ladoméren született. 
A  8  gyermekes  édesapa  gazdatiszt,  aki  különös  gondot  fordított 
elsőszülött leánygyermeke neveltetésére. Ladoméren csak tót tannyelvű 
iskola  volt,  ezért  Jankát  11  éves  korától  Győrben,  a  jó  nevű  Zalud 
Antonia-féle magánnevelő intézetben taníttatta. 
Az intézet vezetője ritka műveltségű külföldi hölgy volt, aki Kasztner 
Janka  tehetségét  felismerve,  szorgalmát,  törekvését  értékelve  külön 
foglalkozott az érdeklődő, segítőkész fiatal diáklánnyal.
A nevelőintézetben eltöltött 3 év után Kasztner Janka hazatért a szülői 
házba  édesanyja  segítségére  a  háztartásban,  illetve  a  testvérek 
nevelésében.

Nem telt el egy év, a családfő elvesztette állását, s Kasztner Janka „nevelőnőjéhez” fordult tanácsért. 
Zalud Antónia ekkor Kasztner Jankát meghívta segédtanítónőnek intézetébe, rábízta a két alsó osztály 
tanítását, valamint a bentlakók fölötti felügyeletet.

A 15 éves „tanítónő” tudta, hogy a pályán csak úgy maradhat, ha oklevelet szerez. Öt évig dolgozott 
Zalud  Antónia  intézetében,  s  megtakarított  pénzével  jelentkezett  a  budai  állami  tanítónőképző-
intézetbe. Rokona, Xantus János mutatta be a képző igazgatónőjének, Zirzen Jankának, aki nevelője, 
mestere, példaképe lett Kasztner Jankának. (L. Kasztner 1897.)

Az igazgatónő a személyes elbeszélgetés után a képesítő vizsgálat teljesítését ajánlotta fel a művelt, 
gyakorló tanítónőjelölt Kasztner Jankának. Kasztner Janka azonban tanulni szeretett volna, így 1871. 
őszén  a  tanítónőképző  intézet  harmadéves  növendékei  közé  nyert  felvételt  „államköltségen”, 
bentlakónak. Az intézetben az elemi képesítő vizsgálat után elvégezte a polgári tanítóképző kétéves 
tanfolyamát a nyelv- és történettudományi szakcsoport specializációval.

Tanulmányai mellett az utolsó évben ellátta a „segédtanítónői” feladatokat is.  Az irodai munkák 
elvégzésében, a betegek ápolásában segített az igazgatónőnek. 1873-ban kolera ütötte fel fejét az intézet 
növendékei között, a példás ápolásért Kasztner Janka miniszteri dicséretben részesült.

Hasonlóan példás teljesítménye volt a tanulmányi munkában is. 1872-ben Zichy Antal budapesti 
tanfelügyelő „néhány aranyból álló pályadíjat tűzött ki” a következő témában: „Melyek a nőnevelésnek 
hazánkban  mutatkozó  főbb  hiányai?”  Pályázatot  csak  a  tanítónőképezde harmadéves  növendékei 
nyújthattak be. A beérkezett 16 pályázatból az első díjat Kasztner Janka nyerte el.

A tanulmányok befejezése után Zirzen Janka igazgatónő felkínálta a segédtanítónői állást Kasztner 
Jankának,  de  ezzel  egyidejűleg  az  ipolysági  polgári  leányiskola  vezetését  is  felajánlották  számára. 



Kasztner Janka az utóbbit választotta, ahol az iskola megteremtése és megkedveltetése volt a feladata. 
Sikerességét több tény is bizonyítja. Egyrészt a bizalom a fiatal igazgatónő iránt Ipolyságon, ugyanis a 
vezetése alatt álló polgári iskolába adta tanulni lányát Mailáth István, Bors megye főispánja, másrészt, 
hogy  egy  év  múlva  a  25  éves  Kasztner  Jankát  az  1875-ben  életrehívott  Győri  M.  Kir.  Állami 
Tanítónőképző Intézet igazgatásával bízta meg a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. 

Zirzen Janka igazgatónő biztatására elfogadta a kinevezést, s 1875. őszén, október 20-án megkezdte 
igazgatói munkáját 40 fiatal leánynövendékkel, kik közül 20-an bentlakók voltak.

Kasztner Janka tanította a „legfontosabb tárgyakat”, a neveléstant és a magyar nyelvtant. Tanügyi 
ismereteit tanulmányutakkal is gyarapította, 1877 nyarán például Felső-Olaszországban.

Kasztner  Janka  iskolateremtő  tevékenységét  igazgatási  munkájával,  pedagógiai  és  közéleti 
tevékenységével jellemezhetjük.

Iskolateremtő volt a szó nemes értelmében, szolgálta a népiskoláztatás, s a nőnevelés ügyét. Heti 16 
órában  tanított,  látogatta  a  kollégák  óráit;  pontos  kimutatásokat  vezetett  az  intézmény  állagáról, 
felszereltségéről; személyes kapcsolatot tartott a növendékekkel és szüleikkel; ellenőrizte és értékelte a 
tanítás  tartalmát,  rendjét  a  tanítónőképzőben és  a  gyakorlóiskolában;  s  vezetése  alatt  újjászületett  a 
tanítónőképző épületegyüttese és kertje.

Győri tartózkodása alatt Kasztner Janka közel 300 tanítónőt bocsátott útjára, akiknek az igazgatónő 
tevékenysége  példa,  az  intézmény  házirendje,  a  tanítási  követelmények  pedig  szilárd  értékrend  volt 
pályájuk során az életvezetéshez. Méltán nevezték a magyar nőnevelés jeles személyiségének. Pedagógiai 
írásai a „Nemzeti Nőnevelésben” és a „Győri Tanügyi Értesítőben” jelentek meg.

Kasztner  Janka  igazgatónő aktívan  kapcsolódott  be  Győr  város  tanügyi  életének  mozgalmaiba. 
Tevékenyen  közreműködött  a  tanítók  számára  rendezett  magyar  nyelvi  tanfolyamokon, 
tanszerkiállításokon,  a  Győr  városi  és  vidéki  tanítógyűléseken.  Munkássága  eredményeként 
megválasztották  a  „Győrvidéki  tanító-egylet”  alelnökének,  s  a  győri  községi  polgári  leányiskola 
felügyelőségébe gondnoksági tagnak. Ez utóbbi tisztséget addig magyar tanítónő még nem töltötte be.

Kitüntetései nem voltak, de Trefort Ágoston miniszter, Gönczy Pál, Hanzély János, Buzogány Áron 
tisztviselők nyilvánosan kifejezték elismerésüket  Kasztner  Janka igazgatónő eredményes  munkájáért. 
Ezt  bizonyítja  az  a  tény  is,  hogy  Wlassich  Gyula  miniszter  az  1986-87-es  tanév  elején  áthelyezte 
Kasztner Janka igazgatónőt a kolozsvári tanítónőképzőbe az igazgatói feladatok ellátására, hogy érvényt 
szerezzen a rend és fegyelem törvényeinek, ahogy a miniszter írta „áthelyezem Önt, hogy orvosolja az intézet  
bajait és visszahódítsa az intézet számára a közönség megingott bizalmát.”(Sebestyénné 1888.)

A  búcsúzás  alkalmából  nem  az  ünnepeltnek  nyújtottak  át  ajándékot,  hanem  400  forintnyi 
alapítványt tettek a magyar tanítók országos árvaháza javára a győri állami tanítóképző intézetben.

Kasztner Janka munkásságát elődje, Zirzen Janka igazgatónő hitvallása vezérelte: „Aki csak annyit  

tesz, mint amennyi a kötelessége: az szolga!”
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