
ZlRZEN JANKA,
A MAGYAR TANÍTÓNŐKÉPZÉS ÚTTÖRŐJE

Lassanként már-már a jászberényiek
is elfeledték. A két világháború közötti
..császár nélküli Habsburg-restauráció"
s a fasizmus szántszándékkal tépdeste
k : a köztudatból a múlt század demo-
kratikus, népi-nemzeti örökségét. Elvá-
lasztották „népünket és értelmiségünket
nemzeti kultúránk gazdag örökségétől"
— s e hagyományoknak legfeljebb csak
a könyvtárak s a múzeumok lettek
menedékei. Hányan tudják, még a szű-
kebb haza, a szülőváros falai között is,
kinek a nevét őrzi Jászberényben a
Zirzen Janka utca?

De népünk nemcsak sorsát, élete me-
netének gondját, hanem a múlt alkotá-
sait, a műemlékeket, a könyvtárakat s a
múzeumokat is birtokába vette, s a holt
emlékekből elevenen ható hagyomá-
nyok lettek. A jászberényi Állami Ta-
nítónőképző néhány hét óta immár Zir-
zen Janka nevét viseli, s- az első magyar
nyelvű, világi s a férfiak képzésével
első ízben egyenértékű végzettséget biz-
tosító tanítónőképző igazgatónőjének éle-
te, munkássága felnövő tanítónőjelölt-
jeink útján áll ma már útjelző tábla-,
követendő példaként. A jászberényi kis-
iparos szülők gyermekének pedagógiai
életműve egész neveléstörténetünknek
vált haladó, buzdító s megbecsülendő
ha gyomány ává.

1824. május 18-án született. Atyját ko-
rán elveszíti (szénahordáskor érte bal-
eset; leesett a megrakott szekérről), —
néhány év múlva pedig édesanyját —

a kis város nagy tudású s a nép asszo-
nyainak életét, szenvedéseit oly jól is-
merő bábaasszonyt kíséri utolsó útjára
a berényi temetőbe. Még alig tizenhét
esztendős, amikorra teljesen árván ma-
rad. Az 1830-as évek legvégén nemcsak
nemesi birtok, de még valamiféle ar-
malis nemességnek szerény privilégi-
umai sem állottak mögötte.

Milyen „tőkével" rendelkezik hát
mégis e magános leányka a reformkor
nagy vállalkozásainak éveiben, a ma-
gyar kapitalizmus kialakuló szakaszá-
ban? Szegény családi hagyatéka egy
kevéske föld, és egy végével s két ki-
csiny ablakával az utcára néző családi
ház a Szép utcában. Ezenkívül tanul-
mányait, a kor fogalmai szerint, befe-
jezte. Hét éves korától Pesten s Egerben
tanult, anyja halála után tér csak haza.
Ekkorra már több nyelven beszél, ír
é& olvas. Jól ismeri Rousseau és Jean
Paul neveléstani munkáit, áttanulmá-
nyozta Széchenyi műveit, s Fáy András
nőnevelésügyi röpiratait. (A korabeli,
műveltnek számító nemesi lánykák ka-
landregényeket s legfeljebb almanach-
versikéket olvasgattak ez időben.) S a
tizenhét esztendős leányka elhatározza:
minden anyagi és szellemi energiáját a
nemzeti nőnevelés ügyének áldozza.

Szülővárosába 1840-ben tér haza, s a
s;:éputcai kis házacskában leánynevelő
intézetet nyit a magyar vidék kellős kö-
zepén. Talán nem is különös és vélet-
len, hanem egyenest törvényszerű, hogy
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éppen az a jellegzetes jász város, ahol
hazánkban még századunkban is éltek
az örökösödési .-jogszokásokban rideg,
törzsi hagyományok, melyek nem egy
esetben kizárták a vagyonjogból a nő-
ket, a múlt században két leányával
ajándékozta meg éppen születő nemze-
tének kultúráját. Déryné, a kis város
első patikusának vöröshajú leánykája
diadalra vitte a színpadon a magyar
nyelv ügyét, s néhány évtized múltával
ugyancsak e jász város bábaasszonyá-
nak árván hagyott leánykája felnöve-
kedvén vállalkozik előbb a nemzeti nő-
nevelés, majd pedig a „drága anyanyel-
ven" folyó tanítónőképzés háládatlanul
nehéz útját járni, s ezen az úton utat
törni.

Első magánvállalkozása nem sok si-
kerrel járt. 1844-ben súlyos anyagi gon-
dokkal küzdve zárja be az iskolája ka-
puit, s Egerbe megy házi nevelőnek. De
itt éri pedagógus munkájának első elis-
merése is. Szülővárosából egyszerű em-
berek, iparosok és más feltörekvő pol-
gáremberek, kézművesek keresik fel, s
visszahívják. Vállalják, hogy minden
anyagi segítséget megadnak a városban
létesítendő leányiskolának. (Az első vál-
lalkozás ugyanis csaknem minden csa-
ládi vagyonkát felemésztett.)

Nagy idők érlelődnek már ekkoriban.
Küzdelem folyik szerte az országban a
törvény előtti egyenlőségért. Legelő-
pörök mindenfelé. Vasútvonalat húznak
Pesttől Szolnokig, s Jászberényben a
Zirzen-intézetben igazi honleányok ne-
velődnek. Megnyílt itt is egy kicsinv
kapu a nép leányai előtt a tudomány
felé.

E jászberényi évekre esik Zirzen
Janka magánéletének is egyik jelentős
élménye: a társadalom korlátaiba ütkö-
ző szerelme. A vagyonos Elefánti-család
Erneszt nevű orvos-fiának nem enged-
ték meg a szülők, hogy feleségül vegye
a hon egyik legműveltebb leányát, a 23
esztendős, magas termetű, meleg bar-
naszemű nőpedagógust. Mert, hiába, ha
az országgyűlés konstatálta is a tör-
vény előtti egyenlőséget, a vagyoni kü-
lönbségek ennél is áthidalhatatlanab-
fcak.

A szabadságharc és a polgári forra-
dalom bukása Zirzen Janka jászberé-
nyi nevelőintézetének fejlődését is meg-
rekeszti. 1849. után Zirzen nem hajlandó
megnyitni iskolája kapuit, mivel „mű-
ködése terén nem egyeztethette össze
meggyőződéseivel a nemzetre erőszakolt
új szellemet". Visszavonul minden nyil-

vános pedagógiai szerepléstől, s Aradra
megy a Steinitzer-családhoz nevelőnő-
nek. Tizenhat esztendőt töltött el itt e
sajátos polgári radikális szelleműségú
il>arvállalkozó családja körében. Ö ma-
ga vallja később e családról: „egyéni-
ségem, gondolkodásom fejlődését, meg-
szilárdulását . . . nekik köszönhetem."
Közvetve a Steinitzer-család révén is-
merkedik meg Eötvös Józseffel is a
proviziórium éveiben. S később, amikor
Eötvös a kiegyezés után újra miniszter
lesz, 1869-ben, az 1868 âs közoktatás-
ügyi törvény beiktatása után (mely tör-
vény a magyar nyelvű, állami tanító-
nőképzők felállításáról is rendelkezik)
Zirzen Jankát kinevezik a budai, első
nyilvános, állami magyar nyelvű tanító-
nőképző igazgatójává. A napi sajtó s a
térsasági körök tartózkodva fogadják
az ismeretlen, vidéki nevelőnő állami
kinevezését. Zirzen azonban szembeszáll
az előítéletekkel, s kiváló nevelői és
szervező készségével hat esztendő alatt
híressé teszi a csalogányutcai tanítónő-
képzőt. Az ő nevéhez fűződik ezenkívül
az 1875-ben alapított, tanítónőképzésünk
történetében a múlt században messze
kiemelkedő VI. kerületi (sugárúti) kép-
ző s az Erzsébet leánynevelő intézet
állami alapításának kezdeményezése is.
Javaslatára indul meg Magyarországon
a polgári iskolai tanárnőképzés, s évti-
zedeken át igazgatója a sugárúti tani-
tónőképzőnek, polgári iskolai tanárnő-
képzőnek s leánynevelő iskolának. Ez a
több iskolatípust magábafoglaló tanin-
tézmény a pedagógusképzésnek valósá-
gos fellegvára lesz a maga sajátos, ta-
lán Eötvösnek ez időben már erősen
ellentmondásos, filantróp jellegű libera-
lizmusán is túlmutató demokratizmusá-
val. Mérsékelt, de határozott ellenpólus
a felső tízezrek nevelési igényeit szolgá-
ló Veres Pálné-, Beniczky Hermin-féle
leánynevelő intézettel szemben. A közös
értesítők adatai bizonyítják, hogy a Zir-
zen vezetése alatt álló képzőkben és in-
ternátusokban a növendékeknek sok-
szor felénél is többje tanult tandíjmen-
tesen, s élvezett térítés nélküli ellátást,
elhelyezkedést. Különösen a szegénysor-
sű és árva, magárahagyótt gyermekeket
támogatta, segítette minden erejével.
Kétségtelen, hogy a hazai kapitalizmus
egyre vadabb s egyre embertelenebb
világában e filantrópizmus, a nép so-
rából felkerülő szegénysorsú leánykák-
nak támogatása, segítése volt munkájá-
nak, progresszivitásának egyik fő erős-
sége, de ugyanakkor társadalomszemlé-
letének korlátja is. Hiszen a filantrópiz-
musnak ez a formája éppenséggel a
közoktatás kérdéseinek szélesebb alapú,
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a társadalmi harcok formájában való
felvetését, tisztázását gátolja, vagy aka-
dályozza meg. S jóllehet ez a magatar-
tás és világszemlélet rokon Eötvös li-
beralizmusával, Zirzen Janka életpályá-
ján még sincs olyan törés, mint Eötvös
életében tapasztalható. Későbbi mellőz-
tetése és önként vállalt visszahúzódása
Arany önérzetes, de végtelenül finom és
csendes reflexióihoz hasonlatos. Ami-
kor például az ún. tanári rangsoroláskor,
Ifi93-ban nem méltatták Zirzen Jankát
különösebb figyelemre, s nem sorolták
be a legrégebben szolgálatot teljesítő
igazgatók közé, s a jóval később kine-
vezettekkel jutott egy fokozatba, sőt a
férfiképzők igazgatóival szemben hatá-
rozott hátrányba került, ismerősei fel-
lebbezésre buzdították, ő azonban visz-
szautasít minden ilyen tanácsot. Több-
nek érzi magát, minthogy ilyen korri-
gálási kérelmekkel járuljon a minisz-
teriális nagyságokhoz,

A királynéról elnevezett Erzsébet
leánynevelő intézetet és tanítónőképzőt
mindenki, mintegy dacolva az államilag
, ajándékozott" elnevezéssel, Zirzen-inté-
zetnek nevezett. A kultuszkormányzat
pedig Eötvös és méginkább Trefort
halála után egyre szembetűnőbben
igyekezett népszerűségét és tekintélyét
elszigetelni. A nyolcvanas évek végétől
kezdődően már nern kérik ki Zirzen
Janka véleményét egy-egy tanügyigaz-
gatási, tantervi, vagy — mint Eötvös
idejében még nem egyszer szokásos
volt — a tanítónőképzés ügyét érintő
S/emélyi kérdésekben. Sőt a sugárúti
iskolában a tanítónőképzést utóbb már
lt: is állítják, s csak a polgári iskolai
tanárnőképzés és a vele kapcsolatos
gyakorló iskolai munkák folynak itt
tovább. Éppen a néppel legszorosabb
kapcsolatot jelentő pedagógusképzés
területét vették ki 'kezéből.

Talán sokszor észrevétlenül, némán,
cie szakadatlanul folyt már ekkor a
harc a kormányzat és a Zirzen-intézet
között. Az igazgatónő a végző növen-
dékeket az egyik esztendőben így, bú-
csúztatja: „El sem tudják képzelni,
mennyit kell a nép asszonyainak dol-
gozni és szenvedni... s ha kikerülnek
a/ életbe, tanuljanak és dolgozzanak
tovább s maradjanak nevelők s ne
csapjanak fel firkáló hölgyeknek. Az
iskolájukra nézve, ahová kerülnek, nem
az a fontos, hogy mit irkáinak, hanem
hogy mit dolgoznak annak érdekében."

S hogy. valóban néptanítónők nevelőd-
tek a Zirzen-intézetben, bizonyítja az is.
hogy a növendékek minden hívás, csá-
bítás ellenére is állami szolgálatba lép-
ve kívánják munkálkodásukat megkez-

deni, s nem vállalkozik egy sem, a
miniszter felhívása nyomán, házi neve-
lónőnek menni a társadalom felsőbb
köreibe.

A Zirzen vezetése alatt álló tanintéz-
mények elévülhetetlen érdeme, hogy
míg országos viszonylatban jellemző fo-
lyamatként megyén végbe az. hogy a
68-as közoktatási törvény paragrafusai
javarészben írott malasztok maradnak,
addig a Zirzen-intézetben a szociális
összetétel s a nevelés szelleme és célja
terén, sokszor az igazgatónő egyéni ak-
ciói révén, de messze túllépnek a 68-as
törvények lehetőségein, s az állami tan-
tervek szellemén.

Arany János sokra becsülte Zirzen
Janka nevelői munkásságát. Családi és
rokoni köréből, éppen az ő tanácsai
nyomán, több leány a Zirzen-intézetben
végezte tanulmányait, s maga a költő
is kedves, meleghangú dedikálással kül-
di el egyik akkoriban megjelenő ver-
seskötetét Zirzen Jankának. (Pedig vaj-
mi kevés embernek dedikált kötetet
Arany János, s egy „örökös császár és
király" sem volt elegendő ahhoz, hogy
tisztelettel írjon róla!)

A nagy magyar pedagógust nyugalom-
ba vonulása után mintegy ezerötszáz
volt növendéke kereste fel levelekkel,
üdvözlőlapokkal, híradással. Valameny-
nyien beszámolnak életükről, munká-
jukról. És Zirzen Janka érezhette a leg-
igazibb társadalmi elismerést, amelyet
csak az igazi pedagógusok érezhetnek,
s amely minden államilag ajándékozott
elismerésnél, kitüntetésnél is többet érő
s igazibb. Munkája, évtizedek oktatói
és nevelői munkássága tanítványainak
jellemében, lelkületében s munkájában
tovább él, tovább hat, s a nemzet szá-
mára nemzedékek hosszú sorában meg-
sokszorozódik.

Kiváló nevelői egyéniségére csaknem
minden ismerőse és tanítványa egybe-
hangzóan emlékezik. „Rendkívüli egyé-
niség volt, szuggesztív erő sugárzott be-
lőle egész környezetére. Tanítványaiban
és kartársaiban a buzgósága égett...
Gondolkodásának fegyelmezettsége és
kristálytiszta logikája volt egyik fő
erőssége. Csak olyan föladatot vállalt,
aminek megfelelhetett. Ezért érhetett
mindig célt" — olvashatjuk róla.

Tantestületében igazi közszellemet, a
fegyelmezettségre s az egymás mun-
kájának megbecsülésére alapuló egy-
séget tudott teremteni. (Igaz, Eötvös
idejében még volt rá alkalma, hogy
maga válogassa ki munkatársait!) Az



iskolát minden nap végigjárta, s a leg-
kisebb rendetlenségen is megakadt a
szeme. Semmit sem hagyott szó nélkül,
ha hibát talált. Nem volf közlékeny és
bizalmaskodó senkihez sem, gyűlölte a
fennhéj ázást, a felesleges szóbeszédet,
az önön-adminisztrálást. Tudatosan kö-
vetelt, az emberekkel — a növendékek-
kel és nevelőkkel szemben egyaránt, —
tervszerűen állította fel serkentő köve-
teléseit. Mindenkit becsült, megmásít-
hatatlanul becsült jelleméért és munká-
jáért. Szigorúsága a növendékekkel
szemben is nagy serkentő erőnek bizo-
nyult, de a szigorúság mélyén szerette
növendékeit „jóságos, meleg szeretettel
s ebből fakadt végtelen türelme is" egy-
szersmind. ,

Szavai a legmélyebben pislákoló lel-
kiismeretet is felszították. Az egyik
tanulószobában például az egyik napon,
minden régebbi figyelmeztetés, érvelés
után is, széjjelhajigálták a növendékek
a szemetet, a hulladék füzetlapokat.
Zirzen Janka benyit a szobába, látja a
rendetlenséget, de nem szól egy szót
sem. Csak megcsóválja a fejét s lehajol.
Kezdi összeszedni a papírhulladékot.
Egyszerre többen is ugranak most már
segítem.

— Csak hagyják, fiaim, — mondja —
ha így haladunk, úgyis nemsokára ok-
leveles papírszedőnő válik belőlem itt
maguk mellett... •— s már megyén is
tovább a másik terembe.

De még azon nap este, vacsora után
mosolyogva, szeretettel beszélget el a
megszégyenítettekkel.

Nevelői munkájában a tudatosság és
a tervszerűség csaknem észrevétlenül,
de minden cselekedetét áthatóan volt
jelen. Minden tettét, rendelkezését sa-
játos életbölcsesség irányította. Növen-
dékeinek jellemét, otthoni életkörülmé-
nyeit teljes alapossággal ismerte. Ha
messzi vidékről érkeztek szülők vagy
rokonok, s nem éppen a hivatalos vagy
a társasági körökben szokásos időben
kívántak véle szót váltani, mindenkor
készséggel állt rendelkezésükre. „Modo-
rában semmi erőltetettség. üres forma-
ság. Mindig a szíve szerint bánt az em-
berekkel." Volt rá eset, hogy a késő esti
órákban zavarták távoli vidékről érke-
zó vagy éppen útnak induló szülők, s a

végkimerültségig fáradtnak kellett m&
lennie, ha nem ragadott meg egy-eg!
ilyen alkalmat is, hogy megismerked-
jék a gyerekek szüleivel, rokonaival.
Mindezt a nevelői munka szerves ré-
szének tartotta.

Tudatosan, tettei mélyén rejlő bizonyos-
sággal, optimizmussal kutatta növendé-
kei lelkében a jó tulajdonságokat, de
.,ritkán dicsért és soha, soha senkinek
sem hízelgett." Növendékeiben is igye-
kezett az őszinteség és becsületesség
érzését kifejleszteni. Ügy érezte, ebből
az egész nemzetnek lesz haszna; a le-
endő pedagógusoknak s a leendő család-
anyáknak egyaránt kiválóan csiszolt
jellemekkel kell nemzedékeket nevel-
niök. Egyszer az egyik kisleány a folyo-
són, melyek festését éppen azon a hé-
ten fejezték be, elejtette a tintásüveget
s a még festékszagú falon nagy-nagy
lila folt éktelenkedett. Ebéd után járta
már az idő, csaknem mindenki az udva-
ron, senki sem látta a történteket.

S a leány, bár torkában dobogott a
szíve, összeszedte a földrehullott köny-
veket, s félénkségét legyőzve első út-
jával az igazgatónőhöz, Janka nénihez
ment, s jelentette a kárt, melyet ügyet-
lenségével okozott.

Mert bizony a Zirzen-intézetben Zir-
zon Janka keze nyomán olyan sajátos
jellemnevelés folyt, hogy a növendékek
lelkületében valami sajátos kölcsönha-
tásban együtt és egyszerre fejlődött az
önbizalom, az öntudat, valamint a szor-
galom és szerénység. Mint ahogyan
másként nem- is lehetséges.

Zirzen Janka élete, pedagógiai élet-
műve példa lehet minden nevelő szá-
mára. A nép soraiból nagy útra vállal-
kozó, s egész életében a népoktatás és
a tanítónőképzés útját járó pedagógus
életének, nevelői munkásságának példá-
ját hagyta reánk, utódokra. Ma már
az országban két tanítónőképző (a bu-
dapesti II. kerületi s a jászberényi)
hirdeti nevével emlékezetét. Egy nagy
magyar pedagógusnak emlékezetét, aki
egész életében mindvégig, igaz ember
volt; igazi pedagógus.

Császtvai István
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