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„Mi nem szeretjük 
a nyilvánosságot”
A kolozsvári Református Leánygimnázium két világháború közti 
sajtóreprezentációja

1927. január 11-én a két legnagyobb kolozsvári napilap egyaránt címoldalon 
számol be egy pár nappal korábban történt eseményről: a kolozsvári Református 
Leánygimnázium új épületének felavatásáról. Mindkét (a korabeli sajtógyakorlat 
szerint a rendkívüli fontosságú eseményeket megillető, szokatlanul terjedelmes) 
összeállítás az eseményekről való beszámolót Makkai Sándor református püspök 
alakjához köti, ahogy bő félévvel korábban az alapkőletételről szóló híradást is. 
Mindez jelzi, hogy az iskola létrejöttének, felépítésének története a kortárs gon-

Rezumat (“Noi nu dorim publicitate”. Studiu de caz al reprezentării mediatice al Liceului Protestant de 
Fete din Cluj în perioada interbelică)

Fondarea Liceului Protestant de Fete din Cluj apare în urma unui lung proces de extinderea educaţiei de nivel mediu în 
rândul fetelor. După mai multe încercări eșuate, Liceul Protestant de Fete își începe activitatea educaţională abia în 1919, 
mutându-se în propria locaţie abia în 1927. Studiul prezintă modalităţile prin care procesul educaţional și participanţii acestuia 
(profesoare și eleve) apar în presa scrisă în perioada interbelică.
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Abstract  („We do not like publicity” Case study on the media representation of the Calvinist Gymnasium 
for Girls in the interwar period) The foundation of the Calvinist Gymnasium for Girls in Cluj Napoca appears as a fi nal 
moment in the long process of inclusion of girls in the circle of middle-level education that started in the second half of the 
19th century. After several attempts failed, mostly due to fi nancial constraints and/or the presence of WWI, the school began 
its activity in 1919, at fi rst, in the building of the Calvinist College for boys and then, in the newly built school of Calvinist 
Gymnasium for Girls, where teaching started at the beginning of 1927. My research focuses on the media presentation of 
the school, the educational process and its participants in the local printed press between 1926 and 1940. Through a highly 
gendered description of both the school’s everyday activities, and outstanding/ritual events (graduation exams, festive events 
etc.), the local press conveys the views of a still patriarchal society yet through the theme of education and modernization 
captures the emergence of the fi rst “proto-feminist” ideas.
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dolkodásban erőteljesen kötődik az éppen ekkor püspökké választott Makkai 
Sándor alakjához.1

Ugyanakkor mindkét lap szimbolikus jelentőségű eseményként jeleníti meg 
az iskolaavatást, mint olyan momentumot, amely a kisebbségi helyzetbe került 
magyar közösség magára találását jelképezi. „Ha a szükség nem hajtotta volna 
a reformátusokat, bizony kétséges, hogy állna-e ma e szép iskola” – utal vissza a 
jelen épületavatásig elvezető, tanügyi törvényeknek való megfelelés, diszkrimi-
natívnak érzett intézkedések, általános gazdasági nehézségek közt eltelt időszak 
küzdelmeire a Keleti Újság.2 Az Ellenzék pedig a közösségi összetartás, a háborút 
követő passzív rezisztencia időszakából való kilépés, progresszív, jövőépítő gesz-
tusként keretezi az új épület átadását. „Ezen az épületavatáson történt valami, 
ami sokkal több, mint felekezeti esemény: ékesszóló bizonyságtétele annak, hogy 
kábultságából felocsúdott népünk ráeszmélt, sorsát az új viszonyok közt egyedül 
biztosító önerejének jelentőségére.”3

Esettanulmányomban azt vizsgálom, hogyan jelenik meg a két világháború 
közti kolozsvári sajtóban a Református Leánygimnázium, illetve az ott zajló okta-
tás, és ehhez tágabban kapcsolódva a kisebbségi, felekezeti oktatás kérdése, illetve 
hogyan viszonyul ez a kép ahhoz, amit az iskola önmagáról mutatni kíván. Ehhez 
egyfelől az Ellenzék és a Keleti Újság 1926–1944 közötti lapszámait vizsgáltam 
elsősorban az Arcanum Digitheca anyagán, illetve az adott időszakban az iskola 
által csaknem évi rendszerességgel kiadott 14 évkönyvet, korabeli szóhasználattal 
„értesítőt”. 

Elöljáróban röviden felvázolom a magyar nőoktatás főbb irányvonalait, 
melynek tradíciója az általam vizsgált időszakban is alakította az iskolában zaj-
ló munkát, illetve ezzel összefüggésben az iskola történetét, helyenként röviden 
utalva arra a szabályozó keretre, amelynek az általam elemzett időszakban az is-
kolának meg kellett felelnie. 

1. „Elsősorban embert nevel…” Nőoktatás a századfordulós Kolozsvá-
ron

Noha a kolozsvári Református Leánygimnázium alapítási éve, 1919 egybe-
esik az első világháborúéval, a felsőbb szintű felekezeti/polgári nőoktatás szüksé-
gességének kérdése jóval korábban megjelent, és számos működő példát találunk 
rá a tizenkilencedik század utolsó évtizedeiben akár Kolozsváron is. Legfontosabb 
ezek közül a De Gerando Antonina személyéhez köthető, 1880-ban indult, előbb 
községi, majd az 1892/93 tanévtől kezdődően állami felsőbb leányiskola. Noha 
az igazgatónő vigyázott arra, hogy az iskolának ne legyen felekezeties jellege, 
„az intézetben a vallásórákon kívül semmilyen más valláshoz köthető tevékeny-
ség nem történt, még karácsonyi vagy húsvéti ünnepségről sem kapunk hírt”,4 a 
„Dezserandó” és az ott zajló nevelés mégis a mintegy negyven évvel később in-
duló Református Leánygimnázium szellemi előképének tekinthető. Mindez rész-
ben az erdélyi református arisztokrácia és értelmiség körébe tartozó De Gerando 
Antonina rendkívül jelentős munkásságának lenyomata, részben pedig az állami 
leányiskola neveltjeiből, vonzásköréből kikerülő, utóbb a Református Leánygim-
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názium meghatározó tanárszemélyiségévé váló oktatók (pl. Biela Mária, Fazakas 
József) munkájának köszönhető, akik a Református Leánygimnázium első évei-
ben meghatározó szerepet játszhattak az új intézmény informális szervezeti kul-
túrájának kialakításában, hogy ott hagyományként, oktatási, közösségszervezési 
stb. mintaként tovább éljen Kolozsvár első felsőbb leányiskolájának szellemisége. 

A felsőbb leányiskolák a tizenkilencedik század második felében, a dualiz-
mus korában épültek ki a felsőbb társadalmi osztályok lánygyermekeinek tanítta-
tására, művelésére vonatkozó, egyre hangsúlyosabban megfogalmazott igénynek 
a kielégítésére. Szerkezetük, a tananyag tartalma, az általuk adott diploma értéke 
a következő évtizedek során gyakorta változott, jelentőségüket növelte, szerepük 
tisztázását pedig elősegítette az a perspektíva, amely 1895-ben megnyitotta a nők 
előtt is az egyes egyetemeken való tanulás lehetőségét. N. Szegvári Katalin sze-
rint ezek az iskolák kezdetben egy szűk társadalmi elitnek szánt, exkluzív intéz-
mények voltak, amely azonban a századfordulóra már szélesebb rétegek számára 
váltak elérhetővé. Ennek okát ő egyaránt látja a nőemancipációs törekvések ekkor 
már elég hangsúlyos felerősödésében és a vagyonosabb középosztály deklasszá-
lódásában, amely a műveltségi jogok terén így a pragmatikus szempontokat (női 
pénzkereseti lehetőség) elsődlegesnek tekintette.5 

A felsőbb leányiskolák tanítási nyelve a dualizmus korában kizárólag a ma-
gyar volt, összhangban az uralkodó, (nőkkel szemben) konzervatív nemzetépítő 
szemlélettel, amely a nőnevelést elsősorban a „jó magyar anya és háziasszony” 
szerepkör minél igényesebb betöltésére való felkészítésben látta, biológiai repro-
dukciós és kulturális szerepet szánva a nőknek a nemzetépítésben.6

Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a korabeli felfogásban 
a közélet és a családi/magánszféra szembenállásában a nők szervezésére bízott, 
általuk működtetett családi szféra hivatott képviselni az erényességet, szeretetet, 
így egyfajta etikai normát is jelentett. Az etikus, erényes értékmodell átadásában, 
a támogató családi szféra megteremtésében és működtetésében kulcsszerepet ját-
szó nők ily módon a közéleti szférában szerepet vállaló fér   karrierjének alakulá-
sában is jelentősebb szerepet játszhattak, mint ahogy azt az „anya és háziasszony” 
megnevezésből ma sejteni véljük.7 

A kolozsvári középfokú lánynevelést megszervező munkája, három évtize-
des iskolaigazgatói tevékenysége során De Gerando Antonina nézetei a nőoktatás 
kereteiről változtak, míg a kezdetekben a felsőbb leányiskolákat gondolta a kö-
zépfokú oktatás alapintézményeinek, később egyértelműen a leánygimnáziumok 
mellett foglalt állást. Wlassich Gyula akkori vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 1896-ban felterjesztett reformjavaslatában kifejtette: „Tagadhatatlan tény, 
hogy a nőnek épp úgy van szüksége liberális, önzetlen középoktatásra, minden 
civilizált államban, mint a fér  nak. Azaz oly fejlesztésre, a mely nem szakpályára 
képesít, hanem elsősorban embert, értelmes, művelt lényt, polgárt – jó honleányt, 
derék családtagot, anyát – nevel. […] a mi női középoktatásunk nem középok-
tatás a jelenlegi felsőbb leányiskolákban.”8 Amikor „valódi” középfokú oktatást 
követelt a lányok számára, De Gerando azon a gimnáziumi szintű műveltséget 
és az egyre elterjedtebbé váló munkavállalásához szükséges felkészítését értette a 
lányok számára, miközben az uralkodó diskurzus szellemében maga is hangsú-
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lyozta a nők természetes szerepének, vagyis a családi életben betöltött munkának 
fontosságát. 

Noha a ma Apáczai Csere János nevét viselő állami líceum gyökerei akár a 
17. századig is visszavezethetőek,9 református leánygimnázium létrehozását csak 
1898-ban határozta el az Erdélyi Református Egyházkerület, ám a terv megvaló-
sítása csak 1914 után kapott nagyobb lendületet a reformáció 400. évfordulójára 
készülve, melyet többek közt új református intézmények létesítésével kívántak 
megünnepelni. Az időközben zajló első világháború azonban jelentősen megne-
hezítette az intézményépítéshez szükséges anyagi és infrastrukturális háttér lét-
rehozását, így végül már új, román fennhatóság alatt, 1919 szeptemberében indult 
a Kolozsvári Református Leánygimnáziumban az oktatás. Maga az intézmény 
azonban előbb létezett szellemi-eszmei formában, mint  zikaiban, hiszen még 
csaknem egy évtizeden keresztül az oktatás saját épület híján a Református Fiú-
gimnázium termeiben zajlott, a koedukáció elkerülése végett a délutáni órákban. 

Miután a tankerületi főigazgató engedélyezte az iskola működését, a Közok-
tatási Minisztérium 5740/1921 számú rendelkezése alapján az iskola az 1919/1920 
és 1920/1921-es tanévre nyilvánossági jogot kapott, amelyet aztán éppen a saját 
épület hiánya miatt 1921-ben felfüggesztettek. Ez egyebek mellett azt is jelentette, 
hogy az iskola növendékeit évről évre egy állami bizottság vizsgáztatta. (Ezek a 
vizsgák, különösen az érettségi ekkor igen érzékeny témának számítottak, a köz-
vélemény a kisebbségi helyzetbe került magyarságot sújtó diszkriminatív intéz-
kedések keretében értelmezte őket, többnyire ebbe az értelmezési keretbe illesztve 
számolnak be róluk a korabeli nyilvánosság formálásában fontos szerepet betöltő 
helyi lapok is.)10

Az iskola nyilvánossági jogának visszaszerzése érdekében kerül sor aztán 
a kolozsvári egyházközség telkén, jelentős társadalmi összefogással, közadako-
zással megvalósult épület felhúzására 1926 májusa és 1927 januárja között. Nem 
véletlen tehát, hogy a korabeli köztudatban a sikeres kisebbségi érdekérvényesítés 
példájaként jelenhetett meg egy iskolaépület alapkőletétele vagy avatása. 

Az iskola 1928-ban nyerte vissza nyilvánossági jogát (a közoktatásügyi mi-
niszter a magánoktatási törvény 62. §-a értelmében az Állandó Tanács 633/1928. 
sz. javaslatára megadta a leány-főgimnáziumnak a működési engedélyt nyilvá-
nossági joggal, melyet a Hivatalos Lap 1928. május 6-án megjelent számában 
közölt), és Református Leánygimnázium az 1948-as tanügyi reformig az Erdélyi 
Egyházkerület tulajdonában maradt, amikor is a 175-ös Dekrétum kimondta az 
iskolák államosítását (Monitorul O  cial, 1948. augusztus 3.).

Az alapítás és az államosítás közt eltelt csaknem három évtized során éven-
te 300-500 lány tanult itt, ebből kb. 400 lány érettségizett. A lányok 60-70%-a 
református vallású volt, 20% izraelita, a többi pedig evangélikus, unitárius vagy 
katolikus. Az 1926–1948 közötti periódusban a tanulók létszáma 273 (1929–1930) 
és 598 (1946–1947) között változott. A tanulók lakhely szerinti származása sze-
rint átlagosan 30-35% vidéki tanuló volt, az 1929–1931 közötti periódusban ez 
akár az 50%-ot is eléri. A vidéki tanulók 60%-át a Református Szeretetházban 
helyezték el. Társadalmi összetétel szempontjából a református leánygimnázium 
diákjainak többsége iparos-, kereskedő-, tanár/tanító- vagy papcsaládból szárma-
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zott, a vidéki tanulók több mint fele református pap- vagy tanítócsaládok leánya, 
az ország minden részéből, hiszen ebben az időszakban ez az iskola volt Erdély 
egyetlen református leánygimnáziuma.11 

A továbbiakban azt a képet elemzem, amely az iskola évi rendszerességgel 
kiadott értesítőiből egyfelől az intézet életéről és működési elveiről, másfelől a 
lánynevelésről, a nők társadalomban betöltött szerepéről körvonalazódik. 

2. „Itt lakik-e Loránt  y Zsuzsanna unokája”: iskolai élet az értesítők 
tükrében 

Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Leánygimnáziumának 14 ér-
tesítője jelent meg 1927-28-as tanévtől az 1943-44 es tanévig, rögzítve az iskola 
életében jelentősnek ítélt eseményeket. 

Az 1940-41-es tanévre vonatkozó (tehát már az Észak-Erdélyt Magyar-
országhoz csatoló második bécsi döntés után kiadott) értesítőig az évkönyvek 
kétnyelvűek (román-magyar), címlapukon szerepel az összeállító neve. Mivel az 
évkönyv összeállítása a mindenkori intézményigazgató feladatai közé tartozott, 
1928–39 közt ezt a munkát tehát özv. Báthory Józsefné igazgatónő végezte, az 
1940-41-es kiadást „az Igazgatóság” szignálja (minden bizonnyal Székely János 
igazgatóhelyettes, vallástanár munkája, ahogy az 1941-42-es, immár szignált év-
könyv is), míg a két utolsó, 1942-43-as, illetve 1943-44-es évre szóló évkönyveket 
Kovács Margit igazgatónő szerkeszti. 

Az 1945-től bevezetett szigorú cenzúra és a háborút követő zűrzavaros 
időszak egyetlen kolozsvári felekezeti iskolában sem tette lehetővé évkönyvek 
megjelentetését, noha „lelkiismeretes igazgatók” által mégis megszerkesztett ki-
adványok levéltárban megőrződtek, ezek közt nem található a Református Leány-
gimnázium értesítője.12 

Az iskolai értesítők szerkezete a vizsgált periódusban nagyjából változatlan: 
az intézmény vezetője által jegyzett összefoglaló beszámolóval indítanak az előző 
tanév legfontosabbnak ítélt eseményeiről, tanulságairól, amelyet az iskolát érintő 
statisztikai összeállítások követnek, amelyek az alábbi témákban nyújtanak eliga-
zítást: az iskola vezetősége, a tanulók névsora, tanulmányi előmeneteleik átlaga, 
a tanulók felekezeti hovatartozását, lakhelyi, szülők foglalkozása szerinti meg-
oszlását kimutató statisztikák, az iskola oktatóinak és segédszemélyzetének jegy-
zéke, az egyes tantárgyak heti óraszáma. Minden egyes évkönyv külön kitér az 
előző tanévi érettségi vizsga eredményeire, közlik, hogy az iskola végzősei közül 
hányan jelentkeztek érettségire, s közülük hányan tették le a nyári vagy az őszi 
vizsgaidőszakban a döntő fontosságú vizsgát. Az 1930-31-es értesítő közöl először 
iskolatörténetet, amely későbbi évkönyvekben újra megjelenik változtatás nélkül. 
A két és fél oldalas, aláíratlan iskolatörténet fókuszában a Református Egyház 
iskolafenntartói tevékenysége áll, mégpedig érdekes módon nem a közelmúlt 
eseményei (oktatás a Református Gimnázium termeiben, az önálló épülethez ju-
táshoz vezető munkafolyamatok), hanem elsősorban a tervezés fázisa, különös 
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tekintettel a leánygimnázium tervét szorgalmazó Kenessey Béla munkásságára, 
akitől 1911-es pásztorlevelének retorikai kérdését idézi a névtelenségbe burkolózó 
szerző (valószínűleg az iskola igazgatónője, özv. Báthory Józsefné): „Itt lakik-e 
Loránt  y Zsuzsánna unokája?”13

Az 1919 utáni időszakról, vagyis az iskola tulajdonképpeni működéséről, fel-
épüléséről vagy arról, hogy 1929-ben új szárnnyal bővült, mindössze három rövid 
bekezdés szól, pár lényegre törő mondat arról, hogy az iskola „tanterve, órarendje, 
egész adminisztrációja teljesen az állam által előírt módon történik, nagy súlyt 
helyezvén ezen felül a kálvini értelemben vett protestáns szellem ápolására.” 

A következő évtől kezdődően megjelennek az évkönyvben az iskola egyes 
tanárainak tudományos, ismeretterjesztő írásai is (évkönyvenként egy írás). Ezek 
már nevesített szerzővel rendelkező írások, szerepük egyfelől az iskola tanári ka-
rának erudícióját jelezni, másfelől az intézmény hírnevét öregbíteni, ugyanakkor 
igényes, esszéisztikus stílusuknak, színes témaválasztásuknak köszönhetően old-
ják is valamelyest a meglehetősen adatcentrikus évkönyv formai szigorát. Első két 
évben ezek a fenntartó egyház iránti tiszteletet jelző írások Kenessey Béla, illetve 
Nagy Károly püspökök emlékezetéről (Székely János és Császár Károly tollából) 
majd Bartókról és Kodályról, Anne de Noailles kortárs francia költőről vagy a  -
zika tanításának jelentőségéről közöltek kisesszéket az iskola tanárnői (Czeglédy 
Emma, Telekiné Kovács Zsuzsanna, Vitályos Erzsébet). Ilyen kisszámú minta 
alapján nehéz lenne általános érvényű következtetéseket levonni, mégis úgy tű-
nik, hogy a lokálisan nagy presztízsű közéleti szereplők portréjának megrajzolá-
sát az iskola tekintélyes fér   tanárai, míg az (akkori) kortárs művészetben egy-egy 
kiemelkedő  gura munkásságának bemutatását, illetve a szűken vett didaktikai 
kérdések taglalását inkább az iskola női tanárai választották témaként.

Noha az iskolai évkönyvek elvileg az adott intézményben zajló iskolai élet 
összképét hivatottak megrajzolni, ideális olvasójuk nem annyira az iskola recens 
eseményeit ismerő kortárs, hanem holmi absztrakt utókor, aki előtt mintegy el-
számol a kiadványt szerkesztő, összeállító személy. Ugyanakkor az objektív ada-
tokra való összpontosítás mentesíti is az egyes összeállítások többnyire név nél-
kül maradó tanár-szerzőit az ítélkezés, vélemény-nyilvánítás s így adott esetben 
a közvetlen hivatalos vagy a közvélemény részéről érkező, közvetett szankciók 
terhe alól. Keveset tudunk hát meg ezekből az értesítőkből arról, hogyan gon-
dolkodtak a lánynevelésről, a lányok társadalomban betöltendő szerepéről, illetve 
saját tanári szerepükről az évkönyvek szerzői, ugyanakkor a rendkívül gazdag, 
statisztikai értékű összeállítások közé, éppen a közölt adatok értelmezésének 
szándékával mégis be-be kerül néhány szubjektív vélemény. 

Egyik legtöbb aggodalmat szülő kérdés a diákok egészségi állapota, illetve 
ezzel összefüggésben a hiányzások (korabeli szóhasználattal „mulasztások”) szá-
ma. Az alkalmanként végigsöprő in  uenza, skarlát stb. járványok mellett több 
évkönyvben is a diákok „általános testi gyengeségére” hívják fel a  gyelmet, ami-
ért elsősorban a (már akkoriban is) túlzsúfolt tanrendet hibáztatják. „… amióta a 
gyakorlati-kézügyességi tárgyak is bevezettettek a régi tantervbe és így a fejlődő 
gyermekek sokat ülnek és tartózkodnak zárt levegőben.”14 (A heti óraszám 35-39 
óra körül van ekkoriban a felső tagozaton.) 
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Az 1940-41-es tanévtől kezdődően gazdagabbá válik az értesítők diákéletre 
vonatkozó anyaga (elsősorban azért, mert ismét megkezdik tevékenységüket az 
1928-ban rendelettel megtiltott szakköri, diákköri tevékenységek), és ezzel kap-
csolatban a véleménykifejtő, sőt kritizáló megjegyzések száma is nő, ami magya-
rázható az összeállítást készítő igazgatók személyes preferenciáival, stílusával, de 
azzal is, hogy magyar állami fennhatóság alatt az évkönyv készítői kevésbé tartot-
tak az iskolai élet működését potenciálisan veszélyeztető intézkedésektől. 

A legtöbb kifogás itt már a diáklányok viselkedésével, normaszegő maga-
tartásával kapcsolatos, amelyért elsősorban nem is magukat a (kiskorú) diáko-
kat, hanem a normaszegésre (pl. hiányzásra) ösztönző közösségi elvárásokat, a 
korszellemet, illetve a szülői engedékenységet kárhoztatják. Ebben a megközelí-
tésben a Református Leánygimnázium növendékei két párhuzamos világban mo-
zognak: egyfelől ott van az átlátható iskolai rend, a maga világosan leszögezett, 
tanár- és diákfelügyelők által betartatott szabályaival, másfelől pedig az iskolán 
kívüli világ, a maga vonzóbb viselkedési normáival és lehetőségeivel. Hogy a ket-
tő mennyire nem kompatibilis, és noha az iskolai szabályzat a tanulók iskolán 
kívüli viselkedésére nézve is tartalmaz előírásokat, azokat mennyire nem tartják 
be, arra következtetni enged például az 1940-41-es tanévre vonatkozó értesítő, 
amely szokatlanul hosszan tárgyalja ezt a kérdést (az utókor nem kis örömére).

„Moziba és színházba engedélynélküli járás, a ruházkodásban szabatosság, 
a hajviseletnek feltűnő és diáklányoknál meg nem engedhető volta,  úkkal való 
csatangolás az utcákon: mind olyan dolgok, melyeket tiltanak az iskola rendsza-
bályai, de ezeket a rendszabályokat sokszor áthágják.”15 Mindezekért részint az 
elnéző szülői viselkedést okolják, illetve a korszellemet, „egy kissé bele kellett tö-
rődnünk abba, hogy tanulóinkat mámorossá tette a megnyert szabadság, mint 
ahogyan azzá tette az egész társadalmat is.”16 

A korszellem fegyelembomlasztó hatása azonban tartósnak bizonyult, a kö-
vetkező évben már arra panaszkodik a tanulók egészségi állapota és a hiányzások 
kapcsán az összefoglalás szerzője, hogy a „külső világ túlságosan betört az iskola 
életébe. Igen sok a tanulók igénybevétele az iskolán kívül. Minden fajtájú egylet 
akár, mint szereplőket, akár mint nézőközönséget, kivált, ha nem akad más pub-
likum, a tanulókat veszi igénybe. Sok a kiállítás, a tisztelgő kivonulás, a farsangi 
mulatság s egyszer a felsőbb rendelet, máskor a tisztesség követeli meg, hogy azon 
a tanulók részt vegyenek. (…) Az iskolának egyik megoldandó kérdése, miként le-
hetne annyira lecsökkenteni a külső életben való részvételt, amennyi nem zavarja 
meg a tanulót első feladatának teljesítésében.”17 

A korabeli sajtó hirdetéseiből, fennmaradt fényképekből, minisztériumi ren-
delkezésekből tudjuk, hogy az iskola egyenruha viselése kötelező volt, az évköny-
vek közül csak az 1940-es hatalomváltást követően kiadott évkönyvben szerepel 
az iskola viselet szabályozásának kérdése. „Tanítási órákon a tanulók mindennapi 
ruhájuk felett a ruhát egészen elborító, hosszú ujjú, piros szegéllyel díszített klott-
kötényt és fehér gallért viselnek. Kötelező továbbá a diák-sapka, fekete harisnya és 
fekete cipő viselete. Iskolai ünnepélyeken, színházban, előadásokon stb. a tanulók 
ruházkodása: sötétkék szoknya, fehér blúz, szükség vagy lehetőség szerint kis, kék 
kabát. Fekete harisnya és cipő kötelező ilyen alkalmakra is. Kérjük a szülőket, ha 
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gyermekeik számára átmeneti vagy téli kabátot készíttetnek, ahhoz lehetőleg sötét-
kék anyagot válasszanak. Az újonnan jövő tanulók iskolai ruhájuknak szep tember 
hó folyamán történő elkészíttetésére az iskolában a mintákat megkapják.”18 

A ruha és hajviselet szabályozása a két világháború közti korszakban általá-
nos a közoktatásban, 1925-től az egyenruha, egyenkalap, fekete harisnya és cipő 
viselése mellett a miniszteri leirat a hosszú, fonott copfokban viselt haj levágását, 
a húszas években divatos, úgynevezett „etonfrizura” viselését is tiltja az iskolás 
lányok számára.19

A kolozsvári Református Leánygimnázium éves értesítőiből egy kevéssé ar-
tikulált, a protestáns nőnevelés szellemiségének általánosságban megfelelő  atal 
nő képe és egy saját belső szabályait követő, azokban bízó, a külső reprezentációt, 
általában az iskolán kívüli életben való hangsúlyos jelenlétet alapvetően gyanak-
vással fogadó nevelői szemlélet körvonalazódik. A kötelező egyenruhaviselet, az, 
hogy az iskolai szabályzat a tanulók iskolán kívüli életére nézve is előírt bizonyos 
viselkedési normákat, az adott korban mind a román, mind a magyar fennható-
ság alatt természetesnek számított, mégis, az értesítők arra engednek következ-
tetni, hogy a Református Gimnázium tanári közössége/vezetősége nem ragadt le 
a normaszegés–szankció kettősénél, hanem megpróbálta tágabb társadalmi/köz-
egészségügyi stb. kontextusban értelmezni mindazt, ami az adott normától eltért. 

3. „A muskátlis ref. leánygimnázium”

Az alábbiakban azt próbálom felrajzolni, hogyan ábrázolta a korabeli saj-
tó a Református Leánygimnázium és a benne tanuló lányok életét a kisebbségi 
élet megszervezésében szimbolikus jelentőségűnek bemutatott épületavatástól az 
államosításig eltelt időszakban. Mivel a város két legjelentősebb lapjának, az El-
lenzéknek és a Keleti Újságnak20 a lányokra vonatkozó közoktatás, vagy általában 
véve a kisebbségi/felekezeti oktatás tekintetében nincs markánsan eltérő megkö-
zelítése, nem sajtóorgánumokra bontva, hanem tematikus megközelítésben vizs-
gálódom, felvázolva azokat a témákat és kontextusukat, amelyekkel kapcsolatban 
a kolozsvári Református Leánygimnázium élete sajtónyilvánosságra számot tart-
hatott. 

Amint a fentebb elemzett iskolai évkönyvek néhány megjegyzéséből is lát-
szik, a sajtó által biztosított nyilvánosságban való megjelenés nemcsak, hogy nem 
tartozott az iskola prioritásai közé, de kifejezetten kerülendőnek érezték. Az igaz-
gatónővel két hosszabb interjú is megjelenik, mindkettőben hangsúlyozza, hogy 
nem tartja indokoltnak az iskolai munka, iskolai élet nyilvánosság előtt való meg-
mutatását. A Keleti Újság riportere a „kedves és közvetlen nagyasszonyt” éppen 
iskolai kimutatások készítése közben találja, és a kérdéseire legelőször ezt a választ 
kapja: „Miért akarnak rólunk írni? Mi nem szeretjük a nyilvánosságot! Szeretjük 
a csöndes munkát. A számadást pedig lelkünkkel végezzük el.”21 A protestáns 
szellemiségben fogant tiltakozást követően azonban az igazgatónő beszámol az 
iskola számszerűsíthető sikereiről (diáklétszám, érettségi eredmények), büszkén 
mutogatja egyik diáklány színjeles értesítőjét, beszél arról a vágyáról, hogy az is-
kola és az internátus egy fedél alá kerüljön, majd a reklámlehetőséget jó érzékkel 
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megragadva a sajtón keresztül intéz felszólítást az ország református lányaihoz, 
hogy „jöjjenek ide és innen vigyék szét ennek az iskolának, az imádkozásnak és 
munkának szellemét!”22 

Az iskola alapításának (és nem amint az újság már a címben tévesen írja, 
alapkőletételének) tizenötödik évfordulóján, 1934-ben az Ellenzéknek adott „né-
hány perces” interjúban az újságíró egyenesen azzal indít, hogy rákérdez, miért 
szerepel az intézet oly ritkán a nyilvánosság előtt, ami arra enged következtetni, 
hogy e visszafogottság érzékelése nem visszavetítés, maguk a kortársak említésre 
méltónak érezték. Özv. Báthory Józsefné válaszából a nyilvánosság kerülésének 
tudatos programja körvonalazódik: „A tanári karnak és nekem is az a vélemé-
nyem, hogy minél kevesebbet szerepelni a nyilvánosság előtt és annál többet dol-
gozni. (…) A mai élet zavaros tülekedésében biztosítani akarok növendékeimnek 
egy olyan nyugodt pontot, ahol biztonságban érezhetik magukat. Ez a menedék-
hely nem lehet más, csak az iskola.”23 

Melyek tehát azok a témák, amelyek a tudatos programként gyakorolt visz-
szafogottság, háttérbe húzódás ellenére bekerültek a helyi sajtóba a Református 
leánygimnázium kapcsán? Az írások egy töredéke különféle eseményekről (kó-
rusünnepségekről, az alapítás évfordulója tiszteletére tartott ünnepségről, tor-
naünnepélyről, háztartási kiállításról stb.) szóló beszámolók. A harmincas éve-
kig mindkét lapban megjelennek az iskola javára, növendékeinek segélyezésére 
többnyire a Református Nőszövetség által szervezett, bevételükkel a fenti célokat 
támogató műsorok, koncertek hirdetései is. 

Alapvetően egyetlen olyan téma van, amelynek kapcsán korabeli iskola nem 
kerülhette el a sajtónyilvánosságot: a közoktatás új hatalom alatti megszervezése. 
Ehhez kapcsolódóan az érettségik, illetve a névelemzések kérdése visszatérő té-
mája az erdélyi magyar napilapoknak. 

Az 1924. július 26-án elfogadott, Anghelescu-féle oktatási törvény elsősor-
ban a megnagyobbodott ország közoktatásának centralizálását, uniformizálását 
és szekularizálását tűzte ki célul, ám éppen ezen elvek miatt a kisebbségi, fele-
kezeti oktatás számára igen nehéz körülményeket teremtett. A tanügyi törvény 
ugyanakkor arról is rendelkezett, hogy felekezeti iskolába csak olyan tanulót le-
hessen felvenni, akit a román hatóságok magyar eredetűnek ismernek el, ez a név-
elemzés alapján hozott döntés a helyi román állami iskola igazgatójának hatáskö-
rébe tartozott. Annak ellenére, hogy a magyar iskolafenntartó egyházak vezetői 
állandóan kérték a névelemzés gyakorlatának megszűntetését és a tanszabadság 
biztosítását, ez a gyakorlat 1938-ig mindvégig fennállt.24 

Éppen a névelemzés kérdése lett az a téma, amely a sajtónyilvánosságtól ódz-
kodó Református Leánygimnáziumot egy adott ponton egyoldalas cikk témájává 
tette a Keleti Újságban. A felháborodott hangnemben írott, szenzációra kiélezett 
cikkhez minden adott volt: hiszen a névelemzés áldozata, az iskolába való felvétel-
től eltiltott második osztályos tanuló magának az igazgatónőnek az unokahúga, 
Straub Judit, akinek nem német, hanem magyar voltáról, maga Kolozsvár pol-
gármestere, Teodor Mihali állít ki igazolást, amelyben pontosítja, hogy a kislány 
nem beszél német nyelven. A Kakassy Endre által korabeli gyakorlatban szokat-
lan módon teljes névvel szignált cikkhez ezért ugyancsak akkoriban meglehető-
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sen ritkának számító módon, képmellékletként a Mihali által aláírt, lepecsételt 
kérvényt is közlik. 

Kakassy felháborodott, erőteljesen retorizált mondatokban támadja 
Anghelescut és oktatáspolitikáját: „Iskolasérelmeink már eddig is köteteket tesz-
nek ki, melynek minden egyes lapja arról tanúskodik, hogy a román közoktatás 
örökös minisztere cinikus mosollyal intézi el a kultúrák vérrel szerzett jogait.”

Straub Judit ügye25 a maga szimptomatikusságában nyilvánvalóan ürügy 
arra, hogy a lap/az újságíró kifejthesse véleményét, kifejezhesse felháborodását, 
hiszen a cikk fókuszában nem a méltánytalanságot elszenvedő kislány és családja, 
hanem egy tágabb, absztraktabb fogalom, egy közösség áll, amelynek nevében, 
többes szám első személyben fogalmaz a cikk írója.26 Hogy a kérdés mennyire 
fájó pontnak számított, jelzi az is, hogy ha nem is egyetlen esetre fókuszálva, de 
rendszeresen visszatérnek rá, 1934 szeptemberében például az Ellenzék körkép-
ben méri fel, hány családot érint hátrányosan ez az intézkedés Kolozsváron, innen 
tudjuk, hogy abban a tanévben csak a Református Leánygimnáziumban nyolc 
tanulótól vonta meg a beiratkozási engedélyt a minisztérium.27 

Az érettségi témaköre minden év júniusában és a pótérettségik kapcsán 
szeptemberben visszatérő témája a helyi lapoknak, általában rövid tudósításokat 
közölnek a különböző magyar tannyelvű iskolák diákjainak eredményeiről, bu-
kások arányáról, de alkalmanként egy-egy színes összeállítás is megjelenik a té-
mában, sőt olyan alkalom is van, amelyben az újság tudósítója maga is belehallgat 
az éppen folyó nyilvános szóbeli vizsgába. 

Az érettségikről való tudósítás hangneme a szenzációhajhász és a kedélyes-
kedő közt váltakozik. Az 1928-as érettségiről szóló egész oldalas híradás például 
az alábbi címekkel, alcímekkel jelenik meg az Ellenzék, illetve a Keleti Újság lapja-
in. Négyötödét elbuktatták a kisebbségi diákoknak. Most már a közoktatásügyi mi-
niszter sem tagadhatja, hogy »fekete napot« rendeztek a magyar diákok között (El-
lenzék); Példátlan katasztrófával végződtek a kisebbségi tanulók baccalaureatusi 
vizsgái (Keleti Újság). 

Mindkét cikk szóhasználata („pusztító”, „példátlan”, „katasztrófa”, „meg-
döbbentő”, „túlzott szigor” stb.) szenzációként, súlyos közösségi sérelemként szá-
mol be a vizsgákról, ugyanakkor megjegyzik, hogy „aránylag legjobban a refor-
mátus leánygimnázium járt, amelynek 7 növendéke közül az írásbelin 6 ment át, 
a szóbelin 4”. A megfogalmazás jelzi, hogy ezt nem az intézménynek vagy a diá-
kok egyéni sikerének tulajdonítják, hanem szerencsének, amely azonban nem írja 
felül az általános tendenciát. (A sikeres érettségik beharangozó címe ugyanezen a 
tengelyen mozog: pl. Váratlanul kitűnő eredménnyel végződött a kisebbségi iskolák 
érettségi vizsgájának írásbeli része – Keleti Újság, 1931/153.)

Az érettségi ugyanakkor olyan megmérettetés, amelyen a lányok a  úkkal 
azonos keretek közt kell megmutatkozzanak, így az ezekről szóló híradások ki-
válóan alkalmasak arra, hogy a leánygimnázium sajtóképe kapcsán az ott tanuló 
lányok alakja is megjelenjen a nyilvánosság előtt. 

Noha a nem szenzációhajhász tónusban íródott érettségitudósítások visz-
szatérő motívuma, hogy a lányok többnyire jobban felkészültek, pontosabban 
válaszolnak, mint a  úk, mégis elsősorban szerény, félénk vagy ravasz hátsó szán-
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dékkal óvatosan viselkedő diákként jelennek meg, ha ugyan nem úgy, mint a so-
kadszorra bukó aspiránst rajongva csodáló nézők. 

A szerénység és a szépség mint  atal nőktől elvárt erények még a tudósí-
tások szűkszavú megfogalmazásai közt is jellemzően összefonódnak: 1933-ban 
Dimitrie Gusti közoktatásügyi miniszter végiglátogatja a magyar iskolákat, és 
a Református Leánygimnázium románóráján egy „csinos, szőke lányt” hallgat 
meg, aki „kitűnően fordít románra”, de alig hallhatóan suttogja a nevét, mikor a 
miniszter rákérdez.28 

A szerénység mögött időnként stratégiai érzéket sejtet az 1939-es érettségi-
ről kedélyes körképben beszámoló újságíró: aki arra utal, a „diákkisasszonykák” 
azért kérték, hogy előbb a  úk vizsgázzanak, mert „ösztönös női diplomácia dol-
gozott bennük, hátha időközben még okulnak valamit az erősebb nem kudarca-
iból”.29 

A Református Leánygimnázium tanulói a város nyilvánossága előtt néhány 
ritka alkalommal jelennek meg: ilyenek a tanév végén tartott tornaünnepélyek, a 
kórustalálkozók, illetve néhány jeles alkalommal tartott műsoros est. Ez utóbbi-
ak (pl. Makkai Sándor Gyöngyvirág című mesejátékának előadása 1933-ban vagy 
az 1934-es jubileum ünnepi előadása) kapcsán ismét a szépség, a báj és ezekhez 
kapcsolva a szerénység jelenik meg visszatérő értékelésként. A kor testkultuszába 
illeszkedő, nyilvánosság számára látogatható tornaünnepélyek szervezett keretet 
biztosítottak a  atal női test nyilvános térben való megjelenítéséhez, ezzel is ma-
gyarázható, hogy a tudósítások általában a bemutatott gyakorlatok „esztétikus és 
atletikus” voltát részletezik, hallgatván azok nehézségi fokáról. 

A nőnevelés kezdeteiben hangsúlyosan jelen volt célként a jövendőbeli anya, 
gazdasszony nevelése, oktatása, ez a harmincas években még ugyanúgy érvény-
ben van, a román állami tanterv is nagy hangsúlyt fektetett a lányok gyakorlati 
oktatására a háztartási ismeretek terén. Míg a kevésbé látványos elméleti oktatás 
folyamatáról csupán egy minisztériumi látogatás kapcsán értesülhetett a korabeli 
olvasó, eredményeiről pedig a fentebb tárgyalt érettségit tematizáló cikkek kere-
tezésében, a tanulók gyakorlati ismereteiről a rendszeres kézimunka és háztar-
tástan kiállításokon bárki meggyőződhetett. Babaköténytől írásos díványpárnán 
és kombinén keresztül befőttekig és ruhatisztító epeszappanig terjedő változatos 
munkákat nézegetve az Ellenzék újságírója megnyugodva állapítja meg: „A Refor-
mátus Leánygimnázium mint már annyiszor, ezzel a kiállítással is megmutatta, 
hogy az elméleti nevelés mellett a lányok életében igen nagy szerepet játszó gya-
korlati tantárgyakon keresztül mennyire életszerűen neveli növendékeit.”30 

Végezetül két olyan cikket vizsgálok, amelyek a közérdeklődésre számot tar-
tó témák keretén kívül, személyesebb megközelítésben ábrázolják a Református 
Leánygimnázium tanulóinak iskolán kívüli vagy iskolát követő életét. 

A 1926-ban az Ellenzék Tüköri Tuci címmel közöl portrét a Leánygimnázi-
um egy volt diákjáról, aki sikeres érettségi után Párizsba került, ahol divatterve-
zőként, Madame Tussy néven már saját szalont tart fenn. (Az időpont és név alap-
ján valószínűsíthető, hogy egy 1923-ban végzett diáklány, Tüköri Etel lehetett 
Madame Tussy divattervező.) Tüköri sikertörténete, noha egy korabeli startup 
története csupán, amelynek további sorsáról jelenleg semmit nem tudunk, mégis 
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fontos lehet, hiszen gyakorlatilag ez az egyetlen női sikertörténet, amely a vizsgált 
korszakban az iskola növendékeinek nevéhez fűződik, és a kortárs sajtóban nyil-
vánosságra került.31 

Női emancipáció, nők közéleti szerepvállalása terén ennek fajsúlyos ellen-
pontja az iskola igazgatónőjének bekerülése a református egyházkerületi köz-
gyűlés tagjai közé. (Noha özv. Báthory Józsefné, illetve a székelyudvarhelyi ta-
nítóképzőt igazgató Váróné Csató Gabriella felvételét a közgyűlés tagjai közé az 
indokolta, hogy a leányiskolákat az oktatási törvény előírása szerint csakis nők 
vezethették, az egyházi törvények szerint a kollégiumok igazgatói viszont hivatal-
ból tagjai az egyházkerületi közgyűlésnek, felvételük mégis ellenállásba ütközött, 
vitákat generált a Keleti Újság tudósítója szerint, aki mind az ellenzők mind a 
támogatók érveit összefoglalja tudósításában.32 

Az Ellenzék korábbi munkatársának, az irodalmi rovatot szerkesztő Kuncz 
Aladárnak halála után közöl egy hosszabb, színes-kedves anyagnak szánt írást 
egy református gimnazista lányokból álló rajongói kör tevékenységéről. A cikk 
szerzője (az író, újságíró Bélteky László) meglehetősen bulvárújságírói módszer-
rel jut a klub jegyzőkönyvéhez (ti. engedély nélkül beleolvas, majd ellopja azt), 
hogy aztán az újságolvasók elé tárja a klubtalálkozók jegyzőkönyvét, illetve a 
tagok névsorát. A Kuncz Aladárért rajongó tinédzserlányok bejegyzéseiből egy, 
a mai fan clubok viselkedésétől csupán külsőségekben eltérő rajongói közösség 
működése körvonalazódik, születnek bejegyzések arról, hogy milyen zoknit vi-
selt a cipőjének tisztíttatása közben meglesett Kuncz Aladár és fogadalmak arra 
nézve, hogy minden munkáját elolvassák, de természetesen a rajongás tárgyának 
szerelmi életét is megpróbálják kinyomozni.

Noha a cikk szerzője a lányoknak csupán keresztnevét tünteti fel, mivel az 
olvasó már a címből tudja, hogy az érintettek a Református Leánygimnázium 
tanulói, amely ekkoriban a felső tagozaton 15-20 fős osztályokkal működött, a 
korabeli olvasók jelentős része számára nemigen okozhatott nehézséget a szerep-
lők azonosítása. „Semmi az egész, gyerekjáték csupán, tizennégy kislány szőtte 
selyemszálból. Hervadó emlék, egy marék rózsaszirom” – állítja talán védekezés-
képpen a cikk zárlata.33 

Az, hogy ez az írás bizonyára az érintettek beleegyezése nélkül, mint szí-
nes, kedves anyag megjelenhetett, jelzi azt is, hogy mekkora súlya, milyen szerepe 
lehetett a lányoknak a korabeli mentalitásban, és hogy mennyire indokolt volt 
az igazgatónő puritán megközelítése, amely a minél kevesebb nyilvánosság és az 
iskola mai használattal szólva „safe place-ként” való működésének elvét szorgal-
mazta. 

4. Konklúziók

A fentiekből látható, hogy a kolozsvári Református Leánygimnázium min-
denkori vezetősége számolhatott a helyi nyilvánosságot a két világháború közti 
időszakban még domináló napisajtó érdeklődésével, még ha ennek nem is örül-
hettek mindig, és nyilvánvalóan megpróbálták a maguk rendjén ellenőrzés alatt 
tartani, milyen információ kerül az iskolai életről az olvasók szeme elé. 
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Feltevődik a kérdés, hogy voltaképpen miért is „nem szerette” a nyilvánossá-
got egy olyan intézmény, amely állami támogatás hiányában és a statisztikák alap-
ján többnyire kis- és középkeresetű családok leányait tanítva jó hírét, intézményi 
sikereit bizonyára tehetősebb tanítványok, támogatók bevonzására is használhat-
ta volna. A protestáns nőnevelés kötelező szerénység-eszméjén túlmenően ennek 
egyik legfőbb oka a román állam jóindulatával szembeni (a korszakban gyakran 
megalapozott) bizalmatlanság, amely inkább a „radar alatti”, a nyilvánosságot 
minél inkább kerülő intézményreprezentációt tartotta alkalmasnak. Ugyanak-
kor a nyilvánosság, a közbeszéd terébe való bekerülés hangsúlyozott kerülése az 
esetleges, közösségen belülről érkező kritikus észrevételek, kisebb kon  iktusok 
belső kezelését vagy elrejtését, netán ignorálását is lehetővé tette. Kritikus fel-
hangok nyilván lehettek, erre utal a Korunk-alapító Dienes László Szabadítsátok 
fel a gyermeket! című 1930-as cikke, amelyben hangsúlyozottan nem szakem-
berként, hanem szülőként szólal meg, és a Berlinben tapasztalt élménycentrikus, 
projektjellegű oktatás pozitív eredményeit hangsúlyozza a korábban gyermekei 
által tapasztalt hierarchikus információátadásra alapozó oktatási modell helyett. 
Dienes szerint immár Berlinben tanuló tizennégy éves lányára „se a tanárai se az 
osztálytársai nem ismernének rá többet. (…) Egy ügyetlen, félénk, visszahúzódó, 
gátlásokkal teli gyerekből egy teljesen a maga lábára állított ember lett, aki ugyan 
kikéri a szülei véleményét, de csak mérlegelés céljából, aki tud határozni, aki le-
bírta gátlásai nagy részét, aki mer és tud élni, s nem érzi az életet börtönnek, s 
nem vágyik felnőttnek lenni, hogy mielőbb kiszabaduljon az iskolai-szülői kettős 
börtönből.”34 

A nyilvánosság nem kedvelésének tehát hármas oka van: az államhatalom-
mal szembeni bizalmatlanság, a belső kon  iktusok, kritikák belső ügyként való 
intézésének igénye és végül az a felfogás, amely az iskolát a bizonytalannak és 
veszélyesnek ítélt külvilágtól többé-kevésbé elszigetelt, és éppen ezért biztonságos 
helyként konstruálja meg. 

Mindkét fentiekben vizsgált kolozsvári napilap alkalmanként él olyan nyel-
vi-stiláris eszközökkel, amelyek egy-egy aktuális téma tárgyalását a szenzációra 
élezik ki, ugyanakkor alapvetően az olvasóközönségükre jellemző polgári érték-
rend szellemében jelenítik meg mindazt, ami a Református Leánygimnázium éle-
téből a város nyilvánossága számára informatív lehet. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, hogy az olvasóközönség jelentős ré-
sze éppen az adott intézményben dolgozó tanerők, az ott tanuló lányok családi, 
ismeretségi köréből került ki, így azt a képet igyekezett a hírközlés különböző 
műfajaiba tartozó írásokon keresztül megerősíteni, amely azok értékrendjével 
egybeesett. A két világháború közti református leánygimnazista tehát a kortárs 
sajtóban bájos és szerény  atal lány, aki alapvetően kerüli a nyilvánosságot, és a 
szorgalmas munkára meg a lelkiségre helyezi a hangsúlyt, intellektuális képessé-
gekkel soha nem hivalkodik, ha pedig valamilyen közösségi esemény során nyil-
vánosság elé lép, akkor  zikai vonásaival (atletikus, kecses mozgás, szép hang 
stb.) megragadja ugyan a közönség  gyelmét, ám mindezt életkorához és hely-
zetéhez illően, deszexualizált módon teszi. A két világháború közti időszakban 
a középosztálybeli  atal lányokra vonatkozó társadalmi norma, amely egyúttal 
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oktatásuk, nevelésük körét is meghatározza, még nagyon hasonlít arra a képre, 
amelyet a századfordulós nőnevelés célul maga elé kitűzött. Az oktatás céljai közt 
immár hangsúlyosabb szerepet kap ugyan a lányok munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedése, de a keresztény/polgári értékrendet őrző és továbbadó anya- és házi-
asszonyszerep továbbra is központi értéknek számít, talán ezzel is magyarázható 
az a gyanakvás/óvatosság, amellyel a  atal lányok közösséggel való kapcsolatá-
hoz, közösségben való aktív szerepvállalásához viszonyultak. 

A „Dadirajongó klub” nagy nyilvánosság elé tárt jegyzőkönyvének bejegy-
zései, az iskolai évkönyvekben szórványosan előforduló, normaszegő viselkedésre 
vonatkozó megjegyzések viszont azt jelzik, amit a kortárs visszaemlékezések, em-
lékiratok (akár  kcionalizált formában is, mint például Ignácz Rózsa iskolaregé-
nye, az Anyanyelve magyar) bizonyára sokkal élénkebben tudnának megrajzolni: 
a „muskátlis református leánygimnázium” életének egy kevésbé normakövető, 
ám bizonyára annál érdekesebb változatát. 
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