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A Nőileg magazinból
kibontakozó nő képe

1. Bevezetés 
 
 Bizonyára elég kevesen fogtunk már a kezünkben Nőileg magazint. 2014-ben 

már olvastam arról a kezdeményezésről, miszerint erdélyi újságírók azon dolgoz-
nak, hogy létrehozzanak egy erdélyi magyar női magazint is. Jó ötlet volt az, hogy 
létrehozzanak egy erdélyi magyar női magazint is, ugyanis az Erdélyben kapható 
magyarországi kiadványok nagyon keveset vagy egyáltalán nem foglalkoztak er-
délyi témákkal, személyiségekkel. Pedig van bőven érdekesség idehaza is.

 Kutatásom célja az erdélyi magyar nőideál megfogalmazása, az egyedüli er-
délyi magyar női lap képei és cikkei alapján 2014 és 2015 októbere között. A nő-
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képet három szempont alapján fogom vizsgálni: 1. nőkép a címlapképek alapján, 
2. nőkép a lap képeinek alapján, 3. nőkép a cikkek alapján. Ebből kifolyólag kide-
rül az is, hogy glossy magazin-e vagy sem a Nőileg.

 Dolgozatomban a női lapok története után a magazinműfajt is bemutatom. 
A Nőkép című fejezetben igyekszem igazolni azokat a sztereotip állításokat, mi-
szerint a glossy lapokban a megfogalmazott nő képe elérhetetlen az átlagos nő 
számára, és azt, hogy a glossy magazinokban az alapvetően felmutatott nőkép a 
„modern nő”.

Női lapok története

 Női lap elnevezésen azokat az időszakos sajtótermékeket értjük, amelyek a 
nők különleges társadalmi, gazdasági és alkati helyzetéből eredő szükségleteket 
és igényeket kívánják kielégíteni.1 Világszerte a legkorábbi női lapok a 17. század 
végén jelentek meg. A 18–19. század fordulójától kezdve a női lapok tartalma kez-
dett olyanná válni, mint amilyen általában napjainkban is. Helyet kaptak a ma-
gazinokban a divatképek, a receptek, a háztartási munkát megkönnyítő ötletek és 
a gyermeknevelési tanácsok.2 

 A fordulópontot a női lapok kiadásában a 19. század hozta. Ez a polgári tár-
sadalom évszázada volt, amelyben világos és egyértelmű kép alakult ki a nemek 
viszonyáról. Éles volt a határ a nők magánélete és a férfi ak közéleti szereplése kö-
zött. A 19. század fordulóján a nőknek szóló lapok már tudatos, határozott, kifor-
rott kiadványoknak minősültek. Ezek két fő ágból fejlődtek tovább, az egyik a di-
vatlap, a másik a szorosabb értelemben vett női lap.3 

 Több újságnak volt – a századforduló után – nőknek szóló melléklete, ami 
feltétlenül azt jelzi, hogy a nők, mint potenciális olvasóközönség, ekkorra már na-
gyon jelentős tábort alkottak. A városiasodó életforma, a társasági élet színtere-
inek kiszélesedése és a nők egyenlőségéért küzdő feminista mozgalmak hatásá-
ra egyre több és sokszínűbb női lap jelent meg. Az újságolvasás széles körben el-
terjedt: a háziasszonyi teendők, a gyermeknevelés és munka mellett egyszerre in-
tellektuális és praktikus foglalkozássá és a szabadidő eltöltésére alkalmas kikap-
csolódási lehetőséggé vált.4 Az 1960-as évektől több fi gyelmet szentelt a lap a női 
egyenjogúság, ezzel összefüggésben a család, és a „nőideál” kérdésének, eszerint 
alakította rovatait és képválogatásait is.5 A magazinok lapcsoportjában ekkor ala-
kult ki a mind kisebb területekre szakosodó lapok egyre nagyobb tömege. Élet-
korok, nemek és szakmák szerint indulnak különféle orgánumok, és régen fenn-
álló lapfajták kapnak új funkciót. Például megszűnik a divatlapok irodalmi jelle-
ge, s valódi női lapokká válnak.6

 A magazinműfaj a 19. század végén Amerikában kapcsolódott össze olyan 
mértékben a hirdetési üzlettel, hogy ezáltal a II. világháború végéig el is vált az 
Európában inkább irodalmiasabb, olykor moralizálóbb és ismeretterjesztő csalá-
di laptípustól. A 20. század közepétől amerikai minták és újítások alapján világ-
szerte felvirágzott a magazinüzletág. Az új műfaj rengeteg csoportra bomlott: ide-
tartoztak az ifj úsági és női lapok. 7
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3.1. Románia / Erdély helyzete
 
 Vitatható a sajtótörténeti visszatekintés témájának kijelölése: erdélyi vagy 

romániai magyar sajtótörténet? Még problematikusabb az időbeni betájolás, hi-
szen a romániai magyar sajtó története egyértelműen 1920-szal kezdődik, ám 
az erdélyi magyar média eredője nehezen és vitatható eredménnyel határozható 
meg. Kuszálik Péter A romániai magyar sajtó 1989 után című könyvében katego-
rizálja az országos és megyei hírlapokat, a lapokat és folyóiratokat. A nyomtatott 
sajtó szerkezetében nem történt radikális változás, legtöbb lap megszűnt, de rövid 
időn belül, gyakran más néven újraindult. Női lapokról Kuszálik nem tesz emlí-
tést. Az egyetlen női folyóirat az 1945-ben induló Dolgozó Nő (1990-től Családi 
Tükör) volt, amelyet a szocialista rendszer nagymértékben befolyásolt. 

 Két évtizede tehát annak, hogy női témákat feldolgozó magyar nyelvű 
nyomtatott kiadvány nincs Romániában. Ilyen szempontból a Nőileg magazin tel-
jes mértékben hiánypótló kiadvány, ugyanis olyan témákat dolgoz fel, amelyeket 
a kommunizmus óta egyetlen sajtótermék sem érintett. 

 A tömegközönség jelenlétére azonban több piaci adat utal. Ilyen például a 
magazinsajtó iránti kereslet. Saját szórakoztató sajtó híján a romániai magyar a 
román nyelvű vagy a magyarországi magyar sajtóhoz fordul. Azok piaci rést töl-
tenek be. Jelenleg baárhol, ahol Erdélyben magyarok laknak, kaphatók a sikeres 
magyarországi magazinok, különösen a nőknek szóló újságok, mint az említett 
Nők Lapja, sőt az olyan, Romániában drágának számító lapok is, mint a Burda, az 
Otthon vagy egyes számítástechnikai kiadványok.8 A tömegkultúra-kiadvá nyok 
ritkábbak, de a létezők piaci elterjedése és stabilitása arra mutat, hogy van közön-
ségük. (Példák: a Corvin-kiadványok; a tabloidelemeket is használó Erdélyi Nap-
ló sikere a kilencvenes évek első felében.9) A kilencvenes évek közepéig egyes ter-
jesztők ezeknek a magazinoknak remittendáját10 vitték be Erdélybe; ma már a 
friss lapszámok kaphatók. 

 A magazinszerűek a vizuális elemek (színes képek, bizonyos minőségű pa-
pír) léte miatt és az információ szerzésének sajátos módjai miatt magas fi x költ-
ségű (és beruházási költségű) médiatípust képeznek. A sajátos minőség biztosítá-
sára rendszerint nincs lehetőség; s amikor van, akkor a magas költségek verseny-
képtelenné teszik a kiadványt.11 Amellett, hogy a romániai magyar sajtó alakító-
inak java elzárkózik az olvasottság növelése érdekében véghezvitt „tartalomhí-
gítástól” és „bulvárosodástól”, az anyaországi magazinsajtó iránti keresletre fur-
csán reagált az erdélyi újságíró-társadalom: Magyari Tivadar megerősítette azt a 
2000-es tanulmányában tett állítását, hogy a Magyar Újságírók Romániai Egye-
sületének értekezletein „a romániai magyar sajtó hangadói” néhány éve a ma-
gyarországi magazinok behozatalának korlátozását sürgették.12

Mitől női egy magazin? Általános jellemzők

 A magazinok az újságok egy másik, ma már egyre bővülő csoportját képe-
zik, amelyeket ha tartalmi szempontból szeretnénk elhelyezni, akkor az újság és 
a könyv között helyezkednek el.13 Általában az újságoknál igényesebb kivitelű, 
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színes nyomdai eljárással előállított időszaki kiadványok, amelyek a nagyközön-
ség általános vagy speciális érdeklődését kielégítő informatív és/vagy szórakoz-
tató tartalom mellett hirdetéseket is közölnek. Szorosan összefonódnak a hirde-
tési üzlettel, hiszen a magazinok a hirdetésekből fi nanszírozzák működési költ-
ségeit.  Jellemzői a csillogó címlap, a képek szokatlan alkalmazása, a szöveg és 
kép kombinálása, a mediterrán tördelési mód. Címadás tekintetében szemléletes, 
képszerűségre törekvő, fülbemászó címek adására törekszenek. Általánosságban 
elmondható, hogy heti, kétheti vagy havi szinten jelennek meg. Terjesztési körük 
országos vagy nemzetközi lehet. Nem jellemző, hogy regionális vagy helyi szinten 
jelentetnének meg magazinokat, mivel ezek túl szűk célcsoportot jelentenének a 
magazinpiac számára.14

 Általában négyszínnyomással, rotációs vagy íves nyomdatechnikával ké-
szülnek, és az A/4-eshez közeli formátumúak. Az életmódmagazinok esetében a 
képek jó minőségű bemutatása elsődleges fontosságú, ami vastagabb belívpapírt 
igényel. A borító pedig még jobb tartást, még elegánsabb megjelenést nyújthat 
ezeknek a magazinoknak, különösen, ha UV-lakkal vagy matt, illetve fényes fóli-
ával is bevonják a borítót.15

 A női magazinok tartalmuk és külalakjuk alapján három kategóriába sorol-
hatók. Beszélhetünk úgynevezett klasszikus magazinokról, mint például a Nők 
Lapja, trendi magazinokról, mint a Cosmopolitan, de kategorizálhatjuk úgyneve-
zett „olcsó és vékony” szempont szerint is, mint például a Meglepetés. 

 Ha a női lapok papírminőségét vesszük fi gyelembe, igen változatosak a ki-
adott példányszámok. Ezek függnek az adott lap célcsoportjától, megjelenésétől 
illetve árától, tehát nagymértékben befolyásolja egy magazin előállítását a költ-
ségvetési keret. Az olyan női lapok, amelyek kéthetente jelennek meg, mint pél-
dául a Marie Claire, Elle, már jobb minőségű, fényes lapokkal előállított magazi-
nok. Az eff éle lapokat, amelyek kisméretűek, és jobb minőségű fényes lappal ren-
delkeznek, glossy magazinoknak nevezik.16 

4.1. Glossy élmény

 A glossy szó eredeti jelentése: fényes, sima, utalva ezzel a fényes papírfajtára, 
amelyre nyomják a magazint. Jellemzői, hogy az átlagosnál drágább, képes, heti 
vagy havi rendszerességgel megjelenő magazin, elsődleges célja a szórakoztatás. 
Az ilyen magazinok elsősorban a húszas-harmincas generáció aktívabb és fi atalo-
sabb rétegeit szólítják meg.17  A glossy magazinok olvasói az élet minden terén in-
formáltak szeretnének lenni. Ezek a nők átlagon felüli keresetükkel időt és pénzt 
fektetnek egészségükbe, karrierjük felépítésébe és az imázsuk kialakításába. A 
külső imázs mindig az egyén választása, lehetőségeihez mérten, ugyanis szin-
te valamennyi kommunikációs esemény előtt előre megtervezik kinézetüket. A 
glossy olvasó tehát praktikus, dinamikus, modern, pozitív, kiegyensúlyozott nő. 

 Az ilyen jellegű lapok jellegzetes koncepció alapján dolgoznak. A szövegek 
írói saját tapasztalataikra való hivatkozásaikkal elmossák a szerzői és olvasói po-
zíció közti határt. Mintha mindannyian egy nagy barátnői kör tagjai lennének, 
akik közös ízlés, közös értékrend alapján cselekszenek.18 Az olvasókat elsősorban 
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potenciális fogyasztóként szólítják meg, miközben a mögöttük álló hirdetői kö-
rök érdekeit tartják szem előtt.19 

Nőileg

„Minden társadalom társít sztereotípiákat a nőkhöz, amelyek nem feltétlenül 
pozitívak. Nem a hisztis nők lapja szeretnénk lenni, hanem a lendületes, a stílusos, 
a vagány, a szép, az otthont, a biztonságot szerető, a felszabadult nők lapja kívá-
nunk lenni”.20

(Zörgő Noémi, a Nőileg magazin korábbi főszerkesztője)

1. kép: A Nőileg magazin logója

 Egy 2010-es tanulmányban a szerző tizenöt olyan magyarországi női maga-
zinról tesz említést, amelyek átfogóan foglalkoztak női témákkal, nem pedig ki-
emelve egy-egy részterületet. Az erdélyi magyar nőnek ehhez képest négy évet 
kellett várnia arra, hogy kézbe vehesse az első ilyen típusú hazai kiadványt, a Nő-
ileg magazint. A hiánypótló kiadvány elsődleges célja az volt, hogy tartalmas és 
igényes olvasnivalót kínáljon főként a szebbik nem képviselőinek, olyan erdélyi 
témákból merítve, amelyek nem jelennek meg máshol. A magazin munkatársai 
feladatuknak tekintik az erdélyi értékek és a kiváló erdélyi személyiségek bemu-
tatását is.

 A Nőileg első lapszáma 2014 áprilisában jelent meg Székelyudvarhelyen. 
Havi magazinként, minden hónap első hétfőjén jelenik meg Erdély kilenc me-
gyéjében (Hargita, Kovászna, Maros, Kolozs, Szatmár, Temes, Bihar, Arad, Bras-
só) tízezer példányban. 2017 augusztusától főszerkesztője Botházi Mária. Vissza-
tekintve az elmúlt évek munkájára és azokra a lapokra, amelyeket elemeztem, el-
mondható, hogy a szerkesztőség betartotta ígéreteit, hogy igényes, saját anyago-
kat írnak, illetve azt, hogy a tabutémákhoz is igen szívesen hozzányúlnak. Túl 
vannak egy látványos arculatcserén, megújult a logójuk, a magazin kisebb mé-
retű lett, de tartalmasabb, ugyanis 60 helyett százoldalasra bővült. „A megújult 
Nőileget eddig jól fogadták az olvasók – ezt a felmérésünk alapján is állíthatom. A 
megkérdezettek többsége a következő jelzőkkel illette: trendibb, praktikusabb, kel-
lemes meglepetés volt az új arculat. Tartalmában pedig az olvasói igényekhez iga-
zodva többet foglalkozunk gyerekneveléssel” – sorolta a lapkiadó a Szekelyhon.ro 
portálon, 2015. április 9-én megjelent cikkben.21 A magazin 2015. január–febru-
ári lapszámában Zörgő Noémi, akkori főszerkesztő így írt az arculatváltásról: 
„Amint majd látni fogják, nemcsak küllemében, hanem tartalmában is megújult 
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a lap. Többen jelezték, hogy hiányolják a gyerekrovatot, így a Lurkóban a kicsiké 
lesz a főszerep.”

 A nőileg szót magában könnyű értelmezni, viszont a Nőileg ennél sokkal 
tartalmasabb, jelentheti a nőileg gondolkodást, világképet, nőként a világban 
való boldogulást. A magazin megjelentetését Zörgő Noémi, a korábbi főszerkesz-
tő azért tartotta fontosnak, mert nem volt ilyen jellegű kiadvány Erdélyben. A 
Maszol.ro-nak adott (2014. április 10-én megjelent) interjúban22 Zörgő Noémi a 
névválasztásról így vélekedett: „Nagyon sokat gondolkodtunk a címen. Egy sor le-
hetőséget eleve kizártunk, például azt, hogy „Erdélyi nők lapja”. Egy ilyen címmel 
elkerülhetetlenül a Nők Lapjára asszociáltak volna. Kizártunk minden női nevet 
és minden virágnevet. Másrészt meg fontos volt, hogy ha valaki bemegy egy újság-
árushoz és kér egy… - akkor az tárgyraggal is jól szóljon. Felmerült például a „Nő-
ként” cím, de „Nőkéntet” kérni a lapárusnál – az nem hangzik sehogy. A Nőileg szó-
ban benne van egy sajátos látásmód, sajátos értékek, és ahogy bizonyos dolgokhoz 
az ember nőként viszonyul: az nőileg való viszonyulás. Így maradt végül ez a cím.” 
A Nőileg teljes mértékben el akar szakadni a magyarországi vezető magazintól, a 
Nők Lapjától. „Mi nem akarjuk magunkat hozzájuk (Nők Lapjához) mérni. Nincs 
semmi közünk hozzá”.23 „Hogy hozzájuk hasonlítanak minket, természetes, hiszen 
nem mi voltunk az elsők – ami a magyar női magazin műfaját illeti. Persze, én bí-
zom abban, hogy jobbnak tartják (a Nőileget), mint a Nők Lapját”.24

A kutatás célja és módszere 
 
 Kutatásom során a következő kérdésre keresem a választ: Milyen az erdélyi 

magyar nő a Nőileg magazinban megjelenő cikkek és képek alapján? 

6.1. Hipotézisek

Kutatásom során olyan sztereotip állításokat próbálok igazolni, mint:
1. A női újságok közös jellemzője, hogy a nő kevésbé jelenik meg a feleség, anya 

szerepében, hanem túlnyomó többségben az egyedül boldoguló, saját lábán 
álló modern nőt ábrázolják szívesebben.

2. A nőket jóval gyakrabban ábrázolják egyedül, mint más szereplők társaságá-
ban, mind a glossy magazinok belsejében, mind azok címlapján. 

3. A glossy lapokban a megfogalmazott nő képe elérhetetlen – ilyen szempont-
ból a Nőileg is teljesíthetetlen szerepvállalásokat jelenít meg.

4. A glossy magazinokban az alapvetően felmutatott nőkép a „modern nő”, aki 
a külsőségekre összpontosít – ilyen szempontból a Nőilegben bemutatott nő 
nem a valós nőképet ábrázolja. 

5. A Nőileg glossy magazinnak tekinthető.

6.2. Célok és módszertan
 
 A kutatás alatt az foglalkoztatott, hogy kiderítsem, az általam megfogalma-

zott hipotézisek jellemzőek-e vagy sem a magazinra, illetve az, hogy választ talál-
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jak fő kérdésemre. A szakirodalom keresésekor akadtam rá olyan tematikájú cik-
kekre, amelyek szerint a nő legfontosabb tulajdonsága az, hogy férjhez megy, az-
tán gyereket szül, gondoskodik a családjáról, dolgozik a házban és a ház körül, 
társ a férfi  mellett. Közmondásaink gyakran utalnak erre a feladatosított női lét-
formára – írja az e-nyelvmagazin.hu internetes oldal a férfi  és női egyensúlyról.25 
A glossyk hitvallását illetően azonban enyhült a fentebb említett, közmondások-
ból kibontakozó nőkép, ugyanis az ilyen típusú magazinokból pontosan az el-
lentét világlik ki: a nő legfontosabb célja, hogy egyedülálló legyen, későn szüljön, 
ugyanis karrierjének építése az elsődleges. 

 A nő esztétikai profi lja sem hanyagolható el a nőkép meghatározása ese-
tén, ugyanis mindig kellemes megjelenésűnek, kecsesnek, kívánatosnak, mosoly-
gósnak, kedvesnek kell lennie. Ehhez az összképhez hozzásegít a női glossyk tar-
talma, amelyek kozmetikai cikkeket kínálnak, és ellátják az olvasókat a legújabb 
divattrendekkel, ezzel ösztönözvén őket arra, hogy megvásárolják a termékeket, 
mert attól lesznek igazán igényesek. 

 A magyar kultúrában a nő a fentebb említett feladatosított női létforma sze-
rint él: gyereket nevel, főz, mos, takarít, de mindeközben igényes, ad magára, jól 
öltözik. A női beszéd kapcsán a közvélemény a szószátyárság26, sőt az idegesítő, 
olykor félelmetes női beszéd aspektusát említi. 

 A román nyelvben a femeie (nő) olyan személy, aki szociális, környezete 
kedveli, kommunikatív, van humora, kívánatos, vadóc, szenvedélyes, kreatív, fé-
lénk, nőies, védtelen, nagy a befolyásolóképessége, okos, szép, ambiciózus.27 A 
magyar női képhez képest a románban létezik egy tradicionális nőkép, a segítő-
társ szerepe, de fellelhető a folyamatosan beszélő nő képe. 

 Véleményem szerint az erdélyi sztereotip gondolkodás az, hogy a nő mun-
kába jár, aztán hazaérve elvégzi ház körüli teendőit. Ez a gondolat a két világhá-
ború után fogalmazódott meg, és azóta is elfogadott nézet. Abban az időben a tö-
megkommunikációs eszközök közkedvelt szereplői az eszményivé stilizált házi-
asszonyok voltak. A nő tehát nemcsak háziasszonyként, hanem családanyaként 
is egyre jobban a sajtó által befolyásolt közérdeklődés homlokterébe került. Sa-
ját környezetemben is tapasztaltam, hogy megvetik, más szemmel nézik azt a nőt, 
aki valamilyen formában kilóg a többiek közül: ha túl korán szül, ha túl idősen, 
ha nem megy férjhez, ha elválik. 

 Kíváncsi voltam, hogy mennyire értenek egyet, esetleg mennyire mellőzik 
az általam vizsgált magazin szerkesztői ezt a gondolatot. Arra is, hogy átalakult-e 
egyáltalán a nőkép a két világháború közötti időszaktól mostanáig, milyen a ki-
bontakozó nőkép a Nőileg magazinban, hogy milyen az erdélyi magyar nőide-
ál, illetve, hogy követik-e a glossyk sajátos szerkezetét, témafelvetését, mondani-
valóját, stílusát, műfaji sajátosságait a szerkesztők annak ellenére, hogy ők nem 
glossyként határozzák meg a lapot. 

 Az elemzés során megpróbáltam a Nőilegben megjelenő nőképet a magazin 
lapszámaiban található cikkek és képek alapján leírni. Napjaink sajtótermékei-
ben, főként a glossy magazinokban meghatározó szerep jut a vizuális informáci-
óknak, ezért rendkívül fontosnak tartottam a képi megjelenés vizsgálatát. A vizs-
gált példányszámok a 2014. október és 2015. október közötti lapszámok. 
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 Kutatásomat tartalomelemzéssel fogom végezni, ugyanis ez egy olyan kvan-
titatív kutatási módszer, amely számbeli bizonyítékokkal támaszthatja alá hipo-
téziseimet. A legempirikusabb módszer azért, mert lényege a vizsgált szövegek-
kel kapcsolatos számszerű információk gyűjtése. Az eredményeket diagramok-
kal fogom szemléltetni a dolgozatban. A módszer előnye, hogy önállóan végez-
hető kutatás, amelynek nyomán saját adatokkal érvelhetek. Elsőre tudok konk-
rét és megbízható választ kapni arról, hogy milyen nőtípusok fordulnak elő a leg-
gyakrabban a Nőileg-ben. A tartalomelemzés számszerűsített értékeket használ, 
statisztikai elemzést is tartalmaz, ezért százalékokra lebontva tudom szemléltet-
ni eredményeimet.

 A szakirodalom szerint a tartalomelemzés rendkívül precíz módszer, 
ugyanis a számadatok objektíven szemléltetik a vizsgálat eredményeit, azonban 
hátrányai is vannak: a tartalomelemzés alkalmas arra, hogy érveket adjon a ke-
zünkbe állításunk alátámasztásához, de nekünk kell eldönteni, hogy az általunk 
talált adatok alátámasztják-e vagy sem a hipotézisünket. 

Nőkép
 
 A glossy magazinok az olvasót egyfajta átalakulásra késztetik mind belsőleg, 

mind külsőleg. A címlapokon szereplő nők egyfajta ideált közvetítenek a nők felé, 
felkeltve ezzel az „én is ilyen akarok lenni” érzést az olvasókban. A trendkövetés-
nek – jellemzően a média által kreált nőket követve – vannak egészen más válfa-
jai is. A magazinok képesek a nők bizonyos csoportjainak a fogyasztói magatar-
tását megváltoztatni, és egy sajátos csoportba integrálni őket. Manipulatív eszkö-
zökkel olyan képet alakítanak ki a fogyasztói társadalom mára már nagyon fon-
tos szegmensében – a nőkben –, hogy a választott női szerepet, és képet úgy tud-
ják kialakítani, ha megvásárolják, olvassák a lapot, vagyis a „klubhoz” tartoznak. 
A magazinok által teremtett női ideálhoz hasonlítás és követni akarás kialakítása 
valóban jól sikerült, mára nők milliói olvassák a világon a glossy magazinokat, és 
követik az általuk közvetített trendeket.� 

 Az ilyen típusú kiadványok a nők számára teljesíthetetlen szerepelvárásokat 
jelenítenek meg. A cikkek, de leginkább a képek és főként a reklámok azt sugall-
ják, hogy a nő nem önmagával, hanem a külvilág elvárásaival kell, hogy törődjön. 
A nőképpel összefügg a nőalak helye is a világban. Kárpáti Adrienn tanulmányá-
ban az egyedül is boldoguló modern nő modelljét fogalmazta meg.   

 A mai a modern nő a családjával éppúgy foglalkozik, otthont teremt, biz-
tonságot ad, mint a korábbi időkben. Azonban a család a hagyományos értelem-
ben kezd átalakulni, egyre csökken a házasságkötések száma, felváltják ezeket az 
élettársi kapcsolatok, egyre kevesebb gyerek születik, és egyre későbbre tolódik ki 
a gyermekvállalás ideje.29

Az elemzés eredményei

 A glossy magazinok a vizualitásra, a képekre és a reklámokra alapoznak. 
Klaáb Adrienn tanulmányában30 tizenegy olyan szerepeltetett női képet fedezett 
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fel a magyarországi vezető női lapok reklámjaiban, amelyek jelentős kiindulási 
pontot adtak kutatásomhoz. A nőtípusok az említett tanulmányban a követke-
zők: 1. családanya; 2. modell; 3. dolgozó nő; 4. natúr szépség; 5. egészséges nő; 6. 
csábító nő; 7. romantikus nő; 8. híresség; 9. tökéletes test; 10. idősödő nő; 11. tár-
sasági nő.

8.1. Milyen nőtípust részesít előnyben a Nőileg?
 
 Klaáb Adrienn korábban felsorolt nőtípusait elemzésem során megtartot-

tam, pici változtatásokat használva: a modell kategóriát divatos modellre, a töké-
letes test kategóriát tökéletes nőre cseréltem, az egészséges nő kategóriát pedig ki-
egészítettem a sportos nővel. Azért tartottam fontosnak ezeket a cseréket, mert a 
modell alatt én a példaképet értem, aki a divatot és a trendeket követi, az egészsé-
ges nő kategória pedig magában foglalja a sportot is.  

 Az erdélyi magyar nő preferált tipológiája a magyarországi vizsgálathoz ha-
sonlóan szintén a modell, avagy a divatos modell (2. ábra), szám szerint 121 da-
rab képben ábrázolták ezt a kategóriát. A Nőileg magazin előszeretettel használ 
utcán készített képeket divatosan öltözött nőkről a Korzó rovatában, lényegében 
9%-kal többet, mint az anyaországban vizsgált lapok összesen. Második helyen a 
Nőileg magazinban is ugyancsak a dolgozó nő áll, ugyanolyan arányban, mint a 
Klaáb Adrienn statisztikájában: 15%. Az erdélyi magyar női magazin ugyancsak 
15%-ban összpontosít a natúr szépségre, a magyarországi lapokban ez a kategória 
az ötödik helyen áll. E két kategória összesen egy képpel tér el egymástól, lényegé-
ben ugyanolyan mértékben vannak jelen a natúr szépséget és a dolgozó nőt ábrá-
zoló képek. Következnek a családanyákat ábrázoló képek, aztán sorban a társasá-
gi nőket, csábító nőket, idősödő nőket, tökéletes nőket lencsevégre kapó fotók. A 
lista legalján az egészséges / sportos nő kategória, a romantikus és a híresség ka-
tegória szerepel, 15, 12, illetve 10 képpel kategóriánként. 
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1. ábra: A Nőileg magazinban megjelenő nőtípusok számokban

 Nem volt meglepő számomra, hogy a híresség kategória a lista legaljára ke-
rült, ugyanis erdélyi magyar bulvárról nemigen beszélhetünk, ezért nincsenek 
az erdélyi magyar médiában celebek. Híresség kategóriába soroltam tehát az er-
délyi származású, Magyarországon élő ismertebb közéleti szereplőkről készült 
képeket: az X-faktor legutóbbi szériájának győzteséről, Tóth Andiról, Dancs 
Annamari énekesnőről és Keresztes Ildikó énekesnőről készült fotókat. 

8.2. Milyen típusú női képet sugallnak a Nőileg magazin képei?

 Erre a kérdésre keresve a választ, azt vizsgáltam meg, hogy milyen össze-
függésekben jelenik meg a női és a férfi alak a lap képeiben. Az adatok alapján ki-
derült, hogy vannak a szerkesztőség által preferált modellek: a képek egyöntetű-
en olyan nőképet közvetítenek, amelyek a szingli, korábban említett, egyedül bol-
doguló kortárs nőt állítják előtérbe. A címlapokon 37%-os arányban ábrázolják a 
nőt egyedül. A lapban ennél még nagyobb előszeretettel használják ezt a modellt, 
összesen 43%-ban.
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2. ábra: A Nőileg magazinban megjelenő modellek

8.3. Milyen típusú képet sugallnak a Nőileg magazin címlapjai?

 A vizsgált tizenegy lapszám címlapján a címlapkép legtöbbször (4 esetben) 
nőt ábrázolt egyedül, ehhez legközelebbi érték (3 esetben) az, ahol férfi  egyedül 
volt a fotón. Továbbá egy-egy alkalommal szerepelt nő gyerekkel, nő férfi  párja 
társaságában, gyerek egyedül és család ugyancsak egy alkalommal. 

3. ábra: A Nőileg magazin címlapképein megjelenő modellek

8.4. Képen vagy szövegben jelenik meg erőteljesebben egy-egy bizonyos 
nőtípus?
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 Egyértelműen szövegben. Bár kiderült, hogy a szerkesztők ragaszkodnak 
egy bizonyos preferált modell, az egyedül ábrázolt, leggyakoribban divatos mo-
dell tipológiába tartozó nő képi ábrázolásához, a cikkekben mégis más kategó-
riák is rejlenek. Szintén tizenegy típust neveznék meg, ezek pedig a következők.

 Segítő nő: 25%-ban van jelen a cikkekben. Nem feltétlenül orvos, egészség-
ügyi szakember, hanem inkább azokat a nőket soroltam ebbe a kategóriába, akik 
mindenkinek segíteni szeretnének: pszichológusok, alapítványok vezetői, mun-
katársai. Ez a nőtípus rendkívül segítőkész, a problémamegoldás a fő célja, mun-
kája elismert a társadalomban, ugyanis a segítségre szorulók mindig hálásak erő-
feszítéseikért.

  Művésznő: 19%-os ábrázolással a második helyen van ez a kategória. Csep-
pet sem sablonos, nem megszokott stílust képviselő nő. Munkájával, öltözködésé-
vel egyaránt elvarázsol bennünket. Rendkívüli részletességre odafi gyelő, dizájnos 
darabokat készítő kreatív szakembereket, a hangjuk miatt elismert énekesnőket 
is egyaránt idesoroltam. 

 Álmait megvalósító nő: egyetlenegy százalékkal maradt le ez a típus az elő-
zőtől. Úgy gondolom, nincs szükség sok dolgot hozzáfűzni a kategóriába sorolt 
nőkhöz. Bármiből inspirálódik, életcélja pedig az, hogy ötleteit megvalósítsa, le-
gyen az egy virágüzlet megnyitásának gondolata, a stílusának megfelelő ház ki-
alakítása, berendezése. 

 Csinos nő: e közé a 11% közé azokat a nőket soroltam, akik az utcán látha-
tóak, csinosan öltözködnek, jól játszadoznak a színekkel, és a ruhakombinálás is 
megy nekik. Ők a trenddiktáló nők, akiket a fotósok szívesen lencsevégre kapnak. 

 Utazó nő: idetartoznak a Poggyász rovat szerzői, akik varázslatos helyek-
ről, felfedező utakról készítettek útinaplót, illetve a külföldön élő nők, akik már 
nagyon régóta elhagyták otthonukat, és új életet kezdtek. Összesen tíz százalék-
ban vannak jelen. 

 Önmagát felfedező nő: a legizgalmasabb kategória: azokat a nőket sorol-
tam ide, akik másfajta életfi lozófi ával élnek, mint az átlagos nők; ők belülről meg-
élt mozgás- és élettudatosságot sugároznak, egész személyiségükre hatással van 
az általuk gyakorolt stílus. Fontosnak tartják a megszokott, korábbi életformá-
ból való kitörést, új életcélokat kitűzni, és rátalálni a hozzájuk közel álló életstí-
lusra. Bár csak ötszázalékos arányban beszélhetünk róluk, mégis igazán karakte-
res nőknek hívnám ezt a típust.

 Erős nő: 4%-ban azok a női modellek, akiknek életük során számos meg-
próbáltatást kellett megélniük, szenvedélybetegséggel küzdött családtagjuk, és 
emiatt a komoly veszélyekre szeretnék felhívni a hangsúlyt, vagy olyan nők, akik 
ők maguk élték meg gyermekük halálát, netalán betegséggel küzdenek, vagy ha-
lálos beteg gyermekükben tartják a reményt. Azok a nők is idetartoznak, akiknek 
egyedül kellett felnevelniük gyereküket, mert az apa életük legnehezebb pillana-
tában hagyta őket cserben.

 Háziasszony: egészséges életmódot folytató, önmaga és családja egészségé-
re is odafi gyelő nők, akik legtöbbször saját kezűleg termesztik azokat a növénye-
ket, amelyekből aztán előszeretettel gazdálkodnak, főznek. Itt említjük azokat a 
nőket is, akik zöldre váltottak, és biomosást, saját kezűleg elkészített tisztítósze-
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reket használnak, dezodorokat készítenek. Ez a kategória bebizonyította, hogy a 
tömbház erkélyén is lehet kellő gondozással és odafi gyeléssel fűszernövényeket 
termeszteni. 

 Párját / férfi t kiegészítő nő: bár csak 4%-ban van jelen, igen fontos nőtípus. 
Az erős férfi  mellett háttérben marad, de ugyanolyan fontos szerepe van, mint egy 
egyedülálló nőnek. Nem feltétlenül párját egészítheti ki, lehet egy jól összeforrt 
páros is, akik nem tudnak működni egymás nélkül. 

 Érzelmes nő: pozitív kisugárzásuk az erényük. A hivatásuk, szakmájuk mö-
gül kibújó nőket soroltam ide. A lapban ezt a nőszerepet nem képekkel hangsú-
lyozzák. 

 Vásárló nő: fi atalos, csinos és kreatív outfi teket kreál, akár turkálóból is be-
szerezhető ruhadarabokkal. Ez a kategória nem márkafüggő, inkább az átlagnők 
pénztárcájának megfelelően szerez be új holmikat. 

8.5. Milyen arányban készítenek interjút nőkkel a szerkesztők? 

 Az interjúelemzések során négy kategóriát választottam külön:
1. Nővel készült interjú
2. Férfi val készült interjú, amely egy nőről szól
3. Férfi val készült interjú, amelyben megemlítenek egy nőt
4. Férfi -nő párossal készült interjú

Megjegyzés: csak a kérdezz-felelek-típusú interjúkat vizsgáltam.
 A nőkkel készült interjúkat külön kategóriaként kezelem, ugyanis azonbelül 

más szempontokat is fi gyelembe veszek. Nyilvánvaló volt, hogy ez lesz a domi-
náns kategória, és megérzéseim beigazolódtak. A kutatást az alapján végeztem, 
hogy miről készült az interjú: munkáról, családról/magánéletről, pályafutásról, 
esetleg portréinterjút készítettek a riporterek, vagy pedig olyant, amely az inter-
júalany szakmai tanácsait foglalja össze, ez esetben tanácsadás-interjú.

 A második kategória esetén arra lettem volna kíváncsi, hogy elhunyt nők-
ről emlékeznek meg az interjúalanyok, vagy magasztalnak nőket annyira, hogy 
úgy tűnjön, az interjú teljes mértékben egy másik személyről szól. A számítása-
immal ellentétben, a vizsgált lapszámokban egyetlenegy ilyen interjúval sem ta-
lálkoztam.

 A harmadik kategória eredményei meglepőek. A Férfi val készült interjú, 
amelyben megemlítenek egy nőt kategória meghatározásakor nem feltétlenül arra 
gondoltam, hogy a férfi  egy konkrét nőt fog megemlíteni, hanem általánosságban 
véve a nőket, legyen az bárki. A hónap pasija című rovatban rendszeresen meg-
kérdezték az alanyt, hogy milyen az igazi nő?, Mit nézel meg először egy nőn?, Mi 
a legvisszataszítóbb egy nőben?, Mit szól hozzá a feleséged, hogy te vagy a hónap 
pasija?, Egyetértesz a mondással, hogy minden sikeres férfi  mögött egy nő áll?, Sze-
rinted milyen pasinak látnak a nők?. A Nőileg úgy is határozta meg ezeket, hogy 
Kihagyhatatlan kérdések. Itt is voltak különös történetek, amelyek fűszerezték az 
interjúk tartalmát. Egy férfi  egy bizonyos projektben segítséget kapott a testvé-
rétől, aminek köszönhetően el tudta indítani a vállalkozását, ezért nagyon hálás 
neki. Egy másik esetben egy zenekar egyedüli női tagja rendszeresen főz a férfi ak-
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ra, ezért magasztalják őt: („(Ő) főz nekünk fantasztikusan fi nom ételeket. Jól meg-
vagyunk”.�). Egy újabb eset kapcsán pedig csak egy idézetet csatolnék: „Tizedikes 
rajzszakos diákként egy modellt rajzoltam le, aki húsz évre rá a feleségem lett. A 
rajzot megőriztem, a feleségem ezt kapta a húszéves házassági évfordulónkra. Most 
ott áll a falon”.�

 A negyedik kategória viszonylag kevésszer fordult elő, de azokat az esete-
ket foglalja magában, amelyekben a riporter egyszerre kérdezte a két félt, és kü-
lön-külön válaszoltak ugyanazokra kérdésekre. 

 Az interjúk kapcsán az derült ki, hogy a szerkesztő-riporterek előszeretettel 
készítenek portréinterjúkat, ugyanis sokkal könnyebben kivitelezhető műfaj, ter-
jedelmes, ezért könnyen megtölt egy teljes oldalt a magazinban, és nincs szükség 
különösebb készülődésre, ugyanis bármiről kérdezhetnek, a magánélettől kezdő-
dően a munkáról, a gyerekvállaláson át arról, hogyan telnek az interjúalanyok 
hétköznapjai. 

 Viszonylag elég sok magánéleti kérdést fedeztem fel, de számomra az derült 
ki, hogy a riporterek tapintatosan, érzékenyen próbáltak megközelíteni egyes té-
mákat. Bizonyára az előzetes egyeztetések alapján megbeszélték, hogy miről fog 
szólni az interjú, és az alanynak lett volna alkalma visszakozni, vagy tájékoztatni 
a kérdezőt, arról, hogy mi az, amiről nem szeretne beszélni. 

 Munkáról kevés interjú készült, pedig azt gondolná az ember, hogy sok 
olyan szakma van, amelyről keveset vagy egyáltalán nem tudunk, és ezt meg sze-
retnék mutatni. Volt próbálkozás, azonban sok esetben nem csak erre éleződött ki 
a beszélgetés, ezért vagy portré, vagy pedig pályafutásról készült interjú lett belő-
le (ez utóbbi viszonylag kevésszer fordul elő). 

Erdélyi magyar nőideál

 Az lenne a mai ideális nő, aki karrierista típus, ambiciózus, független, emel-
lett gyönyörű nő, remek feleség, jó anya és kitűnő háziasszony? 

 Ha a kutatásom eredményeit megfi gyelem, akkor az erdélyi magyar nő a Nő-
ileg magazinból kibontakozó cikkek és képek alapján a divatos, egyedülálló, füg-
getlen, aki mindenkinek segíteni szeretne, és tanácsokkal szeretné ellátni a körü-
lötte lévőket. Ilyen szempontból alátámaszthatom azt a sztereotip állítást, misze-
rint a Nőileg a glossy magazinok hitvallása szerint teljesíthetetlen szerepvállalá-
sokat jelenít meg. 

 Ha csak a fentebb említett remek feleség, jó anya és kitűnő háziasszonyra 
pillantok, elgondolkodom azon, hogy a Nőilegben milyen arányban jelennek meg 
ezek a kategóriák. A családanya 57 képen szerepel, ellentétben a divatos model-
lel, aki 121 képen. Ilyen módon tehát szintén bizonyítható az állítás, miszerint a 
glossy magazinokban az alapvetően felmutatott nőkép a „modern nő”, aki a kül-
sőségekre összpontosít, mert csak a mondat első felében megelevenített nőideált 
jelképezi: karrierista, ambiciózus, független, gyönyörű nő.

 
 A Nőilegben bemutatott nő tehát nem a valós nőképet ábrázolja:

1. Hangsúlyos a divatos modell szerepeinek megjelenítése.
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2. A nő legtöbbször egyedül jelenik meg az elemzett lapszámok képeiben és 
címlapjain.

3. A női szerepek közül majdnem egyáltalán nem jelenik meg kimondottan a 
feleségszerep.

4. Csak 13%-ban jelenik meg a nő a családanya szerepében.
5. Viszonylag ritkán jelenik meg a gyerekszerep képeken és cikkekben egy-

aránt.
6. Jelentősen reprezentált az álmait megvalósító nő. 
7. A barátnőszerepet nem hangsúlyozza a magazin: címlapokon egyáltalán, a 

lap képein a nő társaságban 3%-ban jelenik meg.
8. Hangsúlyos ugyanakkor a dolgozó nő szerepe is.
9. Az anyós-meny szerepköre egyáltalán nincs megemlítve.
10. A hagyományos női szerepek közül teljesen kimarad a testvér említése.
11. A háziasszony nem a szorosan vett értelemben jelenik meg a lapban.
12. A cikkben megjelenő női típusok közt leghátul kullog a vásárló nő. 
13. A civil szakmákon kívül nagy hangsúlyt fektetnek a művészvilágra: renge-

teg cikk szól divattervezőkről, ékszerkészítőkről, festőkről, lakberendezők-
ről, színészekről.

14. Az idősödő nő a tizenegyes lista nyolcadik helyén szerepel.
Nagyon elenyésző arányban jelenik meg a híresség a címlapon és a hozzá-

kapcsolódó arcképrovatban.

Konklúzió

 A női magazinok szerepet játszanak bizonyos társadalmi problémák megje-
lenésében, de nem lehet csak rájuk ruházni a felelősséget. Számlájukra írják töb-
bek között a feminizmus elterjedését, a vékony, modelltestalkat egyeduralmát, il-
letve a szexualitás hirdetését, ugyanis a magazinok olvasói jelentős részben ezek-
ből tudhatják meg a divat, a szépségápolás, a sztárvilág újdonságait, de a szexuá-
lis életükre, párkapcsolatukra vonatkozó javaslatokat is kapnak.  

 A glossyk olyannyira beférkőzik magukat a nők életébe, hogy azok barát-
nőként tekintenek rájuk. Természetesnek veszik, hogy a nők elégedetlenek mini-
mum egy testrészükkel, illetve azt, hogy minden nőnek élete fő gondja, hogy le-
adja fölösleges kilóit, ami a mainstream szépségideáltól megkülönbözteti. A sajtó 
régóta csámcsog a női lapok hitvallásán, és ennek következtében már majdnem 
mindenkinek tudnia kellene, hogy a glossyk a reklámozásból tartják fenn magu-
kat. Ilyen szempontból minden nőnek tudnia kellene, hogy amit ott lát, eseten-
ként olvas egy termékről, az fi zetett hirdetés.

 Az általam vizsgált erdélyi női magazin, a Nőileg is rengeteg burkolt hirde-
tést, reklámot tartalmaz, ezért ez az elsődleges szempont volt, amiért glossyként 
tekintettem rá. Ha csak ránézünk a lapra, felfedezhetjük a korábban is megemlí-
tett UV-lakkal bevont csillogó címlapot, amely a glossyk védjegye. Az arculatcse-
re előtt A/4-es formátumú volt, aztán váltottak a táskabarát A/5-re. A lap kinéze-
téről is látszik, hogy Erdélyben ez nemcsak az első modern női magazin, hanem 
a legelső glossy is. Úgy határoznám meg, hogy a jó papírminőségű trendi maga-
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zinok kategóriájába tartozik.  A Nőileg valójában glossy magazin, de igényesebb, 
sokrétűbb tartalommal rendelkezik, mint magyarországi nagy testvérei. A maga-
zinban megjelenő cikkek minden esetben megalapozott tanulságot rejtegetnek, a 
szerkesztők elgondolkodtató témákkal ragadták meg olvasóik fi gyelmét. Mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy képes voltam tizenegy lapszámot átolvasni majdnem 
egy szuszra, anélkül, hogy untam volna elolvasni egyetlen sort is. 

 A kutatás alapvetően az elvárt eredményeket hozta. Nem volt nehéz igazol-
ni azt a két hipotézist sem, miszerint a glossy magazinok túlnyomó többségben 
az egyedül boldoguló, saját lábán álló modern nőt ábrázolják szívesebben, illet-
ve, hogy a nőket jóval gyakrabban ábrázolják egyedül, mint más szereplők társa-
ságában. A címlapképek esetében is a legtöbbször az egyedülálló nő került előtér-
be. Az interjúkra is ugyanez volt jellemző, ugyanis dominált a nőkkel készült in-
terjúk kategóriája.  

 Vissza kell tekintenünk a dolgozatban megemlített, egyedül is boldoguló 
kortárs nő modelljére: a modern világban nem a hagyományos női szerepek bon-
takoznak ki a lapokban, ugyanis nem elsődleges cél egy fi atal nő életében, hogy 
minél hamarabb férjhez menjen, és családot alapítson, hanem inkább az, hogy 
elismert szakmabeli legyen, keményen dolgozzon, pénzt szerezzen, esetleg ki-
ránduljon, világot lásson. Az ideáloknak meg kell felelni, ilyen szempontból nem 
meglepő, hogy a női magazinokban a kínálat fedi a keresletet: ugyanis, ha a nők 
arra kíváncsiak, hogyan legyenek sikeresek munkahelyükön, akkor azt kapják. 
Ilyen a glossy magazinokban alapvetően megfogalmazott „modern nő”. A gond 
ezzel az, hogy az ilyen típusú magazinok manipulatív koncepció alapján dolgoz-
nak, és elmossák a szerző és olvasó közti határt. Ezt jelenti a barátnői körhöz való 
tartozás. Az én is ilyen akarok lenni érzés a Nőilegben is ott van, ugyanis az olva-
só késztetést érez arra, hogy megvásárolja a lapot. Ehhez pedig nagymértékben 
hozzájárul az is, hogy a közösségi oldalakon megosztanak egy-egy érdekes cikk-
részletet arról, hogy mi lesz a következő lapszámban, fokozva ezzel azt az érzést, 
hogy a klub részesei csak akkor lehetnek az olvasók, ha előfi zetnek, rendszeresen 
veszik a magazint. 

 Hiába kínálnak lehetőséget a női lapok arra, hogy a sztereotipizált nőké-
pekből kiszabadítsák az olvasót, mégsem az a nőkép jelenik meg előttük, amely 
erre esélyt adna. A Nőileget elemezve és a szakirodalmat tanulmányozva rájöt-
tem, hogy egy olyan nő képe jelenik meg ezekben a lapokban, amely alapján a 
nő nem saját magának, hanem a körülötte lévőknek akar megfelelni. Ilyen szem-
pontból nemcsak a glossy lapokban megfogalmazott nő képe elérhetetlen, hanem 
a Nőileg magazin is teljesíthetetlen szerepvállalásokat jelenít meg. Az ilyen típusú 
lapok tehát nem a valós nőt mutatják be.

 De térjünk át a magazinban bemutatott nő képére, és vizsgáljuk meg, hogy 
mennyire ábrázolja a valós nőképet a lap. Már a cikkekből kibontakozó nőtípusok 
szintjén is van eltérés. A Segítő nő kategória nem feltétlenül egészségügyi szakem-
ber, de értékei miatt ebbe a kategóriába sorolható. A Háziasszony sem a szorosan 
vett értelemben jelenik meg; az Erős nő kategória sem a fi tneszbajnokokról kapta 
a nevét, ugyanis ide azokat a női modelleket soroltam, akiknek életük során szá-
mos megpróbáltatásban volt részük. 
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 Igazolódott tehát a felvetésem, miszerint túlnyomó többségben ábrázolják a 
szerkesztők az egyedül boldoguló, saját lábán álló modern nőt. De az is a hipoté-
zisem között szerepelt, hogy a női újságok közös jellemzője az, hogy a nő kevés-
bé jelenik meg a feleség, anya szerepében. Klaáb Adrienn kategóriái között azon-
ban nincs kimondottam feleségszerep. Az általam meghatározott kategóriában 
sincs kimondottam ilyen kategória, viszont a háziasszony és a párját kiegészítő 
nő lehet akár feleség is. Ilyen szempontból tehát, ennek az állításnak is beigazo-
lódott az első fele. 

 A Nőilegben a családanya-tipológia 57 képen szerepel. Klaáb Adrienn tipo-
lógiája szerint ez 13%-ban jelenik meg. Viszont a cikkekből kibontakozó kategó-
riák egyike sem összpontosít kimondottan az anyaságra. Az Erős nő kategóriához 
tartoztak olyan esetek, amikor az anya gyermeke betegségével, esetleg halálával 
kellett megküzdjön. Tehát a nő kevésbé jelenik meg az anya szerepében is a Női-
leg magazin hasábjain. 

 Feltehető a kérdés, hogy nem fedik-e egymást a kategóriák? Megjegyezném, 
hogy a Klaáb Adrienn nőtípusait csak annyiban változtattam, amennyit az elem-
zésben leírtam, itt tehát nem fi gyeltem kimondottan arra, hogy van-e átfedés. Az 
utólagos szemlélet során azonban nem tűnt úgy, hogy bármelyik két kategória 
megegyezne egymással. A saját tipológiáim megfogalmazásakor azonban fi gyel-
tem arra, hogy ne legyen ilyen probléma: bizonyos értékek mentén fogalmaztam 
meg a típusokat, és ezeket röviden szemléltettem is. 

 Első perctől igazolódni látszódtak a megfogalmazott hipotézisek, és a ku-
tatásom során kiderült, hogy bár a Nőileg egyáltalán nem határozza meg magát 
glossynak, mégis ilyen típusú női lap. Nemcsak a csillogó címlapok leplezik le a 
női magazinok e műfaját, hanem a benne megfogalmazott sztereotípiák is igen 
messziről sugallják, hogy bár tartalmilag sokkal igényesebbek, mint magyaror-
szági laptársai, mégis a glossyk hitvallásával élnek. 

Összegzés

Dolgozatomban az egyetlen erdélyi magyar női magazin vizsgálatán keresz-
tül igyekeztem választ kapni arra, hogy milyen az erdélyi magyar nőideál. A nő-
képet három szempont alapján vizsgáltam: 1. nőkép a címlapképek alapján, 2. nő-
kép a lap képeinek alapján, 3. nőkép a cikkek és interjúk alapján. Azt tapasztal-
tam, hogy a glossy magazinokhoz híven a Nőileg magazin is előszeretettel hasz-
nál hirdetéseket, reklámokat, esetenként burkoltakat is, hiszen a lap (a glossykhoz 
hasonlóan) ebből fi nanszírozza megélhetését. 

 Kutatásomat tartalomelemzéssel végeztem, ugyanis ennek a módszernek 
segítségével, számbeli bizonyítékokkal támaszthattam alá hipotéziseimet. A vizs-
gált példányszámok a 2014. október és 2015. október közöttiek voltak. 

 A magazin műfaj sajátosságainak szemléltetésével igyekeztem igazolni, 
hogy a Nőileg magazin glossy, illetve azt, hogy nem a valós nőképet mutatja be. 
Fontosnak tartottam azt is, hogy szakemberek hogyan vélekednek a témáról, vég-
zett-e valaki ehhez hasonló kutatást. A női magazinok általános jellemzői és nő-
kép bemutatása a kutatásom szempontjából releváns volt, ugyanis erre alapoz-



ME.dok • 2018/2

124

tam saját vizsgálatomat. Fontos volt a női magazinok történetét is szemléltetni, de 
ugyanakkor a 20. századi erdélyi sajtókiadványt is, a Dolgozó nőt, amelyet akár le-
hetne a modern erdélyi glossy elődjének is nevezni.

 A kutatás alapvetően az elvárt eredményeket hozta, mindenik hipotézisem 
beigazolódott. A kutatás végeredménye egy tizenöt pontos lista, arról, hogy a Nő-
ileg nem a valós nőképet ábrázolja. Az erdélyi magyar nőideál megfogalmazó-
dott: ha a kutatásom eredményeit megfi gyelem, akkor az erdélyi magyar nő a Nő-
ileg magazinból kibontakozó cikkek és képek alapján a divatos, egyedülálló, füg-
getlen nő, aki mindenkinek segíteni szeretne, és tanácsokkal szeretné ellátni a kö-
rülötte lévőket.

 Következtetésként arra jutottam, hogy olyan nő képe jelenik meg a Nőilegben, 
amely alapján a nő nem saját magának, hanem a körülötte lévőknek akar megfe-
lelni. Az olyan lapokat pedig, amelyek nem a valós nőképet ábrázolják, és telje-
síthetetlen szerepvállalásokat jelenítenek meg, glossy magazinoknak nevezzük. 

 Tisztában vagyok azzal, hogy egyévi lapszám vizsgálata esetén nem lehet ál-
talánosítani, mert nem teljesen releváns a kutatás. Ha folytatni fogom a kutatá-
somat, akkor bizonyára sokkal több lapot is vizsgálni kell, és sokkal több szem-
pontból. Külön lehetne kategorizálni a műfajokat, ugyanúgy, ahogy azt az inter-
júk esetén tettem, és azokban is megvizsgálni a megjelenő nőképet. Továbbá, azt 
is lehetne kutatni, hogy van-e különbség a Nőileg magazin férfi  és nő szerkesztő-
inek nevével fémjelzett képek és cikkek között: melyikben milyen kategóriák je-
lennek meg, lehetne-e ezeket más szempontok szerint kategorizálni?
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