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Szerkesztői előszó
Jelen lapszám a Női alkotók és nőképek a 20. század eleji erdélyi vizuális kul-

túrában című műhely-konferencián elhangzott előadások továbbgondolt, tanul-
mánnyá írt változatait tartalmazza. A konferenciát 2018. május 31-én szervez-
tük meg a Vizuális kultúra és fényképhasználat a második világháború előtti Er-
délyben című kutatás keretén belül, és a vizuális kultúra kérdéskörében érintett 
kutatásokkal, tudományos műhelyekkel való szakmai tapasztalatcsere ösztönzé-
se végett. (Szervezők és támogatók: Sapientia EMTE Média Tanszék,  Sapientia 
KPI, KAB/Med Kom Bizottság, Erdélyi Audiovizuális Archívum.)

Az erdélyi vizuális kultúra s azonbelül a fényképészet története egy kevésbé 
feltárt terület, amelyik számos tudományterület felől megközelíthető. A média-
tudomány, a művészettörténet, a színháztudomány, az antropológia, a szocioló-
gia vagy a sajtótörténet új megvilágításba tudja helyezni azt, ahogyan képek által 
kommunikálunk a világgal, ahogyan jelen vagyunk a világban. Az erdélyi foto-
gráfi a-használattal foglalkozó kutató munkája valójában a laboránséhoz hason-
lítható, akinek egyszerre kell megjelenítenie és rögzítenie is a látens képet, hiszen 
a kutatónak nehezíti munkáját az, hogy közgyűjteményekben kevésbé kutathat, 
az adatgyűjtő szerepet is be kell töltenie.

Az 1900 és 1945 közötti korszak fordulatot hozott a fényképhasználatban: a 
fényképezőgép ekkor került a műtermekből az amatőrök, a hétköznapi felhaszná-
lók kezébe, ezzel szimultán módon számos társadalmi és történeti fordulat is le-
zajlott a régióban. Jelenleg éppen annak vagyunk tanúi, hogy eltűnik az 1945 előt-
ti korszakra emlékező generáció, és a korszakról hamarosan csak írásos doku-
mentumokból tájékozódhatunk, holott a 20. sz. elejének vizualitása ott kísért je-
lenkori fotók toposzaiban vagy a mindennapi fényképhasználatunkban.

A ME.DOK-ban közölt tanulmányok három altéma szerint vannak csopor-
tosítva. Albertini Béla és Láng Orsolya tanulmánya a fényképészetet mesterség-
ként űző nőkre fókuszál. Előbbi egy magyarországi műtermi fotós, Halász Vilma 
karrierjét vizsgálja a 20. század eleji fényképész iskolák és az életpályát meghatá-
rozó nagy történelmi események tükrében. Láng Orsolya az erdélyi településeken 
nagy számban felbukkanó női fotósok életútját próbálja rekonstruálni, akik szá-
mára a fotográfi a karrierlehetőséget jelentett. 

A szövegek második csoportja a nemi szerepek egy másfajta lecsapódását 
fedi fel a privát szféra vizualitásában: Lőrinczi Dénes egy fi atal nőnek írt, képek-
kel gazdagon illusztrált, első világháborús levelezőlapokból álló gyűjteményt ele-
mez, míg Újvári Dorottya a családi fényképgyűjtemények, albumok szerkesztését, 
megőrzését mutatja be jellegzetesen női szerepkörként esetelemzésében.

A harmadik témakör a nyilvánosság nőképét helyezi fókuszba: az erdélyi saj-
tótermékek és a tömegtermelési cikknek számító képeslapok ikonográfi ája foglal-
koztatja a szerzőket. Bokor Zsuzsa tanulmánya a két világháború közötti kisebb-
ségi önszerveződés perspektívájából vizsgálja a Harangszó c. folyóirat képanya-
gát, amely a katolikus nőegylet kiadványa volt. Csillag Katalin és Kedves Anett 
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tanulmánya két erdélyi műtermi fotós és képeslapkészítő termékeiben (Andory 
Aladics Zoltán és Szabó Dénes/Fotofi lm) mutatja ki azokat a stíluseszközöket és 
témákat, amelyek az 1940-es évek erőteljesen ideologizált erdélyi nőképére jel-
lemzőek voltak. Majd Tóth Gödri Iringó tanulmánya ennek a 20. század eleji nő-
képnek a radikális átalakulását mutatja ki az 1945 és 1989 között megjelenő Dol-
gozó Nő c. magazinban.

Noha elsőre úgy tűnik, hogy a tanulmányok mindenike egy-egy mélyfúrást 
végez, és egy periódus kisebb vizuális szegmensére fókuszál, a látleletek mégsem 
válnak kimerevített  képpé. A teljes lapszám mondhatni egy állandó mozgást, azt 
a folyamatot próbálja megragadni, amelyben az egyének és a változó társadalmi 
rend képeket hoznak létre, imázst termelnek a művészet, az összetartozás vagy a 
biztonságérzet utópiájának érdekében. Továbbá, a szövegek közös vonása az is, 
hogy a fotók látható dimenzióján túl a képek sajátos működését keresik: azt aho-
gyan az optikai kép létrejöttét a mentális képek irányítják egy történetileg válto-
zó vizuális kultúrában és társadalmi térben. Hogyan jönnek létre a képek? És kik, 
milyen folyamatok teszik láthatóvá azokat?

Blos-Jáni Melinda


