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„A mi kis világunk”1 – a kisebbsé-
gi nőiség vizuális reprezentációja a 
két világháború közötti erdélyi ma-
gyar keresztény sajtóban

Az utóbbi években zajló kutatásaimban a két világháború közötti erdélyi 
magyar nőszervezetekre fókuszáltam, és azt vizsgáltam, hogy miként teremtő-
dik meg a kisebbségi nőiség új kategóriája ebben az időszakban, a nő miként vá-
lik szimbólumává a háború utáni regionális és etnikai identitáskonstrukcióknak.2 

Rezumat („Mica noastră lume” – Reprezentarea vizuală a femeii în presa catolică maghiară din 
Transilvania interbelică)

Articolul analizează materialele vizuale ale unei reviste lunare maghiare interbelice, Harangszó (Sunet de clopot), adresate 

în principal femeilor catolice maghiare de la ţară. Studiul analizează fotografi ile și naraţiunile conexe ale acestei reviste, și își 

propune să arunce o scurtă privire asupra istoriei sociale interbelice și asupra proceselor identitare ale minorităţii maghiare 

transilvănene. Scopul studiului este de a identifi ca modurile de reprezentări vizuale ale femeilor interbelice, subliniind două 

direcţii majore ale acesteia. Pe de o parte, este vorba despre modul în care această revistă a susţinut procesele identitare ale 

comunităţii maghiare, pe de altă parte, analiza fotografi ilor ne oferă și o altă cale a interpretării, arătând modul în care – prin 

fotografi i – se pot surprinde și contesta diferitele mecanisme de producere a inegalităţii.

Cuvinte cheie  minoritatea maghiară, perioada interbelică, femei, asociaţii de femei, fotografi i, gen, etnicitate

BOKOR ZSUZSA
PhD, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója / PhD, 

Nat. Minority Research Inst., Cluj-Napoca, researcher
E-mail: zsbokor@yahoo.com

Abstract  (“Our Little World” – Visual Representation of Women in the Interwar Transylvania’s Catholic 
Press)

This article analyses the visual materials of an interwar Hungarian monthly magazine, the Harangszó (Bell Gong) that 

addressed mainly the catholic Hungarian women with peasant background. Piecing together photographs and related 

narratives of this women’s magazine, the article off ers a short insight into the interwar social history and identity constructions 

of the Transylvanian Hungarian minority. My aim is to identify diff erent types of visual representations of the contemporary 

women, highlighting two major directions of these representations in relation to identity formation. On the one hand this 

weekly supported the community level identity processes characteristic to the interwar period; on the other hand the same 

visual materials contested some core aspects this process.

Keywords  Hungarian minority; women; women’s associations; interwar period; photographs; gender; ethnicity



ME.dok • 2019/1

70

Az alábbiakban arra mutatok rá, hogy ebben az identitáskonstruálási folya-
matban miként reprezentálódik a két világháború közötti falusi nő alakja a ko-
rabeli női sajtó vizuális ábrázolásmódjában. Erre a Harangszó – majd a későbbi 
Vasárnapi Harangszó (1935–1943) címet viselő, a falusi nőket megcélzó katolikus 
folyóiratban található fényképek egymás mellé helyezésével, összeolvasásával te-
szek kísérletet. 

Mi történik, ha törés, diszkontinuitás jön létre a kultúra folyamatosnak vélt 
áramlatában, hogyan zárhatók be az etnikai közösség kapui egy háború utáni 
tranzitállapotban? A két világháború közötti, nők által is irányított kisebbségi 
mozgalmakról elmondható, hogy ebben az időszakban intenzív identitáskonst-
rukciós munka, a határok kijelölése és a határokon belül az identitás kulturális, 
vallási, nyelvi elemeinek tudatosítása zajlott (a határ kifejezést barth-i értelem-
ben használom, erről részletesen lásd Barth 1969, 1996; Vermeulen–Govers 1994). 
A kulturális, nyelvi, vallásos és nem utolsósorban földrajzi határok nyomatékos 
megrajzolása egyfajta bezárásként is olvasható, a Harangszó – és általában a nőket 
megcélzó erdélyi szociális mozgalmak – kontextusában ez a bezárás azonban in-
tegrációs mechanizmusként is működött, a bezárás egyben beemelés is volt, olyan 
társadalmi osztályok és csoportok váltak fontossá, kiemeltté ebben az integrációs 
folyamatban, amelyek korábban kevesebb fi gyelmet érdemeltek, ilyenek a mi ese-
tünkben a magyar etnikumú falusi nők.  

A tanulmány tehát azt vizsgálja, hogy ebben az erőteljes identitásépítő fo-
lyamatban milyen reprezentációs tendenciákat ismerhetünk fel egy falusi nő-
ket megcélzó folyóirat hasábjain, mit vállalt fel ez a lap ebben az identifi kációs 
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munkában, és ugyanakkor 
azt is, hogy mit kezdett az-
zal a mesternarratívával, 
amely létrehozta és rögzí-
tette a társadalmi osztá-
lyok közötti politikai egyen-
lőtlenségeket. A fénykép is 
egy ilyen mesternarratíva 
(Wexler 2000, 60), amely a 
kultúra felelősévé tette, il-
letve a nemzet biológiai tisz-
taságáért felelősnek kiál-
totta ki a nőt. Kérdés, hogy 
egy női folyóirat – miközben 
maga is rákapcsolódott erre 
a mesternarratívára – mi-
lyen eszközökkel tudott le-
számolni azokkal az előíté-
letekkel, amelyek ezt a társa-
dalmi réteget béklyóban tar-
tották, például a cselédlány 
mint prostituáltjelölt; a cse-
lédlány mint asszimiláns; a 
falusi lány, akit cicomázási 
hajlama kergeti az erkölcsi romlásba típusú rögzült képekkel (vö. Bokor 2013), és 
hogyan volt képes mobilizálni a falusi nőt. Ennek a kétdimenziós reprezentáció-
nak (Hirsch 1999, XIV) a megértéséhez szükséges, hogy közel menjünk azokhoz 
a tartalmakhoz, amelyek a Harangszóban láttak napvilágot.

A tanulmányt a kontextus ismertetésével indítanám, azokat a nőtörténe-
ti, kisebbségtörténeti, kultúrtörténeti szálakat vizsgálnám, amelyekből kibont-
ható és értelmezhető a folyóirat, és amelyek ismeretének birtokában a lap vizu-
ális anyaga értelmet nyer. A nők 1919 utáni szerepvállalásaira, a szociális mun-
ka, ezenbelül is kifejezetten a katolikus női elit szociális tevékenységére mutat-
nék rá, hogy érthetővé váljon a Harangszót létrehozó és működtető szerkesz-
tői szándék. A tanulmány második felében a folyóirat témaköreit és a témakö-
rökhöz kapcsolódó fényképanyagot vizsgálom. A fotózási gyakorlat és a készí-
tés mögötti szándék, a kép közösségi használatának és mediatizálásának együt-
tes vizsgálata különféle jelentéseit bontják ki a folyóiratban található fényképek-
nek. Hogyan kerülnek privát képek egy folyóiratba, és milyen szerepük van? Ho-
gyan történik meg egy láthatatlan társadalmi csoport láthatóvá tétele, a vizuális 
empowermentje ebben a havilapban? Ezek a kérdések mozgatják alapvetően a Ha-
rangszó körüli elemzésemet.
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Nők az erdélyi társadalomszervezésben
Az első világháborút köve-

tő átmeneti, ha úgy tetszik kómás 
állapotból feleszmélve, az 1920-as 
évek közepén az erdélyi magyar 
elit megpróbálta megszervezni a 
magyar közösségeket, és ez nem-
csak politikai, hanem önálló kul-
turális, vallásos, szociális, egész-
ségügyi intézményháló kiépítését 
is jelentette. 

Ebben a társadalomregenerá-
ciós folyamatban fontos szerepet 
kaptak a nők is. 1925 őszén meg-
alakult a Romániai Magyar Ki-
sebbségi Nők Központi Titkársága 
(RMKNKT), a magyar nőegyesü-
letek ernyőszervezete, amely a kis 
létszámú, többnyire vallásos ala-
pokon szerveződő nőegyleteket 
tömörítette, így azok könnyebben 
mozgósíthatókká váltak közös cé-
lok érdekében. A politikai poron-

don újszerű szerepeket kaptak, hiszen az RMKNKT folyamatosan együtt műkö-
dött az Országos Magyar Párttal, és a Román Nők Nemzeti Tanácsával (Consiliul 
Național al Femeilor Române), valamint a többi kisebbségi nőszervezetekkel is.3 
Bár a külső intézményes kapcsolataik nem voltak annyira gyümölcsözőek, aho-
gyan ők azt megálmodták, ennek az intézményesülésnek abban is nagy szerepe 
volt, hogy létrejöhetett egy politikailag aktív női réteg, amely a női problémákat 
a közbeszéd szintjére emelhette, ugyanakkor a női vezetők túlléphettek a klasz-
szikus patronázsakciós szerepeiken. Tagdíjakból, adományokból és az egyházi tá-
mogatásokból tartották fenn magukat, ilyen értelemben ez a női kultúra folytat-
ta a századfordulós hagyományt: a különféle felekezetek mindennapi nőmisszió-
ja továbbra is a plébániákon, a papi lakok közelében zajlott, és legtöbbször nem 
nőtte ki az örökölt köntöst, amelyet rávarrtak az előző századok: a színielőadá-
sok szervezését, dalárdákban való éneklést és kézimunkázást vagy jótékony bálok 
szervezését. Ami újdonság volt 19. századi vagy századfordulós szerepükhöz ké-
pest, hogy a diskurzusok szintjén a nő aktív társadalmi szereplővé vált, illetve egy 
új nemzetépítési/identitásépítési folyamat fontos kellékévé lépett elő.

A nőegyesületek mindegyike interiorizálta a RMKNKT céljait, és általános-
ságban véve azokat a problémákat kapták szárnyukra, amelyeket Európa-szerte a 
nőket megcélzó szociális programok képviseltek, így a csecsemővédelem, a lány-
nevelés, lányvédelem, a háziipar fellendítése elsődleges helyet kapott ezek mun-
kásságában. Ebben a munkában az erdélyi felekezetek mindegyike nagy igyeke-
zettel vett részt. 
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Női szociális munka
Az elemzés tárgyát képező Harangszó a Szociális Testvérek Társasága4 és az 

általuk létrehozott Katolikus Nőszövetség által indított folyóirat volt, az alábbiak-
ban tehát a folyóirat keletkezési kontextusára és ennek az egyházi rendnek a mun-
kásságára térnék ki röviden. A szociális testvérek azok, akik 1926-ban a kato-
likus nőszervezetek (oltáregyletek, leányközösségek) összefogására buzdítottak, 
és 1926. augusztus 1-jén megalakították a kezdetben Aradon, majd Kolozsváron 
működő Erdélyi Katolikus Nőszövetséget.5 A nőszövetség szociális szakosztályá-
nak feladatait ők látták el, és ez rendkívül sokrétű munkát jelentett: „1. a szociális, 
vallás-erkölcsi, kulturális, politikai, gazdasági, nőmozgalmi, 2. a karitatív mun-
ka”6 tanulmányozását és végzését, tehát a kisebbségi élet minden területét megcé-
lozta, és el is várta tagjaitól, hogy átlássák ezeket a folyamatokat, illetve aktívan 
részt vegyenek azokban.

A forrásokat elemezve, jól látszik, hogy a harmincas években egy jól szerve-
zett katolikus női szociális hálózat kiépítése folyt. A testvérek szociális elhivatott-
sága és a társadalmi élet majd minden területén való jelenléte a keresztényszoci-
alizmus eszméjébe illeszkedett, amely a szociális feladatokra fókuszált, és egy-
re nagyobb számú világit vont be az egyházi munkába (vö. Gergely 2007; Izsák 
2015). A szociális testvérek így határozták meg hivatásukat:

„… legsajátosabb és úttörő feladatának a Társaság azt tekinti, hogy 
a közélet porondjára állítson olyan szellemi munkásokat, akiknek hi-
vatásbeli feladata, hogy katolikus közérdekeket, a család, nő és gyer-
mek ideiglenes és örök boldogulásának érdekét képviselje, és azokért 
ugyanolyan modern eszközökkel és azon centrumokban szálljon síkra, 
amilyen modern eszközökkel és amely centrumokban a világi hatalom 
birtokosai fejtik ki működésüket, döntően hatva milliónyi embertöme-
gekre és jövő századokra.”7

Az európai példák (Sharp–Stibbe, 2011) és Slachta Margit erős vezető sze-
mélyisége meghatározták az erdélyi katolikus női szervezkedéseket is. Az erdé-
lyi testvérek munkája számos ponton mégis eltérő jellemzőkkel bírt, ez az eltérés 
pedig épp az újonnan alakult kisebbségi helyzetből adódott: aktívan részt vettek 
a regionális közösségszervezésben, amely az állami programokkal párhuzamo-
san zajlott (talán szándékosan nem mondanám, hogy alatt, mert nagyon ritkán 
mégiscsak összeértek az útjaik a román állam által fi nanszírozott projektekkel), 
és amelynek lényegi célkitűzése egy állami támogatás híján is működőképes szo-
ciálpolitika kiépítése volt.

Vallásos női elit képzése. A Katolikus Nőszövetség az 1920–1930-as évek-
ben átlag évi 30 leányklubot működtetett, 1925-től pedig ezeknek a klubok-
nak több mint 800 tagjuk lett.8 Ezek többsége városi környezetben létesült, a le-
ányklubokkal a Nőszövetség célja egy urbánus, keresztény értékrendű, szociá-
lis szférában tevékeny női katolikus elit kiképzése volt. Ezekben a klubokban a 
patronázsakcióra való nevelésen kívül rendszeres képzés folyt, a képzés során teo-
lógiai, művészeti, irodalmi, egészségügyi és háztartási alapismereteket sajátíthat-
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tak el. A Nőszövetség hivatalos lap-
ja, A Nap (1922–1944) rendszeresen 
megmutatta a női vezetőket és városi 
klubokat, így az olvasó hónapról hó-
napra betekintést nyerhetett a katoli-
kus női klubok rekrutációs gyakorla-
tába és működésébe. 

A falusi asszonyok és lányok cso-
portokba szervezése. A szociális test-
vérek a vallásos női elitképzés mellett 
nagy hangsúlyt fektettek a vidéki, fa-
lusi társadalom nőinek felkarolásá-
ra, életútjuk végigkövetésére. A tevé-
kenység több szinten is zajlott: indi-
viduális szinten (az egyéni életút és 
körülmények feltárása révén), cso-
portmunka révén (lokális leányegye-
sületek és városi női körök szervezé-
se által), valamint közösségi mun-
kával9. Ezek egyrészt preventív jelle-
gű aktivitást feltételeztek, a falusi női 
csoportok kiépítését, de beavatkozá-
sos jellegű tevékenységeket is, prob-
lémamegoldásokat (pl. az állásközve-

títő hivatalokban), valamint folyamatos forrásgyűjtést.  

Leányvédelem. A Katolikus Nőszövetség egyik kiemelt tevékenysége a leány-
védelem volt, és különösen a falusi lányok jelentették ezeknek a programoknak a 
célpontját, ebből a rétegből pedig a legtöbb fi gyelem a városokban dolgozó nőkre 
irányult. A lányvédelem Európa-szerte kiemelt pontja volt a szociális politikák-
nak. A gyermek- és leánykereskedelem céljából, illetve a prostitúció megelőzésére 
számtalan program született10, és Románia is csatlakozott ezekhez, a román szo-
ciális politika (nyelv- és helyismeret híján) azonban nem tudott hatékonyan fóku-
szálni az erdélyi problémákra. 

Állami támogatottságot nélkülözve, a szociális munkában részt vállaló női 
vezetők a munka szervezését alulról képzelték el. A katolikus nővezetők azon dol-
goztak, hogy egyrészt otthon tartsák számon a lányokat, ezt a feladatot a helyi 
lányközösségek vezetői látták el, másrészt a nagyvárosokban működő női szerve-
zetek az idevándoroltakat tartották kontroll alatt: a Márta-, Katalin- és Zita-kö-
rök folyamatosan kínáltak programokat, tanfolyamokat számukra. A falusi lá-
nyok számára létrehozott egyletek, a szállást is nyújtó cselédotthonok (Temesvá-
ron11, Brassóban, illetve Bukarestben) és a munkaközvetítő irodák olyan nagyvá-
rosi intézmények voltak, amelyek a pálya kezdetén a nagyvárosban való elhelyez-
kedést, berendezkedést segítették, az ottlét alatt pedig közösséget jelentettek a fi -
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atal nők számára. Ezeken a helye-
ken a nők a szociális testvérek tel-
jes körű támogatására voltak utal-
va, ugyanakkor a többi hasonló 
helyzetben lévő lánnyal való na-
pokig tartó együttélés sajátos női 
közösségek kialakítását jelentette. 

A RMKNKT 1929. novem-
ber 10–12. között zajló konferen-
ciáján minden felekezet vállalta, 
hogy beindítja a cselédmissziós te-
vékenységét12 és a regáti misszió-
ját, így az 1930-as évek közepétől 
a református és az unitárius egy-
ház belmissziós programjának is 
részét képezte a cselédmisszió.

A szociális testvérek egyik 
leglátványosabb tevékenysége a 
vasúti missziós munka volt. Er-
délyben – Kolozsváron, Brassó-
ban és Temesváron – már műkö-
dött vasúti misszió, 1930-tól pe-
dig a szociális testvérek engedélyt 
kaptak, hogy Bukarestben13 is kéz-
be vegyék a magyar szolgálók és 
cselédlányok ügyét, vasúti misszióval, munkaközvetítő iroda és leányotthon mű-
ködtetésével bízták meg őket.14 A bukaresti Északi pályaudvaron állomásozó test-
vérek pályaudvari missziója azt jelentette, hogy a vonatok érkezésekor a magá-
nyosan utazó lányoknak segítettek az eligazodásban: kikérdezték őket utazásuk 
céljáról, állásaikról és szálláshelyeikről szereztek tudomást, szükség esetén a 14 
ágyas leányotthonba kísérték őket, a Petre Poni 3. szám alá, illetve munkaközve-
títést vállaltak számukra. Ugyanitt működtették a Szent József-varrodát is, amely 
kiegészítő keresletet jelentett az ideiglenesen bent lakóknak (vö. Árvay 1998, 97).

Az erdélyi magyar (és kiemelten a székely) leányok Regátba való vándorlá-
sa kiemelt helyet kapott a korabeli diskurzusokban, és nem csupán a leányke-
reskedelem veszélye miatt vált politizálttá. Nem is csupán erkölcsi hanyatlást és 
a paraszti, női értékrend megbomlását látták benne, hanem hangsúlyosan etni-
kai vonzata is volt: a hosszabb ideig román földön való tartózkodás a magyar-
ság biopolitikai erejének hanyatlását, a vegyes házasságokat, az asszimilálódást, 
a végleges kinnmaradást is asszociálta. Sokszor ezekre a nőkre mint áldozatokra 
tekintettek, mint akik ki vannak szolgáltatva – etnicitásuk, másságuk révén – az 
idegen világ kénye-kedvének, és ennélfogva gyakran az erőszaknak is. 
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A viselet szociális és kulturális dimenziói
A város felé történő tömeges női munkaerő-migráció, az értékrend változá-

sa, a társadalmi változás, a demográfi ai változások fölötti aggodalom egyik meta-
forája a viselet lett. A ruha, a viselet egy igen gyakran használt toposszá válik eb-
ben az időszakban, a népviselet többféle jelentést hordozhat: az etnikai identitás 
alapeleme, a női munkaerőpiac terméke, az erkölcsösség bizonyítéka, a vallásos 
összetartozás jelképe és az otthonmaradás mintája egyaránt.

A népviselet a szociális testvérek munkáiban elsősorban egy eszköz volt: a 
háziipar fellendítésével, a helyi értékek felkarolásával és propagálásával a loká-
lis munkaerőpiacot próbálták helyben tartani és a női migrációt megállítani, a 
cél egy önfenntartó, (lelkileg és fi zikailag) egészséges közösséget teremtése volt. 
Ez a szociális akció ugyanakkor szervesen illeszkedett a népművészetet felkaro-
ló elit mozgalmába is, amely a népviselet készítését és viselését lokális szinten 
tartotta megőrzésre méltónak, és a viseletet értékhordozónak minősítette. A vi-
selet kettős értelmezési módja és kettős identifi kációs szerepe szépen artikulá-
lódik ebben a két világháború közötti közösségépítésben: a népviselet egyrészt 
rétegspecifi kus, és a falusi parasztok identifi kációját szolgálja, másrészt az etnikai 
határjelölés eszköze, az erdélyi magyarság szimbóluma. Míg a szociális testvérek 
viseletet propagáló munkája elsősorban a falusi asszonyok és lányok védelmét cé-
lozta meg (és a nőt helyezte a munka középpontjába, kevésbé a viseletet), a női elit 
egy másik része – rákapcsolódva a korabeli magyar művelődésszervezők (Domo-
kos Pál Péter, Vámszer Géza stb.) irányította kultúraszervező tendenciákra – egy 
folklorizmusfolyamat részévé tette a viseletet (itt a ruhát téve főszereplővé, ke-
vésbé az azt viselő személyt): mindezt látjuk a háziipari központ létesítésével, a 
háziipari kiállításokkal, a szőttesbálokkal, a szőttesek értékesítésével kapcsolatos 
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munkájukban. A viselet kapcsán kialakult többértelmű jelentésnek kiváló példája 
volt az 1931–1933 között Csíkszeredában megrendezett Ezer székely leány napja.

Harangszó – a személyes történetek albuma
A két világháború közötti közép-kelet-európai újságírás egyik legkülönle-

gesebb női újságjának mondható a Harangszó című, 1935-ben induló havi női 
magazin. Célcsoportja világos volt, hiszen fejlécében ott állt, hogy falusi asszo-
nyok és lányok lapja. Bár nem jelölte címlapon, de tartalmából mindenki tudta, 
hogy a katolikus nőket célozta meg, főszerkesztője Zakariás Flóra, majd Szim Lí-
dia szociális testvérek voltak. A cikkek zöme a falusi leánycsoportok, valamint a 
városi lánykörök tevékenységéről adott hírt, értelemszerűen a szociális testvérek 
által vezetett katolikus lányvédelem munkájának nyomatékosításában játszott ige 
nagy szerepet. További tartalmakat jelentettek az egyházi híreken kívül az imád-
ságok, fohászok, versek, valamint a népegészségügyi kérdések közül a a család és 
a gyermekek egészségvédelme. Már az első számban jelezték, hogy interaktív fe-
lületként képzelik el: nemcsak előfi zetők gyűjtésére vártak önkénteseket, hanem a 
tartalom (egyesületi hírek) és a vizuális anyag (fotók) közös szerkesztésére is buz-
dítottak. Egy olyan falusi lap, amely a nőegyesületek munkásságáról és a falusi női 
életvilágokról számol be, miközben az olvasóit és az ő tapasztalataikat állítja kö-
zéppontba – igazi újdonságnak számított.

Képiségében, stílusában és tartalmában is újdonságot jelentett ez a többi ma-
gyar nyelvű, felekezeti női magazinok világában. A katolikus A Nap, az Unitári-
us Közlöny női melléklete, a Nők Világa, illetve a Református Család, valamint a 
Református Ifj úság többnyire a női elitet szólaltatta meg, és a nőszervezetek te-
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vékenységéről számolt be, a nők vizuális reprezentációja is alulmaradt a szöve-
ges tartalomhoz képest, képanyaga erősen szelektált volt, és csak a női vezetőket 
mutatta meg. Ugyanígy a katolikus A Nap is, amely a Katolikus Nőszövetség szó-
csöve volt, hangvételében, képiségében, témaválasztásában is teljes eltérést mutat 
a Harangszótól.

Ez a kisebbségi női reprezentáció újdonság volt a kisebbségi sajtóban is, az 
erdélyi magyar női sajtó ugyanis a felső középosztály, a polgárság hangszórója 
volt, a Temesváron szerkesztett A modern nő, és az Asszonyok, lányok, a Kolozs-
váron szerkesztett Femina magazin a divatról, frizurákról, a polgárságot érdek-
lő trendekről szólt. A más folyóiratok és lapok (például a Magyar Nép) női mel-
lékletei foglalkoztak ugyan falusi női témákkal, különösen a gyereknevelés, ház-
táji gazdaság, egészség témakörökben, de ezek a cikkek ismeretterjesztő jellegük-
nél fogva leggyakabban személytelen hangnemben íródtak. A hasonló tematiká-
jú, Déván szerkesztett román nyelvű Femeia Satelor számait átlapozva, elmond-
ható, hogy ez a lap nemcsak hogy a képanyagot teljes mértékben nélkülözte, de 
szinte egyáltalán nem szólaltatta meg a falusi asszonyokat, sokkal inkább azok 
kulturális nevelését tűzte ki célul, tehát egy kultúrpropaganda eszköze volt.

A Harangszó különlegessége, úgy vélem, tematikáján kívül fotóanyagában, 
az albumszerűségében is rejlik: a lap majd minden száma számtalan csoportképet 
és egyéni fotót tartalmaz a falusi nőkről és női csoportokról, a hasonló arcok, sze-
mélyleírások és életutak egy közös szociális biográfi a (Handelman 1977) és egy 
sajátos női identitás kidolgozásán fáradoznak. 

Monokróm történetek
A fotóanyagot tekintve többtípusú fotográfi ával találkozunk, profi  fényképé-

szek alkotásaival és műtermi sorozatképekkel egyaránt. A professzionális fotósok 
alkotásai, az udvarhelyi Kováts István (1881–1942), a csíkszeredai Andory Aladics 
Zoltán (1899–1990) művészfotói az idealizált paraszti világot felmutató megkom-
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ponált fényképek, amelyek falusi táj-
képeket, távoli templomtornyot, szé-
kely utcarészletet ábrázolnak, a falun 
élők idealizált alakjaival: mosolygó, 
munkás, tetőtől talpig ünnepi vise-
letbe öltözött parasztokat, szénabog-
lya előtt táncoló fi atal párt mutatnak 
meg (Aladics fényképeiről lásd részle-
tesen Kedves Anett írását ebben a lap-
számban).

A fényképek legterjedelmesebb 
csoportját a privát képek jelentik: a 
csoportképek, az egyéni műtermi fo-
tók, a hétköznapi életet ábrázoló zsá-
nerképek és az esküvői fényképek.

A csoportképekhez (falusi leány-
egyesületek, illetve a városi cselédkö-
rök tagjairól készült képekhez) min-
den esetben részletes leírásokat talá-
lunk. Ezek a fényképek a nőiközös-
ség-építés fontosságát legitimálják, a 
kép üzenete nyilván mindig az, hogy 
a közösség tagjának lenni jó, ez védel-
met és biztonságod ad. Itt a képen lé-
vők névtelenek, a fontos adat az, hogy 
melyik falu vagy város lányközössé-
gét kapták lencsevégre. A képen résztvevők modellértékűek, egyrészt választá-
suk, értékrendjük révén (közösségi élet, keresztény értékrend választása miatt), 
másrészt viseletük révén. A kép készítői gondoskodtak arról, hogy a lányok több-
sége faluja viseletében legyen öltözve, a kivetkőzött lányokat rendszerint hátsó 
sorba állították ezeken a csoportképeken. Az otthoni leánykörök és a városi Már-
ta-körök csoportképein éppen az öltözködésben megmutatkozó leheletnyi fi nom 
eltérés az, amely a kíváncsi képnézegető számára megmutatja azt az utat, amelyet 
a paraszti társadalom női bejártak: az öltözet az otthoni leánykörök csoportképe-
in egyforma, egyszínű, változatlan, mintha a nyakig begombolt, feszes mellényű 
népviselet gondosan be is csomagolná a női testet, megvédve a kor divathulláma-
itól, különösen az igen népszerű fl apper-fashion-től. A városi környezetben élők 
csoportképe már többféle árnyalatot mutat, változatosabb, mint az otthoni leány-
köri képek, a népviseletbe öltözöttek mellett megjelennek a polgári ruhába öltö-
zött, rövid hajú nők is. Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy ez a „polgári” vi-
selet szegényesebb volt, egyszerű köntöst, vizitkát jelentett, és sokkal visszafogot-
tabb volt, mint amit például a katolikus városi leányklubok, az elit ruházatánál 
megfi gyelhetünk A Napban.

A következő privátkép-kategória az egyéni/barátnős fotók. Itt a 
csoportidentifi kációt az egyéni narrratívák egészítik ki, (a képen látható szemé-
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lyek nevét, a cselédkedés helyét, il-
letve a leánycsoport nevét egyaránt 
közli a képaláírás), a közelről lát-
tatott portrék annyira személyes-
sé teszik a történeteket, mintha egy 
sztármagazint forgatnánk, csak-
hogy ez a bizarr arcképcsarnok nem 
fi lmcsillagok és fotómodellek egyé-
ni fotóinak kollázsa, hanem falusi 
nőkéi. Nem magabiztos dívák, ha-
nem kétkedő, komor tekintetek néz-
nek vissza ránk, és ezeken az arco-
kon csak ritkán oldódik fel a komor-
ság egy félmosoly erejéig. Ez már 
erősebb zoom, mint a csoportképé, 
direktebb közelítés az egyéni szféra 
felé: az egyéni tapasztalat, a cseléd-
élet így válik megnézhetővé mások 
által is. A képek mindegyike beál-
lított, monokróm műtermi fotók és 
egy igen bevált paraszti képhaszná-
latra alapoznak, a családtagok szá-
mára idegenben készített fotózás ha-
gyományára. A képek a folyóirat ha-

sábjain is ezt az alapvető üzenetfunkciót hordozzák (a „jól vagyok, és gondolok 
rátok” üzenetet) – de az üzenet címzetti köre ezúttal kiszélesedik, és a kép nem-
csak az otthon maradt családtagok, hanem minden olvasó számára láthatóvá vá-
lik. A barátnős képek szereplői a csoportképeken résztvevőkhöz képest aff ektí-
vebbek, rendszerint felsejlik egy gesztus, amely jelzi a fényképen résztvevők kö-
zötti kötődést (egymás vállára teszik kezüket, fogják egymás kezét). Ez tipiku-
san egy olyan cselédkép, amely gyökeresen ellentmond a korabeli általános cse-
lédreprezentációnak, amely szerint a városba érkező lány megszakítja kapcsolata-
it a falubeliekkel és új – városi – mintákat, frivol, kihívó külsőt választ magának.

A zsánerképek, munkafotók. A hétköznapokat ábrázoló laza szerkezetű, a 
műtermi merevséget nélkülöző fényképek sorozata stílusában eltér a beállított fo-
tókétól, ezeken munka, játék, szórakozás közben láthatjuk a lánykörökhöz tarto-
zókat. A képek az egyéni és barátnős képeknél is intimebb jeleneteket villantanak 
meg. Erőteljes érzelmeket közvetítenek, és nem véletlenszerűen rendszerint hosz-
szabb tartalom is kötődik hozzájuk: beteg barátnőjét ápoló nő, édesanyja után 
szomorkodó kislány, nevető szövő- és mosólányok történeteibe avatnak be ezek 
a fotók. Többségük a szociális testvérek működtette cselédotthonokba, illetve az 
általuk szervezett (gazdasági, háztartási) tanfolyamokon résztvevők munkájába 
nyújtanak bepillantást, közelebb hozva ezáltal az olvasó számára a szociális mun-
kát és a női közösségi életet. A képekhez kapcsolt emotív tartalmak a nőközössé-
gek traumafeloldó szerepét emelik ki, együtt nevetni, együtt dolgozni, együtt ját-
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szani látjuk őket. (Harangszó, 1937. május, 5. sz., 4. old. Fotó a Petre Poni udvarán 
játszó lányokról. Szabadabb szerkesztésű zsánerkép, székely ruhás lányok labdáz-
nak a nővérekkel.) Fontos észrevennünk azonban, hogy ezek a képek nem csak a 
szociális testvérek munkájának legitimitását célozták meg, és nem csupán a nő-
közösségi élet promoválását szolgálták. A képekhez kapcsolt tartalmak nem ide-
alizálták az idegenben létet, de nem is értéktelenítették azt, hanem értelmet adtak 
annak, és védték a történetek alanyait. A képek tehát kifelé azokat a társadalmi 
sztereotípiákat igyekeztek leépíteni, amelyek a városban dolgozó falusi lányokkal 
kapcsolatosan éltek, és amely előítéletek nemegyszer megnehezítették ezen nők 
sorsát, különösen a falusi közösségbe való reintegrációjukat.

A munkát megjelenítő képeken a munkának különösen fontos szerepe van, 
az ideális munkát villantják fel az olvasónak (a háziipari foglalkozásokat, a ker-
tészkedést, a gyermeknevelést stb.), olyan foglalkoztatási szektorokat, amelyek 
hosszú távon megélhetést biztosító jövedelemforrást jelentettek, amelyekben ke-
vés volt az esélye a prostitúcióközeli szakmákkal való érintkezésnek, és amelyek 
otthoni környezetben gyakorolhatók voltak, tehát amelyek véget vethettek az idő-
szakos munkavállalásnak és az asszimiláció esélyét csökkenthették. A munka te-
hát nemcsak eszköz, hanem cél is volt: is a női energia – szexuális energia – és 
munka repressziója, helyben tartása helyi munkafolyamatokba való becsatorná-
zását jelenti.

Az esküvői fotókat a leánykörök tagjai maguk küldték be a szerkesztőségnek. 
Míg az esküvői kép szerepe egy közösségben az ünnepélyessé és halhatatlanná té-
tel, (Bourdieu 1990. 19), itt, a Harangszó szerkesztői továbbgondolták a képnek ezt 
a funkcióját, és az intimitás-ünnepélyesség, halhatatlanság publikus jelleget ka-
pott. A képaláírás a korábbi fotótípusokhoz hasonlóan része az identifi kációnak, 
ezúttal megjelenik a férj neve és esetenként társadalmi státusa is. Az esküvői fény-
képek többségén polgári öltözékben (fehér menyasszonyi ruhában) jelennek meg 
az alanyok, de erre semmiféle utalás nem történik, mintha a viseletből való alka-
lomszerű – egy esküvő erejéig tartó – kivetkőzést ez a közösség megengedné – ez 
a Harangszóban a viselettémának a szociális és erkölcsi funkcióit erősíti meg, a 
házas asszony biztonságosan kivetkőzhet, hiszen a házasságkötés egy olyan kont-
roll, amelyben már aligha van szükség a viselet nyújtotta kontrollra. A hófehér, 
fátylas menyasszonyi ruha nyilván az erdélyi falu modernizációs tendenciáinak 
egyik jól látható vizuális nyoma is, ugyanis a menyasszonyok esküvőjükön egy-
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re ritkábban vették már fel falujuk menyasszonyi viseletét (lásd ehhez részletesen 
Gazda 1998). Az esküvői fotók ezen sorozata a Harangszóban jól bevált társadal-
mi szokások, az ismétlődés biztonságát sugallják, és a házasságkötést mint mo-
dellt állítják a hajadonok elé (a fotók eff éle revitalizációs-reaffi  rmációs szerepéről 
lásd Bourdieu 1990. 21). A leányközösségi fotók – cselédfotók – munkafotók soro-
zatot lezárandó, az esküvői képek mintha terápiás jelentőséggel is bírnának ebben 
a folyóiratban, úgy mutatják fel az esküvői párt, mintha a közösségbe való vissza-
térés és a közösségi szokások követése a problémák megoldását, a migráció okoz-
ta lelki válságokat helyre tudná tenni, kezelni tudná. A házas asszony problémái-
ról ebben a lapban már kevesebb szó esik, mint a lányokéiról. Az esküvői fotó le-
zárja a leányfotókat, asszonyképeket már alig találunk a folyóiratban, gyerme-
két nevelő nőket, családanyákat pedig csak elvétve. Kérdés, hogy vajon miért zá-
rul itt a Harangszó női narratívák sorozata, azért-e, mert a hazaköltözéssel ezek 
a nők teljesen láthatatlanná váltak, azért-e, mert a férjezett nők, illetve a gyerme-
kek fotózása nem volt része a családi fényképezkedési gyakorlatnak? Vagy egysze-
rűen azért, mert ez az érzékeny, problematikus szakasza az életkornak, amely a 
liminális, határhelyzeti állapotot eredményezhette (az idegenben munkavállalást 
és a kivándorlást), és amely oly nagy fi gyelmet érdemelt, megszűnt a házassággal 
és a közösségbe való reintegrációval? 

Az esküvői fotóknak társadalmi funkciói vannak, amelyek teljesen a modern 
világ családszerkezetéhez köthetők, ahol is a családi fénykép a családi egység mu-
tatója vagy bizonyítéka, és ugyanakkor egy olyan eszköz, amely létre is hozza ezt 
az egységet (Bourdieu 1990). A fényképek, a személyes és csoportos képek egy-
aránt többes tekintetet hordoznak magukon, Mariann Hirsch kifejezésével élve, 
a tekintetek kimondatlan hálózatába vannak beleszőve (Hirsch 1997, 10). A csa-
ládi tekintet (familial gaze) a családot körülvevő ideológiai nyomás hatására for-
málódik, és eleve azokat a konvenciókat és ideológiákat hordozza, amely által a 



83

A NYILVÁNOSSÁG NŐKÉPE

család és az egyén magára tekint (Hirsch 
1999, XI–XII.).

A fotók a nőközösségek családi jelle-
gét adják vissza: a katolikus nők közössé-
ge egy bensőséges, összetartó nagy család-
ként mutatkozik meg, a Harangszó pedig 
egy családi albumként funkcionál, amely 
megmutat, megörökít, összetart. Amint a 
családi album ennek a többrétegű családi 
tekintetnek az eszköze (Hirsch 1999, XII), 
úgy válik a Harangszó – a maga albumsze-
rűségével – a lányegyleteket vezető női elit 
és tágabb értelemben a kisebbségi közös-
ség instrumentumává is. A képek és a ké-
pek által bejárt témák, valamint az álta-
luk reprezentált identitáselemek a közös-
séget, a hagyományos viseletet, a munkát, 
az azonos etnikumúval kötött házasságot, 
a hagyományokhoz való ragaszkodást, a 
vallást, az otthont jelenítik meg. Ezek az 
identitáselemek azonban a Harangszó-
ban egy egészen sajátos formációban mu-
tatkoznak meg az etnicitásnak a nemiség, 
az életkor és az osztállyal való találkozásá-
nál. Hadd utaljak az interszekcionalitás elméletére, amely az elemzésben az adott 
identitiáskonstrukció sokrétűségét mutathatja meg. Az interszekcionalitás az az 
elemzési eszköz, amely a szociokulturális alakzatok (nemiség, etnikum, faj, osz-
tály stb.) kölcsönhatásait vizsgálja, azt, hogy a különböző szociokulturális hie-
rarchiák és hatalmi különbségek milyen módon hatnak egymásra, hogyan hoz-
nak létre kizárást és befogadást (Lykke 2010; Yuval-Davis 2006, 2010, 2011). Míg 
az erdélyi elit diskurzusaiban a falusi nőt a biológiailag tiszta etnikai közösség 
egészségéért, továbbéléséért tette felelőssé, illetve a kultúra őrzőiként tekintett rá-
juk (ősiséghez való kapcsolódódásukat hangsúlyozva), a Harangszó – bár a maga 
módján ő maga is rákapcsolódott erre a diskurzusra – továbblépett ezen az ideo-
logizáláson, és kiemelte ezeket a nőket a hallgatásból, felmutatta, beszélt a prob-
lémáikról, megoldásokat keresett. Fontos látnunk, hogy ennek az identitásnak a 
folyamatos újratárgyalása történt liminális helyzetekben (pl. a tömeges női mun-
kaerő-migráció során), amikor a szociális kategóriák egyensúlytalanságot és 
diszkriminatorikus helyzet teremtettek. A Harangszó egy újfajta kisebbségi női 
identitást mutatott fel, amikor a városra vándorolt cselédek történeteit felvállal-
ta: azon nők képeit rendezte albumba, akik naponta megélték az etnikai határok 
átlépését, azon falusi nők tapasztalatait és fotóit rakosgatta egymás mellé, akik 
kiléptek saját kultúrájukból, kivetkőztek viseletükből, idegen nyelvűek és idegen 
szokások területére léptek át. Mindezt úgy tette, hogy miközben a kilépést mu-
tatta meg, megvillantotta és nyomatékosította az olvasó számára a visszatérés le-
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hetőségét is (pl. esküvői híradással). A társadalmi széttöredezettség és a liminális 
helyzetek keltette traumákat a visszarendeződés, a visszatéríthetőség lehetősége, 
gondolata volt hivatott gyógyítani. A változások, a mozgások, amelyek a társa-
dalmi élet szintjén zajlottak, a képek statikusságával megállítódtak. A közelké-
pek a mozdulatlanság érzését keltik, nem alkalmasak a folyamatok ábrázolására, 
kifeszítik, megállítják az időt. Bár a beállított műtermi fotóktól nem várhatjuk el, 
hogy hű képet adjanak a valóságról, ez a statikusság azonban éppen ideális volt a 
megmaradás, otthon maradás, egység, mozdulatlanság, tradíció szemléltetésére, 
nélkülözve a városi mozgalmasságot.

Ezt a célt, az idő kifeszítését szolgálhatta a háttér semlegesítése is. A képekbe 
zártság a szabadban készített zsánerképeken is látható, a városi környezetet rend-
szerint lehagyták a cselédképről. A háttér szinte mindig semleges, pl. Zsók Julis, a 
dévai leánykör tagja mögött egy kert látható, de akár otthon is készülhetett volna 
ez a kép. Nem látunk városi épületeket, legfeljebb falakat. Az idő mozdulatlansá-
gát és a visszarendezés vágyát tükrözik a falusi viseletek is, a múlt így lép be a je-
lenbe, és értelmet ad annak.

Mint láttuk, a Harangszó egy erdélyi, magyar, falusi női identitás megkonst-
ruálásában vett részt, ez a nőiség etnicitás, osztály, vallás és életkor keresztmet-
szetében jött létre. Ez az erdélyi falusi női „identitás” nem egy megkövült, pon-
tos határokkal rendelkező formáció volt, hanem a szociális kategóriák dinami-
kája adta változatos formáit. A Harangszóban megjelenítettek nem csupán a há-
borút követő átmeneti idő etnikai rekrutációjának kulcsfi gurái voltak, akik által 
megmutatható és szembeállítható a volt és a van, az itt és az ott. Mert mindeköz-
ben valami egészen szokatlan is történt: a falusi lányok szociális, gazdasági prob-
lémáinak színre vitele révén ennek a kisebbség kisebbségének az empowermentje 
történik. Úgy gondolom, hogy attól válik izgalmassá ez az anyag, hogy egy olyan 
marginalizált csoport mutatkozott meg, amely eddig semmilyen fórumon nem 
szólalhatott meg. A Harangszó nőalakjainak, a parasztasszonyoknak és -lányok-
nak korábban nem volt lehetőségük arra a professzionális önmegmutatkozásra, 
amely a felekezetek női elitje számára eleve adott volt, és műveltségük révén hoz-
záférhető. Az önidentifi kációt, a csoporttal való azonosulást a privát kép hasz-
nálatában gondolhatjuk tovább. A magánhasználatra készített fotók publikálá-
sakor már nem az emlék konzerválása volt a cél, hanem a felmutatás. Ez a fel-
mutatás egyfelől az aktuális kulturális elképzelések alapján történő megmutatás, 
goff manni kifejezéssel élve, a nemek demonstrálása, gender display (Goff mann 
1988, 1–10), de az önidentifi káció egy eszköze is, hiszen a képen megjelenített 
egyének maguk is használták ezt a médiát arra, hogy saját identitásukat meg-
konstruálják akkor is, ha vélhetően az itt forgalmazott nőkép nem mindig egye-
zett a maguk képével.
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