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Szabó Dénes és a Fotofi lm felvéte-
lei az Országos Széchényi Könyvtár 
Erdélyi Gyűjteményében

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára. Alap-
vető feladata a lehető legteljesebb körűen gyűjteni a magyar nyelvű s a magyar-
sággal, Magyarországgal kapcsolatos dokumentumokat.1 A gyűjtés köre a képi 
dokumentumokat is magában foglalja, ennek megfelelően jött létre az OSZK 
önálló fényképtára 2007-ben. Fotográ  ák a könyvtárban természetesen már az 
ezt megelőző 160 esztendőben is helyet kaptak,2 ám teljes jogú dokumentumtí-
pusként való elismerésüket a különgyűjtemény megalakítása szentesítette. Ez an-
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nál is inkább időszerű volt, hiszen a 21. században a képi dokumentumok domi-
nanciája már világviszonylatban vitathatatlan (lásd Gerhard 2006; Jäger 2009).

Az OSZK tevékenységében tehát az autonóm fotográ  ák felkutatása, szám-
bavétele, rendezése alig tíz esztendős múltra tekinthet vissza. E munka során szá-
mos világritkaság került a  gyelem középpontjába, és soha nem látott állomány-
részek feltérképezésére, s a kor kívánalmainak megfelelően digitalizálására ke-
rült sor. Írott feldolgozás eddig csupán gyűjteményrészekről született (lásd Csil-
lag 2011, Csillag 2013, Csillag 2015). A közelmúlt kincsei is napjainkban bukkan-
nak fel. Ilyen különlegességnek számítanak az ún. Erdélyi Gyűjtemény felvételei, 
melyek jelentős részét az eddigi adatok szerint 1987–2003 között vásárolta meg 
különböző magánszemélyektől a könyvtár. A rendelkezésre álló adatok, doku-
mentumok alapján a tételes azonosítás jelenleg még nem megoldható.3 

Az Erdély-
ben készült felvé-
telek között jól el-
különíthető cso-
portot alkot mint-
egy 3500 negatív, 
melyek az 1930–
1940-es években 
készültek. Ezek 
alkotják a Fény-
képtár ún. Erdélyi 
Gyűjteményének 
magvát. A negatí-
vok jelentős része, 
majdnem 2200 té-
tel zselatinos szá-
razlemez, a többi 
pedig negatív  lm 
(zömében 6x6 
cm-es roll  lm, de 
lehet találni 4,5x6 
cm-es, és 12x9 
cm-es negatívokat 
is). Amint az azo-

nosítás, a kutatá-
sok alapján nyil-

1. kép. Fotofilm-hirdetés a Kolozsvári Nemzeti Színház c. lapban (1942).

2. kép. Fotofilm-képeslapok katalógusai, 1935–1944 között készültek.
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vánvalóvá vált, ez a képanyag a kolozsvári Foto  lm céggel és Szabó Dénes ko-
lozsvári fényképésszel hozható kapcsolatba.4 A dokumentumegyüttes az erdélyi 
fényképészeti ipar történetének becses emléke. Szabó Dénes szerepe a kolozsvári 
Foto  lm cég működésében több visszaemlékezésből, dokumentumból (továbbá a 
negatívok sorsából) tűnik ki – azonban részleteiben még kevéssé feltárt.

A fotótörténeti szakirodalomban Szabó Dénes fotográfus személye kö-
rül némi tisztázatlanság tapasztalható. Két fotótörténeti munka is említést 
tesz Szabó Dénes nagyváradi fotográfusról. Az első Lucia Cornea adattára és 
tanulmánykötetete, amely a nagyváradi fényképészet, fényképészműtermek ada-
tait gyűjti egybe (lásd Cornea 1999, 23, 25, 51, 52, 72, 75). A szerző arra tesz uta-
lást, hogy Szabó Dénes (akinek neve több nagyváradi műterem kapcsán is fel-
bukkan) Kolozsvárott is folytatta működését a Foto  lm céghez kapcsolódóan. 
Ugyancsak közöl ilyen adatot Miklósi-Sikes Csaba (Miklósi-Sikes 2001, 195–196). 
Egy nemrégiben megjelent kötet bemutat egy 1906-ban készült képet a nagyvára-
di Bémer5 térről, ahol a Szabó-műterem is látható (Balázs D. 2012, 7).

Szabó Dénes személyét ma már Kolozsváron is erős homály övezi – noha ab-
ban mindenki egyetért, hogy a város közismert embere volt. A Transindex c. in-
ternetes lap felületén olvasható 2012. augusztusi híradás szerint „a fényképészről 
nagyon keveset tudni, sem születésének, sem halálának pontos dátuma nem is-
mert. Hagyatéka, negatívjai nagy részben megsemmisültek, de mintegy 3500 da-
rab magánkézben van.”6 Csupán ugyanennyi volt megtudható Gál László képek-
kel illusztrált riportjából is, amely 2015. július 27-én jelent meg A fotósok szerint is 
szép Kolozsvár: két Szabó Tamással jártuk be a várost címmel.7

Ám az a Szabó Dénes, aki a kolozsvári Foto  lm munkatársa volt az 1930-as 
évek közepétől, nem lehet azonos azzal a személlyel, akinek Nagyváradon volt 
műterme 1906-tól. Ezt az elképzelést támasztja alá egy amatőr fényképfelvétel is, 

3. kép. Kirándulók a Dregán völgyében, 1930–1940 között. AzOSZKFényképtára, FUA_167.
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4. kép. Baráti társaság egy parkban, a szökőkútnál, h.n., 1930–1940 között. Az OSZK Fény-
képtára, FUA_262.

5. kép. Kalotaszegi asszonyok munka közben, 1935–1944 között. Az OSZK Fényképtára,
FUA_1148.
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melyre Xantus Gábor8 hívta fel a  gyelmet. A kép Szabó Dénes fotográfust ábrá-
zolta munka közben. A felvétel 1970 körül készült, s egy hatvan év körüli fér  t áb-
rázol – aki ennek megfelelően nem a lehetett a nagyváradi műterem tulajdono-
sa. Csupán névazonosságról lehet szó, vagy rokonsági, pl. apa-  ú kapcsolat téte-
lezhető fel.

A fenti híradásokat meghaladva Salat-Zakariás Erzsébet9 szíves közlése nyo-
mán bírunk ma már pontos életrajzi adatokkal: ezek szerint Szabó Dénes 1907-
ben Nagyváradon született, és 1982-ben, Kolozsváron hunyt el. 1935-től Kolozs-
várott a Foto  lm vállalkozás fényképésze, a későbbiekben tulajdonosa volt. Az 
1920-as évek végén megalakult Foto  lm cégről és alapítójáról, Fekete Lászlóról 
– aki a  lmezés10 mellett műtermi fényképezéssel is foglalkozott – Blos-Jáni Me-
linda Janovics Jenő munkásságát kutatva tesz említést  lmtörténeti tanulmányá-
ban (Blos-Jáni 2017). A Foto  lm az 1943-ban kiadott címjegyzék szerint a Király 
u. 4. sz. házban működött, ugyanabban az épületben, ahol Fekete László lakása 
is található volt (lásd Boga 1943, 281, 290). A Foto  lm egyik fő tevékenységi köre 
ekkor város- és tájképek készítése volt.

Az 1933-ban megjelent Cluj-kolozsvári kalauz 31 felvétele közül 26-ot a 
Foto  lm jegyez (Orosz 1933, 96). A kapcsolódó kiadvány 24. oldalán megjelent 
keretes, 1/3 oldalas reklám a cég kiadványait és szolgáltatását hirdeti – még csak 
a város- és tájképekre koncentrálva: „Turista lapok és albumok gyönyörű tájakról 
– Turista felvételek gyönyörű kidolgozása” szöveggel (Orosz 1933, 176). A negy-
venes évek elejétől a Foto  lm sajtóreklámjaiban már a „Kolozsvári Nemzeti Szín-
ház hivatalos fényképésze” megjelölés is szerepel a továbbra is hangsúlyozott mi-
nőségi képeslapkiadás mellett. (1. kép)

6. kép. A Judovics család, Kolozsvár, 1934–1944 között. OSZK Fényképtára, FUA_2792.
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E cégpro  lnak fe-
lel meg az OSZK nega-
tívanyaga: a felvételek 
döntő többsége tájkép, 
illetve városkép. Mint 
az a negatívok részlete-
sebb tanulmányozása so-
rán nyilvánvalóvá vált, 
a Foto  lm vállalat által 
forgalomba hozott képes-
lapok előállításához ké-
szültek ezek a felvételek. 
A maszkolások, a felira-
tok beillesztése, a retus 
ezt világossá teszik.

A felvételkészítés 
ezen technikája az 1930–
1940-es években már né-
mileg idejétmúltnak szá-
mított. A fotográfusnak 
nagy statívval, többdo-
boznyi üvegnegatívval 
kellett járnia az erdélyi 
városokat, falvakat, he-
gyeket. Ismernie kellett a 
településeket, hogy a fon-
tosabb, jellemző épülete-

ket, részleteket örökítse meg. Türelemmel kellett kivárnia azt az időpontot, ami-
kor a megvilágítás a legkedvezőbb volt, s a véletlenszerű elemeket (gyalogosok, 
gépkocsik vagy lovaskocsik) is be kellett iktatnia a kompozícióba. Minden szép-
séget fel kellett fedeznie – s a fény és árnyék viszonyának segítségével kellett a leg-
megfelelőbb felvételt elkészíteni. A képek kompozícióján, a látványelemek elosz-
tásán erősen érezhető egyfajta, a képzőművészettől átvett látásmód. Az előtér/
háttér viszonya, a német romantikus festészetből is jól ismert kompozíciók, a staf-
fázselemek vagy a képek perspektívája erős hagyománytiszteletet, hagyománykö-
vetést tükröz. Ettől való eltérést, továbblépést csupán néhány alkalommal kísérelt 
meg a fotográfus montázstechnika alkalmazásával, de ezek a lapok kuszák, zsú-
foltak lettek.

Az OSZK-ban a Foto  lm cégnek 390-féle önálló képes levelezőlapja is meg-
található. Természetesen a kiadott lapok száma ennek a többszöröse is lehet. Erről 
nyolc olyan fénykép-összeállítás is tanúskodik, melyek a Foto  lm cég képeslapja-
inak ajánlati albumai, katalógusai. (2. kép) Végső soron ezek a felvételek igen fon-
tos kordokumentumok: segítségükkel a városok, a falvak kisebb-nagyobb mér-
tékű átalakulása is jól tanulmányozható, de tájékoztatnak egyes ipari létesítmé-
nyekről vagy a fürdő- és kirándulóhelyek fejlődéséről is. A Foto  lm és Szabó Dé-

7. kép. Tanító őrnagy és családja, 1940–1944 között. Az
OSZK Fényképtára, FUA_3061.
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nes a két világháború 
közti korszak számos 
erdélyi településének 
képi krónikáját készí-
tette el.

A negatívok 
rendszerezése során 
a városképek és tájké-
pek között esemény-
fotók, továbbá vél-
hetőleg „privát” tár-
gyú felvételek is fel-
bukkantak család-
tagokról, barátokról, 
melyek értékes ada-
tokkal szolgálhatnak 
a kutatás számára. 
Az eseményfelvételek 
mutatják, hogy a vá-
ros központi helyén 
lévő, elismert fényké-
pészcég Kolozsvárott 
a társasági és társa-
dalmi élet eseménye-
it is dokumentálta.11 Esküvők, összejövetelek, találkozók, családi események fény-
képezésére kaptak megrendelést. Sajnálatos módon csak kevés esetben maradtak 
meg a felvételekhez tartozó eredeti adatok. Így az azonosítás és a datálás elég ösz-
szetett feladat.

A „privát” fotóként körülhatárolt felvételcsoport képeinek egy része kapcso-
latba hozható Szabó Dénes korábbi nagyváradi fényképészeti tevékenységével, a 
híressé vált kirándulásokkal.12 (3. kép) Valószínűleg családi képként értelmezhe-
tő az az eltérő helyszíneken és időpontokban készült képcsoport, melyeken gyak-
ran látható egy sötét hajú  atal nő és egy testvérpár, illetve egy-egy kisebb cso-
port képe. (4. kép)

E portrék, életképek, valamint a családi és társadalmi események felvételei 
alapján kísérelhetünk meg vázlatos képet alkotni az 1930–1940-es évek erdélyi, 
kolozsvári leányainak, asszonyainak megjelenéséről, szerepéről. A Foto  lm cég 
működése és Szabó Dénes fotográfusi tevékenységének első szakasza arra az idő-
intervallumra esett, amelyet magyarországi vonatkozásban Horthy-korszaknak 
nevezünk. Ebben az időszakban a magyarországi és az erdélyi társadalmi folya-
matok már némileg eltérő vonalon haladtak.

A világháborút követő sokk után, a gyökeresen megváltozott körülmények 
között a létezés, a társadalom működőképességének kialakítása, újjászervezése és 
fenntartása a biztonságosnak tűnő, távolabbi múltban keresett fogódzót és igazo-
dási pontot. A Horthy-kor társadalma nem elsősorban a nyugat-európai moder-

8. kép. Esküvő, Kolozsvár (?), 1935–1944 között. Az OSZK Fény-
képtára, FUA_2843.
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nizáció irányába moz-
dult. E jelenségre utal a 
Szekfű Gyula által alkal-
mazott „neobarokk tár-
sadalom” kifejezés is. „A 
tekintélyelvűség, a kül-
sőségeket egyoldalúan 
előtérbe helyező érintke-
zési szokások, az úri gon-
dolkodás uralkodó jelle-
gét [Szekfű Gyula] a ké-
sőbb híressé vált neoba-
rokk jelzővel foglalta ösz-
sze.” (Püski 2010. 70.) Az 
élet számos területének 
jelenségei támasztják alá 
e kifejezés jogosultságát 
– elég ha csupán a kép-
zőművészet és iparművé-
szet néhány megnyilvá-
nulására utalunk, ame-
lyek már a húszas évek 

második felében jelentkeztek.13 A magyarországi társadalom modernizációja is 
számos területen megtorpant.

Erdély az impériumváltás után még nehezebb körülmények között találta 
magát. A megváltozott hatalmi viszonyok, a megszokott intézményrendszer át-
alakítása, a lehetőségek gyökeres változása a társadalmi élet minden területén 
éreztette hatását. A társadalom modernizálódása ezekben az évtizedekben erő-
sen lelassult, szinte stagnált.14 Nem követte és nem is követhette a nyugat-európai 
társadalmakban zajló átrendeződést, amely többek között a nők társadalmi hely-
zetét is erősen megváltoztatta.15 

A nők társadalmi szerepének módosulásában, életmódjuk (szokásaik, visel-
kedésük, öltözködésük) változásaiban fontos szerepet töltött be a média. A női la-
pok, illetve a hagyományos újságok nőknek szóló mellékletei cikkeikkel, híranya-
gukkal és a közölt képekkel nagyban hozzájárultak a női szerep öntudat erősödé-
séhez – akár az újdonságok, akár a tradicionalitás terén.

A Lajtától keletre viszonylag kevés nőknek szóló időszaki sajtótermék lá-
tott napvilágot. Erdélyi körülmények között, úgy tűnik, ez fokozottan igaz (lásd 
Győr  y és Fleisz 2016). A Budapesten 1925-ben indult Magyar Uriasszonyok Lap-
ja 1926 januárjától 15 lapszámon keresztül a címoldalon tünteti fel, hogy az újság 
a Szilágyi Erzsébet Erdélyi Nőegylet hivatalos lapja. Ezt követően ezen a helyen 
a Magyar Nők Szent Korona Szövetségének lapja megnevezés szerepel. A levele-
zési rovat és a közölt fényképek szerint a terjesztési nehézségek ellenére is voltak 
kapcsolatai a lapnak erdélyi elő  zetőkkel és olvasókkal. A Magyar Uriasszonyok 
Lapja – bár szerkesztője a tartalmi gazdagságra törekedett, s az árakról, háztar-

9. kép. Bethlen Jolán esküvője, h.n., 1940–1944 között. Az
OSZK Fényképtára, FUA_3157.
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tási tanácsokról, divat-
ról is szólt, szabásminták 
elérhetőségét is lehető-
vé tette, és külföldi, nők-
kel kapcsolatos híreit, tu-
dósításait is sokszínű-
en állította össze – még-
is inkább a hagyományos 
életmód követésére ösz-
tönözte olvasóit.

Számos körülmény 
nehezítette a női szerep 
egyenrangúságának elis-
merését, elérését is, mely-
hez az út a tanuláson és a 
munkán, az önállósodá-
son keresztül vezetett.16 
A 19. század utolsó évti-
zedétől érlelődő átalaku-
lás folyamatai is tovább 
működtek, a világháború 
ezeket gyakorlatilag fel-
erősítette. Ha nem is drasztikus módon, de a változások első jelei 1920 után már 
csalhatatlanul jelen voltak az oktatás és gyermeknevelés, a párválasztás és házas-
ság, a háztartás és az otthon, az erkölcs, az anyaság, a testkultúra, a sport, az öl-
tözködés és divat, a szabadidő, a szórakozás – valamint a megélhetés és a mun-
ka –, tehát az élet minden területén. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem tö-
retlen, egyenes fejlődésről van szó. Ugyanezeken a területeken párhuzamosan lé-
tezett és erőteljesen hatott a konzervatív felfogás is. A korábbi, hagyományos női 
szerepek is természetesen tovább éltek, s hol több, hol kevesebb támogatást kap-
tak a politika és a média részéről.17

A Foto  lm és Szabó Dénes felvételei egy mikrovizsgálatra nyújtanak lehető-
séget. A megörökített szituációk, események illusztrálják a korszakban tapasztal-
ható kettősséget, megjelenítik a hagyományos vagy az újszerű, „modern” női vi-
selkedést, tevékenységet. A rendelkezésre álló képek között a legstatikusabbak a 
vidéki asszonyokat, lányokat ábrázoló felvételek. Döntő többségüknél beállított 
helyzetről beszélhetünk. A köznapi szituációk esetében is színpadias elrendezés-
ben, díszes ruhában szerepelnek a képen látható személyek. A felvételek nem a 
hétköznapi, valós eseményt rögzítik, a  gurák merevsége gyakran életszerűtlenné 
teszi a helyzetet. (5. kép) Idegenforgalmi, propagandacéllal készülhettek ezek a 
tetszetős, ám erősen sematikus felvételek, hiszen számos esetben ismert a felvétel 
képeslapváltozata is (Balázs D. 2014, 13, 16, 17, 22, 24, 26).

A jól szituált középosztálybeli családokat bemutató képsorozatok nem mű-
teremben készültek, a felvételek helyszíne a családok otthona. Mondhatjuk, ezek 
a kor eszményei, elvárásai szerint ideális családok: rendezett otthonok, mosoly-

10. kép. Esküvői ebéd, Bethlen Jolán esküvője, h.n., 1940–
1944 között. Az OSZK Fényképtára, FUA_3160.
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gós arcok, általában egy-
szerű, de jól szabott, di-
vatos ruhák. Példaként a 
Judovics családot ábrá-
zoló felvételt mutatjuk. 
(Ebben az esetben fenn-
maradt a név, az azo-
nosításhoz nélkülöz-
hetetlen adat a negatív 
tárolótasakján.) (6. kép)

A Kolozsvári lak- és 
címjegyzék Magyaror-
szágon csupán egy esz-
tendőre, 1943-ra vonat-
kozóan áll rendelkezés-
re (l. Boga 1943). Úgy tű-
nik, több nem is készült, 
ez a történelmi esemé-
nyek  gyelembevételével 
teljesen érthető. Ennek 
II. (A kolozsvári háztu-
lajdonosok jegyzéke) és 

III. részében (Kolozsvár önálló keresettel bíró lakóinak jegyzéke) találunk ada-
tokat a lehetséges modellekre. Eszerint Judovics Lázár kereskedő a belvárosban 
lévő, Wesselényi u. 10. sz. alatti ingatlan tulajdonosa, akinek lakása a Ráday u. 
3. sz alatt volt. E második ingatlan esetében társtulajdonosként szerepel Letitia 
Cadariu mellett. Vélhetőleg a felvételek is itt, ebban a lakásban készültek. Egy kö-
zéposztálybeli családot jelenít meg valamely ünnepi alkalom kapcsán a felvétel. 
A család a státuszszimbólumként is értelmezhető pianínó mellett helyezkedik el 
– egy másik képen a család kisleánya büszkén teszi kezét a billentyűkre. A diva-
tos hajviseletű asszony a karján tartja a kisebbik gyermeket. A felvétel a konszo-
lidált család több generációt átfogó biztonságát sugallja. A szereplők közül kima-
gaslik a  atalos, csinos asszony alakja, aki – bár a kép szerkezetét tekintve nem a 
középpontban áll, mégis – hangsúlyos szereplője a képnek.    tartja össze, ő veze-
ti a családot – határozottsággal és kedvességgel teljesíti ezt a feladatot. Akár a Ma-
gyar Uriasszonyok Lapja egyik cikkének illusztrációja is lehetne a felvétel.

Ugyancsak a családok fontosságát, a tradicionális asszonyszerep kiemelt je-
lentőségét hangsúlyozza az a kép, amelyen az újszülöttet a büszke nagyszülők és 
édesanyja körében látjuk. A helyzet ünnepélyességét a nagyapa díszegyenruhá-
ja is hangsúlyozza. (7. kép) Ebben az esetben is rendelkezünk támponttal: „Tanító 
őrnagy és családja” felirat szerepelt a felvétel mellett. A hadsereg törzstisztjei közé 
tartozó őrnagy rendfokozatához, státusához kapcsolódó büszkeségét jelezheti az 
is, hogy a család feje díszes egyenruhában áll, mintegy védelmező pózban a csa-
lád új tagját, az újszülött gyermeket bemutató fotográ  án az asszonyok, a „gyen-
gébb nem” felett.18

11. kép. Díszruhában Bánffy Miklós otthonában. Az OSZK
Fényképtára, FUA_3070.
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További kiemelke-
dő esemény a családok 
életében – a társadalmi 
ranglétrán elfoglalt hely-
től függetlenül – egy-egy 
esküvő. Teljesen termé-
szetes, hogy az ünnep-
ről emlékképek, fotográ-
 ák is készültek az utó-

kor számára. A megőr-
zött felvételek nagy pom-
pával lezajló eseménye-
ket rögzítenek: az esküvő 
idejére felvirágozott hin-
tó s a feldíszített temp-
lom kiemelik a környe-
zetet a mindennapokból. 
(8. kép) A nap egyik fő-
szereplője, a menyasz-
szony számára a király-
női viselet, a lépcsőn le-
omló fátyol vagy a  lm-
színésznői beállítás az ünnep különlegességét emelik ki. (9. kép) A Foto  lm be-
mutatott felvételén Bethlen Jolán esküvői képét láthatjuk.19 Néhány képen infor-
mációt kapunk a jómódú családok otthonairól is. A  atal pár vagy az esküvői 
ebéd mellett ülő vendégkoszorú körül gyakorta a berendezésből is látható egy-két 
elem, pl. csillár, bútorzat, festmények. (10. kép)

A tradicionalizmushoz való erős kapcsolódást mutatja egy olyan képsoro-
zat, amely címe szerint „Bán  y Miklós kastélya.” (11. kép) A felvételek főszerep-
lője azonban nem az épületbelső, a díszes és értékes régi bútorok, berendezési tár-
gyak – hanem egy középkorú hölgy. A magyar történelmi viseletet idéző öltözé-
kekben örökítette meg őt a fotográfus. A „díszmagyar” ruhák bemutatása, vise-
lete, a falon függő festmények, a míves kandalló párkányán álló műtárgyak előt-
ti pózolás a konzervatív vonalhoz való erős kötődést hangsúlyozzák (Szécsi–Gera 
2017, 120–124). Váradi Aranka látható a képen – így a színpadias beállítás is tel-
jesen indokolt.20

A tradicionális szituációk, a konvenciókat követő ábrázolások mellett azon-
ban már számos felvételen megjelenik a korszak ígéretes  gurája, a „modern nő” 
is. Teljesen hétköznapi élethelyzetekben örökítette meg a kamera ezeket a hölgye-
ket, akár egy családi beszélgetés, akár egy városi séta során. (12. kép) A praktikus, 
egyszerű ruhák, a rövidebb, oldalra fésült haj megfelelnek a kor által részben su-
gallt eszménynek. A kirándulásokon készült fotográ  ák vidám, oldott hangulatú 
 atal lányokat is mutatnak. Ez a fajta szabadidős tevékenység szintén az új kor, az 

új felfogás „terméke”, csakúgy mint a sportoló, strandoló  atal nő. (13. kép)    az 
1930-as évek közepén már olyan fürdődresszben jelenik meg, amely tíz esztendő-

12. kép. Túrázó hölgy, Léta, Géczy-vár, 1935–1940 körül. Az
OSZK Fényképtára, FUA_3294.
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vel korábban elképzelhetetlen lett volna. A nyilvános szórakozóhelyek látogatása 
is egyfajta nyitást jelent a városi nők életvitelében.

A „dolgozó nő” – aki a két világháború között ugyan lassan, de egyre hang-
súlyosabb szerephez jut a társadalomban – a megmaradt felvételek között csupán 

egy szituációban tűnik fel. 
Egy kórházi rendelő, vizsgá-
ló és személyzete szerepel a 
képen. A kórházi vizsgáló-
asztal mögött állók között 
három, kórházi köpenyt vi-
selő nő is van – ápolónők, 
netán orvosok. (14. kép) Je-
lenlétük egy újabb fontos 
változást illusztrál. Valószí-
nűsíteni lehet, hogy a felvé-
tel a kolozsvári klinikán ké-
szült.21

Összefoglalásként megál-
lapítható, hogy a Foto  lm 
ránk maradt anyagából a 
felvételek többfajta női sze-
repet, típust jelenítenek meg 
– erdélyi, kolozsvári viszo-
nyok között, erdélyi és ko-
lozsvári szereplőkkel. E fo-
tográ  ák ugyanúgy kordo-

13. kép. Fiatal nő a strandon, h.n., 1935–1940 között. Az OSZK Fényképtára, FUA_3363.

14. kép. Orvosok, ápolók, Kolozsvár (?), 1935-1944 kö-
zött. Az OSZK Fényképtára, FUA_3095.
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kumentumok, mint a sajtótermé-
kekben vagy a  lmhíradókban 
publikált képek. Jelzésszerűen vil-
lantják fel a női társadalom egy-
egy élethelyzetét az otthoni viszo-
nyoktól a munkán át a sportolásig, 
kikapcsolódásig.

A Foto  lm-felvételek között 
található egy fényképészüzlet ki-
rakatáról készült kép is. A pon-
tos helyszín ismeretlen – a kira-
katban látható felvételek a mo-
dern nő ideáját közvetítik, népsze-
rűsítik. A hajviselet, a smink – de 
a fényképek kompozíciója, meg-
fogalmazása, formanyelve is – a 
jövő felé mutatnak. (15. kép) A 
Foto  lm és a képeket készítő fo-
tográfus ezt is fontosnak tartotta 
megőrizni az utókor számára.
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Jegyzetek

* Számos képzőművészeti és fényképtárlatnak – legutóbb a kolozsvári Sza-
bó Dénes fotókiállításának – volt kurátora. Írásai kiállítási katalógusokban és 
az Országos Széchényi Könyvtár kiadványaiban jelentek meg. 

1  Lásd Berlász 1981; Somkuti 2002; Németh 1997. 
2  A legelső fényképadomány: 1859 februárjában adományozta Rosti Pál 

saját, Kubában, Mexikóban és Venezuelában készített felvételeiből összeállí-
tott fényképalbumát a könyvtárnak: Fényképi gyűjtemény melyet Havannában, 
Orinocco vidékén és Mexicóban tett utazása alatt készített. Rosti Pál, 1857–1858. 
Országos Széchényi Könyvtár, Fényképtár.

3  OSZK Gyarapítási napló, 114/1987; 327/1987; 527/1987; 549/1987; 
575/187; 7/1988; 73/1990; 456/1990; 501/1990; 189/2003.

4  Miklósi-Sikes Csaba szíves közlése alapján tudjuk, hogy a negatívok 
jelentős részét Szabó Dénes adta el 1980–1982 között.

5  A Bémer tér a város központi helyén, Nagyvárad-Olasziban 1888-
ban kialakított, eklektikus hatású tér. Neve többször változott: 1923-tól Re-
gina Maria, 1940-től ismét Bémer, 1945–66 között Sztálin tér, ezután 1995-ig 
Republicii, 1995-től pedig Regele Ferdinand tér volt a neve.

6  Lásd Transindex 2012. augusztus 16. http://multikult.transindex.
ro/?cikk=18100. (Megtekintve: 2019. 02. 15.) A cikkben bemutatott kiállítások 
leírása megtalálható a szervezők weboldalán: https://magyarnapok.ro/2012/in-
dex.php/hu/program/kiallitasok. (Megtekintve: 2019. 02. 15.)

7  A cikk szerint a riportalanyok közül az idősebb Szabó Tamás a mes-
terséget a legnagyobb kolozsvári fotósoktól tanulta, akik apjával együtt jár-
tak kirándulni, így például Szabó Dénestől, aki a „Hunnia Filmgyárban ta-
nulta a szakmát” – de további konkrétumok már nem merültek fel. http://
kolozsvar2015.transindex.ro/?cikk=fotok&galeria=1357. (Megtekintve: 2019. 
02. 15.)

8  Xantus Gábor kolozsvári  lmrendező, forgatókönyvíró, operatőr. Az 
MMA tagja, a BBTE oktatója. Nagy gondot fordít erdélyi fényképhagyatékok 
mentésére is.

9  Salat-Zakariás Erzsébet erdélyi néprajzi szakíró. A Kolozsvári Állami 
Magyar Színház Dokumentumtárának archívumvezetője. Szabó Dénes színhá-
zi tárgyú felvételeinek gondozója.

10  A Foto  lm riport  lmek készítésével is foglalkozott az MFI számára. 
Ma kilenc rövid  lmhírről tud a https://  lmhiradokonline.hu/ oldal. (Megte-
kintve: 2019. 02. 15.)

11  A Foto  lm Kolozsvár központjában, a str. Regina Maria 6–8. sz. alatt 
működött. Az utca neve a későbbiekben Deák Ferenc utcára változott, majd 
Petru Grozáról nevezték el. Mai neve: Bulevardul Eroilor. A reklámok az ismer-
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tebb, központi utca felőli megközelítést tüntetik fel a bejegyzett Király utcai 
cím helyett.

12  A Nagyvárad című napilap 1929. július 28-i számában megjelent tudó-
sítása szerint a Nagyváradi Sport Egyesület turistaszakosztályának rendezvé-
nyein elkezdték vetíteni a Szabó Dénes által készített bihari felvételeket. Online: 
www.erdelyigyopar.ro/2012-1/4809-papp-lajos-es-a-legendas.... (Megtekintve: 
2019. 02. 15.)

13  Például Kozma Lajos 1920-as évekbeli bútortervei „Kozma barokk” 
néven ismeretesek, de jól jelzik a tendenciát K. Lukáts Kató gra  kusművész il-
lusztrációi, csomagolástervei, vagy az 1930-as évek elejétől Szabó Éva textilmű-
vész munkái is.

14  Szász Zoltán történész szerint „Románia a két világháború között el-
maradott agrárország volt, amit jól jellemez az a tény, hogy 1930-ban az aktív 
lakosságból 78,7 % dolgozott a mezőgazdaságban, és csak 6,7 az iparban. […] 
A társadalmi struktúrára kelet-európai jellegzetességként a gazdasági elmara-
dottság nyomta rá bélyegét…” (1980, 1734–1735). A történész értékelését továb-
bi vonatkozó részletek követik a Köpeczi Béla főszerkesztésével kiadott, Erdély 
története című szintézis harmadik kötetében. – Magyarországon a fenti két ka-
tegóriában ugyanezen évben 51,8 illetőleg 32,3% volt az arány.

15  Az egyes nyugat-európai országokban sem volt egységes ütemű és irá-
nyú a társadalmi változások sora, amely a női szerepek megváltozását is ered-
ményezte. (Lásd:  ébaud 1995; Elpers 2004.)

16  A témának, a női szerep változásának igen bőséges irodalma van. Csu-
pán szűk válogatás: Paulus, Julia (2004), Die rechtliche, soziale und politische 
Situation von Frauen in der Zwischenkriegszeit in Europa. Berlin, Ebersbach.

Pető Andrea szerk. (2003), Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyar-
országon a 19–20. században. Budapest, Balassi.

Bakó Boglárka–Tóth Eszter Zsó  a szerk. (2008), Határtalan nők: Kizártak 
és befogadottak a női társadalomban. Budapest, Nyitott Könyvműhely.

Szécsi Noémi–Géra Eleonóra (2017), A modern budapesti úrinő (1914–
1939). Budapest, Európa.

Papp Barbara–Sipos Balázs (2017), Modern, diplomás nő a Horthy-korban. 
Budapest, Napvilág.

17  Lásd a következő korabeli fórumokat: Pataky Tibor: A magyar nő hi-
vatása napjainkban, Kolozsvár, Minerva, 1943. 24 p., Magyar Uriasszonyok 
Lapja, főszerk. Kertész Béla. Budapest, 1926–1938., Magyar Nők Lapja szerk. 
Papp Jenő. Budapest, 1939–1944, Az Új Idők Divatlapja (1934–1938), Divat és 
kézimunka. Az Új Idők kiadása. (1938–1939).

18  A címjegyzék tanúsága szerint Tanító Árpád „tiszt” Kolozsvár belvá-
rosában, a Király utca 21–23.-ban, tehát a Foto  lm műterem közelében lakott 
(Boga 1943, 585).
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19  Bethlen Jolán, bethleni gr. (1925, Kolozsvár – ?) és Baksay László 
(1904. Dunaföldvár – 1985, Düsseldorf) esküvőjén, 1944. VII. 31-én készültek a 
felvételek.

20  Váradi Aranka (eredeti nevén Várady Aranka Gizella Mária [Bp., 1886 
– Mallorca, 1966]) a budapesti Színiakadémián és Zeneakadémián folytatott ta-
nulmányai után 1903-tól a Nemzeti Színházhoz került, majd 1923-tól a színház 
örökös tagja lett. Igen emlékezetes alakítások fűződnek nevéhez. 1939 január-
jában Budapesten kötött házasságot gr. Bán  y Miklóssal. Leányuk Kató, Buda-
pesten, 1924-ben született.

21  Az 1943-as kiadású Kolozsvári lak- és címjegyzék (szerk. Boga) 14 or-
vosnőről és műtősnőről közöl adatot.


