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Magyaros stílus a nők ábrázolá-
sában Andory Aladics Zoltán 
fotográfi áin

Napjaink közéleti diskurzusában Székelyföld behatárolását és a székely 
identitás kérdését általános zavar jellemzi. A közéleti diskurzusban annyi min-
den rakódott rá az idők során erre a rendkívül komplex témára, hogy annak 
tárgyilagos megközelítése a tudományos diskurzusban is kihívást jelent. Kuta-
tásomban egy 20. századi csíkszeredai fényképész, Andory Aladics Zoltán ké-
peslapjain ábrázolt székelységképét és annak forgalmazását vizsgálom, külö-
nös tekintettel a nők ábrázolásmódjára. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az álta-

Rezumat  (Reprezentarea femeii prin „stilul maghiar” în fotografi ile lui Zoltán Andory Aladics)

În lucrarea mea analizez modul în care un artist din secolul XX-lea din Miercurea Ciuc, Zoltán Andory Aladics, a 

creat imaginea secuilor cu mijloace vizuale în cadrul genului cărţii poștale. Problema centrală a cercetării este modul în 

care sistemul vizual creat prin reprezentările cărţilor poștale se leagă de imaginea concepută și comercializată în ziua de 

azi. Prin intermediul acestor cărţi poștale devine vizibilă o interpretare specială. Am încercat să răspund la întrebările: Ce 

ne vor spune cărţile poștale în secolul următor? Ce au reprezentat la timpul lor și ce reprezintă astăzi?
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Abstract  (The “Hungarian Photographic Style” in the Representation of Women in Zoltán Andory Aladics’s 
Postcards)

In my paper I examine how a 20th century artist, Zoltán Andory Aladics, created the visual representation of the Szeklerland within 

the genre of the postcard. The central question of the research is how the visual system created through the depictions of the 20th century 

postcards relates to the image of the Szeklerland which visual system actually determines our days. My aim is that to make a special 

interpretation of the Szekler life visible through these postcards, and also to make the rethinking of the Szekler life possible. (As a researcher 

kezdetű mondat jó!) Folytatás: From that point of view I tried to answer the question what the postcards tell us about, and what is that 

we add to them in a following century. What could they see in the 20th century and what can we see on them nowadays?
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lam vizsgált fotográfussal egy időben másokban is élt valamilyen – az itt elem-
zett képpel megegyező vagy ahhoz képest eltérő – székelységkép. A vizsgálat 
központi kérdése az, hogy az Andory Aladics Zoltán képeslapjainak nyelveze-
te, azaz vizuális rendszere hogyan válik eszközévé bizonyos székelységképzetek 
rögzítésének és forgalmazásának. Azt állítom, hogy ezeken a képeslapokon ke-
resztül a székely népélet egy sajátos interpretációja, újragondolása válik látható-
vá. Kutatóként erre a sajátos interpretációra tekintek vissza a jelenből. Ebből ki-
indulva arra a kérdésre igyekeztem választ adni, hogy mi az, amit elárulnak ma-
gukról a képeslapok, és mi az, amit egy következő században hozzáadunk? Mit 
láthattak bennük a maguk korában, és mit lát(ha)tunk bennük ma?

A képeslapok készítője: Andory Aladics Zoltán
Andory Aladics Zoltán (1899–1990) fogarasi születésű, Csíkszeredában 

élő, Székelyföldön tevékenykedő fényképész. Eredeti végzettsége szerint erdő-
mérnök. Első fényképezőgépét édesapja német nyelven írt megrendelése segít-
ségével szerezte be egy cseh cégtől. A fényképezőgéppel használati útmutatót is 
küldött a cég, amelyből saját maga szórakoztatására lassan sajátította el a fény-
képezés tudományát.

Teljes jogú erdőmérnökként nem tudott elhelyezkedni, ezért fi atalkori 
szenvedélyét továbbfejlesztve fényképész-mesterlevelet szerzett, majd műter-
met nyitott 1930-ban Foto Electric néven. Csíkszeredai szinten az első modern 
műteremnek számított, amely a helyi konkurenciával ellentétben nem függött a 
tetővilágítástól és a naptól, természetes fényviszonyoktól, hiszen refl ektorokkal 
dolgozott. Lemezes Linhof fényképezőgépet használt, amelynek súlya 24 lemez-
zel körülbelül 15 kg lehetett. 

A csíki székely népi élet fényképezését szisztematikusan 1930-tól kezdte el, 
de a népi életképek megörökítése céljából történő kiszállás nem volt állandósult 



109

A NYILVÁNOSSÁG NŐKÉPE

gyakorlat a fényképész életében. Az üvegnegatívokat képeslapformában sokszo-
rosította, és saját műtermében árusította a felvételeket. Ez a gyakorlat nem szá-
mított kivételesnek a maga idejében, a 20. században ugyanis a képeslapokat 
nem külön kiadók, hanem magánműhelyek adták ki.

Aladics műtermét 1944-ben a bevonuló csapatok feldúlták, a raktárban fel-
halmozott munkáit az udvarra hányták. A második világháborút követően fel-
hagyott eredeti szakmájával, és megélhetési forrása kizárólag a fényképészet 
lett. Műtermét 1988-ig üzemeltette, amikor is kénytelen volt bezárnia, mivel 
ugyanazon ház földszintjén nyitottak egy állami fotóműhelyt. Andory Aladics 
Zoltánnak nem maradt fenn egységes hagyatéka. Nem született örököse, aki az 
életművét megőrizhette volna. A magánlakás és a fotóműhely többszöri költöz-
tetése következtében munkái egy része szétszórva, az ismerősök, barátok, roko-
nok, vásárlók tulajdonában maradt fenn. A gazdátlan anyagokat halála után in-
tézmények vették gondozásba.

A fényképész életpályájának szakaszai közül az általam vizsgált felvételek 
az 1940–1944 közötti korszak emlékei. Fontosnak tartom felhívni a fi gyelmet 
arra, hogy a fényképész munkásságát nem lehet és nem is szabad ezzel a négy 
évvel azonosítani. Bár a felvételek embert, munkásságot, korszakot reprezentál-
nak, a teljes gyűjteménynek csak egy nagyon kis töredékét adják, ami ugyan el-
mond valamit a kor egy bizonyos társadalmi rétegének gondolkodásmódjáról, 
mégsem azonosítható teljesen az Aladics-életművel – még akkor sem, ha e ké-
pek fontos és meghatározó időszak lenyomatai.

A kutatásról
A gyűjtést 2014 februárjában kezdtem el, azóta képeslapok és üvegnegatí-

vok digitalizált formái kerültek hozzám. A két fő mediális hordozó – üvegne-
gatívok és képeslapok – további kategóriák szerint csoportosítható. Az üveg-
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negatívok esetében találkozunk különféle csoportképekkel (családi, egyházi, 
iskolai stb.), kiállításokat megörökítő felvételekkel (ezer székely leány napja, 
1931–1934, csíksomlyói pünkösdi búcsú), esküvői felvételekkel, katonai és más 
portrékkal, népviseleti felvételekkel, sport-, illetve színháztémában készült fel-
vételekkel, utca- és tájképekkel, valamint állatokról, lakásbelsőkről, épületek-
ről készült felvételekkel. Az üvegnegatívok feldolgozása a kutató jövőbeli célja.

Nagyon hamar körvonalazódott, hogy az egybegyűlt gazdag anyagot csak 
hosszabb időn keresztül, több munkafázisra osztva lehet feldolgozni. Az első 
kutatási fázis vizsgálatának eredményei szakdolgozat formájában teljesedtek ki 
2015-ben (Kedves 2015). A feldolgozás kiindulópontjaként az emberi alakot/
alakokat ábrázoló képeslapok szolgáltak. Az első kutatási fázis során körvona-
lazódott, hogy Andory Aladics Zoltán képeslapjai a 20. századi csíki népi élet 
azon szegmenseit és aspektusait örökítik meg, amelyeket a fényképész fontos-
nak és emlékezetre méltónak tartott. A képeslapok, ezenbelül a „kis magyar vi-
lág” négy évéhez tartozó képeslapok lehetőséget biztosítottak a fényképész szá-
mára egyfajta regionális identitástudat megfogalmazásához. Továbbá megtud-
tuk azt, hogy Aladics tevékenysége nem izolált jelenség, hanem a kor reprezen-
tációs mechanizmusaihoz igazodott.

A második kutatási fázis során az egybegyűjtött anyag teljes képeslapál-
lománya került feldolgozásra. A gyűjtemény összes képeslapjának formanyel-
ve megfelel a magyaros stílus előírásainak, ezért a kiindulópont továbbra is az 
volt, hogy ezek a lapok az 1940–1944 közötti négy év képalkotó diskurzusának 
lenyomatai. A képeslapot kulturális termékként, kordokumentumként, társa-
dalmi tényként, reprezentációs kérdésként vizsgáltam.

Az aktuális kutatási fázis 2017 októberében vette kezdetét. Doktori dolgo-
zatomban a magyaros stílus kapcsán kibontakozott diskurzus fotográfi ai meg-
valósulását és etnográfi ai következményeit vizsgálom erdélyi vonatkozásban.

Az adattár alapját a legterjedelmesebb forrás, Gál Bence magángyűjtő ké-
peslapjai adják (67 db képeslap). Ehhez az alaphoz kerültek hozzá olyan külön-
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böző forrásokból származó képeslapok, amelyek az előbbiből hiányoznak. En-
nek értelmében a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum archívumából (2 
db képeslap), Pethő Csongor marosvásárhelyi képeslapgyűjtő közzétett gyűj-
teményéből (2 db képeslap), Erőss Vilmos csíkszeredai helytörténész közzétett 
gyűjteményéből (5 db képeslap), az okazii.ro webáruház felületéről (8 db képes-
lap) gyűjtött képeslapok kerültek hozzá a magángyűjtőtől kapott alaphoz. Ösz-
szesen 84 darab képeslap került be az adattárba. Ezek mellett Az Országos Ma-
gyar Idegenforgalmi Hivatal (a továbbiakban az OMIH rövidítést használom) 
1941-es Erdély északi része és Székelyföld című útikalauzának Andory Aladics 
Zoltán által készített fényképes illusztrációi (12 db) is helyet kaptak az adattár-
ban, ami összesen 96 darab Aladics-felvételt jelent.

Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy előbukkanhat olyan Aladics-
képeslap, amely mostanig nem került be az adattárba. Nem tartom valószínű-
nek azonban, hogy egy – a jövőben előkerülő – képeslap megbontaná a körvo-
nalazódott gondolatmenetet. A különböző lelőhelyekről, különböző időpontok-
ban összegyűjtött képeslapok mindegyike azonos stílus- és formajegyeket mu-
tat, ami arra enged következtetni, hogy a fényképész egy bizonyos cél érdeké-
ben, egy jól kiforrott szempontrendszer szerint és egy jól körülhatárolható idő-
intervallumban sokszorosította felvételeit. Valószínűnek tűnik, hogy a korabe-
li képeslapszerkesztési elvek, a műfaji konvenciók, valamint a kánon nagyban 
közrejátszott és irányította a fotográfus gyakorlatát.

Ha a gyűjtemény egészét nézzük, akkor azt látjuk, hogy három fő mediális 
hordozó mentén határolódnak el az Aladics-felvételek. Vannak üvegnegatívok, 
képeslapok, ill. útikönyv-illusztrációk, ezek között pedig megfi gyelhetünk egy-
fajta halmazszerű szűrési folyamatot. Az üvegnegatívok túlnyomó része mű-
faji szempontból inkább a szociofotó stílusjegyeit hordozza, de vannak olyan 
magyaros stílusú üvegnegatívok, amelyeket képeslapformában sokszorosított a 
fényképész. Tudjuk azt, hogy bár nem volt állandósult gyakorlat a fényképész 
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életében, 1930-tól sziszte-
matikusan készített népi 
életképeket, kiszállásokra 
járt. Egy kiszállás alkalmá-
val pedig több tíz üvegne-
gatív is készülhetett. Ezek-
ből választotta ki a fényké-
pész azt az egy-két felvé-
telt, amelyet képeslap for-
májában sokszorosított. 
Egy következő szinten újra 
szelektált a fényképész, és 
az így összeállt képállo-
mányt bocsátotta az úti-
könyvszerkesztők rendel-
kezésére. Hozzá kell tenni 
azt, hogy a szintek között 
átfedések vannak, ugyanaz 
a felvétel megjelenhet akár 
mindhárom mediális hor-
dozón: a nyers üvegnega-
tívból készülhetett képes-
lap is, és ugyanaz a felvétel 
megjelenhetett útikönyv 
illusztrációjaként is.

A kutatás eddigi fá-
zisainak eredményei alap-
ján arra mutattam rá, 
hogy a halmazok között 
intermediális összefüggé-

sek körvonalazódnak. Jelen írásomban a képeslapok és az OMIH 1941-es tu-
risztikai útikönyvének illusztrációi közti összefüggéseket igyekszem felvázol-
ni. A mögöttes történelmi, társadalmi, művelődéstörténeti adatok, valamint 
Andory Aladics Zoltán munkássága és képeslapjai azt tükrözik, hogy a fotog-
ráfusra hatottak a korabeli (nemzetépítő) ideológiai áramlatok. A fényképész 
1930-tól fotóműtermet üzemeltetett. Megélhetés szempontjából – más fényké-
pészekhez hasonlóan – elegendő lett volna az, ha a műteremben megrendelésre 
készített volna felvételeket. Aladics mégis kiszállásokra járt, és a többi üvegne-
gatívhoz képest elkezdett egy teljesen más stílusban fotózni, majd ezeket a ma-
gyaros stílusú képeket sokszorosította.

A képeslapok stílusa
Kincses Károly Mítosz vagy siker? A Magyaros stílus című könyvében fel-

hívja a fi gyelmet arra, hogy az utókor egyetemes fotótörténet-íróit nem érintet-
te meg a „magyaros” fényképezés (Kincses 2001, 89–90). Albertini Béla felteszi a 
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kérdést, hogy ha ez így van, 
érdemes-e a kérdéskörrel 
újra és újra foglalkozni, hi-
szen a fotótörténet egyete-
mes folyamában nincs je-
lentősége. A válasza: igen, 
a téma ugyanis nemcsak a 
fényképezésről, fényképek-
ről szól, hanem a két vi-
lágháború közötti magyar 
történelemről is (Albertini 
2012). A fotográfi ai ma-
gyaros stílus tehát akko-
ri társadalmi jelenségek-
ről, társadalmi viszonyok-
ról, következményekről 
szól. A magyaros fényké-
pezés mögött álló proble-
matika azonban a mai na-
pig élő, amelynek kutatása 
érvényes tanulságokkal jár. 
A fő probléma: használhat-
juk-e a „magyaros stílus” 
kifejezést, s ha igen, miért 
és milyen jelentéssel.

Etnográfi ai szem-
pontból a magyaros fény-
képezésre vonatkozó gaz-
dag irodalom sok esetben 
tartalmaz esetlegességeket. 
A szakírók kizárólag fotográfi ai és/vagy művészettörténeti szempontból köze-
lítettek a témakörhöz, és jobbára megelégedtek azzal, hogy a stílus legkiválóbb 
fotográfusainak és főműveinek elemző bemutatásával megpróbáltak egyfajta 
számvetést készíteni az időszakról. A stílus formajegyeivel, a fotográfi ák tech-
nikai megvalósításával, illetve a korszak fotográfusainak életpályájával foglal-
koztak. Ezekből az írásokból nem ismerjük meg a mögöttes társadalmi, kultu-
rális, hatalmi rendszert – bár rendre elismerik, hogy a stílusra markáns politi-
kai és gazdasági tényezők hatottak.

A vizsgálat során nem célom, hogy a képvizsgálati fogalom mai helytálló-
ságát tárgyaljam. Elsősorban a kor fényképészetének szóhasználatát vizsgálom, 
tehát az a kérdés, hogy az Aladics-képeslapok esetében helytálló-e a „magyaros 
stílus” besorolás.

A képeslapok nyelvezete alapján Andory Aladics Zoltánt a magyaros stí-
lus utóélete képviselőjének tekintem. A közismert magyar fotográfusokhoz ké-
pest – mint Balogh Rudolf, Vadas Ernő, Kankovszky Ervin stb. – Aladics kés-
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ve, az 1940-es évek táján 
kezdte el sokszorosítani a 
magyaros stílusú felvétele-
it. A képeslapok fekete-fe-
hér üvegnegatívok alapján 
készültek, és a fényképész 
munkásságának egy jól be-
határolható korszakát, az 
1940–1944 között kiadott 
képeslapokat jellemzik. 
Andory Aladics Zoltán ké-
peslapjainak formai kivite-
lezése és címadási techniká-
ja három egymástól megkü-
lönböztethető korszakot je-
lez. Elkülöníthetők az 1940 
előtti, 1940–1944 közötti és 
az 1944 utáni képeslapok. A 
kezdő és a záró korszak ha-
tárai azért bizonytalanok, 
mert nem tudni pontosan, 
mikor adta ki a fényképész 
az első képeslapját, ahogy 
azt sem, mikor az utolsót. 
Az 1940-es éveket megelőző 
időszakból is találkozunk 
néhány magyaros stílusje-
gyeket felmutató képesla-
ppal, amelyek arra enged-
nek következtetni, hogy bár 

a fényképész tudott a kor népszerű fotográfi ai gyakorlatáról, annak formanyel-
véről, formajegyeiről, a stílus kibontakozásához szükséges kedvező feltételeket 
erdélyi közegben „a kis magyar világ” hozta el. Az biztos, hogy az impériumvál-
tás tette lehetővé a képeslapok számának felduzzadását, a piaci igény és az elad-
hatóság növekedését. Ezzel magyarázható, hogy Aladics felvételeinek tervszerű 
sokszorosítása az 1940–1944-es éveket jellemzi. Minden jel arra mutat, hogy az 
impériumválás után a fényképész felhagyott a piaci forgalomba szánt képeslap-
ok sokszorosításával. Az új, román hatalom többé nem támogatta az immár ki-
sebbségi csoport nemzeti diskurzusát, melyet a képeslapok kompozíciói is tük-
röznek.

Véleményem szerint a fotográfi ában kialakult mindenkori stílusokat adott 
társadalmi körülmények és hatások vizuális lenyomataiként lehet – és etnog-
ráfi ai szempontból érdemes – vizsgálni. Andory Aladics Zoltán esetében is egy 
speciális beszédmód termékeként, diszkurzív termékként tekintek a képesla pok 
stílusjegyeire.
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Székelyföld és a szé-
kelyek a turisztikai úti-
könyvben

Erdély turisztikai fej-
lődésében meghatározó for-
dulatot jelentett 1940 au-
gusztusa, amikor a máso-
dik bécsi döntés következ-
tében Észak-Erdélyt visz-
szacsatolták Magyarország-
hoz. Magyarország igyeke-
zett minél hamarabb integ-
rálni és fellendíteni a visz-
szakapott területet, a hely-
zet egyik lehetséges meg-
oldását pedig az idegenfor-
galom fejlesztésében találta 
meg. A programban turisz-
tikai láthatóság szempont-
jából voltak kiemelt terüle-
tek: Kalotaszeg mellett Szé-
kelyföld is (Ablonczy 2011, 
189–190).

T. Szabó Levente az Er-
délyi Kárpát-Egyesület 19. 
század végi tevékenységé-
nek vizsgálata kapcsán mu-
tatta be az „igazi magyar” 
Erdély-percepciót. A szerző 
következtetése szerint a turisztikai megmozdulások fő mozgatórugója az et-
nográfi ai értékek felfedezése volt. Írásából megtudjuk, hogy az EKE a nemzeti 
táj központjaként Erdélyt defi niálta, ezzel szimbolikusan kisajátítva azt a ma-
gyar nemzet számára. Észak-Erdély 1940-es visszacsatolása után az állami irá-
nyítású és az EKE közreműködésével újraszervezett turizmus kiadványaiban 
Erdélyt és Székelyföldet a „nemzetnevelés” és a „felemelkedés” turisztikai cél-
pontjaiként határozták meg (T. Szabó 2008, 141–146).

A közvetített Erdély-kép kialakulásában fontos szerepet játszottak az úti-
könyvek, amit mi sem példáz jobban, mint az a tény, hogy 1940 és 1943 kö-
zött 18 turisztikai útikönyv jelent meg Erdélyről, azaz annyi, mint 1788–1940 
és 1944–1986 között összesen (Ablonczy 2009, 45). Ezekben az útikönyvekben 
egy hangsúlyosan magyar Erdély-kép jelenik meg (Ablonczy 2011, 190).

Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal 1941-ben kiadott Erdély 
északi része és Székelyföld című útikalauza (OMIH 1941) részletes képet közvetít 
Erdélyről. Ez az útikalauz sem mentes azoktól a sztereotípiáktól, amelyek már 
korábban is meghatározták az Erdélyről kialakult képet, a visszacsatolás után 
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pedig még hangsúlyosabban jelen voltak a köztudatban. Az 1935-ben megalakí-
tott OMIH a magyar turizmusirányítás egyik legfontosabb szerve volt, 1940–44 
között a Kereskedelmi Minisztérium XIV. osztályaként működött. Koordinálta 
és ellenőrizte a turizmus fejlődését, az iparágban megvalósuló beruházásokat, 
valamint a propaganda koncepcióját és gyártását (Ablonczy 2011, 189). A vizs-
gált kiadvány az OMIH gondozásában jelent meg, ami arra enged következtet-
ni, hogy a korabeli hivatalos turisztikai programot képviselte.

Az útikönyvben összesen 29 fényképes illusztráció található. A felvétele-
ket olyan nagynevű intézmények és egyesületek képviselői készítették, mint a 
Magyar Film Iroda (13 db felvétel), az Országos Magyar Idegenforgalmi Hiva-
tal (1 db felvétel) és az Erdélyi Kárpát-Egyesület tagjai (1 db felvétel), mellettük 
pedig a marosvásárhelyi Marx József (1 db felvétel), a székelyudvarhelyi Kováts 
István (1 db felvétel) és a csíkszeredai Andory Aladics Zoltán (12 db felvétel) 
fényképészek. A felvételek készítőinek megoszlását tekintve is rendkívül jelen-
tős Aladics neve, hiszen szinte ugyanannyi felvétel köthető az ő nevéhez, mint 
a Magyar Film Iroda nevéhez. Amellett, hogy igencsak elismerő fényben tün-
teti fel a csíkszeredai fényképész munkásságát, arra is következtethetünk, hogy 
Aladics alkotómunkája messzemenően teljesítette azokat a feltételeket, amelyek 
a hivatalos turisztikai propagandát képviselő intézmények ideológiai nézeteivel 
megegyeztek (ld. 1-es, 2-es sz. képek).

Az útikönyvben szereplő Aladics-fotográfi ák közül összesen három felvé-
telen jelenik meg emberi alak, ebből pedig csak egy felvételen látunk női szerep-
lőt. Fontos kiemelni, hogy ezek a felvételek képeslapként is forgalomban voltak. 
A többi fotográfi a a térség turisztikai látványosságait ábrázolja. Éppen ezért je-
len írásomban nem az útikönyv illusztrációit, hanem elsősorban annak szöve-
gét tárgyalom. A továbbiakban az útikönyv szövegének és a képeslapok vizuális 
nyelvezetének összefüggéseire kívánom felhívni a fi gyelmet.
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Az útikönyv előszavában Erdély földrajzáról, történelméről, népessé-
géről, vallásáról és hagyományairól olvashattak az érdeklődők. Így jellemzi rö-
viden ezt a vidéket: „Erdély egy évezredeken át Magyarország keleti védőbás-
tyája, Európa természeti szépségekben egyik leggazdagabb része. Népi és nyel-
vi tarkasága, égbenyúló havasai, zúgó fenyvesei, csobogó hegyi patakjai, gigá-
szi hegyvonulatai Svájcra emlékeztetnek. Négy folyója szakadékok és fenyőren-
getegek komor pompájában, romantikus várromok lábai előtt kanyarog./ Észa-
kon a Szamos fut az Alföld felé, keletről nyugatra kanyarog a Kőrös, a Székely-
földön a Maros és az Olt völgyeit körülzáró hegyvonulatok teszik változatossá 
a tájat” (OMIH 1941, 1).

A bevezető említést tesz Erdély gyógyfürdőiről, ásványvizeiről és 
magaslati üdülőhelyeiről (OMIH 1941, 1). A térség látogatását az „üdülők”, a 
„gyógyulást keresők”, „síelők”, „vadászok” és „horgászok” fi gyelmébe ajánlják 
(OMIH 1941, 1). Az írás szerint „a turisták örökké emlékezetes sziklaóriásokon, 
ember alig járta lombos és fenyves őserdőkben vándorolhatnak Erdély földjén” 
(OMIH 1941, 1–2).

Az útikönyv szövege a következőképpen folytatódik: „A történelmi 
Erdély hazánk egyik legrégebben lakott földje, melyen a honfoglalás idejétől 
a magyarság volt az uralkodó nép./ Erdélyben a magyarság, a székelység és a 
szászság a három történelmi nemzet. […] A románok nem tartoznak Erdély 
történelmi nemzetei közé” (OMIH 1941, 7). Ez az előítéletektől nem mentes ki-
jelentés nagyon jól példázza azt, hogy az idegenforgalmi fejlesztés két straté-
gia alapján viszonyult a többi Erdélyben élő etnikumhoz: vagy tudomást sem 
vesz róluk azzal, hogy meg sem említi, vagy megtagadja történelmi legitimi-
tásukat. A stratégia legfontosabb eleme ugyanis a magyar történelmi folyto-
nosság kiemelése volt, ami nem fogadott el kompromisszumot az idegen nyel-
vű, eltérő kultúrájú és múltú nemzetek együttélésének ügyében, hiszen a törté-
nelmi folytonosság bizonyításának egyik legfontosabb eleme éppen a magyar 
nyelv tisztaságának hangsúlyozása és a történelmi események felidézése: „Er-
dély történelmi emlékekben, magyar népi eredetiségben és szokásokban leg-
gazdagabb országrészünk. […] Nemzedékek emlékeitől megszentelt ősi talajon 
a föld né pének hamisítatlan magyar népművészete, hagyományai és a temetők 
kopjafái töretlen magyar múltról beszélnek” (OMIH 1941, 7).

Az útikalauz további részeiben a székelyekről, Székelyföldről és a szé-
kelyföldi látnivalókról olvashatunk: „A mintegy 600.000 lelket számláló szé-
kelység Attila hun király fi ának, Csaba királyfi nak népe, az egykori székek te-
rületéből szervezett Maros–Torda-, Csík-, Háromszék- és Udvarhely megyék-
ben él”(OMIH 1941, 19). A székely embereket a következőképpen mutatja be: 
„A székely a világ egyik legkitűnőbb famunkása, de amellett élelmes kereske-
dő is. Ha hegyes-völgyes földjükön utazunk, lépten-nyomon megrakott kóberes 
kocsikkal találkozunk, amelyeken a székely gazda nagy távolságokra szállítja 
a Székelyföld két fontos természeti kincsét: a fát és a borvizet. A székely szor-
galmas, takarékos és szapora. Szereti a földet, az erdőt s ha az iparba kerül, ta-
nulékony munkaerő. Népi összetartása mintaszerű. […] A székelyek beszélik 
az egyik legtisztább, tájszólástól majdnem teljesen mentes, ősrégi kifejezések-
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kel telt magyar nyelvet. Költészetük egyedülállóan színes […]. Zenéjük a ma-
gyar népi zene egyik legrégibb kivirágzása […]. Városaik és községeik rendezet-
tek, házuk tája és szobáik ragyogóan tiszták. Népviseletük nem cifra, katonásan 
egyszerű, de mindenki ezt viseli. […] Építészetük (székely stílus) ősi; népi, ma-
gyar fafaragásuk világhírű (kapuk, tornácok). Gyapjúfeldolgozásuk mindenütt 
ismert, a csergék és egyéb kézi szőttesek bármilyen berendezésnek büszkeségei. 
Agyagiparuk a magyar népi kerámia legszebb példányait adja” (OMIH 1941, 
19–20).

Az útikönyv záró soraiban az idegenforgalmi program egyik legfon-
tosabb motívuma jelenik meg, a múlt összekapcsolása a jelennel: „Aki valaha 
Erdély földjén járt – visszavágyik oda. A páratlan természeti adottságok lenyű-
göző hatásán kívül a hamisítatlan ősi magyar életnek csodálatos zamata tölti el 
lényüket. Erdélyen keresztül látjuk meg az évezredes magyar sorsot. Megért-
jük azt a szakadatlan önfeláldozó küzdelmet, amelyet nemzetünk balladasze-
rűen komor, de vaskövetkezetességű történelmében Erdély földjéért minden-
kor vívott. Megértjük, hogy miért hoztak áldozatot Szent László vitézei, Hu-
nyadi hősei, Bethlen Gábor harcosai, Rákóczi kurucai, Bem dübörgő honvéd-
seregei, megértjük, hogy miért adta oda ifj ú életét a magyar szellemóriás, Pető-
fi  Sándor… Az örök magyar Erdélyt mindannyiunknak ismernie kell” (OMIH 
1941, 44).

Az útikönyv Erdély-koncepciója a következő kulcsfogalmakkal operál: pá-
ratlan természeti adottságok, égbenyúló havasok, zúgó fenyvesek, csobogó hegyi 
patakok, gigászi hegyvonulatok, szakadékok, fenyőrengetegek, romantikus vár-
romok, sziklaóriások és ember alig járta őserdők. Megjelennek továbbá történel-
mi múltra utaló kulcsfogalmak: komor pompa, ősrégi, legrégebben lakott föld, 
népi eredetiség, megszentelt ősi talaj, hamisítatlan magyar népművészet, töret-
len magyar múlt, ősi magyar élet, évezredes magyar sors, és szakadatlan önfelál-
dozó küzdelem. A Székelyföld-koncepció a paraszti élet idealizálásával kapcso-
latos kulcsszavakkal operál: mintaszerű népi összetartás, legtisztább, tájszólás-
tól majdnem teljesen mentes, ősrégi magyar nyelv, egyedülállóan színes költészet, 
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egyik legrégibb népi zene, rendezett községek, ragyogóan tiszta háztájak, kato-
násan egyszerű és mindenki által viselt népviselet, ősi építészet, világhírű fafara-
gás, mindenütt ismert gyapjúfeldolgozás, legszebb magyar kerámia és agyagipar, 
megrakott kóboros szekér. Ebben a koncepcióban a székely a világ legkitűnőbb 
famunkása, élelmes kereskedő, szorgalmas, takarékos, szapora, szereti a földet és 
az erdőt, az iparban találékony munkaerő.

Az eddig bemutatottakból azt kell kiemelnünk, hogy az 1940-es évek elején 
hirtelen fellendülő idegenforgalmi fejlesztési program egy 19. századi gyöke-
rekkel rendelkező, sztereotípiákból építkező Erdély-képet forgalmazott és erő-
sített fel, és ezt a képet használta turisztikai reklámként. Erdély ez alapján az ősi 
magyarság, a tiszta magyar nyelv és a népművészet tündérkertjévé vált. Az úti-
könyv szövegén keresztül egy hangsúlyosan magyar Erdélyt láttatnak, olykor a 
realitásoktól teljesen elrugaszkodva. Az idegenforgalmi és nemzeti propaganda 
fontos pilléreként született meg a nemzeti zarándoklat koncepciója, amely nem-
zeti kötelességgé és becsületbeli üggyé emelte Erdély megismerését.

A hivatalos idegenforgalmi programot képviselő OMIH által 1941-ben ki-
adott Erdély északi része és Székelyföld című útikönyvének szövege alapján két 
lehetséges magyarázatra is következtethetünk: 1. Az idegenforgalmi propagan-
da kidolgozói nem ismerték Erdélyt, és nem is próbálkoztak a térség mélyebb 
megismerésével és megértésével. Ez a magyarázat akkor lenne elfogadható, ha 
feltárásra kerülne, hogy konkrétan kik vettek részt az útikönyv munkálataiban, 
és ők milyen ismeretekkel rendelkeztek Erdélyről. 2. Az a tény, hogy egyszerű 
képekkel, sztereotípiákkal dolgoztak, lehetett a reprezentációs, marketing-, po-
litikai stratégia része is, ill. lehetett műfaji konvenciókhoz való igazodás is.

Az Aladics-képeslapok vizuális beszédmódja
A képeslapok címadási technikája, a felvételeken megjelenő térbeli és tár-

gyi elemek, a felvételek szereplőihez társított jelenetek, valamint a fényképezés 
kifi nomult technikája a képi beszédmódnak olyan elemei, amelyek egymást fel-
erősítve a diskurzust éltető mechanizmusként működnek.

Korszaktól függetlenül a címadásban gyakran megjelenik az a helység-
név, ahol a fénykép készült. A képeslapok feliratai azonban nyelvi különbsége-
ket mutatnak, amelyek azt bizonyítják, hogy a társadalmi struktúra, a politi-
kai rendszer és a társadalmi interakciók meghatározták és befolyásolták a képi 
beszédmódot. Az 1940 előtti korszakba sorolható képeslapok feliratai román 
nyelvűek (pl. Foto orig. Ing. Z. I. Aladics, M-Ciuc. / Reproducerea Interzisă!), az 
1940–1944 közötti időszak képeslapjain magyar nyelvű feliratot olvashatunk 
(pl. Andory Aladics Zoltán mérnök felvétele Csikszereda / Csíki havasokból – 
Csángó pásztor – Nagyhagymás), 1944 után a lapok kétnyelvűek, román és ma-
gyar nyelvenen jelennek meg a feliratok (pl. Ing. dipl. ALADICS okl. mérnök / 
M-CIUC CSÍKSZEREDA).

Címadás szempontjából fontos elem továbbá a cselekvés megnevezése. Fel-
iratok szintjén megkülönböztethetőek az aktív munkavégzés és a munkavég-
zés szempontjából passzív, viszont a vallásos élet gyakorlása szempontjából ak-
tív jelenetek címkézései. Munkavégzés szempontjából a cím lehet aktív tartal-
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mú (pl. Aratás, Fonó asszonyok, Itató székely, Krumplikapálás Csíkban stb.), és 
passzív tartalmú (pl. Csíksomlyói búcsú, Déli pihenő stb.).

A kutatás során láthatóvá vált, hogy a képeslapok címei nem minden eset-
ben tükrei a megjelenített témának. Reprezentativitás szempontjából a fényké-
pész számára legfontosabb a regionális hovatartozás írott formában való rög-
zítése volt. A témát megnevező címek a munkavégzés aktív és passzív jelenete-
ire utalnak. A népviselet címet viselő képeslapok mögött a munkavégzéstől a 
műteremben készült felvételek témaköréig változatos jelenetekkel találkozha-
tunk. Tehát az egyértelmű, könnyen dekódolható képi üzenetek helyett azt ne-
vezi meg a címadó, ami a csoport egyediségét domborítja ki.

Aladics a képek tartalma által kijelöli az emlékezetre méltó helyeket, ese-
ményeket, alkalmakat, azaz az emlékezés helyeit (l. Nora 1984). Tulajdonkép-
pen a fényképész tevékenységével egy emlékezési politikát épít a 20. századi csí-
ki népi életről. A régió nem csak fi zikai tér, hanem a fi zikai tértől elválasztha-
tatlan módon a reprezentációk kulturális tere, ahol különböző típusú közegek 
mutatják meg a teret (T. Szabó 2008, 25). Aladics képeslapjai olyan közeget je-
lentenek a székelyföldi reprezentációk sorában, ahol a népi élet beemelődik a 
tudásra méltó dolgok sorába. Az ábrázolások regionális mitologémákat hoznak 
létre, ezáltal csoportkarakterológiát jelenítenek meg. A reprezentációkban visz-
szatérő elem a régiót belakó csoport ősisége, archaikussága, eredetisége. A fény-
képész saját társadalmi csoportkultúrájának mintegy iskolapéldájaként, minta-
értékű megtestesítőjeként jeleníti meg a székely jellemet. Olyan vonásokat áb-
rázol, amelyek tipikusan egyetlen tág társadalmi csoportba tartozókként azo-
nosítják a székelységet. A képeslapok jelenetei a székely emberek sztereotipikus 
jellemvonásai közül a felekezeti elkötelezettséget, az értékekhez és a közösséghez 
való lojalitást, a takarékosságot, a szorgalmasságot, a munkás természetet és a 
munkabírást nyomatékosítják.

A képeslapok témái
A felvételeken felfedezhetőek különböző tematikus sajátosságok. Ta-

lálkozunk népi életképekkel, a munkavégzés képeivel, a vallásos élet jelenetei-
vel, műtermi felvételekkel, illetve székelyföldi látványosságokat ábrázoló felvé-
telekkel. A felsoroltak közül a székelyföldi látványosságokat ábrázoló képes-
lapok határolódnak el a többitől – az ábrázolásmód azonos, az üzenet viszont 
más. Ebben az esetben az üzenet kevésbé szól a székelyek idilli, archaikus vi-
lágáról, sokkal inkább a régió látnivalóinak lajstroma a cél. A képeslapok alap-
ján a székelyföldi látványosságok a következők: a csíksomlyói kegytemplom, 
Csíksomlyó látképe, Csíkszereda és Zsögöd látképe, a zsögödi Jakab Dénes-ví-
zimalom, a Tolvajostető, az Uz Bence menedékház Hargitafürdőn, a Sólyom-
villa Hargitafürdőn, a Györgypál János-villa a Hargitán, a kénes gödrök a Har-
gitán, az Egyeskő, a balánbányai havasok, a csíkdánfalvi állami elemi iskola, a 
csíkszeredai Városi szálló, a csíkszeredai Vigadó, valamint a Gyilkos-tó (össze-
sen 23 képeslap).

Viszont a népi életképek, a munkavégzés képei, a vallásos élet képei és a 
műtermi felvételek közötti határvonal nem éles, gyakran nem is egyértelmű, 
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inkább átfedések jel-
lemzik a különböző 
témák közötti kap-
csolatot. Minden té-
makör összefonódik 
a leghitelesebbnek 
tartott székely attri-
bútumok valamelyi-
kével: a népi építé-
szet elemei közül a 
székely kapu, a tor-
nác, a kút, a (kóbo-
ros) szekér; a népmű-
vészet elemei közül 
a népviselet, a ken-
der és a gyapjú, a ke-
rámia, a vetett ágy; 
a népi életmód kap-
csán pedig a mun-
ka, az aktív pihenés, 
az imádkozás, és a 
keresztény ünneplés 
képi elemeivel.

Megfi gyelhe-
tő például, hogy a 
munkavégzés képei 
összefonódnak a val-
lásos élet képeivel. A 
3-as számmal jelölt 
képeslap például ér-
dekes kompozíciós 

megoldásokat mutat. A felvételen a szénatakarás jelenete látható, a szereplők 
vannak a kép előterében. Háttérben a csíksomlyói kegytemplomot látjuk, töké-
letes központi elhelyezésben a négy átlós vonal metszéspontjában. Annak elle-
nére, hogy a templom a térben hátrébb, a munkavégzők mögött helyezkedik el, 
első ránézésre mégis a templomra irányul a tekintet. A képek szereplői távol he-
lyezkednek el a fényképésztől, méretük a temploméhoz képest valósággal eltör-
pül. Bár tematikai szempontból inkább a munkavégzés képei közé sorolnánk, 
a képeslap domináns eleme a kegytemplom. A 4-es kép esetében az előtérben 
három aratómunkát végző nőt látunk, a háttérben szintén megjelenik a kegy-
templom. Ebben az esetben a fényképész a munkavégzőkhöz közelebb helyez-
kedett el. A felvétel érdekessége, hogy a bal alsó sarokban a fényképész árnyéká-
nak egy részét láthatjuk: az állványon tartott fényképezőgép mögött elhelyezke-
dő, kalapot viselő fényképész alakja látható. Ez az egyetlen felvétel az adattár-
ban, amely a fényképész jelenlétére utal. A képeslapon a templom olyan szög-
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ből látható, amelyből egyértelműen felismerhetőek a jellegzetes tornyai, akár a 
kompozíció negyedik alakjaként is értelmezhetjük. Nem véletlenszerű a kegy-
templom jelenléte. A felvételek azt a benyomást keltik, hogy kompozíció szem-
pontjából a templomé a prioritás, a munkavégzés jelenetei pedig kiegészítik azt.

A képeslapok női szereplői
A képeslapok szereplői kapcsán megfi gyelhetjük, hogy hangsúlyosan rep-

rezentált a regionális és etnikai hovatartozás kérdése. A képeslapok túlnyomó 
része a székelységet jeleníti meg. Megjelenik továbbá négy gyimesi csángó ábrá-
zolás és egy román ábrázolás. Az etnikum reprezentálásának eszköze minden 
esetben a népviselet és a népi építészet ábrázolása. Stuart Hall szerint a sztereo-
tipizálás olyan reprezentáció, amely bizonyos elemekre redukálja az ábrázolást. 
Egyes emberi csoportokról „könnyen megfogható, egyszerűsített, mennyiségi-
leg redukált és kiválasztott vonások” alapján gondolkodunk és alakítunk ki ké-
pet, azaz megragadjuk azokat az elemeket, ami megteremti a különbözőség és a 
másság látszatát (Hall 1997, 235. fordította és idézi Könczei 2009, 22.). Repetitív 
jellegéből adódóan természetesnek tűnik, hiszen sokszor és sok helyen előfor-
dul. Ez a reprezentációs forma elveszíti személyes jellegét, hiszen általánosan 
ábrázol valamit. Alakítja a közvéleményt és az emberek gondolkodásmódját. Az 
Aladics-képeslapok szereplőinek vizsgálata segítségével megfi gyelhetjük, hogy 
a fényképész gyakran öntudatlanul alkalmaz, ezáltal megerősít bizonyos sztere-
otípiákat. A szereplőket életkor és nem függvényében bizonyos tevékenységek-
hez kapcsolja a fényképész.

A vizsgált 84 képeslapból összesen 34 felvételen jelenik meg női szereplő. A 
nemek arányát tekintve női alak 11 esetben jelenik meg egyedül, 5 esetben leg-
alább egy vagy több nő társaságában, 12 esetben egy férfi  társaságában, végül 6 
esetben vegyes összetételű csoportban.

Azok a felvételek, ahol a női szereplőt egyedül látjuk, a háztáji munkavég-
zés jeleneteit ábrázolják. A nő általában ülő helyzetben fon, kendert fésül, hí-
mez, álló helyzetben vizet merít a kútról, vagy imádkozik (ld. 5-ös, 6-os sz. ké-
pek). Ezeken a felvételeken a női arcot (fél)profi lból látjuk, tekintete a munka 
tárgyára, vagy az imádkozás képein lefelé, önmaga elé irányul.

Szintén a munkavégzés képei közé sorolhatók azok a felvételek, ahol kettő 
vagy több női szereplőt látunk a jeleneten. A nők párban a háztáji munkavég-
zés képein jelennek meg, ilyenek a mosás és a fonás. Fonás közben a női arcokat 
profi lból látjuk, tekintetük a munka tárgyára irányul (ld. 7-es, 8-as sz. képek). 
Nagyobb csoportban mezei munkavégzés közben látjuk. A többi esetben nem 
látszanak a női arcok, kizárólag a viselet elemei árulkodnak a nemiségről. A leg-
több esetben fejkendőt látunk arcok helyett, egy esetben pedig az arcokat telje-
sen beárnyékoló, nagy szalmakalapokat látjuk (ld. 9-es, 4-es sz. képek).

Leggyakrabban nő és férfi  párt alkotva szerepel a képeslapokon. Ezeken a 
fotográfi ákon szinte kivétel nélkül a férfi  egyik keze a nő vállán pihen, vagy át-
karolja a párja derekát, a másik kezével pedig a nő kezét fogja, miközben egy-
másra, maguk elé lefelé vagy egy esetben a kamerába néznek. Életkortól füg-
getlenül a beállítás ismétlődik: gyerekek, házasulandók, házaspárok és idősek 
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ugyanúgy szerepelnek a felvételeken (ld. 10-es sz. képek). A póz tehát tökélete-
sen konvencionális. Ellenkező esetben, azaz ha a kép nem lenne beállított és egy 
olyan pillanatot rögzítene, ahol a férfi  és nő egymástól távol, esetlegesen helyez-
kednek el a térben, a pár – továbbgondolva – pedig a székely közösség közötti 
gyenge kohéziót tenné kiolvashatóvá.

A vegyes összetételű csoportok szintén munkavégzés közben jelennek meg. 
Egy esetben a háztáji munkát végző két fonó asszonyt egy férfi  lepi meg. A ké-
peslap a Széptevés címet viseli, ami a munka játékos megzavarására utal. A 
fennmaradó 5 esetben a képeslap szereplőit a mezei munka jeleneteiben látjuk. 
Ezeket a távolból örökítette meg a fotográfus, az arcok nem látszanak, itt is a vi-
selet elemei, a kendő és a kalap, illetve a rokolya és a harisnya árulkodnak a sze-
replők neméről.

Az eddigiektől elkülönülnek a műtermi felvételek. Ezekben az esetekben az 
arcokon van a hangsúly. A műtermi családi képek mintájára a gyerekek két eset-
ben egymást ölelve néznek a kamerába, egy esetben pedig a síró kislányra vi-
gasztalóan néz a kisfi ú. Az egyetlen közeli női portré egy fekete színű fejkendőt 
viselő, ráncos arcú, imádkozásra összekulcsolt kezében rózsafüzért tartó idős 
nőt ábrázol (ld. 11-es sz. kép).

A fotográfi a természetéből adódóan a fényképezés gyakorlatához ösztönö-
sen hozzátartozik a pózolás, a tárgyiasulás, vagyis a „képpé változás” jelensége. 
Akkor is, ha a képkészítés folyamatában mindez nem szándékosan, hanem ösz-
tönösen zajlik le a fényképezett személyben (Barthes 1985, 15–16). Az elemzett 
képek első ránézésre olyanok, mintha a fényképész észrevétlenül, a maga ter-
mészetességében rögzítette volna a pillanatot, vagyis, mintha ott sem lett volna, 
a képek szereplői pedig észre sem vették volna, hogy fényképezik. Alaposabb 
vizsgálódás után azonban a képi megoldások ismétlődései, a szereplők beállítá-
sai és a tekintetek iránya alapján világosan látszik, hogy tudatos kompozíciók-
kal van dolgunk (ld. pl. a 10-es sz. képeket). Ez a megállapítás arra enged követ-
keztetni, hogy a fényképen látható jelenet gyakran megrendezett, még akkor is, 
ha a természetesség látszatát kelti (Bourdieu 1982, 231).

Aladics képeslapjain fotográfi ai és fototechnikai szempontból az üzenet 
kifejezésének legfontosabb eszköze az erős fény-árnyék hatások alkalmazása. 
A képeslapok tónusellentétei az erős természetes fényforrásból erednek, ezál-
tal a felvételek szereplőinek megjelenítése színpadiasságot mutat. A megvilágí-
tott testeknek a fénnyel ellentétes oldalán sötét árnyéka van, a test által vetett 
árnyék pedig a tér képzetét erősíti. A színek árnyalatára a szomszédos felületek 
fényvisszaverése is hatással van. A világosabb és sötétebb részek közötti átme-
net, az ún. félárnyék az ábrázolt jelenet érzelmi aláfestését adja, a lágyság érze-
tét kelti. Ez a lágy tónusú ábrázolás az Aladics-felvételek sajátossága. Az erőtel-
jes fényviszonyokból adódó sötét árnyékokkal való játék a képeslapok egy má-
sik jellemzője, amely által a jelenet drámaisága fokozódik. Ez a megoldás általá-
ban a mezei munkavégzés jeleneteire és a műtermi portrékra jellemző. Ebben a 
kontrasztos megvilágításban a távolról megragadott jelenet a reneszánsz festé-
szethez hasonló jelleget mutat.
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A műtermi családi vagy portréfotókhoz képest a képeslappózok abban má-
sak, hogy a szereplők arca nem látszik, és rendre kis- vagy nagytotálban lát-
juk őket, amiben jól kivehető a kontextus. A fényképész tárgyiasítja a képesla-
pon látható alakot/alakokat, ezáltal a szereplők egyénisége és személye teljesen 
a háttérbe szorul, és a fotográfi ai kompozíció kerül előtérbe. A fényképész a nőt 
szinte kivétel nélkül a munkavégzés kontextusában jeleníti meg. A képeslapok 
ábrázolásai alapján a női tevékenység kimerül az imádkozás, a fonás, a mosás, 
és a marokszedés sorával. Nem látjuk a nőt például anyaszerepben, ritkán látjuk 
hétköznapi viseletben. Tehát életkortól és nemtől függetlenül a szereplőket nem 
látjuk olyan hétköznapi helyzetekben, ami megtörné a fényképész által megte-
remtett idilli székely hangulatot.

 
Összegzés
A bemutatottak rávilágítanak arra, hogy a vizsgált korszak és fotográfus 

székelységképzetének elemei közül sok napjainkban is észlelhető, felismerhető, 
öröklődött. E folyamatok alakulásában a kor turisztikai (és egyéb) propagandá-
ja rendkívül fontos tényezőt jelentett.

Az Erdély északi része és Székelyföld című turisztikai útikönyv szövegének 
és Andory Aladics Zoltán fotográfi áinak összehasonlítását az indokolta, hogy 
az útikönyvben számos Aladics-fotográfi a szerepel, ami arra enged következ-
tetni, hogy a fényképész ismerte a korabeli turisztikai fejlesztési programot. Az 
útikönyv nyelvi regiszterben, a felvételek pedig vizuális regiszterben fogalmaz-
zák meg ugyan azt az üzenetet – a kettő egymást kiegészíti és felerősíti. A tör-
ténelmi múltra utaló elemek közül az ősiséget, az archaikusságot, az eredetisé-
get nyomatékosító elemek dominálnak. Ezek alapján a csíki székely embereket 
és tájat a mintaszerű népi összetartás, rendezettség, szorgalmasság, takarékosság, 
találékonyság és élelmesség jellemzi.

A képeslapokon szereplő reprezentációk a népi életet mitizáló, esztétikus, 
látványos, idilli hangulatot idéző jelenetek jellemzik. A képi megoldások külön-
böző kontextusokban való előfordulása arra enged következtetni, hogy ez a faj-
ta képi beszédmód a népi építészet, a tárgyi kultúra és a népviselet elemeit fel-
használva teremtette meg a más népcsoportoktól való elkülönülés és a kulturá-
lis egyediség eszköztárát, megteremtve ezáltal a csíki székelység vizuális ábrá-
zolásának formanyelvét. A képeslapok nőábrázolásának üzenete: a csíki székely 
nők szakadatlan munkájukkal a keresztény értékrend szerinti példamutató ma-
gatartást, szorgalmat és alázatot képviselik.
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