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A nőkép változásai 1945 és 1989 
között a Dolgozó Nő című havilap 
képanyagában1

Naomi Wolf A szépség kultusza című írásában úgy fogalmaz, hogy „a női 
magazinok több mint egy évszázada a női szerepek megváltoztatásának leghatá-
sosabb eszközei, és ez idő alatt – ma még inkább, mint eddig – következetesen di-
csőítették mindazt, amit a kormányzat elvárt a nőktől” (Tóth 2010, 30). Kijelen-
tését tértől és időtől függetlenül fogalmazza meg, szólhatna a világhírű Vouge-ról 
vagy a Harper’s Bazaarról, de akár a szovjet Sputnikról is. Sőt, ha térben szűkí-
tünk: lehet az a magyarországi Nők Lapja, a csehszlovák Dolgozó Nő vagy a romá-
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niai Dolgozó Nő. Utóbbiak a 20. században fontos szószólók voltak, határokat le-
győzve, magyar nőkhöz szóltak, magyarul.

Az elkövetkezőkben az 1945 és 1989 között megjelenő romániai magyar női 
havilap, a Kolozsváron kiadott Dolgozó Nő címlapjai nyomán beszélek a női ide-
álról és annak változásairól a korban. A konkrét vizsgálandó anyagot a negyven-
öt évig Kolozsváron szerkesztett, Bukarestben kiadott havilap közel 535 száma, 
ezek címlapjai jelentették.

A folyóirat a romániai emancipációs törekvések fontos szószólója volt, ilyen 
jellegű tartalmai a korai években talán még hangsúlyosabbak, még propagandisz-
tikusabbak, mint román nyelvű társai, a fővárosban szerkesztett Femeia (A nő) és 
a Săteanca (A falusi nő) esetében. 

A téma történelmi, társadalmi, politikai kontextusa rendkívül fontos, konk-
rétabban az a politikai rendszer, rendszerek, amelyekben a tárgyalt folyóirat meg-
jelent. A szovjet típusú diktatúra, a kezdetben sztálinista elveket követő, majd 
egyre inkább személyiség-központú államvezetés feltételezi a központi hatalom-
irányító szerepét, minták, modellek követését is, diktatúráról lévén szó, maga 
után vonja a cenzúra meglétét és a propagandisztikus jelleget. Mindezt még in-
kább felerősíti a tény, hogy sajtóban közölt alkotásokról beszélünk, melyek nagy 
tömegekhez jutottak el, üzenetet közvetíthettek. A téma alapszakirodalmát je-
lenti Győrff y Gábor Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában című 
műve. Győrff y a cenzúra kapcsán tesz fontos kijelentéseket, hangsúlyozza C. J. 
Fridrichre hivatkozva, hogy „a totalitarista rendszerek fenntartásának alapköve-
telménye ezért a tömegkommunikációs eszközök ellenőrzése volt” (Győrff y 2009, 
9). Magyarország szocialista sajtópropagandájára vonatkozóan Horváth Attila 
nevét említhetjük, aki A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején 
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című művében a Dolgozó Nő magyarországi megfelelőjét a Nők Lapját is említi: a 
képes lapok között tárgyalja, mint korai, nagy példányszámban közölt, bár az ál-
lamvezetőség által igencsak kritizált példát. A vezetőség kifogásolta, hogy a Nők 
Lapja szenzációhajhász, a jó ízlés határát súroló bűnügyi tudósításokat, soroza-
tokat közöl, „erőltetett erotika” található benne, s méltatlanul háttérbe szorítja az 
alkotó, dolgozó embert, és nem közöl fontos bel- és külpolitikai kérdéseket tár-
gyaló írásokat. Túlzott a táncdalénekesek, színészek sztárolása, miközben nem 
foglalkozik a munkások és dolgozó parasztok munkamoráljával. Horváth fon-
tos információt közöl még a folyóirat külalakjára vonatkozóan is: „a Nők Lapja, 
amely e lapok közül a legnépszerűbb volt és a legnagyobb példányszámot érte el, 
1956 előtt szegényes formátumban jelent meg, a címlapfotókon traktoros lányok, 
sztahanovisták szerepeltek. A Kádár-korszakban nagyot változott a hetilap külső 
megjelenése és tartalma. Az egyre esztétikusabb megjelenés mellett sokkal olvas-
mányosabb lett” (Horváth é.n., 79–80).

Bár a romániai Dolgozó Nő tartalma és külalakja – mivel 1948-ban a Romá-
niai Demokrata Nők Szövetségének fennhatósága alá került – központilag egyen-
getett volt, alapvetően a fentihez hasonló történetet, sémát mutat a története. A fo-
lyóirat az egyik legkorábbi fotókat tartalmazó erdélyi magyar magazin volt, ter-
jedelme már az ötvenes években elérte a 32–36 oldalt, míg a kiadott példányszám 
tekintetében szinte elképesztőek a számok. A hetvenes években 120.000-hez kö-
zeli számban nyomtatták, melyből körülbelül 80.000 előfi zető számára készült. 
Mindezt Romániában, ahol a hivatalos adatok szerint 330.000 magyar élt (termé-
szetesen ez a szám lehet, hogy nem teljesen tükrözi a realitást), de mindenképp 
arra enged következtetni, hogy minimum minden második családban olvasták a 
magazint.2

1952. április             1954 július-augusztus
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A magazin tartalma nagyon változatos volt, a mezőgazdaságot, a nehéz-
ipart, az orvostudományt, a jogtudományokat népszerűsítő cikkektől kezdve, a 
nők egyenjogúságát tárgyaló tanulmányokon át, a barkács- vagy épp a főzési tip-
pekig és a „pszichológiai” tanácsadásig terjedt, volt benne divat, könyv, később 
fi lmajánló, gyerekmelléklet, szabásminták és a kor vívmányait népszerűsítő rek-
lámok is.

A Dolgozó Nővel, illetve a folyóirat által közvetített nőképpel Sütő-Egeressy 
Zsuzsa foglalkozott részletesebben, aki elsősorban a szöveges dokumentumokat 
vizsgálta, de az illusztrációkat is fi gyelembe vette, következtetései elsősorban a 
hatvanas évek előtti időszakra vonatkoznak. Alapvetően fontosnak tartja a tör-
ténelmi kontextus beható ismeretét, hiszen a folyóirat főként első 10–15 évében 
a romániai női emancipáció elősegítésének közvetlen szolgálatában állt (Sütő-
Egeressy 2007).

Éppen a történelmi kontextus az, ami megkívánta, hogy a vizsgált képanya-
got korszakok szerint csoportosítsam. Romániában az 1945 és 1989 közötti idő-
szak nagyon összetett, a jelenkorászok többféle szempont szerint is korszakolják. 
Egyik alapvető szempont az a korszakolás, melyet a két vezető határozott meg, így 
Gheorghe Gheorghiu-Dej és Nicolae Ceaușescu „uralmát” elkülöníthetjük, ezzel 
1965-ben húzva egy határvonalat. Gheorghiu-Dej időszakát Sztálin 1953-as ha-
lálával két részre tagoltam, így lett egy 1945 és 1953 közötti, a szocialista beren-
dezkedés és a folyóiratban a milicista nőképet közvetítő időszak és egy 1953–1965 
közötti, az enyhülést jelentő korszak. A másik nagy tömb az 1965 és 1989 közöt-
ti időszak, az ún. Ceaușescu-korszak, amelyet szintén két különböző időszakra 
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oszthatunk, Ceaușescu sajátos politikája, illetve hatalmi törekvéseinek megnyil-
vánulása alapján (Tóth Gödri 2018a).

A Dolgozó Nő havi rendszerességgel megjelenő lap volt, azaz évi tizenkét 
számról beszélhetünk. Kutatásom vonatkozásában elsősorban az 1948 utáni lap-
számok a fontosak, mivel addig nem díszítették teljes oldalas illusztrációkkal a 
címlapot. 1945-ben öt szám jelent meg, illusztrációk nélkül, inkább egy napilap 
kinézetét idézve, mint a későbbi képes magazint. 1946-ban a borítólapok színes 
kartonból készültek, s kaptak egy díszítést is, egy vázlatos rajz negatívját, melyen 
5 dolgozó, illetve gyerekével foglalkozó nő fi gurája tűnik fel. 1947-ben ez a fent le-
írt, logószerű címlapdísz több lapszámnál visszatér, ám néhány lapszám esetében 
megjelennek kisméretű, tematikus grafi kai alkotások is, érdemes például megem-
líteni a március–áprilisi szám Petőfi -portréját.

1948 júliusában jelenik meg először, egyelőre kisméretű fénykép a címlapon, 
majd 1949 januárjában először egy teljes oldalas fotó. 1949 után évekig erősen re-
tusált fényképek, illetve színezett fényképek és grafi kák egyaránt díszítik a címla-
pokat. Az 1955 és 1961 közötti időszakban a fehér-fekete fényképek dominálnak, 
1961-től pedig teljes lesz a színes fényképek győzelme, amelyek fokozatosan vál-
nak egyre kevésbé retusálttá, egyre valósághűbbé.

A képek tematikájáról a továbbiakban részletesebben értekezünk, ám fontos 
elöljáróban néhány információt közölni róluk, hogy a címlapképek és a magazin 
tartalmának kapcsolatáról szólhassunk. Alapvetően portrék és életképek, ritkáb-
ban műalkotásokat ábrázoló fényképek díszítik a címlapokat, illetve az ötvenes 
években gyakoriak a szovjet modellek alapján készült, akár képzőművészeti al-
kotásokat másoló Sztálin-portrék. A címlapok képei többnyire az adott hónaphoz 
igazodnak, télen síző családot, nyáron az arató asszonyokat, szeptemberben az is-
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kolás gyerekeket vagy a fi atal vidéki tanító nénit ábrázolják. Ez a szabályszerűség 
a hetvenes-nyolcvanas években válik nagyon hangsúlyossá, minden évben vissza-
térnek az évszakokhoz, az évszakokhoz kötődő mezei munkálatokhoz, az isko-
lakezdéshez, a téri/nyári vakációhoz, esetleg a karácsonyhoz kapcsolódó képek. 
Vannak olyan évfolyamok, példaként kiemelhetjük 1971-est, amelyekben szinte 
kizárólag női portrék kaptak helyet a címlapokon. A tematikus életképek között 
szinte minden évben találunk egy-két képet Ceaușescuról, esetleg Ceaușescuról 
és feleségéről, Elenáról. Néha a korabeli román „hírességekről” is találunk port-
rékat a címlapon, főleg sportolók és színésznők tűnnek fel.

Az első korszak
Ahogy fentebb említettük 1948-ban jelennek meg a folyóirat első fényké-

pei is. Júliusban egy vidám parasztasszony tekint a messzeségbe a viszonylag kis-
méretű, az oldal közepén elhelyezett fényképről. Majd a novemberi számon egy 
anya portréját látjuk gyermekével. A félprofi lból készült portré központi alakja 
nagyon izgalmas, hiszen a nő egyszerre gyengéd anya és a kor tipikus, militáns 
nője, egyenruhában, kitüntetésekkel, mintegy közvetítve, hogy a hazát szolgálni 
és gyermeket nevelni egyszerre is lehet. 1949 januárjában egy majdnem teljes ol-
dalon láthatunk egy dolgozó vidéki asszonyt, tele lendülettel és munkakedvvel. 

Az 1950-es évek elején gyakran látunk a címlapon Sztálin-portrékat, esetleg 
Sztálint és Lenint ábrázoló képzőművészeti alkotásokat. Sőt, Sztálin alakját igye-
keznek minden lehetséges módon a középpontba állítani, amire jó példa az 1950. 
áprilisi szám, melyen a fi atal lány jól láthatóan a szovjet vezető egyik művét ol-
vassa. Fontos még kiemelni, mint szemléletes példát, az 1949. novemberi címlap-
grafi kát, melyen a két szovjet vezető, Lenin s Sztálin jelenik meg egy kislány tár-
saságában. Ez a fajta ábrázolás szovjet mintákra vezethető vissza, tulajdonkép-
pen gyerekeknek szánt irodalmi alkotásokhoz köthető, és elsősorban Leninhez 
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kapcsolódik. Az irodalmi műfaj kanonikus, példát szolgáltató műve Vlagyimir 
Boncs-Bruevics, Lenin titkára által összeállított Lenin és a gyerekek című gyűjte-
mény volt, mely azt igyekezett különböző történetekkel, valamint színes példák-
kal alátámasztani, hogy Lenin mennyire szerette a gyerekeket. Ennek a könyvnek 
a nyomán több hasonló gyűjtemény is született, illetve egyre több lett az ábrázolás 
is a témában (n.n. 2010). Ez az 1949-es címlap ennek a típusképnek a tovább fejlő-
dése. Bár alapvetően itt is az ülő Sztálin alakja a hangsúlyos, illetve az ölében tar-
tott, 4 év körüli, szőke kislány; Lenin fi gurája, aki egy másik fotelben ülve fi gye-
li az idilli jelenetet, illetve a kislány angyali arcát, elmaradhatatlan. A háttérben 
hatalmas ablak, melyen át a Kreml impozáns tornya látható. A szobában még né-
hány könyv is megjelenik mintegy szimbolikus díszletként, hangsúlyozva a tudás 
fontosságát, illetve utalva arra, hogy a gyerekek, a jövő építő hősei számára a tu-
dás, a tanulás is fontos kell, hogy legyen. A kép jól jellemzi a korszakot. Gelencsér 
Gábor a szocreál gyárakat bemutató dokumentumfi lmekre használja az illúzióre-
alizmus kifejezést, mely tökéletesen alkalmazható erre, illetve az ilyen típusú al-
kotásokra is: a valóság elemeinek beemelése által hitelesek akarnak lenni, doku-
mentumnak akarnak tűnni, másrészt a valóság, amelyet tulajdonképpen igencsak 
stilizáltan láttatnak, egy elvnek, ideológiának megfelelő, illúziószerű, ideális, utó-
pisztikus világ (Gelencsér 1997).

Az 1950-es év novemberi számának címlapja kicsit olyan, mintha az egész 
korszakot sűrítené. Látunk rajta vörös zászlót, militáns, eltökélt nő portréját, 
szocreál munkásalakot megjelenítő szobrot csillaggal a kezében. A grafi ka a kom-
munizmus szimbólumait halmozza, üzenete nagyon direkt, a rendszer népszerű-
sítését gátlástalanul tolja szembe a nézővel. A folyóirat próbálta népszerűsíteni, il-
letve hangsúlyozni az államszocializmus gyakorlatban többnyire meg nem való-
sult, pozitív jellemvonásait. Az 1950. decemberi hátlap grafi káján egy anya teszi 
szavazócéduláját az urnába, karján két gyermekét tartva. A kép egyszerre hang-
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súlyozza a „szabad” szavazást, illetve az általános szavazati jogot nő és férfi ak kö-
zött, illetve buzdít is, hangsúlyozva a szavazás fontosságát. A 1951. februári szám 
egy mongol jellegű, a Nagy Szovjetunióból származó családot ábrázol, amint egy 
cirill betűs feliratú könyvet néznek. A kép hangsúlyozza a szocializmus interna-
cionális jellegét, a határokon, nyelveken történő átívelését. Ebben az első időszak-
ban „kissé szájbarágósan”, szinte a néző akaratán kívül próbálják tudatában vagy 
tudattalanjában rögzíteni a rendszer jelképeit, írott és képi formában is buzdíta-
nak (gyakran látunk szocreál szobrokat, vörös zászlót, a szocialista vezetők mű-
veit). A képek minősége változó, a hangsúly inkább a hatásra esik, gyakran hasz-
nálnak élénk színeket, allegorikus motívumokat, a mondanivaló sokkal fonto-
sabb a kivitelezésnél (nagyon gyakoriak az utólag színezett, stilizált fotók).

A korszakban gyakori az emancipációs törekvések, valamint a választási 
propaganda kapcsán, hogy egy sajtóorgánum konkrétan „szól” a befogadóhoz, a 
fotókon, grafi kákon gyakran jelennek meg feliratok, szlogenek. 1950 szeptembe-
rében egy gyermeket, pontosabban csecsemőt látunk egy csecsemőmérlegben. A 
grafi kát felirat egészíti ki: „harcolj a békéért/ értem harcolsz”. A gyerek szája tát-
va, mintha az ő szájából jönnének a leírt szavak. A plakátszerű címlapon a szöveg 
és a kép együttesen válik a propaganda eszközévé. A direkt, tegeződő megszólítás 
szinte parancsoló hangnemű, s bár a szöveg csak két tőmondatból áll, a cselekvés-
re való felszólítást és az igencsak hatásos indoklást egyaránt tartalmazza.

Tartalmilag az első korszakban a politika és a női egyenjogúság témakörei 
a leghangsúlyosabbak, másrészt a folyóirat feltűnően nemzetközi jellegű. Egy-
részt a sztálini internacionalizmus jegyében más szocialista országok nőire esik 
a hangsúly, másrészt, ha a romániai helyzetről esik szó, az összetartás, a nemze-
ti egység, a román és magyar nők összefogása, a munkások és parasztok közös 
„harca” a leggyakoribb témák. A szovjet nő a példa, a Szovjetunió más országai-
nak megvalósításai jelentik a modellt. 

Második korszak
Az 1953 és 1965 közötti korszakot elsősorban az igényes fekete-fehér fényké-

pek dominálják. A korszakban nagyon sok Marx József-alkotás szerepelt a cím-
lapokon. Az ő és Ioan Miclea-Mihale munkái jellemzik a korszakot, műfajilag az 
életképek és a riportszerű képek dominálnak. A szerkesztők elhagyják az utószí-
nezést és az erős retust, valósághű, emberközeli képeket közölnek. A legtöbb kép 
esetében nagyon szembeötlő a művészi szándék, az alkotói igényesség, kimutat-
ható, hogy tudatosan megszerkesztett kompozíciókkal állunk szemben. 1955-ben 
már csak két színes címlappal találkozunk, utána a fekete-fehér képek idősza-
ka kezdődik. A váltást 1954-ben főszerkesztőváltás is kísérte, Orosz Irént3 Erős 
Blanka4 váltotta.

A témák kezdetben nem igazán változnak, bár az szembeötlő, hogy eltűn-
nek a Sztálin-portrék, a Szovjetunió más népeit megjelenítő képek, és egyre keve-
sebb a nehézipari munkásnő. Megjelenik az író nő, a tanuló kislány, és az anyaság 
is fontosabb szerephez jut. Egyre hangsúlyozottan helyivé válik a folyóirat, nem 
törekszik a szocializmus internacionális jellegének kiemelésére. A képek legna-
gyobb része tulajdonképpen már nem kapcsolódik semmilyen munkához, sem a 
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dolgozó nőhöz, sem a harcos lelkületű anyához. A címlapok fő témái a szabadidő, 
szerelem, barátok, kirándulás. A korszakban látunk romantikus, padon ücsör-
gő párt, tengerparton játszó gyereket, szórakozó fi atalokat, gyárból épp hazafelé 
igyekvő cseverésző nőket látunk. Teljesen új témák és motívumok jelennek, sőt új 
műfajok is: egyre gyakoribbak a l’art pour l’art női portrék, az olyan, főleg mellké-
pek, amelyek egyszerűen a nőt, a női szépséget mutatják be. A portrék női gyak-
ran kitekintenek a befogadóra, mosolyuk próbálja hangsúlyozni, hogy a rendszer-
ben mindenki boldog és elégedett.

1961-től elkezdődik a színes címlapok második korszaka, amely ezúttal a 
magazin megszűntéig tart. Itt már az esetek 99%-ában fényképekről beszélünk, 
nem utólag színezett, hanem eredetileg színes fotókról, melyeket kisebb nagyobb 
mértékben retusáltak. Tematikailag nagyfokú változatosság jellemzi a képeket, a 
vidám sízéstől a nyári aratásig – ami természetesen szintén vidám hangulatban 
telik – a munka, a szórakozás, a család, a népünnepélyek egyaránt megjelennek. 

Figyelemre méltó az 1962. decemberi szám címlapja, melyen egy párt látunk, 
a háttérben, a korban oly tipikus tömbházzal. A fényképész (Miclea) érdekes fo-
tózási szöget választ, alulnézetből, plongée tekintünk a párra és az épületre, kis-
sé ferdén. A kép izgalmas módon, közvetetten utal a kor megvalósításaira, a szo-
cialista építészet tömegtermékeire, a tömbházakra. Stemlerrné Balog Ilona idé-
zi a Történelem és fotográfi a című művében Gonda György fényképészt, aki sze-
rint egy szocialista épület megörökítésére a békaperspektíva a legideálisabb, hi-
szen „kifejezi felfele összefutó vonalaival az építés lendületét” (Stemlerné Balog 
2009, 198).

Megjelenik a szórakozás, a hazai táj, a helyi érték, a család. Ez már nem az a 
világ, amelyben harcolni kell, azt a világot, illetve annak a világnak az elemeit lát-
juk, melyben az ember, ha szorgosan dolgozik, építi a rendszert, cserébe mindent 
megkap, ami a standardizált boldogsághoz kell. Ki kell emelni még az 1958. au-
gusztusi címlapot is, melyen kirándulókat és a felirat szerint a Békási-szorost áb-
rázoló, fehér-fekete címlapot látunk. A korszak tipikus alkotása, helyi jellegű, Ro-
mánia értékeire koncentrál az előző korszak internacionalizmusa helyett. A mon-
gol család képének helyét átveszi a székely táncosok fotója, a vezércikkben is a 
spanyol polgárháború hőseinek ismertetése helyett a gyulafehérvári porcelángyár 
vagy aradi szövetgyár dolgozóinak élete kerül bemutatásra. 

Harmadik korszak
A hivatalos váltás politikai téren 1965 augusztusában következett be, ekkor 

lett Nicolae Ceaușescu a Kommunista Párt főtitkára, ám ez a változás a maga-
zin szintjén kezdetben nem igazán volt érzékelhető. Tulajdonképpen 1966-tól van 
nyoma is annak, hogy megváltozott valami, a májusi számtól a Dolgozó Nő főcím 
alatt megjelenik egy alcím: Társadalmi-politikai és kulturális képes folyóirat. Az 
alcím nem azt hangsúlyozza, hogy egy női magazinról van szó, nyoma sincs már 
a kezdetek emancipációs törekvéseinek, szinte feminista szellemiségének, a folyó-
irat jellege más irányba „tolódik el”.

A Ceaușescu-korszak címlapjait egytől egyig színes fényképek díszítik. A 
portré műfaja az uralkodó a korszakban (gyakoriak a hírességeket, színésznőket 
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és sportolókat bemutató fotók). A téli szünidőhöz vagy a nyári vakációhoz kap-
csolódóan nem ritkán látunk családi életképeket is. Az előző korszakokhoz ké-
pest nemcsak a család jut egyre nagyobb szerephez, hanem a férj-feleség párosa is. 

A dolgozónő-portrék, melyeken a kép „hősét” valamely munka elvégzése 
közben látjuk nagyon változatosak. A porcelánfestőtől az építésznőig, a legismer-
tebb munkáktól a kevésbé ismert szakmákig mindent igyekeznek felvonultatni. A 
népi viseletben öltöztetett hölgyek portréja, illetve a róluk készült életképek is vi-
szonylag gyakoriak.

Negyedik korszak
Az 1972 és 1989 közötti időszak Ceaușescu személyi kultuszának, diktatú-

rájának legnehezebb éveit jelentette. Bár kisebbség- és sajtópolitikája is változott 
ebben az időszakban, ekkor kezdtek el többek között a magyarok jogai egyre in-
kább sérülni, valamint a magyar sajtó egyre nehezebb helyzetbe került, a Dolgozó 
Nőt a legtöbb megszorítás nem érintette. 

Alapvetően a nőkép, valamint a témák tekintetében a harmadik korszak 
címlapjainak sora folytatódik, kivételt csupán a stilizált Ceaușescu-portrék jelen-
tenek, melyeken a diktátort teátrális környezetben, vörös háttér előtt ábrázolva je-
lenítik meg. Az életképek és a portrék változatosak, a megjelenő mesterségek ská-
lája nagyon változatos, a család, a nyaralás megmaradnak, mint témák. A meg-
formálás és a minőség, a képek nyelvezete e képek esetében nem különbözik az 
előző korszakétól, a szembetűnő eltérést a diktátor és feleségének portréi hoz-
zák. Ezek a portrék néha grafi kai alkotások, ha fotók, abban az esetben jellemző-
en nem valamely a folyóiratnak dolgozó vagy bedolgozó fényképész alkotásai, ha-
nem Bukarestből küldött, kötelezően leközlendő anyagok.5 E képek között talá-
lunk életképeket is, melyek többnyire a nép, elsősorban gyerekek körben örökí-
tik meg a vezetőket, illetve portrékat vagy kollázsszerűen összekombinált alko-
tásokat.

1974 áprilisában jelenik meg az első Ceaușescu-portré (szintén ettől a dá-
tumtól kezdve a Dolgozó Nő cím mellett feltűnik a Román Szocialista Köztársa-
ság címere is, ami ezentúl állandó elem lesz a címlapon). Az első portrét 1974 no-
vemberében azonnal követi egy immár inkább dokumentarista jellegű kép a ve-
zetőről és feleségéről, illetve „népszeretetükről”. Közismert tény, hogy a korszak 
a szocialista-kommunista rendszernek egy olyan időszaka volt, melyet Ceaușescu 
személyi kultuszának kiépítése és ápolása jellemzett. A folyóirat első korszaká-
ban láttunk szovjet vezetőkről készült portrékat, de számuk elenyésző az 1970-
es és 1980-as évekhez képest. Ceaușescu-portrékat és Elenával közös „életképe-
ket”, ünnepségeken, látogatásokon készült dokumentarista jellegű, de általában 
nagyon stilizált, a beállítottság és megrendezettség érzetét keltő képeket egyaránt 
találunk. Az egyszemélyes portrék esetében a kép mellett-alatt gyakran jelenik 
meg egy idézet, ígéret, fogalom vagy buzdítás a pártfőtitkártól, mint például az 
1975 vagy 1985 áprilisában kiadott lapszámok esetében. A mellékelt szövegek-
re a másik variáció a vezetőt dicsőítő vers vagy ének, mint például Miklós László 
Hazám útja című köszöntője vagy Violeta Zamfi rescu Őt dicséri az ország című 
verse. A kommunista vezető általában tevékenyen látható, épp ír vagy beszédet 
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mond, gyakran gyerekekkel ábrázolják, hogy minél emberközelibbnek, szeretet-
tel telinek állítsák be. Az idő előrehaladtával a Ceaușescut ábrázoló képek egyre 
stilizáltabbak.

A tartalom esetében is megfi gyelhetünk egy fokozatos változást. Főleg a kor-
szak második felében a vezércikkek gyárakról, építkezésekről szólnak, néha egy-
általán nem tartalmazva semmilyen nőkkel kapcsolatos utalást, inkább a szoci-
alizmus dicsérik, mint a nőt, inkább a vezetőt, mint az átlagembert. Egyre több 
a szocializmust dicsőítő ének és vers is a beszámolók hivatalos megjelenéseiről.

Összegzés
Stemlerné Balog Ilona A történelem és fotográfi a című művében értekezik 

a történelem és fotográfi a kapcsolatáról, a hitelesség kérdését is vizsgálva, s szá-
mára nyilvánvaló, hogy a fotográfi a hitelessége nem kérdéses, hiába a retusálás, 
a javítások stb., a kép egy kor lenyomata, az öltözetek, a frizurák, a legapróbb ele-
mek is elárulnak valamit (2009, 5–6). Sőt az, hogy mit retusáltak, javítottak az 
adott korban, hogyan próbálták módosítani a képet, önmagában is sokatmondó. 
A szerző idéz egy nagyon fontos gondolatot, amelyet Szegedi Emil fogalmazott 
meg az Új Magyar Fotó 1949. februári számában: „a szocialista művészi fotó ne le-
gyen néma fényjáték, hanem beszéljen, lelkesítsen, buzdítson, harcoljon, tükröz-
ze a dolgozó nép életét, munkáját, örömét, küzdelmét, mutassa meg a távlatot, ad-
jon jelentést a máról és programot a holnapról” (Stemlerné Balog 2009, 198–199). 
Ez a magyarországi fényképezésre vonatkoztatott kijelentés alapvetően a románi-
ai helyzetet, illetve a romániai művészeti programot is jellemzi. 

A Dolgozó Nő címlapjai a szovjet típusú, majd később sajátos egyeduralmi 
rendszer reprezentatív sajtófotói, melyek jól szemléltetik a sajtófotónak mint mű-
fajnak a jellegzetességeit a totalitárius rendszerekben, illetve azt is, hogy azok-
ban a pillanatokban, amikor egy kis enyhülés tapasztalható, és nem központi sza-
bályokat kell követni, akár a nyugati sajtófotók sorába illeszkedő igényes alkotá-
sok, friss szellemiségű fotók is születnek. Ezek a címlapok egy kor lenyomatai, egy 
olyan magazint képviselnek, mely az egész rendszerben egyensúlyozott a közpon-
ti szabályok és a „kiskapuk” megkeresése között. A címlapok alakulásának, válto-
zásainak íve a romániai társadalmi, politikai helyzet tükröződése, a kultúra, pro-
paganda és cenzúra helyzetét láttatja a különböző időszakokban.
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Jegyzetek
* Művészettörténész, a Filmtett Egyesület munkatársa. Kutatásai elsősorban 

a fotótörténetre, az 1945 és 1989 közötti vizuális kultúrára koncentrálnak.
1  A szerző a Dolgozó nő című folyóirat kapcsán már több tanulmányt is 

publikált (l. Tóth Gödri 2017, 2018a, 2018b). Ezen szövegek ugyancsak érintik a je-
len tanulmány kérdésfelvetését, ám a vizsgált téma, a részterületteljes mértékben 
különbözik.

2 Kovács Magda szóbeli közlése.
3 Orosz Irén (Arad, 1907. szeptember 22. – Kolozsvár, 2001. április 28.) 

író, szerkesztő. A munkásmozgalom lelkes híve volt, az illegális kommunista párt 
aktivistájaként az 1920-as években kétszer is börtönbüntetésre ítélték. Dolgozott 
az Igazság, a Korunk és az Utunk folyóiratoknak is, illetve írt a román nyelvű 
Femeiába is. 

4 Erős Blanka (Marosvásárhely, 1917. november 3. –) újságíró, szerkesztő. 
Volt ápolónő és egyetemi tanár is (vegyészetet oktatott). Szerette a nőisnek tartott 
témákat, a Lányoknak – lányokról műve a korszak egyik alapolvasmánya volt.

5 Kovács Magda szóbeli közlése.


