2019/1

Kolozsvár, 2019

PRINT

ISSN 1842 2498

ONLINE ISSN 2601 - 503X

ISSN-L 1842 - 2438
Szerkesztőbizottság:
Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)
Cseke Péter, alapító főszerkesztő (2006–2018),
(Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Reinhold Stipsits (Universität Wien)
Rostás Zoltán (Universitatea Bucureşti)
Szabó Zsolt (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Szíjártó Imre (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
Eszterházy Károly Főiskola, Eger)
Szijártó Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)
Tudor Vlad (University of Georgia, USA)
Vallasek Júlia (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Zirkuli Péter (Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete – INALCO, Párizs)
Főszerkesztő: Botházi Mária
Főszerkesztő-helyettes: Győrff y Gábor és Tibori Szabó Zoltán
Lapszámfelelős: Blos-Jáni Melinda
Felelős szerkesztő: Péter Árpád
Korrektúra: András Zselyke
Lapterv: Könczey Elemér
Műszaki szerkesztés: Péter Árpád
Lapszámunk fedőlapját Szabó Dénes 1930–1944 között készült fotójával illusztráltuk. Forrás: az OSZK Fényképtára, FUA_0193.
Kiadja a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet
Támogatók:

Postacím: Str. Napoca nr. 16., 400009 Cluj-Napoca, România
e-mail: kmki.kolozsvar@gmail.com
Adószám: 18529617
Adományokat a RO74RNCB0113040737460001 (RON) és a
RO47RNCB0113040737460002 (HUF) bankszámlaszámra, a
BCR Kolozsvári fiókjában fogadunk (BCR Agenţia Unirii Cluj).
Lapunk megvásárolható Kolozsvárt az Idea Könyvtérben, Budapesten az Írók boltjában.
Megtalálható: az OSZK-ban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Szabó Ervin Könyvtárban.
Szemelvényei olvashatóak a http://medok.ro honlapon.

Tartalomjegyzék
Szerkesztői előszó

5

FOTOGRÁFUSNŐK
Albertini Béla: Egy tragikus sorsú fényképésznő, Halász Vilma (1888–1938)
munkásságához 7
Láng Orsolya: Egyfajta szépségszalon (erdélyi fotográfusnők a 20. század elején) 27

ÉLETUTAK ÉS PRIVÁT KÉPGYŰJTEMÉNYEK
Lőrinczi Dénes: Az írás és a képeslap szerepe a Nagy Háborúban. Nők egy
háromszéki képeslaphagyaték tükrében 45
Újvári Dorottya: Fényképalbum, napló és regény – Kónya Gyuláné Schéfer Teréz
életének megismerhetősége 55

A NYILVÁNOSSÁG NŐKÉPE
Bokor Zsuzsa: „A mi kis világunk” – a kisebbségi nőiség vizuális reprezentációja a
két világháború közötti erdélyi magyar keresztény sajtóban 69
Csillag Katalin: Szabó Dénes és a Fotofilm felvételei az Országos Széchényi
Könyvtár Erdélyi Gyűjteményében 89
Kedves Anett: Magyaros stílus a nők ábrázolásában Andory Aladics Zoltán
fotográfiáin 107
Tóth Gödri Iringó: A nőkép változásai 1945 és 1989 között a Dolgozó Nő című
havilap képanyagában 127
Szerkesztési alapelvek
CONTENTS
CONŢINUT

141
143

139

Szerkesztői előszó
Jelen lapszám a Női alkotók és nőképek a 20. század eleji erdélyi vizuális kultúrában című műhely-konferencián elhangzott előadások továbbgondolt, tanulmánnyá írt változatait tartalmazza. A konferenciát 2018. május 31-én szerveztük meg a Vizuális kultúra és fényképhasználat a második világháború előtti Erdélyben című kutatás keretén belül, és a vizuális kultúra kérdéskörében érintett
kutatásokkal, tudományos műhelyekkel való szakmai tapasztalatcsere ösztönzése végett. (Szervezők és támogatók: Sapientia EMTE Média Tanszék, Sapientia
KPI, KAB/Med Kom Bizottság, Erdélyi Audiovizuális Archívum.)
Az erdélyi vizuális kultúra s azonbelül a fényképészet története egy kevésbé
feltárt terület, amelyik számos tudományterület felől megközelíthető. A médiatudomány, a művészettörténet, a színháztudomány, az antropológia, a szociológia vagy a sajtótörténet új megvilágításba tudja helyezni azt, ahogyan képek által
kommunikálunk a világgal, ahogyan jelen vagyunk a világban. Az erdélyi fotográfia-használattal foglalkozó kutató munkája valójában a laboránséhoz hasonlítható, akinek egyszerre kell megjelenítenie és rögzítenie is a látens képet, hiszen
a kutatónak nehezíti munkáját az, hogy közgyűjteményekben kevésbé kutathat,
az adatgyűjtő szerepet is be kell töltenie.
Az 1900 és 1945 közötti korszak fordulatot hozott a fényképhasználatban: a
fényképezőgép ekkor került a műtermekből az amatőrök, a hétköznapi felhasználók kezébe, ezzel szimultán módon számos társadalmi és történeti fordulat is lezajlott a régióban. Jelenleg éppen annak vagyunk tanúi, hogy eltűnik az 1945 előtti korszakra emlékező generáció, és a korszakról hamarosan csak írásos dokumentumokból tájékozódhatunk, holott a 20. sz. elejének vizualitása ott kísért jelenkori fotók toposzaiban vagy a mindennapi fényképhasználatunkban.
A ME.DOK-ban közölt tanulmányok három altéma szerint vannak csoportosítva. Albertini Béla és Láng Orsolya tanulmánya a fényképészetet mesterségként űző nőkre fókuszál. Előbbi egy magyarországi műtermi fotós, Halász Vilma
karrierjét vizsgálja a 20. század eleji fényképész iskolák és az életpályát meghatározó nagy történelmi események tükrében. Láng Orsolya az erdélyi településeken
nagy számban felbukkanó női fotósok életútját próbálja rekonstruálni, akik számára a fotográfia karrierlehetőséget jelentett.
A szövegek második csoportja a nemi szerepek egy másfajta lecsapódását
fedi fel a privát szféra vizualitásában: Lőrinczi Dénes egy fiatal nőnek írt, képekkel gazdagon illusztrált, első világháborús levelezőlapokból álló gyűjteményt elemez, míg Újvári Dorottya a családi fényképgyűjtemények, albumok szerkesztését,
megőrzését mutatja be jellegzetesen női szerepkörként esetelemzésében.
A harmadik témakör a nyilvánosság nőképét helyezi fókuszba: az erdélyi sajtótermékek és a tömegtermelési cikknek számító képeslapok ikonográfiája foglalkoztatja a szerzőket. Bokor Zsuzsa tanulmánya a két világháború közötti kisebbségi önszerveződés perspektívájából vizsgálja a Harangszó c. folyóirat képanyagát, amely a katolikus nőegylet kiadványa volt. Csillag Katalin és Kedves Anett
5
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tanulmánya két erdélyi műtermi fotós és képeslapkészítő termékeiben (Andory
Aladics Zoltán és Szabó Dénes/Fotofi lm) mutatja ki azokat a stíluseszközöket és
témákat, amelyek az 1940-es évek erőteljesen ideologizált erdélyi nőképére jellemzőek voltak. Majd Tóth Gödri Iringó tanulmánya ennek a 20. század eleji nőképnek a radikális átalakulását mutatja ki az 1945 és 1989 között megjelenő Dolgozó Nő c. magazinban.
Noha elsőre úgy tűnik, hogy a tanulmányok mindenike egy-egy mélyfúrást
végez, és egy periódus kisebb vizuális szegmensére fókuszál, a látleletek mégsem
válnak kimerevített képpé. A teljes lapszám mondhatni egy állandó mozgást, azt
a folyamatot próbálja megragadni, amelyben az egyének és a változó társadalmi
rend képeket hoznak létre, imázst termelnek a művészet, az összetartozás vagy a
biztonságérzet utópiájának érdekében. Továbbá, a szövegek közös vonása az is,
hogy a fotók látható dimenzióján túl a képek sajátos működését keresik: azt ahogyan az optikai kép létrejöttét a mentális képek irányítják egy történetileg változó vizuális kultúrában és társadalmi térben. Hogyan jönnek létre a képek? És kik,
milyen folyamatok teszik láthatóvá azokat?
Blos-Jáni Melinda

6

Egy tragikus sorsú fényképésznő,
Halász Vilma (1888–1938)
munkásságához
ALBERTINI BÉLA, Fotóesztétikai egyetemi doktor (1979), a művészettörténet-tudomány kandidátusa (1984), emeritus professor (Kaposvári Egyetem). / Photo aesth. univ. dr. (1979), art hist. cand. (1984), prof. emer. (Univ.
of Kaposvár). E-mail: bela.albertini@gmail.com
Abstract (The Photographic Career of the Misfortunate Vilma Halász (1888–1938))
Vilma Halász learnt photography as a student of József Pécsi in Budapest. Her brother, Ferenc Halász Jr. began studying
painting at the Hungarian College of Fine Arts in 1912. She ran a successful photo studio in the center of Budapest from October
1916 onwards. The siblings also owned an apartment in the city center. Hungarian picture magazines mainly published
photographs by the young Vilma Halász taken in the theatrical world. Her photos of sensual, erotic subjects were published in
German magazines in the late 1920s and the early 1930s. Her painter brother died from heart failure at the age of 42 in 1938.
Reacting to his death Vilma Halász committed suicide . Her images published by the German press have been made accessible
to researchers only recently.
Keywords Budapest Technical School of Design; Halász studio; German magazines; erotic photograph; suicide

Rezumat (Cariera tragică a fotografei Vilma Halász (1888–1938))
Vilma Halász a fost discipola lui József Pécsi la Budapesta. Fretele ei, Ferenc Halász jr. a fost din 1912 student la pictură, la
Universitatea de Arte Plastice. Fotografa a înﬁinţat în 1916 un studio fotograﬁc de succes în centrul Budapestei, în imobilul în
care locuiau și fraţii Halász. Presa vremii a publicat în special fotograﬁile din lumea teatrală ale tinerei fotografe. Lucrările ei cu
tentă erotică au apărut în reviste de limbă germană în jurul anului 1930. Fratele artistei a murit din cauza unei boli de inimă
în 1938, iar a doua zi Vilma Halász s-a sinucis. Fotograﬁile ei publicate în presa germană au devenit abia recent accesibile
cercetătorilor.
Cuvinte cheie Școala de desen tehnic din Budapesta, studioul Halász, reviste germane, fotograﬁe erotică, suicid

„A fotografálást [sokan] úgy gondolják el, hogy az rendkívüli két másodperc,
erre aztán vasárnapi és ünnepi arcot kell ölteni, pedig ez nagyon nem szolid egyszerűség, hanem meggondolatlan hivalkodás.
Véleményem szerint a fényképfelvétel mindig a köznapi életből legyen kiragadva, mert úgy hiszem, [hogy] ily módon lehet egyént karakterében ábrázolni, s nem az előbb említett helytelen felfogással, mert azon módon csak kifésült,
kikent porcelánbábot s nem élő karaktert kapunk.” (Halász Vilma, 1915). Ezek
7
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Budapest fő- és székváros legújabb térképe, 1896. (részlet)

a mondatok egy 1915.
április 24-én felolvasott önképzőköri dolgozatból származnak.
Az önképzőkör a Budapest
székesfővárosi iparrajziskolában
működött, ahol 1914
őszén kezdődött meg
a fényképészképzés. A
fogalmazás kicsit darabos, de az álláspont
világos.
A dolgozat 1888.
március 10-én, Kecskeméten
született
íróját Hacker Vilma
néven jegyezték be
az izraelita születési könyvbe. Kereskedő apját Hacker Ferencnek hívták. Anyja
Wessel Szidónia volt.
Az apa 1891-ben változtatta meg saját és
két gyermeke, Róza
és Vilma vezetéknevét Halászra (Születési
könyv, II. 1851–1885;
III. 1882–1889). 1895
nyarán egy fiú is született a Halász család-

ban, aki apja után a Ferenc nevet kapta.
Az eddig történtek a magyarországi társadalomtörténetben modellszerűek
voltak. A dualizmuskori névmagyarosítás, a Budapestre irányuló mobilitás a korszak tipikus jelenségei közé tartozott (Farkas–Kozma 2009; Karády 1997). A Halász család életében ehhez még vallási „kitérés” is párosult. Pillanatnyilag nem ismert, hogy ez mikor ment végbe, és összességében hány főt érintett (az bizonyos,
hogy 1914-ben a fényképészképzésbe történt belépésekor Halász Vilma még az izraelita hitfelekezethez tartozott), az viszont dokumentált tény, hogy ő és öccse halálozásakor római katolikus vallású volt (Halotti anyakönyvi kivonatok, 1938). Az
asszimilációs szándék (Gyurgyák 2001; Komoróczy 2012; Gyáni 2013) az ő esetükben tehát egyértelműen tetté vált. Nincs ismert adat arról, hogy Halász Vilma
vagy ifj. Halász Ferenc esetében a származás hátrányos megkülönböztetéssel járt
8
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volna. Problémáik, amelyek a tragikus véghez vezettek, más (a későbbiekben részletezendő) okokból származtak.
Az iparrajziskolában az 1914–15-ös tanévben indult fényképész osztálynak,
ahová Halász Vilma is beiratkozott, tizenkét növendéke volt; valamennyien lányok, s egy kivétellel az izraelita hitfelekezethez tartoztak (A Budapest székesfővárosi iparrajziskola r. fényképész osztályának anyakönyve, 1914/15). A század eleji magyar társadalomban a fényképészi pályának a nők esetében jó presztízse volt,
s a gyakorló hivatásos női fényképészek között többen is zsidó származásúak voltak (Fényképészeti pálya 1908; Csorba 2000).
A bevezetőben idézett mondatok a Festészet és fényképművészet című növendékmunkából származnak. Maga a témaválasztás egyfelől ugyancsak modelljellegű, amennyiben a képzés adottságaival függött össze. Sokan tudják,
hogy a budapesti fényképészmesterség oktatása (az első magyarországi
intézményes szakképzés) Pécsi József
(1889–1956), az egyik nemzetközileg
is legismertebb magyar fotóművész
kezdeményezésére jött létre. Pécsiről
köztudott, hogy 1908 és 1910 között a
müncheni Lehr- und Versuchsanstalt
für Photographie, Chemographie,
Lichtdruck und Gravüre elnevezésű intézményben nyert szakképzettséget. A müncheni szakiskolai évkönyveket tanulmányozva két jellegzetességet kell kiemelni: az egyik
az, hogy Pécsi – emberi és szakmai
okokból érthetően – gyakorlatilag az
ottani tantervet adaptálva indította meg a budapesti képzést. A másik
fontos adottság: a müncheni fényképészoktatásban hangsúlyos volt a
módszeres képzőművészeti, művészettörténeti nevelés. A növendékeket rendszeresen vitték képtárlátogatásokra (Jahrbuch: Der Lehr- und
Versuchsanstalt für Photographie,
Chemographie,
Lichtdruck
und Gravüre: Bericht über die
Gesammttätigkeit 1908/09; 1909/10)
– ez Pécsi egész későbbi pályafutásán nyomot hagyott. Ezek után érthető, hogy Halász Vilma dolgozati témája (nyilvánvalóan feldolgozá- Budapest, VI. kerület, Podmaniczky utca
75., ma

9
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Halász Vilma: Petráss Sáry mint Baróthy Anna Nagypál Béla Cigánykirályában, Magyar
Nemzeti Múzeum Történelmi fényképtára, 715-1955.

si színvonala miatt is) méltó lett az önképzőköri érdemkönyvben történt megörökítésre. A dolgozat egészét tekintve azonban van egy sajátos mozzanat is. Az
ifjú növendék ugyanis munkájának pár bekezdésében összehasonlította Ferenczy
Károly Fekvő akt (Női akt zöld háttérrel) és Benczúr Gyula Bacchánsnő című képét. Halász Vilma
Ferenczy foltszerű látásmódját dicsérte
Benczúr
fotografi kus hűségű ábrázolásmódja ellenében.
Ehhez az elemzéshez
Halász
Vilma az iparrajziskolai képzés első évében
még nem kaphatott művészettörténeti támpontokat. Erről szólva inkább egyéni
motívumot lehet
felismerni a hátHalász Vilma: Beöthy Lídia szpíker, 1932. Magyar Nemzeti Múzeum térben. A fényképész tanuló leány
Történelmi Fényképtára, 1/1959.
10
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Ferenc öccse ugyanis az 1912/13-as tanévtől a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán Balló Ede
(1859–1936)
osztályában volt művész
növendék
(Anyakönyvi
és
minősítvényi
lap,
1913). Halász Vilma
Festészet és fényképművészet című önképzőköri dolgozata
mögött nagy valószínűséggel öccse főiskolai elméleti tanulmányait fedezhetjük
föl. – Ifj. Halász Ferenc festőként nem
tartozott a hazai élvonalba, bár megjegyzést
érdemel,
hogy a kecskeméti művésztelep nyári
tanfolyamán (Iványi
Grünvald Béla tanítványaként) és a
nagybányai művésztelepen is megfordult, s a húszas évek
elején Münchenben Halász Vilma: Bánky Vilma A napcsókolta lány filmszerepében,
és Drezdában dolgo- 1930. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteménye.
zott. Munkái itthon
máig keresettek az
aukciókon, a műkereskedelemben.
Kérelme nyomán Halász Vilma 1916. július 20-án nyerte el fényképész-iparűzési engedélyét. A VI. kerületi Podmaniczky u. 75. szám alatt nyitott műtermet.
A fényképésznő az 1902-ben eklektikus stílusban épült bérházban a második emeleti 1. szám alatt lévő lakásban élt ekkor. Pillanatnyilag csak feltételezni tudjuk,
hogy a műterem is ebben a lakásban volt. Jelenleg nem ismert, hogy a műterem
ablakai hová néztek (a főhomlokzatot évszaktól függően kb. 15 órától éri a napsütés). A Fővárosi Levéltárban ennek az épületnek a tervdokumentációja nincs meg.
A sem ismeretes, hogy az itt nyitott műteremnek milyen szakmai adottságai voltak. Az viszont bizonyos, hogy a társadalmi presztízs szempontjából periferikus
11
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helyen volt. Mint az
a térképen is látható,
a Podmaniczky utca
a VI. kerület nyugati
„külső” határát képezi. A műteremnek otthont adó házzal szemben nem voltak, s máig
sincsenek lakóépületek, az utcának ezen a
szakaszán csak a Nyugati pályaudvarra befutó vasúti vágányok
képezik a páros számú oldalt. A VI. kerület jó nevű fényképészei a Nagymező utca,
az Andrássy út, a Teréz körút, a Király utca
és az Állatkerti utca
frekventált(abb) pontjain működtek ekkor. A „minden kezdet
nehéz” magyar közmondás Halász Vilma indulása esetében
is igaznak bizonyult,
azonban e helyzethez
képest nagyon gyors
változás keletkezett.
1916.
október
4-én ugyanis a fényképésznő bejelentette a hatodik kerületi
elöljáróságnak mint I.
fokú iparhatóságnak,
hogy műtermét a IV.
kerületi Kristóf tér 2.
alá helyezi át. Ugyanitt volt a lakása is. Ez
az épület a Váci utca
Halász Vilma: Vaály Ilona, a Pesti Napló képes műmelléklete, tőszomszédságában a
1927. nov. 13. 75.
főváros legelegánsabb
helyszínén
emelkedett. – Itt kell megjegyezni, hogy a kerületek számozása egykor más volt, mint je12
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lenleg: a IV. kerület akkor a belvárost jelentette. A Kristóf téri 2. számú ház építészeti tervei fennmaradtak. Elég egy pillantást vetni a Podmaniczky utcai épületre
és ez utóbbira, hogy a minőségi ugrás mértékéről érzékletes képet nyerjünk. Még
nem ismeretes, hogy mi volt ennek a nagy léptékű emelkedésnek az anyagi háttere. Lehet, hogy a kereskedő apa tudott pályakezdő lányának hathatós segítséget
nyújtani? Pillanatnyilag csak az eredményt tudjuk konstatálni. A fényképésznő
tehát szakmailag révbe jutott.
Egyelőre nem került elő olyan dokumentum, amely azt jelezné, hogy Halász
Vilma az 1918–19-es forradalmakkal összefüggésben politikai aktivitást fejtett
volna ki. – Az 1873-ban született pályatárs, Révai Ilka a Tanácsköztársaság idején,
1919 nyarán önálló tárlaton – ahogy akkor mondták –, „demonstratív fényképportré kiállítás”-on mutatta be képeit, s a későbbiekben is baloldali kötődésről adott
tanúságot. Halász Vilma esetében viszont
nincs semmilyen szereplési
adat a forradalmak éveiből.
Az 1920
májusától hatályba
lépett
budapesti telefonkönyvben
Halász Vilma
nevét is közreadták (továbbra
is a Kristóf tér
2. szám alatt lakott), mégpedig
„fényképező
művész” megjelöléssel. (A budapesti és környékbeli Magyar kir. Távbeszélő szolgálatok…, 1920)
Ez természetesen elsősorban
reklámfogásnak minősíthető, de jól jelzi
a fiatal fényké-

Halász Vilma: Ábránd, Magyar Magazin, 1928/1. (okt. 1.), első műmelléklet.
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pésznő státusának megszilárdulását.
A Kristóf téri Halász-műterem
sikeres
korai üzletmenetéről tanúskodik, hogy a tulajdonosnő 1920 őszétől 1921 végéig segédeket is alkalmazott. (Lehet, hogy már korábban is voltak beosztottai, erre vonatkozólag
azonban még nem került elő dokumentum.)
Stróbl József Nándor
1920. szeptember elsejétől 1921. december
31-ig dolgozott nála segédi státuszban. A másik segéd, Pakik Imréné
Zsiska Ilona belépésének időpontjára egyelőre
nincs ismert forrás, csak
annyit lehet tudni, hogy
ő 1921. március elsejéig
volt Halász Vilma segédje. Egy hivatalos bejegyzés szerint Stróbl József
Nándor heti 1225 korona bért kapott (Pakik
Imréné fizetése jelenleg
nem ismert). Csak köAngelo: Üvegházi virágok, Das Magazin, 1924/2. (okt.) borító. vetkeztetni lehet, hogy
milyen jó forgalom lehetett Halász Vilma
műtermében, ha a tulajdonosnő a vesztes háború és a forradalmak utáni inflációs viszonyok közepette – bár a pénzromlás mélypontja csak 1924-ben következett be – ilyen bért tudott nyújtani segédjének. – Ne feledjük, hogy volt egy másik – női – segédje is, aki nyilvánvalóan szintén kapott valamennyi fizetést (Budapesti Fényképész Ipartestület segédnyilvántartó, 1921–1922). Mi volt a vásárlóértéke 1921-ben az 1225 koronának? E kérdésre a budapesti vásárcsarnokból ismerünk néhány választ. Ezért a pénzért a következő élelmiszercikkeket lehetett
ekkor (éves átlagban) kapni: 9 kg tisztított marha-vesepecsenyét (az volt akkor a
legdrágább húsféleség) vagy 10 kg sertésoldalast vagy 10 darab hízott libát vagy 6
kg teavajat vagy 300 kg nullás (vagyis a legjobb minőségű) búzalisztet vagy 400
14
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kg félbarna, ún. pékkenyeret (Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve, 1925).
Természetesen az élelmiszer-kiadások mellett egyéb megélhetési terhek is léteztek, ezek az adatok azonban valamelyes tájékoztatást adnak a fényképészsegédek
korabeli anyagi viszonyairól.
Halász Vilma rövidesen szakmai tekintélyt szerzett a fővárosi kollégák körében is: a Budapesti Fényképészek Ipartestületében 1921. október 4-től választott
elöljárósági póttag lett (Budapesti Fényképészek Ipartestülete, 1921).
Ismeretes, hogy ezt az időszakot, amikor Halász Vilma szakmai munkássága kiteljesedett, mind a közbeszédben, mind a történelmi irodalomban Horthykorszaknak nevezik/nevezzük. E korszak kisebb-nagyobb mértékben elmarasztaló politikai/ideológiai alapú megítélését az utóbbi évtizedekben fokozatosan a
tárgyszerű, differenciált mérlegelés váltotta fel Magyarországon. Ezt a változást a
kolozsvári Korunk
olvasói is jól érzékelhetik. A Horthykorszakról
szóló
2012. évi teljes novemberi szám ezt a
témát ölelte fel. Ebben különösen fontos Romsics Ignác
tanulmánya, amely
historiográfiai áttekintést nyújtott
a rendszer jellegével foglalkozó irodalomról (Romsics
2012). Meg kell említeni, hogy a magyarországi rendszerváltozást
követően e korszakra
vonatkozólag apológiatörekvések is
megjelentek, elsősorban a szépirodalomra történő viszszatekintés területén. A Horthy-korszak történeti irodalma
napjainkra olyan mennyiségűvé nőtt, hogy az
a jelen referátumban még vázlatosan Angelo: Az én modellem. Akttanulmány Maud Cortez táncosnőről,
Das Magazin, 1924/2. (okt.) 149.
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sem tekinthető át,
ezért a Felhasznált
irodalom appendixe nyújt róla egy kisebb válogatást. Halász Vilma életútjának, munkásságának szempontjából
nézve a társadalmi
és politikai élet sokszínűsége és ellentmondásos volta lesz
a legjellegzetesebb
momentum ebből
az időszakból.
E pillanatban
viszonylag
kevés
kép ismert Halász
Vilma felvételei közül. Vannak képei
a Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Fényképtárában,
őriznek tőle képes
levelezőlapot a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár BudapestGyűjteményben,
amely Bánky VilPécsi József: Arimand Banu, Uhu, 1927/11. (aug.) 89.
mát, a Hollywoodban befutott fi lmszínésznőt ábrázolja. A fényképésznő néhány felvétele a hazai sajtóban is megjelent. Ezek döntő mértékben színész-, kisebb számban színházi fotográfiák. Megemlítendő, hogy a színházi és színészfényképezés korabeli legtöbbet foglalkoztatott művelői Angelo, Labori Mészöly Miklós és Strelisky Sándor voltak, de a piac
e téren nagy volt, sokan elfértek rajta. Ha csak ezeket a Halász Vilma-képeket nézzük, egy átlagosan sikeres belvárosi fényképész munkásságáról alkothatunk képet. A meglepetés akkor kezdődik, ha a húszas évek végén, harmincas évek elején
napvilágot látott németországi magazinokat lapozunk. Ezekből ugyanis egy itthon teljesen ismeretlen fotográfus fényképeit ismerhetjük meg. E képek elsődleges
jellemzője a pajzán, helyenként erotikus hangvétel. Ha azt a kérdést tesszük fel,
hogy ezek a fotográfiák miért külföldön kaptak nyilvánosságot, vissza kell térni
a Horthy-korszak viszonyaihoz, különös tekintettel annak szexuálerkölcsi vonatkozásaihoz. A hivatalos uralkodó eszményt ezen a területen egy római katolikus
pap tanár, Tóth Tihamér (1889–1939) A tiszta férfiúság című könyve jelenítette
16
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meg, amely 1919ben történt első
megjelenése
óta
számos kiadást ért
meg. „Isten terve
teljesen tisztán áll
előttünk: – mondta
Tóth Tihamér – egy
férfinek és egy nőnek egyesülése a felbonthatatlan házaséletben abból a célból, hogy az emberiség új utódokat nyerjen. Ezzel
szemben ma színdarabok, mozielőadások, képek, fotográfiák, regények,
újságcikkek, könyvek, álpróféták ezrei és tízezrei hirdetik a társadalomnak, hogy a férfinek
és a nőnek joga van
a családi élet előtt is,
már fejletlen korban
is és később család
alapítása nélkül is, Umbo [Otto Umbehr]: Berlini nők szép lábai (Egy áruház eladónői),
akár egyedül ma- Scherl’s Magazin, 1928/5. (máj.) 561.
gában, akár mással
együtt megszerezni azt a testi örömöt, amelyet a Teremtő terve szerint egyedül a
családi élet szentélyében szabadna megismernie.” (Tóth 1919) A kemény parancs
című összeállítás, amely szintén felidézte Tóth Tihamér álláspontját, 1928-ban
már a negyedik kiadásban látott napvilágot (Marczell–Koszterszitsz 1928). Ezt
a szellemiséget s a hófehér leányszobák álomvilágát képviselte a Cilike-könyvek
szerzője, Tutsek Anna Magyar Lányok című, 1919-től közreadott képes újságja is.
Ezeknek az ideáknak némileg ellentmondott a társadalmi valóság. A hivatalos budapesti statisztika szerint 1924-ben – amikor már nehéz lenne a forradalmak „erkölcsromboló” hatását okolni – a fővárosban 1804 – ahogy a kortárs terminológia szólt – „kéjnő” működött. A kimutatás három kategóriába sorolta őket:
„bordélyos”: 172; „magán”: 351; „igazolványos”: 1281 fő. (Budapest székesfőváros
statisztikai évkönyve, 1925) – Csak zárójelben: tudjuk, hogy a statisztikák – különösen az ilyen típusúak – adatai általában elmaradtak a valóságos helyzettől. Ha
megbecsüljük az 1804 prostituált napi forgalmát, akkor képet alkothatunk arról,
17
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hogy a kereszténynemzetinek
mondott ország fővárosában hányan követtek el naponta „halálos” bűnt – a hatodik,
az úgynevezett ”kemény” parancs megszegése ugyanis ezt
jelentette.
1925-ben bírósági szakaszba jutott a korszak nagy
tekintélynek örvendő írónője, Tormay
Cécile (1875–1937),
az igen sikeres Bujdosó könyv szerzője és gróf Zichy
Rafaelné Pallavicini
Edina ügye. Ennek
során a grófi férj által leszbikus viszonynyal vádolt feleség és
az írónő győztesen
kerültek ki a perből,
mert a bíróság a cselédsorban lévő tanúHalász Vilma: Yvonne Budapestről, Das Magazin, 1928/46. (jún.) kat nem tartotta sza2376.
vahihetőnek a magas
társadalmi rangot élvező úrinők ellenében. Tormay Cécile, aki egyébként egész életében nem volt házas, a keresztény-konzervatív Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ)
nevű szervezet alapítójaként és vezetőjeként nem keveredhetett úgymond rossz
hírbe – bár belekeveredett, mint azt a korabeli sajtóvisszhangok jelzik (Szécsi–
Géra 2017).
Ami a legfelső társadalmi szintet illeti, a történeti irodalom szintén szolgál
sajátos információkkal. „Amikor Horthy Pista meg Bethlen Pista [tehát a kormányzó és Bethlen miniszterelnök fiai] beállítottak valamelyik mulatóba, tíz percen belül a környék összes valamirevaló éjszakai tündére ott zsibongott, és még a
bőgőt cipelő cigány is libamájat evett, pezsgőt ivott. Az egyik térdemen egy szőke
ült, a másikon egy barna, az egyik karommal egy feketét ölelgettem, a másikkal
egy vöröset” – idézi egy politikai életrajz a középső Bethlen fiú 1980-as évek elején
kelt visszaemlékezését. Ismert tény, hogy a két fiatalember református volt. Életmódjuk nyilvánvalóan nem fért volna bele a valóban vallásos reformátusok pol18
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gári ethoszába. Magának a miniszterelnöknek „Mici grófnő”-vel, Széchenyi Andor Pálnéval folytatott viszonya éppúgy nem maradt titokban, mint a magát írónőnek gondoló miniszterelnök-feleségnek, Bethlen Margitnak a kapcsolata Görgey József korábbi huszártiszttel (Romsics 2005).
A látszatra azonban minden szinten gondosan ügyeltek, vagy legalább is törekedtek erre. Ez tükröződött a korabeli sajtóban is, ahol az elbeszélésekben esetenként szó esett illedelmes flörtökről, legfeljebb sejtelmes célzással a továbbiakban történtekről – például Herczeg Ferenc lapjában, az Új Időkben vagy éppen
Herczeg színpadi darabjaiban. Ugyanez történt kissé direktebb módon a Színházi
Élet című képes újság „intimpistáskodásaiban”. A vizualitás világába azonban még
ennyi sem fért bele. A képeket ebből a szempontból már akkor is „veszélyesebbnek” ítélték meg, mint a szövegeket. A Pesti Napló képes műmellékletében időnként felbukkanó kevéssé fedett női testrészek
általában
amerikai színésznőkhöz, filmsztárokhoz,
táncosnőkhöz tartoztak
– magyar úriaszszony nem vetkőzött, legfeljebb katonatiszt szeretője
számára, természetesen teljesen titokban.
Így az olyan fotográfiáknak, amelyek pajzán témákat
jelenítettek
meg, a magyar sajtóban nem volt terük. Erről szólva
a tartalmi okokat
kell hangsúlyozni.
Voltak ugyanakkor
lapstruktúraokok
is. Az ekkor egyébként rendkívül színes hazai sajtópiacon a nyugat-európaihoz hasonló magazintípusú folyóiratok – amelyek a
Lajtán túl körülbe- Halász Vilma: Előkészületek a művészesthez, Das Magazin,
1928/64. (jún.) 2376.
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Halász Vilma: A céllövőbódé, Das Magazin, 1928/47. (júl.) 2480.

lül a húszas évek közepétől virágzottak
– Magyarországon
nem találtak követőre. Voltak – elsősorban heti megjelenésű – sikeres képes újságok. Például
a már érintett Pesti Napló képes műmelléklete mellett a
századelő óta – különösen a kispolgárság körében népszerű – Tolnai Világlapja, a gyenge papírminősége ellenére a sztárkultuszt jól
meglovagoló, fentebb ugyancsak említett Színházi Élet,
de a havi képes magazinok
nálunk
nem tudtak tartósan
gyökeret verni. – A
nevében is ez irányban nyitó, 1928-ban
indult Magyar Magazin – ahol, mint
azt már láthattuk,
Halász Vilmának

is jelent meg képe – gyorsan elhalt.
Így mind tartalmi okokból, mind a megfelelő fórumok hiánya miatt a sajátos Halász Vilma-képek Németországban, első sorban a Das Magazin hasábjain nyerhettek publicitást. Lehet, hogy az országválasztást illetően segítséget jelentett az öcs, ifj. Halász Ferenc festőnek a húszas évek elején történt hosszabb
kinntartózkodása is.
Németországban ehhez ideálisak voltak a feltételek. A világháborús vereségből és a forradalmi megmozdulások zűrzavarából kilábalva 1924 és 1928 között
gazdasági növekedés jött létre – ehhez jó indítást adott az 1923 őszén végbement
valutareform. A javuló pénzügyi körülmények hatására többek között a sajtóélet
is felvirágzott. A már korábban létezett képes hetilapok (Berliner Illustrirte Zeitung, Die Woche stb.) vagy az 1924-ben indult Münchner Illustrierte Presse mellett
kezdett teret hódítani az új típusú – általában havi – képes sajtóorgánum, a magazin. Ilyen funkciójú folyóirattá vált Alfred Flechtheim 1921-ben létrejött galé20
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riaértesítőjéből a Der
Querschnitt. Eleve
magazinként indult
Lipcsében 1923-ban
a Das Leben, hasonló funkcióval jelent meg 1924-ben
a Das Magazin, a
Scherl’s Magazin, a
valószínűleg legnagyobb karriert befutó UHU, 1926-ben
a Revues de Monats,
1927-ben a Tempo,
csak a nevezetesebbeket idézve meg.
Ezek a magazinok
borítójukon grafikák, festmények által
kínálták magukat az
újságosstandokon,
de belül a szövegek
és a grafi kák mellett
fokozatosan növekvő számú fényképet
is hoztak. – E tekintetben természetesen voltak egyedi eltérések; a Das Leben,
a Der Querschnitt és
az UHU például lépésről lépésre lett a
fotográfiák fóruma
is, a Das Magazin, Halász Vilma: Budapesti november-hangulat, Das Magazin,
a Revue des Monats 1928/51. (nov.) 2928.
és a Tempo gyorsabban vált fényképbaráttá. A növekvő számú magazinokat fényképekkel is „táplálni” kellett, ez jó lehetőséget adott a fotográfusoknak hírnevük fokozására és bevételük emelkedéséhez. A piaci megfontolásokra is tekintettel érthető, hogy a fotográfiák között mindinkább utat törtek a pajzán, erotikus – az érzékiségre apelláló
– fényképek, lévén, hogy az előfizetők többnyire a férfitársadalom köréből kerültek ki. Figyelmet érdemel, hogy az érzékiséget tápláló képek készítői között már
a magazináradat kezdetén magyar fotográfust is találunk. Angelo (1894–1974)
metaforikus megfogalmazású Melegházi virág című képe a Das Magazin indulásának évében a második szám borítóján szerepelt. Valamivel később, 1927-ben
21
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Pécsi József egy magyar táncosnő meztelen fényképét adta
közre a népszerű
UHU egész oldalas
mellékletén. Bakonyi
György 1928 nyarán egy sor fényképpel illusztrált publicisztikával szerepelt
a Revue des Monats
több oldalán Erotika a kirakatban címmel. Az előbbiekben
érintett okok folytán
a magyar munkák
külföldön
történt
megjelenése érthető.
Természetesen a pikáns, alkalomadtán
erotikus képek nem
csak magyar fotográfusoktól jelentek
meg akkortájt a német képes folyóiratokban. A frissen indult Tempo 1927-ben
az első számban két
Halász Vilma: A csábítás, Das Magazin, 1930/63. (nov.) 4156.
egymást követő oldalon közölt akttal,
illetőleg aktrészlettel igyekezett a férfiolvasók figyelmét megnyerni. A Scherl’s
Magazin egy áruház eladónőinek formás lábairól készített képet adott közre 1928-ban az akkor már nemzetközi hírnévvel rendelkező UMBO-tól – Otto
Maximilian Umbehr (1902–1980). Valamennyi idevágó képről összességében elmondható, hogy azok pikantériában már túl voltak az átlagos, klasszikus aktábrázoláson, de még jócskán innen a pornográfiától. Ebbe a sorba jól illeszkedtek
Halász Vilma felvételei is. A kevéssé fedett női mellek és combok sorozatban történt felvonultatása mellett láthatunk egy olyan képet is tőle a Das Lebenből, ahol
az esernyő alatt egy hölgy lehel csókot ugyancsak nőnemű partnere arcára. A
mesterségbeli szempontból mondhatni „túl jól” sikerült esőmegjelenítés ezúttal
arra enged következtetni, hogy itt egy műteremben gondosan megrendezett jelenetet látunk, ez is jól belesimult abba a világláttatásba, amelyet a budapesti fotográfusnő Berlinben kínált a magazinolvasók/nézők számára. Esetenként figyelmet
igényel a képaláírások némileg kétértelmű volta is (Előkészület a művészestre; A
22
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céllövő bódé) – ma már nem lehet tudni, hogy ebben milyen szerepet játszott a fotográfusnő, s milyet a német lap szerkesztősége.
1930-ban a hivatásos fényképészek lapja arról tudósított, hogy létrejött egy
Magyar Fotografia Vándoralbum, amelyet országszerte köröznek a szakmában.
Ennek képeit az akkortájt legsikeresebb hivatásos fényképészek készítették: Székely Aladár, Angelo, Balogh Rudolf, Boronkay Kálmán, Z. Máté Olga, Pécsi József, Révész Imre, Rónai Dénes, Rozgonyi Dezső, Szenes Adolf, Vajda M. Pál és
Veress A. Pál (Tudósítás..., 1931). Közöttük szerepelt szerzőként Halász Vilma is,
akiről ez esetben megjegyezhetjük, hogy így közösen publikálhatott egykori mesterével, Pécsi Józseffel is. Alig több mint másfél évtized telt el a fotográfusnő fényképészeti tanulmányainak megkezdése óta.
1931-ben a budapesti tanonciskolai évzárón a kitüntetettek között szerepelt
a IV. osztályos Gál Margit, aki Halász Vilma tanulója volt.
Az 1935-ös választói névjegyzék szerint a Kristóf tér 2. szám alatt lévő épület
lakói között volt Halász Vilma és a festő ifj. Halász Ferenc, valamint az apa, idősebb Halász Ferenc is.
1938. február elsején Halász Vilma öccse „szívizom elfajulásban” elhunyt.
Másnap, február másodikán a fényképésznő magára nyitotta a gázt. „Rajongásig szeretett öccse elhunytában vigasztalást nem talált…” – fogalmazott a szakma
lapjának, a Magyar Fotografiának a nekrológja.
Egyik testvér sem volt házas. Felmerülhet a kényes kérdés: állhatott-e testvérszerelem a történtek hátterében? Thomas Mann Wälsung-vér című novellájából például ismerünk egy medvebőrön elkövetett incesztust. Megírása annak idején igen kínosnak bizonyult, mert az eset szereplőinek viszonya kísértetiesen hasonlított az író feleségének családjában a Klaus és Katia testvérek kapcsolatára. Az
após, Alfred Pringsheim matematikaprofesszor dühödt felháborodása nyomán a
már kinyomtatott írás megjelenését Thomas Mann-nak végül sikerült táviratilag
leállítani (Jens, Inge és Walter 2006).
A budapesti Kristóf téri testvérek sorsa nyomán egy másik kérdés is megfogalmazódhat. Lehetett-e összefüggés Halász Vilma magánélete és a német földön publikált képeinek frivol volta között? Hiteles dokumentumok hiányában
prejudikálni természetesen az utókor képviselőinek sincs joga sem egyik, sem
másik kérdésben. Maradnak tehát a talányok.
A római katolikus egyház budapesti kerületi illetékesei mindenesetre átlépve azon a gyakorlaton, hogy az öngyilkosoktól általában megtagadták az egyházi temetést, Halász Vilmának megadták azt. A Halász testvéreket az Új Köztemetőben 1938. február 4-én temették el. Sírjuk a temető vezetőjének hivatalos információja szerint ma már nem található meg. Nyilvánvaló, hogy utódok híján a sírhely bérleti díjának befizetése elmaradt. Így a sírt a temetői szabályoknak megfelelően valamikor – talán huszonöt év múltán – kihantolták.
A Halász testvérpár életének és munkásságának emlékét már csak néhány
fennmaradt kép, valamint a képző- és fotótörténeti irodalom őrzi.
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Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, animációs mesterképzés (2013–2017) / Sapientia
Hun. Univ. of Transylvania, photo, fi lm media, BA (2007–2011), Moholy-Nagy
Univ., MA (2013–2017). E-mail: ursula.flamme@yahoo.com
Abstract (A Kind of Beauty Salon (Female Photographers in Early 20th Century Transylvania))
At the beginning of the twentieth century not only the practice of emancipation and feminist ideas were quite new
in Eastern Europe, but photographic studios were also rare. My thesis focuses on those women who studied and practiced
photography, and set up their own studios as pioneers in Transylvania.
Keywords photographic studio; trade; female emancipation; Transylvania; early 20th century

Rezumat (Un fel de salon de înfrumuseţare (Femei fotograf la începutul secolului al XX-lea în Transilvania))
La începutul secolului al XX-lea în Europa de Est emanciparea femeilor și ideile feminismului au fost tot atât de rar întâlnite
ca și studiourile fotograﬁce. Studiul se referă la femeile care au studiat și au practicat fotograﬁa, și au înﬁinţat primele studiouri
fotograﬁce în Transilvania.
Cuvinte cheie studio foto, industrie, emancipare feminină, Transilvania, începutul secolului al XX-lea

Előzmények
Amikor a kolozsvári Veress Ferenc, az első erdélyi fényképészeti műterem tulajdonosa 1882-ben saját finanszírozásból és szerkesztésében elindította a Fényképészeti Lapokat, azzal a céllal tette, hogy szakmai hátteret és folyamatosan megújuló technikai felkészültséget biztosítson az új iparág művelőinek. Ez az első magyar nyelvű szaklap, amely többször, visszatérően foglalkozik fényképésznők bemutatásával: „A fényképésznők hazánkban örvendetes
számban kezdenek szaporodni. (...) Örömmel üdvözöljük őket e pályán s ajánljuk mindazoknak, hogy lépjenek e térre, kik a természettudományok iránt ro27
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konérzéssel vannak” (Veress 1883, 207). Veress lelkes hangon köszönti a pályára
lépő nőtársakat. A lapban néhány számmal később megjelent, A nők és a fényképészet című cikkben egy bizonyos Takácsi S.-A.-E. viszont már hosszan ecseteli, miért nem jó, ha a nők teljes körű munkabeosztásban fényképészek. Elég
volna nekik a külcsínnel foglalkozni, szépérzéküket és veleszületett türelmüket
kamatoztatni. Ha ugyanis túlságosan elmélyülnek a tudományban, elveszíthetik nőiességüket. Óva inti őket arra, ne avatkozzanak az “agymunkát” és férfias szívósságot igénylő feladatkörökbe, mert ha összekeverednek a tipikusan férfi és a tipikusan női szakmák, és a magyar nők amerikai társaikhoz hasonlóan
az emancipáció „divatos”, de meglehetősen romboló útjára lépnek, annak csak
rossz vége lehet. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a fényképezés esztétikai, vagyis nem technikai részében a nők felülmúlhatják a férfiakat. „Nagyon hasznavehetők a nők az úgy nevezett saloni levételeknél s a föntebb vázolt körülmények közt. Plastikai levételek, nagyobb és helyes perspectivát kivánó csoportok elhelyezése és imponáló szoborszerű állítások több alakkal, szóval a magasabb aesthetika követelte alakítás és csoportosítás körében már miénk az elsőség tanulmányaink, a műremekeknek tanulással összekötött szemlélése és a
hosszú tapasztalás nyomán.” (Takácsi 1883, 239.) Személyiségük segítheti őket
abban, hogy közelebb kerüljenek a modellhez, könnyebben irányítsák őt, hozzáérhessenek pl. a menyasszonyhoz egy esküvői fénykép beállításakor. A nők tehát mint közvetlen lények „hasznosíthatók” ebben a szakmában. A cikk szerzője ismételten párhuzamot von a nők családban betöltött hagyományos szerepe
és a választott szakma követelményei között, és azokban az esetekben megengedő a fényképészként boldogulni vágyó nőkkel szemben, ha azok ugyanazokat
a viselkedési normákat és attitűdöt képviselik a civil munkakörükben is, mint
otthon. „Őszintén és nyíltan kimondom, ha olvasóim megneheztelnek is igazmondásomért, hogy a kis gyermekek, különösen a ½-2 éves csecsemők levételénél mi férfiak nagyon, de nagyon ügyetlenek vagyunk. A nők ellenben, ezek
dédelgetése, csinos és tetszetős alakban való öltöztetése lévén szívük és lelkük
egyedüli legkedvesebb foglalkozása: olyan otthoniasan, olyan jól érzik magukat
az ilyen levételeknél, mintha csak a bölcsőnél volnának és tulajdon kicsinyükkel babrálnának. A piczikék ruhácskáinak helyes és ízléses formálása, elegyengetése, szájacskájuk mosolyra késztetése, figyelemre keltésük és elcsöndesítésük
a fontos actus (kiemelés tőlem) pillanatában, szóval az apparátus előtt csinos
alakúvá és használhatóvá tételük: mind olyan fogások, melyekben mi férfiak,
ha van bennünk csak egy parányi családias érzés, szivünk egész melegével gyönyörködünk bámulva a gyöngéd női kéz kecses munkáját: de ugyanazt megtenni durva érzékkel bírunk s éppen ezért nem is tudjuk.” (Takácsi 1883, 239.) A
nő feladata tehát: segíteni abban, hogy a fényképezést a modell ne pellengérre
állításként élje meg. Ha ez sikerül, akkor a végeredménnyel, vagyis saját kimerevített arcmásával is elégedett lesz, miután egy női fényképész képes megtölteni élettel a pillanatot, amely az időbe dermed. Egyfajta hospice-munkás, aki
kedves szóval és odafigyeléssel segíti át az élőt a halálba. (S bár nem ugyanarról van szó, ez a halálmetaforika óhatatlanul megidézi a viktoriánus kor divat28
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ját, az elhunyt személlyel együtt megörökített családok portréit. Noha a történelmi kor ugyanaz, a 19. század végi magyar – és még szűkebben erdélyi – társadalom nem hódolt ennek a bizarr, de a fényképezés adta „konzerválási” lehetőséget tekintve mégis elfogadható szokásnak. Legalábbis nem számottevően.)2
Az ipar
A cikkekből világosan kitetszik, hogy a szerzők a női egyenjogúságról már
hallottak, de még nem tudják, mit kezdjenek a gondolattal. Takácsi méltatlankodás közepette állapítja meg, hogy „újabban” nőkből is válhat tanár, sőt, Amerikában már orvos is. Ha már számolni kell azzal, hogy a férfiak helyét egyikmásik munkakörben nők akarják betölteni – mert az emancipációs hullám ragályos és megállíthatatlan –, a tanári pályánál sokkal inkább szánnák nekik a
fényképészeti szakmát. Ennek ugyanis kifejezett előnye, hogy mellette jut idő
még a családra is, és mindenekelőtt: nem fosztja meg a nőt nőiességétől (vagyis
nem élvez akkora tekintélyt, mint egy tanár). A cikk írója hosszas fejtegetésbe
bonyolódik arról, hogy a laboratóriumi munka fi zikai elváltozásokat okozhat a
testen, s ez kiváltképp a nőknél jelent hátrányt. Ugyanakkor „az olyan fényképész, ki a chemia alapvonásaival, az elemek és vegyszerek leglényegesebb hatásaival tisztában nincs, a laboratóriumban nem egyéb, mint egy bárgyú, szűk látókörrel biró közkatona, kinek a commandóra lőni kell az ellenséget, de hogy
miért háborúskodnak, milyenek a támadás és védelem fordulatai, a haditervek,
szóval az egész hadjárat és csata lefolyása: arról megközelítő fogalma sincs” (Takácsi 1883, 239). Tehát jobb a nőknek bele sem kezdeni a tanulási folyamatba,
mert ha csak részleges, azzal csak a munkát gépiesen végzők sorát szaporítja, ha
viszont a „chemiai ismeretek teljes apparátusával fölfegyverkezve fog a munkához”, akkor női mivoltán esik csorba. „Nem óhajtok egy nőnek sem őszhajjal a
nőiesség legnagyobb és legszebb részétől megfosztott életet! Már pedig az a nő,
ki 8–10 évi folytonos tanulás után a physikát és chemiát alaposan megtanulta,
lehetetlen, hogy nőiességének elvesztésével meg ne őszült volna; mert ezek a tudományok azok, melyek az észt a végletekig próbára teszik; nem táplálják soha
a női szívet, a fogékony kedélyt, hanem mindig és mindig csak a számító észt. A
nehéz észmunka pedig ősz hajúvá, sőt kopaszszá teszi csakhamar még a legszívósabb természetű férfit is” – vallja ugyanott Takácsi.
Az nem egészen világos, hogy a törékeny nőknek nyújt munkavédelmi tájékoztatást, vagy a férfiak jól beágyazott (hatalmi) pozícióját félti. Ha a 19. században a visszatartott és katedráról adagolt tudás jelentett tekintélyt, a 20. század a hozzáférhető tudásé, a tudomány népszerűsítéséé lesz. Nobel, Edison,
Bell, Tesla, Marie Curie, Einstein arra törekedtek, hogy felfedezéseik előbbre
vigyék az emberiséget. A cikk írója ugyan fölényesen „simplex fraternek”, vagyis egyszerű (együgyű) embernek nevezi azt, aki nem kísérletezik, nem tágítja ismereteit, hanem csak a bevett szabályok szerint működik, mégsem tud
egy olyan világot elképzelni, amelyhez a nők teljes körű alkalmazása egy újfajta szemléletmóddal járulhat hozzá. A nőkhöz a gügyögés tudományát rendeli,
és esztétikailag a részletekre való fókuszálást felelteti meg ennek. Azt, hogy át29
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fogó világszeméletet, gyakorlati és elméleti tudást mondhat magáénak mindegyik nő, aki a cikk írásakor már fényképészeti szalont vezet, nem Takácsitól
fogjuk hallani, de megtudjuk, hogy: „fényképésznő hazánkban (e lapok közlése szerint) még alig van 10-15; néhányan műtermet vezetnek s a mint halljuk
becsülettel megállják helyüket; a többiek a segédek munkakörében dolgoznak”
(1883, 243).
Décsey Ilka és Smárda Mária Nagyváradon, Marie Drescher Aradon,
Ádám Franciska Temesváron, Kovács Eszti Zilahon, Asbóth Kamilla Nagyszebenben, Caroline Keintzel Szászrégenben, Hermine Heitz Szászsebesen, Herter
Júlia Brassóban, Katharina Persiwal Karánsebesen stb. már a 19. század végére
jólmenő fényképészeti műtermet tudhatott magáénak. Ha azt vesszük, hogy az
emancipáció eredetileg a zsidókra vonatkozó egyenjogúsítást jelentette, amely
Magyarországon 1867-ben vált gyakorlattá, akkor állíthatjuk, hogy a 20. század
eleji magyarországi fényképészműtermek nagy arányban zsidó tulajdonosnői
kétszeresen is emancipálódtak. Az 1839/40-es országgyűlés hosszas vita után
kimondta, hogy a zsidók bármilyen mesterséget gyakorolhatnak 3. Az ortodoxia nem teszi lehetővé a nők magasabb szintű képzését, de a zsidó középrétegnek fontosabb volt a képzés, mint a vallás tartása. Az asszimilálódással elmaradtak a vallási tilalmak. Társadalmi felemelkedésük egybeesett a feminizmus
első hullámával, és ez addig soha nem látott lehetőségeket nyitott meg a tanulni vágyó nők előtt.
A Magyar Feministák Egyesületének A nő és a társadalom című hivatalos
lapja 1908. július 1-i számának utolsó rovata (Pályamutató) a fényképészeti pályát is ajánlja. Tényszerű tájékoztatást nyújt az olvasóknak az elhelyezkedési lehetőségekről is, és nem látja olyas akadályait a mélyrehatóbb és átfogóbb tanulmányoknak, mint A nők és a fényképészet című cikk szerzője. „Kívánatos: intelligencia és általános műveltség. Elengedhetetlen feltétel: rajztehetség, színérzék és jó szem, hasznos lehet a művészi hajlam. Ε pálya gyenge szervezetűeknek is alkalmas. Nálunk eddig a nőket nagyobbrészt csak részletmunkára alkalmazták, pl. retoucheuse-nek vagy másolónőnek. Ajánlatosabb azonban az
egész szakmát elsajátítani. Nálunk tanfolyam még nincs (most van alakulóban),
de egyes műtermekben nőket is kiképeznek. Münchenben és Németország több
városában direkt tanfolyam létezik. Megélhetési kilátások kedvezőek, különösen a vidéken kellene néhány képzett fényképésznő. Saját műterem létesítéséhez
2-3000 korona szükséges.” (1908. 127.)
Bár Budapesten még az 1910-es években sem volt külön fényképészeti tanintézet, az ipari továbbképzőkben és népiskolákban indított fotószakok rendelkezésre álltak. A Továbbképző Női Iskola fényképészeti osztályában 1916-ban
Hoff mann Viktor mellé Csillag Erzsit nevezték ki társtanárnőnek.4 Pécsi József fotóművész, az 1913-ban alapított budapesti Iparrajziskola fotótagozatának
tanáraként sokat tett a színvonalas képzés meghonosításáért, és az 1916-ban
nyitott saját műtermében rögtön női tanítványokat is fogadott. A magyar fotográfia sokszínűségével (és azon belül a női fényképészekkel is külön) foglalkozó Szarka Klára így összegzi ezt a korszakot: „már a tízes és húszas évek zsidó
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fényképészei között szép számmal találunk női alkotókat. S ez korántsem véletlen. A többszörösen hátrányos helyzetű tehetséges nők számára ez a szakma
rendkívül vonzó volt, hiszen az emancipálódás lehetőségét nyújtotta. A numerus clausus idején sokaknak szinte az egyetlent. Csak néhány név az imponáló
sorból: Laub Juci, Aczél Márta, Kálmán Kata, Reismann Marian, Wellesz Ella,
Besnyő Éva, Miklós Jutka, Ergy Landau (Landau Erzsi), Rogi André (Klein Rózsi)” (Szarka 2011).
Philpott Beatrix felveti azt a kérdést, hogy a korban oly gyakori női nevet viselő fényképészszalonok mögött valóban női fényképészek álltak-e. Megvizsgál néhány ebbe a csoportba tartozó budapesti műtermet, és adatokkal alátámasztva (működési engedélyek, örökösödési per iratai stb.) azt a következtetést vonja le, hogy nem mindegyik női név alatt működő szalont működtetett nő (vagy ha igen, csak adminisztratíve, nem képzett fényképészként). „Az
1859–1910 közötti időszakban körülbelül minden nyolcvanadik magyar fényképészműterem viselt női nevet, sugallva a műteremben dolgozó fényképészmester női kilétét. Tanulmányok és könyvek hivatkoznak rájuk, szögre akasztva
minden kétkedést munkásságukkal kapcsolatban, és gondosan elkerülve a kérdést: A női nevek valódi fényképészeket jelölnek? (...)” Összegezve az adatokat,
a férfi névvel jelzett fényképek átlagosan 38%-ban, a női néven jelzett fényképek
pedig 78%-ban nem tartalmaznak a név mellett „fényképész” megjelölést, csak
a műteremre, illetve annak tulajdonosára való utalást, vagy még azt sem. Ez a
statisztikai adat két lehetséges okot enged következtetni. Első lehetőség, hogy a
női fényképészek nem szívesen nevezték fényképésznek magukat. Ez a lehetőség
azonban ellenkezik a logikával, ha azt tekintjük, hogy az érintett korban ilyen
komoly tevékenységet nőként gyakorolni igazi presztízsértékkel bírhatott. Ha
ez az első feltételezés lenne helytálló, akkor a gyakorlat azt mutatná, hogy a női
fényképészek végtelen periódusban hirdették volna mivoltukat. Azonban ez –
mint a statisztika mutatja – nem így történt. Második lehetséges ok, hogy nem
akartak hamis állítást – vagyis, hogy valós fényképészek lettek volna – írásba
(cégjelzésbe) foglalni. Be kell látnunk, hogy ez utóbbi ok az életszerűbb. A fenti adatokat összefoglalva, sajnos, minden jel arra mutat tehát, hogy a női névvel jelzett fényképészműtermek mögött a gyakorlatban – az esetek nagyobb részében legalábbis – férfiak álltak, s „a hölgyek csak, mint korabeli strómanok
vették ki részüket a fényképészeti iparból.” (Philpott 2017). A cikk szerzője felteszi azt a kérdést, hogy fényképésznek nevezheti-e magát valaki, aki egy fényképészeti szalon üzemeltetéséért felel, amely különböző megfontolásokból az
ő neve alatt működik. Nyilván nem. De ez az eset nem érvényes azokra az erdélyi műtermekre, amelyek az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerülnek. Közülük csak az Asbóth Kamilla által működtetett szalon viseli a
„Camilla” nevet, a többi a fényképész tulajdonos teljes nevén fut.
Néhány műterem-tulajdonos
Asbóth Kamillát az első női fényképészként tartják számon Erdélyben5
(Caroline Keintzellel együtt, akinek Szászrégenben volt műhelye). Asbóth ké31
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szített először nőként etnográfiai jellegű portrékat is, népviseleteket és népi szokásokat örökítve meg. 1871-től nagybátyja, Theodor Glatz nagyszebeni műtermében kezdett dolgozni, amelyet 1875–1887 között feltehetően egyedül vezetett. 1890-ben aranyérmet nyert a Műkedvelő Fényképészek Kiállításán Budapesten, de szerepelt az 1885. évi országos kiállításon is. A műtermet 1897-ig vezette, amikor megvette Fischer Emil és Fischer József. Az 1980-ig létező műterem Nagyszeben leghosszabb ideig működő stúdiója volt.
Lindner Gusztáv 1885-ös, Zárszó az Altenberger-féle Codexhez című írásban említést tesz arról, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának a fényképésznő készített felvételeket a kódexről, sokszorosíthatóság céljából: „E feltétel visszautasítására úgy a szakosztály választmánya, mint én kényszerítve voltunk, minélfogva meg kellett elégednünk avval, bogy a facsimilék Asboth Kamilla kisasszony legelső n.- szebeni fényképészeti műtermében állíttatván elő,
a fénynyomatok egy hírneves fővárosi czég által készíttessenek el. Ha tehát a facsimilék nem elégítik ki bírálónak, ugy látszik, kissé kényes müizlését, annak az
előadottakban keresse az okát” (Lindner 1885).
Angélika Bertha Kaufmann 1860-ban született Nagyszebenben (l.
Guermond 2017). Az első erdélyi fényképésznőnél, Asbóth Kamillánál tanult
fényképezni a heltauergassei műteremben (Guermond é.n). Bár ezek után nem
sokkal külföldre utazott, és ott létesített saját műtermet, mégis érdemes megemlíteni a nevét, amikor a 20. század erdélyi fényképésznőiről beszélünk. Egy színfolt az általában elég egysíkúnak mondható életművek között – szinte minden
műfajban kipróbálta magát, rengeteget utazott, kísérletezett. Az Osztrák–Magyar Monarchia számottevő szász kisebbségéhez tartozott, s ez könnyebbé tette a beilleszkedését később Németországban. A családjának hazaküldött levelek borítékjáról, a fényképek hátlapjára nyomtatott címekről tudni lehet, hogy
1902-ben a Balti-tengeren található Rügen-sziget és Jasmund-félsziget közötti stratégiai ponton volt műterme. 1906-ban már az olaszországi San Remóban,
a Corso Garibaldi 6. szám alatt. Családja ebben az évben elköltözik Szebenből.
1910-ben visszamegy Németországba, és 1938-ban bekövetkezett haláláig Berlinben él. A kevés, Szebenbe hazaküldött fotó alapján elmondható, hogy A. B.
Kaufmann kedvenc, fényképezéshez használt helyszíne a vízpart volt, leggyakrabban fürdőhelyeken, strandon, tengerparton készített képeket. Kikötőbe érkező hajók, pálmafás sétányok, homokban fejen álló, napozó emberek láthatók
rajtuk. Elmondható az is, hogy a kísérletező kedv és a formával való játék eljuttatta a fényképészt az akthoz, ehhez az összetett műfajhoz (amely ma is ugyanúgy állítja maga mellé a pornográfia, mint a művészet híveit). Azt nem tudni,
hogy a művésznő milyen okból és hogyan jutott Afrikába (a sok utazás anyagi függetlenségre utal, amelyet vagy a családi háttér biztosított, vagy a fényképészmesterség jövedelme), de Szebenben fellelhető néhány, a család által megőrzött, jó minőségű, bennszülötteket ábrázoló portré. A korszak fényképészeihez hasonlóan ő is fényképezett utcákat, utcai árusokat és zenészeket. Használ32
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ta a cianotípiát, amely könnyű használata és olcsósága miatt a 19. század kedvelt technikája volt.
Guggenberger Ida (1881–1973) és Mairovits Jolán (1890–1972)
Az első női fényképész volt Medgyesen. Férje, Hans Guggenberger halála után vette át a stúdiót, miután 1911–12 között Hermann C. Kosel bécsi udvari fényképész fotóiskolájában kitanulta a szakmát (ekkor 30 éves volt). Amikor visszatért Medgyesre, 1912–1914-ig “Atelier Alice” néven működtetett műtermet. 1914-ben egy müncheni továbbképző tanfolyamon megismerkedik egy
budapesti zsidó építész leányával, Mairovits Jolánnal, akivel ez évtől 1948-ig
együtt dolgozik, Guggenberger–Mairovits néven. A háború évei nem voltak túl
forgalmasak a műterem számára, amely 1918-ban átköltözött Nagyszebenbe.
1921-ben felkérte őket a román királyi ház, hogy megörökítsék a családtagok
életének fontos pillanatait. Két év tevékenység után a Guggenberger–Mairovitsszalon megkapta az Udvari Fényképész kinevezést (1923-ban). Bukarestbe csak
1932-ben költözött, és a főváros egyik legfontosabb stúdiójává vált, miközben
a két fényképésznő és a királyi család között is megerősödött a kötelék. A családtagokról készült képek finomsága a művész és modellje meghitt kapcsolatát bizonyítja, mindenfajta merevség, uralkodói póz hiányzik róluk. A legtöbb
portré a királynőről készült – aki műkedvelőként és amatőr festőként és költőként fogékony volt erre a művészeti ágra, a “fényfestésre” (a SiebenbürgischDeutsches Tageblatt című szebeni napilap “Lichtmalerei”-ként említi a fényképészetet) – kedvenc helyein, kedvenc állataival, természetes fényben. Az arcképeken átsugárzik az egyénisége, az angol nagyvilági asszony kisugárzása és az
a magabiztosság, amellyel “Marie”-ként írta alá ezeket a fényképeket.6 A fényképészek működéséről szóló beszámolókat folytatásokban közlik. A napilap azt
is megemlíti, hogy táviratban hívják Sinaiára a fényképészeket, ahol sorra megörökítik a királyi család tagjait. A képeknek külföldön is pozitív visszhangja
van, a nagyszebeni műterem nagy megbecsülésnek örvend. 1927-ben meghal I.
Ferdinánd király, és a fényképészszalon kirakatában a temetésen készített fotóriport látható, “szép és tiszta” fényképekkel.7 Az 1930-tól uralkodó II. Ká roly
nyílt versenyt hirdet, melyen az ország minden fényképésze művészi fotót készíthet a királyról. Ezzel kívánja megelőzni a nem hivatalos fényképek terjedését. Guggenberger és Mairovits fényképészek is elfogadják a meghívást – a
király egy órán keresztül áll a rendelkezésükre, hogy több pozícióból is megörökíthessék. Miután a fényképészek Bukarestbe költöznek, a SiebenbürgischDeutsches Tageblatt már nem követi pályájukat. 1940-ben Mairovits Jolán, zsidó származása miatt, már nem szerepelhetett a cég nevében, 1944. augusztus
23-án pedig Guggenberger Ida is kegyvesztetté vált. A műterem 1948-as államosítása után a szalon alapítója végleg elhagyta az országot. Mairovits Jolán a
II. világháború után visszament Szebenbe, és lakása földszintjén fényképészeti stúdiót működtetett.8
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Cloos Ida (1899–1976). Műterem: Szászsebes, 1919–1968
Szászsebes első fotográfusának, Schneider A. Emilnek a lánya volt. A mesterséget apja mellett tanulta meg, akivel 1917-ig dolgozott. Férje, a gyulafehérvári Carl Victor Cloos az I. világháború idején került Szászsebesre. Amikor
Emil Schneider meghalt, Ida és Victor átvették a műtermét a Rosengassén (ma
str. 24 Ianuarie). Victor Cloos a nagyszebeni illetőségű császári-királyi udvari
fotográfusnál, Emil Fischernél tanulta ki a fényképészmesterséget. 1919–1930ig Szászsebesen, 1930–35-ig Temesváron dolgozott (Idát nem említi a cikk írója, de mivel ketten működtették a műtermet, valószínűleg nem váltak szét erre
az időszakra sem, l. Theil 2013). 1935-től visszatértek Szászsebesre, ahol Victor
Cloos haláláig, 1968-ig működött a műterem (a Siculorumgassén). A második
világháború után államosították, a kommunizmusban Unirea ipari társulás néven működött, és Cloos alkalmazotti minőségben dolgozhatott tovább. A házaspár két lánya, Annemarie és Rosemarie is kitanulták a fényképészetet, így
apjuk halála után ők vették át a stúdiót. Az interneten fellelhető kevés források
egyike szerint a Cloos-műterem fényképei művészi színvonalukról ismerhetőek fel, a készítők tehetsége és rátermettsége figyelhető meg rajtuk a beállítástól a
retusálásig. Az interneten található fényképek datálás nélküliek, a Cloos aláírás
is gyakran hiányzik róluk, és azt a legkevésbé sem lehet megállapítani, hogy mit
készített közülük Ida Cloos. A szászsebesi, Ion Raica nevét viselő múzeum archívumában található a Cloos házaspár hagyatékának nagy része. Az itt megtekinthető fényképeken (melyek közül soknak az üvegnegatívja is megvan) a város és a helyi lakosság hétköznapi életét látjuk dokumentálva, fontos információkat kaphatunk Szászsebes épületeinek 20. század eleji elhelyezkedéséről, a korabeli divatról és népviseletről.9
Besztercén is megjelent a fényképezés az iparosodással. A jómódú tanoncok Bécsben, Párizsban, Berlinben és Budapesten szereztek oklevelet, és hazahozták megszerzett tudásukat. A középosztálybeli családok gyerekeinek lehetősége volt három hónapos gyorsképzést végezni (például a Bécsben tanult Carl
Kollernél, aki 1871–ben besztercei műtermet nyitott. Lásd Ionescu 2008, 62). A
fi nom technikai kivitelezés és a kompozíciók részletgazdagsága miatt a besztercei fényképészek több külföldi kiállításon vettek részt, és 1940-ig több mint 70
díjat hoztak el az európai szalonok kiállításairól (Skrabel 2007, 211). A fotókat
többnyire olyan műtermekben készítették, ahol nagyméretű, úttörő eszközöket
használtak, változatos és ötletes díszlettel, kiegészítő kellékekkel voltak felszerelve. Ma már avíttnak és fennköltnek tűnhetnek a pózok, amelyekben a modelleket ábrázolták, de a fényképek minősége mögött álló mesterségbeli tudás
tiszteletre méltó. A brassói származású Carl Koller rajztanáré volt az első műterem, ahol Ella Alzner és Berta Jördens is tanultak. Ők társtulajdonosai voltak
egy műteremnek.
Lucia Cornea a nagyváradi Fő utcáról írott tanulmányában (2006) ábécésorrendben említi a szóban forgó utca épületeiben működő fényképészeti szalonokat. A „Fő utcára kerülni” egyfajta szakmai szelekció eredményeként lehe34
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tett, a műtermek tulajdonosai egy személyben voltak iparosok, művészek és kereskedők. A kiváltságos helyzetűek száma a 19. század ’60-as éveitől a 20. század közepéig folyamatosan duzzadt. Több női fényképész is működött a Fő utcán a 20. század elején, legtöbben függetlenként, de voltak házastársi munkakapcsolatok is, pl. a Foto Angelo tulajdonosai, Aschner Károly és Gizella, vagy a
Nova Foto műtermet vivő Grünfeld Sándor és Olga. Ez a fénykor a második bécsi döntéssel áldozott le, a zsidótörvények ellehetetlenítették a zömükben zsidó
tulajdonban lévő műtermek működését. Egy darabig még működhettek ezek a
szalonok egy nem zsidó társtulajdonossal, akik mellett a volt tulajdonos alkalmazottként dolgozott. A deportálásból a fényképészek egy része vissza sem tért.
A 3. szám alatt álló épületben kapott helyet az 1932–38-ig működő AMATFoto (egyes források szerint „AMATEUR”. L. Cornea 2006, 190). Vezetője Pártos Katalin, a szakma és a klientúra által egyaránt elismert fotográfusnő volt,
aki egy külföldi tanulmányútról visszatérve az amatőr fényképészek rendelkezésére bocsátotta laborral ellátott műtermét, a “német rendszer” szerint. Itt bárki előhívhatta saját negatívjait, nagyíthatott és másolatot készíthetett róluk, és
szabadpolcról tanulmányozhatta a fényképészeti szakkönyvekből álló magánkönyvtárat. Pártos Katalin szabadiskolát is működtetett, ahol ingyen tanított
kezdő fényképészeket, de ipari tanulókat is kiképzett. A szalon egy idő után a
jól jövedelmező gyermekportré- és igazolványfotó-műfajra állt rá.
Az 5. szám alatt található Bethlen-palotában (ma Parc Hotel) működött
1919–23-ig a Kertész-nővérek műterme. 1917-ben Kertész Erzsébet nyitotta
meg a sajátját, hozzá csatlakozott testvére 1919-ben. Mindketten Budapesten
és Bécsben tanulták a fényképezést, modern és friss látásmóddal térve haza.
Műtermük kirakatában időről időre feltűnt egy-egy váradi kiválóság portréja.
1922-ben Erzsébet belépett a Nagyváradi Hivatásos Fényképészek Egyesületébe, de sajnos 1923-ban váratlanul meghalt. Ezután testvére, Malvin vitte tovább
a műtermet, 1929-ig.
A Széchenyi-palotában 1941–42-ig működött Pénzes Kornélia műterme,
amely főként fényképészinas-kiképzőként vált híressé. A műhely csak egy évig
működhetett, a zsidótörvények miatt Pénzes Kornéliának fel kellett bontania az
inasokkal kötött szerződést – ez a jelenség sajnos pregnáns volt az 1941–43-as
években, és a zsidó származású tanoncoknak szintén abba kellett hagyniuk a tanulmányaikat.
Miklós Jutka (Militzer Júlia) (Berettyóújfalu, 1884 – Creteil, 1976)
Tizenöt éves korától verselt, költeményeit a Budapesti Napló közölte. Az
akkor alakuló nagyváradi Holnap írói körének tagja, a Holnap Antológia egyik
költője. Tekintettel arra, hogy íróként nem tudta fenntartani magát, saját erejéből kívánt egzisztenciát teremteni, így elhatározta, hogy mesterséget tanul. Lucia Cornea 2003-as közlése szerint a Nagyváradi Napló 1910 októberében hírt
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adott arról, hogy a költőnő e célból New Yorkba utazik. Emellett Egy élet – dióhéjban című önéletrajzi írásában ő maga is megemlíti tanulóéveit: „Eljutottam
Amerikába, ahol három év alatt kitanultam a fényképészmesterséget” (Miklós
2011, 4). Bakó Endre állítása szerint nemcsak New Yorkban, hanem Chicagóban is tanult (2000, 368). Ez különlegesnek számított, mivel a váradi fotográfusok többsége abban a korban általában valamelyik német várost választotta
a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére. Feltételezések szerint 1913-ban, hazatértekor az Egyesült Államokban készült fényképeiből hozott magával; képeinek „amerikai ízlését és stílusát” a váradi közönség meglepetéssel fogadta. Ekkor a kioszkban bérelt műtermet (ma az Ady Endre Emlékmúzeum), majd 1914-ben átköltözött az Apolló-palota harmadik emeletére. A
palota akkoriban modern, komfortos épületnek számított, ingyenes volt a felvonóhasználat, közvetlen telefonvonal állt rendelkezésére, és az épületet állandó jelleggel fűtötték. A műteremben lehetőség nyílt a mesterséges megvilágítással való fényképezésre, ami akkoriban újdonság volt. A korabeli sajtóban közzétett hirdetések ezeket az előnyöket mindannyiszor kiemelték. Mivel a műhely
az Apolló-palota harmadik emeletén volt, hiányzott az utcára néző kirakat, így
Weisz a fényképeket mások Fő utcai üzletének kirakatában helyezte el, például a
Flegman üzletében, a Jelnik virágkereskedésében. A fotóműhely vezetői remélték, hogy ezzel gyarapíthatják megrendelőik körét: a kirakat előtt bámészkodók, akik a város előkelő hölgyeinek portréit nézegetik (a hölgyek nevét is közzétették), betérnek hozzájuk fényképezkedni. Mára a Weisz&Miklós-fényképek
csak magángyűjtőknél láthatók. A műtermében készült felvételekből, sajnálatos
módon, napjainkra alig maradt fenn néhány. Valószínűleg több fénykép is fellelhető még régi váradi családok fotóalbumában vagy különböző magángyűjteményekben.
Miklós Jutka tagja volt az 1922-ben megalakult Nagyváradi Hivatásos Fényképészek Egyesületének (nőként benne volt még Kertész Erzsébet és
Topschall Gizella is). Az egyesületet azzal a céllal hozták létre, hogy a helybeli fotográfusok közösen gondolkodjanak szakmai kérdések megoldásain, és a
mesterségbeli tudás megosztása szervezett keretek között működjön. 1924 elején Weisz Gyula fotográfussal társult, és a műhely Weisz&Miklós néven működött tovább a Fő utcán. A fotóműhely és műterem már a fényképésznő személyes jelenléte nélkül működött 1931-ig, mindvégig művészi és portréfotóra szakosodva. Miklós Jutka a Tanácsköztársaság bukása után ugyanis Berlinbe költözött, fi lmrendezőnek tanult, egy ideig mint segédrendező dolgozott az egyik
fi lmgyárban.10 Innen Párizsba települt át, s a Montparnasse-on fényképészműtermet nyitott, közel a Cafe de Dom-hoz. A kor híres embereiről készített
portrékat („főként amerikaiak jártak hozzá, akik fi zettek és magyarok, akikkel olyan jó volt együtt búsongani. Károlyi Mihály grófot és gyermekeit fényképezte, Tihanyi Lajos, a tragikus sorsú festő jó barátja volt.” Lásd Tóbiás 2008).
Férjhez ment az ősi nemesi családból származó Van den Bussche belga
mérnökhöz, akivel Rabatban (Marokkó) telepedtek le. Férje hat év múlva meghalt, ekkor Miklós Jutka kitanulta a kozmetikus szakmát, és szépségszalont nyi36
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tott. Rabatban egy ittas francia autós elütötte, hónapokig feküdt törött gerinccel
a kórházban. 1964-ben lányával és két unokájával visszatelepült Franciaországba, a párizsi Pére-Lachaise temetőben nyugszik.
Gyenge (a férje után Arany) Rozália 1906-ban született Nagyváradon. Tizenhat éves korában kezdett el fényképészetet tanulni. Mestere Miklós Jutka
volt, aki 1924-ben Párizsba utazott, ezért a tanítást egy másik fényképész vette
át, aki látva növendékének szakmai tudását, nagykorúsága előtt mesterré nyilvánította. Huszonnégy éves koráig Gyenge Rozália a mai Ady Endre utca 45.
szám alatt egy társával „Gyulai és Gyenge” néven működtetett műtermet, majd
1931-ben önállósult, és az Ady Endre utca 11. szám alá költözött. Ez a műterem
„Fotó Gyenge” néven 1962-ig működött. Ez után a hatóságok már nem adták
meg a működési engedélyt. Hagyatékának egy részét Arany Adalbert bocsátotta a nagyváradi várban 2016 augusztusában nyílt Fényképészeti Múzeum rendelkezésére. A bemutató szöveg úgy tartja számon Gyenge Rozáliát, mint Nagyvárad első női műtermi fotósát (lásd Ciucur Losonczi 2016), holott első mesterének, Miklós Jutkának is volt műterme.
Kaufmann Margit 1910-ben született Nagykárolyban. Tizennyolc-tizenkilenc éves korában megtanult fényképezni a vele egy udvarban lakó Friedrich
Schmidt fényképésztől. Schmidt halála után egy Koziárszky nevű fényképész
vette át a műtermet, akivel Kaufmann Margit mindenféle alkalmakra, főleg esküvőkre járt fényképezni. Segédei is voltak. Húga visszaemlékezése szerint a
műterem udvarra néző fala üvegből volt, jobbra volt a sötétkamra, ahol előhívtak, és balra volt a műterem. Volt bent egy nagy fehér háttér, ami előtt fényképeztek, és voltak asztalok is, ahol a segédek retusáltak. Kaufmann Margitot deportálták, és nem jött vissza Nagykárolyba.11 A Nagykároly és Vidéke című napilap 1918-ban információt közöl még egy fényképésznőről: „FÉNYKÉPÉSZETI
MŰTEREM! Készítek mindennemű fényképeket egyszerűtől a legelegánsabb
kivitelig. Grosz Zseni fényképész. Nagykároly, Deák-tér 4. (Spitz-házban).”12
A szatmári Friss Lenke működését jól nyomon lehet követni a napi sajtóban. Hollósi Józseftől veszi át a műtermet 1910-ben, ezt tudatja a város lakosságával, különös tekintettel az üzletfelekre. Mintegy beharangozza, hogy megkezdi működését: „MŰTEREM ÁTVÉTEL. Hollósi József fényképész, a fényképészetre nagy jelentőséggel biró találmánya folytán, jó hírnévnek örvendő szatmári (Deák-tér, dr. Lengyel Márton háza) fényképészeti műtermétől megvált és
azt f. hó 1-től kezdve átvettem. A műteremben úgy a felvételt mint a kidolgozási
műveletet évek óta majdnem kizárólag vezettem, minek folytán a t. közönség ismeri működésemet. Ennek folytán tisztelettel felkérem üzletbarátainkat, hogy
jó indulatukkal támogatni szíveskedjenek. Egyben tudatom azt is, hogy mindent el fogok követni, hogy a követelményeknek fokozottabb mértékben megfeleljek. Szives pártfogást kér FRISS LENKE fényképész, a volt Hollósi-féle műterem tulajdonosa.”13
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A következő évben Friss Lenke már városi fotográfus, akinek az érdekeit a
nem helybéli fotográfusoktól és házaló portréfestőktől kell megvédeni. A reklám állítása szerint „aki élethü és mindenben kifogástalan képet akar, helyesebben teszi, ha egy életnagyságu szép fényképet, vagy nagyítást rendel Friss Lenke
(Hollósi utóda) műtermében, aki azt élethűen készíti el. Mert mindig jobb egy
jó fénykép, mint egy rossz mázolmány.”14
Ha egy fényképész vásári vándorfényképészből (mutatványosból) műterembirtokossá (iparossá) avanzsált, az szakmai elismeréssel és a város lakóinak
nagyrabecsülésével járt. Éppen ezért voltak, akik a műterem „halálhírét” keltették: „NYILATKOZAT. Egy ismeretlen egyén azt az alaptalan hirt terjeszti rólam, hogy én Szatmárról el akarok költözni. Miután az ismeretlen hiresztelőnek
ez már nem első kísérlete, amely ellenem irányul, szükségesnek látom, hogy e
valótlan és rosszakaratú híresztelést a leghatározottabban megcáfoljam. Legkevésbé sem áll szándékomban Szatmárról elmenni, sőt éppen ellenkezőleg éppen
most dolgozom fényképészeti műtermem kibővítésén, uj, modern felszerelésén
és minden igyekezetem arra irányul, hogy megrendelőim fokozott igényeinek
minden tekintetben megfeleljek. Friss Lenke.”15
1918-ban már utóda, Aszódi Ferenc vezeti a műtermét.16
Fosztó Juliska Marosvásárhelyen tevékenykedett. „A kép rólam készült körülbelül hároméves koromban, 1925 júliusában, Marosvásárhelyen, a
Weintraub és Fosztó Juliska műtermében, erre emlékszem. Úgy tudom, hogy
a Weintraub műterme egészen a deportálásig létezett Marosvásárhelyen. Ez a
Weintraub zsidó volt, de Fosztó Juliska nem, aztán külön voltak, úgy emlékszem, a végén. Itt úgy néz ki, hogy együtt voltak még. Lehet, hogy egy születésnap alkalmából készült, júniusban születtem, vagy azért, mert akarták, hogy
ezt a gyönyörű pizsamát megörökítsék. Ez egy pizsama volt, világoskék, fehér
prémmel.”17
Marosvásárhelyen létezett még egy Both Mária nevű fényképész. Nála
tanult, majd segédként működött Hory Mária, aki szintén Marosvásárhelyen
született. Halálának tízéves évfordulóján, 2005-ben emlékezik meg róla lánya
a kolozsvári Szabadság napilapban (Szendrey 2005). Hory Máriáról megtudjuk, hogy a Luka Béla és Both Mária műtermeiben töltött tanulóévei után Bukarestbe ment dolgozni, húgával, akiből befutott fényképész lett (Hory Buba, később Kramer Elisabeta – róla nem találtam adatot). 1940 őszén Hory Mária Budapestre ment Laub Juci műtermébe. Végül Kolozsváron állapodott meg, először a Kovalszky-féle Polyphotónál volt alkalmazásban, majd műtermet nyitott,
ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Az államosításkor belépett a megalakuló szövetkezetbe, teljes felszerelésével együtt (a közös laboratórium a minőség rovására ment, de ez a periódus nem tartott sokáig). Lánya visszaemlékezéséből kiderül, hogy csak a családról készült fotói maradtak fenn, pedig fekete-fehér, művészi kivitelezésű színészportrékat is készített (Bara Margitról, Halász Gézáról,
Farkas Ibolyáról). Színes fényképezéssel nem próbálkozott, de minőségi kivitelezésű, pasztellszínezésű fotói voltak. Együtt dolgozott Gál Judittal, Kemenes
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Diával. Számos későbbi fényképész(nő)t tanított a szakmára, így Sárdi Évát,
Moldován Julikát, Szabó Erzsikét – ők már a második világháború utáni generáció voltak.
„Tövisen volt egy zsidó fényképésznő. Volt stúdiója is. Valami olyasmire
emlékszem, hogy be kellett bújjon egy ilyen fekete rongy mögé, s akkor nagynagy világosság lett, valószínű, akkor exponált. Akkor csinálta a fényképet. De
úgy különösen nem emlékszem. Lámpák voltak, persze lámpával meg voltak világítva. Vilma néninek hívták, de már nem tudom, milyen Vilma néni. A család
akkor járt oda, azt hiszem, amikor ilyen igazolványokhoz kellett fénykép vagy
valami hasonló. Az eseményekről nem hiszem, hogy csinált fényképet, mert
nekünk volt fényképezőgépünk, a család egymást fényképezte. Már az 1930as években volt fényképezőgépünk, azt nem tudnám megmondani, hogy lett,
annyit tudok, hogy Kodak volt – inkább anyámé volt. Valahonnan vette. (...)
Akkor még javában dúlt a magánipar, tehát a nagy mészárosok, a Bányaiak, a
Petryk, a Fazakasék, a mit tudom, kik, ezeknek mind volt mészárszékük. Akkor
volt egy csomó magánfényképészet, a Kari meg Fosztó Júlia. A stúdióban nem
csináltattunk képet azon kívül, hogy buletinkép [személyi igazolvány kép], útlevélkép, ilyen hivatalos fényképre elmentünk a fényképészhez.”18
Székelyudvarhelyen Kalicza Gizella volt az első női fényképész. 1900-ban
nyitotta meg műtermét a Kossuth utca 40. szám alatt (Postaudvar). Apja (vasadi)
Kalicza Károly festőművész volt, aki Udvarhelyen rendezte be műtermét 1899ben. Erről az Udvarhelyi Híradó november 19-i száma így ad hírt: „Kalicza Károly akadémiai festőművész a székes fővárosból városunkba érkezett s a Korona-szállóban rendezte be műtermét. Kalicza úr egy kitűnő arczkép festő, a kinek e téren már szép neve van s a ki az arczképeket vagy természet után vagy
az elhaltakét fénykép után készíti el még pedig élethűen. Azoknak tehát, kiknek
olaj festésű kitűnő képre van szükségük, ajánljuk a művész urat és azt, hogy az
itteni műtermet látogassák meg, mert nem fognak csalódni.”19 Láthatjuk, hogy
a századfordulón még egyenrangúnak tekintik a két műfajt, természetes az átjárás festészet és fényképészet között, az oda-vissza fordítás egyik vizuális nyelvről a másikra. A festő fénykép után készít portrét, a fényképészetben pedig ez
idő tájt divat a piktorializmus. (Nicholaus Stockmann bécsi fényképész, aki Temesváron ideiglenesen Troché Laurával társult, szintén festőből képezte át magát fényképésszé.) Kalicza Gizella rövid csíkszeredai kitérő után Udvarhelyen
telepszik le, ahol hosszabb ideig lesz fényképészeti műterme (egy fotóra írt dátum alapján még 1931-ben is). Az Udvarhelyi Híradó 1911. okt. 1-én megjelent
40. számában így hirdeti magát: „Tíz év óta fennálló fényirodámat, budapesti és
bécsi tanulmány utjaimról haza jöve, a legújabb modern villamos gépekkel szereltem fel műtermemet a Kossuth utcai 40 szám alatt, a Posta udvarban.”
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A szerző megjegyzése
Első hallásra könnyen kimeríthetőnek tűnhet ez a terület, a forrásmunkák hiánya miatt. Bevallom, eleddig én sem ismertem egyetlen erdélyi fotográfus nevét sem, aki a 20. század elején működött, és nő volt – ellentétben néhány férfiéval, akiknek műterméből még a mi családi kazettánk is őriz néhány
művet. A kolozsvári konferencia felhívásának köszönhetően a rövid (pár hetes) kutatói munka során hamar rájöttem, hogy az információhiány a terület
felderítetlenségének tudható be, nem pedig az érdektelenségének. Lépésről lépésre haladva olyan töredékekkel és nyomravezető információkkal találkoztam,
amelyek által olyan női életutak rajzolódnak ki, melyek sem szakmailag, sem
fordulatosságukban nem maradnak el a korszak híres vagy az utókor által kanonizált fényképészeinek életműve mögött. Főleg olyan online felületek voltak a
segítségemre, amelyeken gyűjtők osztják meg egymással gyűjteményük darabjait, közölve a hátlapon feltüntetett adatokat is. Árverésre bocsátott ritkaságok
vagy oral historyban fennmaradt visszaemlékezések is sokat segítettek a gyűjtésben és tájékozódásban. A korabeli, digitalizált napilapokban olvasott cikkek és hirdetések is bőséggel kínáltak tájékozódási pontokat. Igyekeztem minél nagyobb szórásban felmutatni egy-egy érdemtelenül elfeledett munkásságot, Szatmárnémetitől Brassóig átszelve Magyarország Romániához csatolt részét (Erdélyt és a Partiumot), időben pedig a kezdetek felvillantásától (1800-as
évek vége) a második világháborúig. Mindazonáltal nem gondolom azt, hogy új
megvilágításba helyezem ezzel a felfedezéssel a nők társadalmi helyzetét vagy a
női egyenjogúság helyi problémáit. Adott volt a fényképészet mint viszonylag új
szakma, amelyet az emancipációnak köszönhetően – sok más szakmával egyetemben – a nők is elsajátíthattak. Azt, hogy a fényképészet terén hoztak-e merőben újat, mint a férfiak, nehéz megállapítani. A mesterség mindkét nembeli művelője között akadtak olyanok, akik megélhetési célra fordították szakmai tudásukat, mások országos vagy nemzetközi hírnévre törekedtek, megint mások
művészi hajlamukat és képességeiket bontakoztatták ki a fotográfia révén. Voltak, akik külföldön lettek híresek, és voltak, akiknek a neve nem maradt fenn
(csak mondjuk egy cégnév mögött), mert vándorfényképészként járták a falvakat. Ezek a nők úttörők voltak, de mégis arra törekedtek, hogy amit csinálnak,
az ne legyen kirívó. Méltó legyen ahhoz, amit férfi kollégáik előttük megvalósítottak. Hogy nem hallottunk róluk, nemcsak azt jelenti, hogy a nők kisebb létszámban képviseltették magukat ebben a mindvégig férfiasnak mondott szakmában, hanem azt az előítéletet is szemlélteti, hogy egy férfi központú társadalomban a nők által végzett munka értéke nemcsak jóval alacsonyabb, mint a férfiaké, de feledhetőbb is. Ennek a teljesség igénye nélkül felvázolt panoptikumnak tehát az a célja, hogy a homályból kiemelje a kamera túloldalán állókat, és
további kutatásra, alaposabb elemzésre bátorítson mindenkit, aki a fényképészet és a női egyenjogúság ügyét egyaránt szívén viseli.
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1
Tágabb értelemben a jelenkori Erdély alatt ma többnyire Románia
egész nyugati részét értjük, de nem mint egységes tartományt, hanem csak mint
16 megye összességét. Ez a terület magában foglalja Belső-Erdélyt, a Partiumot
és a Bánság keleti nagyobb részét. E két utóbbi térség együtt Külső-Erdélynek
is nevezhető. Dolgozatomban azok a városok kerülnek említésre, amelyek a trianoni békeszerződés óta Romániához tartoznak, és azokat a fényképésznőket
emelem ki, akikről több információt találtam, mint a puszta nevüket egy adatbázisban.
2
Ravatalképeket készítettek megrendelésre, de ezeken a beállításokon nem volt cél a halott élőként való beállítása, maszkírozása. Inkább az utolsó stáció megörökítése a hozzátartozókkal, egy utolsó emlék a halottról. Lásd:
Fogarasi 1998.
3 1865-ben azonban több országgyűlési képviselő (többek közt Deák Ferenc, Eötvös József, Jókai Mór) is szorgalmazta a zsidóemancipációs törvény elfogadását. A jogszabály elfogadásának a politikai feltételét a kiegyezés teremtette meg. 1867. november 25-én Andrássy Gyula miniszterelnök beterjesztette a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a képviselőház
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és a főrendiház is többnyire egyhangúlag elfogadott. A törvény I. Ferenc József szentesítő aláírásával lépett érvénybe, és mindössze két szakaszból állt: 1.
Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai
jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilváníttatnak. 2. Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszüntettetik. (Lásd a Magyar
zsidó lexikon emancipáció címszavát. Ujvári 1929.)
4 Lásd A Fény. Fényképészeti szaklap X. évf. 9., 1916.
5 Lásd Csorba 2000. Illetve a Facebookon létező műkedvelő/városismereti csoportok közül az Alt-Hermannstadt in Ansichtskarten, Fotos, Gemälden
und Grafi ken címűn több nagyszebeni fényképészről található információ és
képanyag, így Asbóth Camilláról is.
6
A Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt így számol be a királyi család megrendeléséről: „A KIRÁLYI PÁR ÚJ FÉNYKÉPEI. A GuggenbergerMairovits műterem kirakatában ma estétől megtekinthető egy sorozat a királyi párról, amelyen ünnepi viseletben és a koronázási ékszerekkel láthatóak.
A fényképek a ceremónia előtt készültek Szinaján, ahova a királynő meghívta a szebeni műteremtulajdonosokat. A szóban forgó műterem az egyetlen az
országban, amely abban a kiváltságban részesülhetett, hogy a koronázás előtt
fényképeket készítsen. Először a királynőt fotografálták le, majd két nap múlva
a királyt. A felséges pár annyira elégedett volt a művészi koncepcióval és a képek tökéletes kivitelezésével, hogy kifejezte azon kívánságát, miszerint szeretné az említett művészeket a koronázás hivatalos fényképészeinek tudni.” (Nr.
14816, 19. okt. 1922, 5., saját ford.)
7
Fotografi i de la înmormântarea regală, Siebenbürgisch-Deutsches
Tageblatt, Nr. 16228, 5. aug. 1927, 7.
8 Gudrun-Liane Ittu nagyszebeni művészettörténész hasznos hozzászólásokkal és kiegészítésekkel járul hozzá az Alt-Hermannstadt in Ansichtskarten,
Fotos, Gemälden und Grafi ken nevű Facebook-csoporton fellelhető fényképekhez. Ezekből az eredetileg német nyelvű bejegyzésekből fordítottam le néhányat
magyarra.
9 https://www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica/fototeca.html.
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10 Miklós Jutka a Magyar életrajzi lexikonban: http://mek.oszk.
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11 Kaufmann Klára visszaemlékezése, http://www.centropa.org/cs/
node/78349 (Megtekintve: 2019. 02. 15.)
12 A reklám a következő újságban jelent meg: Nagykároly és vidéke, 1918.
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lyEsVideke_1918/?pg=27&layout=s&query=f%C3%A9nyk%C3%A9p%C3%A9
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15 Szatmári Est 1914. 06. 27./51. szám.
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www.centropa.org/node/74419. (Megtekintve: 2019. 02. 15.)
18
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Az írás és a képeslap szerepe a
Nagy Háborúban.
Nők egy háromszéki képeslaphagyaték tükrében
LŐRINCZI DÉNES*
A Bod Péter Megyei Könyvtár könyvtárosa / Bod Péter County Library,
lirarian
E-mail: lorinczi_denes@yahoo.com
Abstract (Correspondence and Postcard in the Great War. The Role of Women in a Postcard Collection
from Covasna County)
The golden age of the postcard began in the second half of the 19th century. After the outbreak of Word War I the postcard’s
surface was heavily used by war propaganda. During the war Demeter Annuska, who was born in Kökös in 1901, received a
number of postcards which in depicting pristine female ﬁgures as objects of desire in correlation with general homesickness and
longing tell the story of another kind of – but mainly the same – propaganda.
Keywords picture postcard; World War I; propaganda; female roles; correspondence;

Rezumat (Corespondenţa și cartea poștală în Marele Război. Rolul femeii într-o colecţie cărţi poștale din
judeţul Covasna)
Epoca de aur a cărţii poștale începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. După izbucnirea primului război mondial,
suprafaţa ilustrativă a cărţilor poștale a fost folosită pentru propagandă de război. Demeter Annuska s-a născut în anul 1901,
în satul Kökös (Chichiș). La adresa ei au fost trimise o serie de cărţi poștale în timpul primului război mondial, care cuprind ﬁguri
de femei tinere și neprihănite, ca obiect al dorinţei, în strânsă corelaţie cu dorul de casă, și spun povestea unui altfel – și totuși
același – de tip de propagandă.
Cuvinte cheie carte poștală; primul război mondial; propagandă; rolul femeii; corespondenţă;

Bevezetés
Az első világháború éveiben a fiatal katonák előszeretettel használták a kor
igen népszerű üzenetküldési formáját, a képes levelezőlapot. A könnyed és olcsó
levelezési forma kiváló eszköz volt érzelmeik kifejezésére, amellyel fentarthatták a
folytonos írásbeli kapcsolatot, udvarlást a hátországban élő fiatal lányokkal, mint
például Demeter Annuskával is.
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Az írástudás általános elterjedése és nagymérvű felhasználása erre az időszakra bontakozott ki igazán, amelyet tovább fokozott
a háborús élethelyzet. Ezért
is érdemes vizsgálni Demeter Annuska első világháborús képeslaphagyatékát,
amelyből a kor írásszokását
és annak információhordozóját, a képeslapot és annak
szerepét szintén megismerhetjük. A hagyaték darabjait döntően a Nagy Háború időszakában használták,
ezért természetszerűen propaganda-képeslapok is fellelhetők, de nem domináns
helyet foglalva el. Mindöszsze 10% sorolható az említett kategóriába, emellett fellelhetőek más tematikájú képes levelezőlapok is, amelyek
többsége az udvarlás feladatának ellátásához köthetők. 1
Demeter Annuska képeslaphagyatéka egyszerre
fontos és érdekes információt hordoz a néprajz, az irodalom és a kortörténet tudománya számára. A képeslapok egyenként vagy csoportosan, a különböző szakterületek számára ugyan nem teljes, de mégis betekintést nyújtanak a 20. század
emberének udvarlási és írásbeli szokásába. A meghatározott keretek között íródott magánjellegű kéziratok között meghúzódó rövid részletek bemutatják az iskolapadból elsajátított levélírási formákat, néha kibővítve az egyéni gondolatokkal. A gyakran általános és sokszorosított formulák mellett meglelhetőek a társadalom alsóbb rétegének gondolatmenetei is, egy-egy tartalmasabb leírás esetében.
A képeslapok címzettje Demeter Annuska, aki az egykori Háromszék vármegye Kökös településén született. Az első világháború ideje alatt mintegy kéttucatnyi udvarló címzett számára illusztrált leveleket és képeslapokat, viszont az
utóbbiak maradtak fenn. Személyét illetően egyelőre kevés információ áll rendelkezésünkre. Ami eddig ismert, hogy görögkeleti vallású családban született 1901ben, a háború évei alatt pedig számos bakával és csendőrrel levelezett, amelyre bizonyítékként az 580 darabból álló képeslapgyűjteménye szolgál, melyeket az udvarlók a kökösi szülői házhoz címeztek. Egyik leghűségesebb udvarlója Vass Ist46
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ván csendőr őrmester volt 1918 február–december között, aki egymaga 114 képeslapot küldött az ő „Nusikájának”. Fiatal lányként belecseppent a képeslap aranykorszakának nevezett időszakba, amikor európai szinten több millió formában és
példányszámban jelentek meg a különböző illusztrált képes levelezőlapok.
A Nagy Háborúként is emlegetett időszak emlékére és centenáriumának
tiszteletére a háborúval kapcsolatos képeslapok és annak korszaka kerül értelmezésre jelen tanulmányban. A továbbiakban a hagyatékban fellelhető írásformák és sémák, valamint egyáltalán az írásszokás elterjedése, az első világháborús propaganda és az általa használt, dominánsan szereplő női modellek szerepe
lesz vizsgálva.
Az írásszokás elterjedése és a képeslapok megjelenése 1914-ig
Az írás-olvasás tudományának széles körű ismerete és alkalmazása, kivált
a 19. század közepén Közép-Kelet-Európa államaiban még nagyon szűk körben
és kezdetleges felhasználásnak örvendett. Magyarországon az 1868-ban bevezetett kötelező népiskolai oktatás (1868. XXXVIII. tc.) ugyan elkezdte az analfabetizmus felszámolását, viszont ennek eredménye igazából néhány évtized múlva kezdett igazán érződni. A
kiegyezést (1867) megelőző
évtizedekben az írás-olvasás
tudományát még igen szűk
kör használta, leginkább a
diákok, a papok és a tisztviselők. A népi kéziratok döntő többsége kérvények, hivatalos ügyintézések használatára korlátozódott, amelyekből általános következtetéseket a kor alsóbb társadalmi
rétegének gondolatmenetéről, mentalitásáról még nem
lehet levonni.
Az írás-olvasás fejlődésével a századforduló utolsó évtizedeire kifejlődtek az
üzenetküldés (levelezés, képeslapküldés stb.) különböző formái. Az 1914-ben bekövetkezett szarajevói merénylet után nemcsak a
nagyhatalmak ellentétei éleződtek tovább, hanem a had47
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üzenetek következtében családok, rokonok, fiatal párok, ismerősök kényszerültek egymástól távol kerülni, ezzel pedig elkezdődött az
írásszokásnak egy új fejezete. A megváltozott életkörülmények között a korábbi írásszokásból egyfajta szükséglet
alakult ki, amely kapcsolattartóként fontos szerepet töltött be az otthon maradottak
és az idegenbe vezényelt katonák között (Novotny 1987,
107).
Visszatekintve az írás
fejlődésére és széles körű elterjedésére, azzal párhuzamosan az üzenetküldés fellendülése a képes levelezőlapok
számára is gyors léptékű fejlődést jelentett a 19. század
második felében. A képeslap elődjét vizsgálva megállapítható, hogy számos nemzetiség – skót, amerikai, francia stb. – vallja sajátjának, de
a mai közismert formájának
elődjét az Osztrák–Magyar Monarchia bécsi közgazdásza nyomán honosították
meg Európában. Egy új postai levelezési módszer címmel látott napvilágot 1869.
január 26-án Dr. Emmanuel Herrmann írása, amely egy új fejezetet nyitott az
üzenetváltások világában. Meglátása szerint kora a felhasznált levelek többségét
már csak rövid, kevésbé személyes közlésekre használta. A főleg ünnepi és jókívánságokat tartalmazó üzenetek számára szükségtelennek tartotta a drága postai bélyeg és boríték megvásárlását (Novotny 1987, 107). Helyébe egy nyílt lapot
javasolt, amelynek egyik oldala a postai információkat (a címzést, a felségjelt és
a bélyeget) tartalmazza, míg a lap szabad oldala magát az üzenet leírását biztosította. A bécsi Neue Freie Presse esti cikke eljutott az akkori postaigazgatóhoz,
Von Malyhoz, aki október 1-től a dualista államokban forgalomba is hozatta az
első postai levelezőlapokat (Erős 1985, 8). Díja, a postai levélküldemények 5 krajcárja helyett csupán 2 krajcárba került, mérete pedig a boríték nagyságával egyezett meg. Az árban és a formaságokban leegyszerűsített üzenetküldési lehetőség
nemcsak a dualista állam határain belül, hanem rövid időn belül számos más országban is több ezer felhasználóra talált.2 Magyarországon a levelezőlap megjelenésekor 10 ezer, másfél hónap alatt pedig 1 millió darabot értékesítettek. Német48

ÉLETUTAK ÉS PRIVÁT KÉPGYŰJTEMÉNYEK
országban 2 milliót vásároltak meg megjelenésének első két hónapjában, míg az
Egyesült Államokban 1873. május 1-én forgalomba hozott lapokból egyetlen hónap alatt 31 milliót adtak el (Erős 1985, 10).
A levelezőlap további újítása, azaz az illusztrált forma az 1870–1871 közötti francia–porosz háborúig váratott magára. Egy Schwartz nevű német kereskedő a levelezőlap egyik oldalán ábrázolt egy ágyú mögött álló tüzért, és ezzel sikerült is megalapoznia az illusztrált képes levelezőlapok és a tábori postalapok elődjét (Erős 1985, 9). Az illusztrációk kezdetben toll- és vízrajzzal, majd a technikai
fejlődésnek köszönhetően egy-egy fénykép alapján készültek el, először fekete-fehér kőnyomtatással (litográfiával), amit majd később a színes kőnyomtatás váltott
fel, végül mély- és magasnyomást használtak az előállításaikhoz (Erős 1985, 11).
A képeslapok iránti nagy igénynek engedve, 1885-től a Monarchia egész területén engedélyezték – így Magyarország területén is – a magántulajdonosok,
vállalkozók által is készíthető képes levelezőlapok előállítását, amelyeket a posta
átvéve forgalomba hozott, ha azok a meglévő szabványoknak megfeleltek. Ennek
következtében a különböző tematikájú illusztrált (természetközeli, stúdió, gyerekmodellek, város- és tájképek, propaganda stb.) képeslapok széles skálája jelent meg, amelyek minden közölhető üzenetet „elmondtak”, rávilágítva a tömegkultúra ilyen jellegű főbb érzelmére, igényére (Novotny
1987, 108).
1904–1905 között világszerte elterjedt az a postai
rendelet, amely szerint a képes levelezőlap hátoldalát kettéosztották. Ez főleg a levél és
a keltezés szétválasztását kívánta elősegíteni, átláthatóbbá tenni (Petercsák 1981, 28).
Az illusztrált képeslapokat a címzők gyakran kiegészítették saját fantáziájukat
használva, vagy olyan levelezőlapot postáztak, amelyekre
rövid, általában egy-két szakaszos vers is rákerült, melynek költője gyakran névtelen
volt.
„Szerelemmel töltötted
el szívem,
Vágyakozással keblem
És ezért gondolok állandóan rád
Szeretettel s vidám
kedvvel.”
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Így tehát a gátlásos udvarló esetében is, az érzelmeket
gyakran a képeslap illusztrált és rövid rímbe foglalt üzenetei tolmácsolták.
Illusztrált propagálás női modellek
formájában
Az 1914-ben bekövetkezett szarajevói
merénylet után megváltozott életkörülmények között a korábbi
írásszokásból egyfajta szükséglet alakult
ki, amely kapcsolattartóként fontos szerepet töltött be az otthon maradt hozzátartozó és az idegenbe vezényelt katona között
(Novotny 1987, 107).
A besorozások
első hullámában a
propaganda már jelen
volt. Működését és hatáskörét kiterjesztette
minden felületre és területre. Egyfajta társadalmi nyomást gyakorolt a leendő önkéntesekre, katonakötelesekre arra ösztönözve őket, hogy nemcsak a haza becsületéért és lojalitásuk kifejezéséért kell hadba vonulniuk, hanem az ebben az időszakban újraértelmezett védtelen női szerep, és részben a gyermekek jövőjéért,
biztonságáért is fegyvert „kellett” fogni. Vagyis a közelgő események egy új, ismeretlen veszélyt jelentettek. Ezáltal a propaganda jelentős szereppel ruházta fel
a nőket a férfiszerepek kötelességének fokozásában, illetve a korábbi társadalmi
szerepek újjáértelmezésében (Fox 2014). Ez könnyen megtapasztalható a korabeli propaganda képeslapok szemlélésekor is (lásd 1, 2, 3. kép). Gyakoriak azok az
illusztrált esetek, amikor a férfi társaságában meghitt körülmények között a nő
boldog. Kifejezésre kerülnek az őszinte vallomások és hűséges érzelmek, vallomások. Mindezt a már említett névtelen szerzőktől származó versekkel tetőzték,
mint pl. „ha az Isten szeret engem... /Tűz a szívem, láng a lelkem / Mind a kettő
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érted ég! / Édes ajkad csókjaiból / Nékem soha nem elég...” vagy „Isten veled! Elvisz a sors tőled. / Hallok-e majd olykor hírt felőled? / Bárhol leszek, elkísér emléked; / Most érzem csak, hogy szeretlek téged.”
A bevagonírozásokat megelőző napokban már mindkét nem részéről komoly elhatározásokat váltott ki a leendő háború. Megsokszorozódtak a házasságkötések, a bakák rendezett viszonyt kívántak hátrahagyni, míg a nők esetében hazafias dolognak számított „hadifeleséggé” válni (Völgyesi 2016).
A propaganda a képeslapokon keresztül folyamatosan ábrázolta az otthon
maradt szelíd természetű és sebezhető női modelleket. A fiatal női alakok ábrázolása egyfaja folytonosságként emlékeztette a katonákat a harc szükségességére
és a majdani hazatérésre. A propaganda rendelésére készült képeslapokon a nők
tekintetében a várakozás, a hűség, a magány vagy épp a szórakozott, vidám, ám
mégis az ismeretlen utáni vágyakozó érzelmek fejeződnek ki. Miután a rövidre
ígért háború egyre inkább elhúzódott, a nőt gyakran ábrázolták ház, szoba, kert,
park közelében, egyedül vagy egy vidám, de akár sebesült baka társaságában is. Az
idealizált családi ház, társ vagy társaság illusztrálása a stabilitást, a biztonságot,
a valakiért való küzdést
és a leendő békét kívánta stimulálni (Fox 2014;
lásd 4. és 5. kép)
Az Osztrák–Magyar Monarchia a világégés éveiben a 18–53 év
közötti férfiakból öszszesen 9 milliót sorozott be. A háborús veszteségek közé sorolható
emberi életek, gazdasági és társadalmi nehézségek mellett megemlítendők azok a frontszolgálatot teljesített bakák
is, akik – mintegy 3,6
millióan – a háborúban
súlyos szellemi vagy fizikai sebesülést kaptak.
A meglévő propaganda-képeslaphagyatékban is feltűnnek a sebesült katonákat ábrázoló
képek, így az egyik képeslapon látható, hogy
a katona „csak” könynyebb sérüléseket szenvedett el (a képeslapha51
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gyatékban találhatók esetében csupán az egyik karjuk sebesült meg), illetve a nők
szerepét hangsúlyozandó lapon a katona ápolónők vagy kedvese mellett van, aki
elősegíti gyógyulását folyamatos ápolásával, jelenlétével (lásd 6. és 7. kép).
1914 júliusától a propaganda a magyar társadalom férfi részét tehát a politikai és a hadi célok fontosságáról kívánta meggyőzni és annak szükségességét elismertetni, míg a nők szerepét egyre jobban igénybe vették mindezek támogatására. A korabeli sajtót vizsgálva megtapasztalható, hogy a háborús nehézségekben
egyre több és gyakoribb felhívást címeztek a nőknek. Gyakoriak az adománygyűjtési akciók szervezése a városokban és falvakban. A hátország „hadkötelessei”, a
nők folyamatosan gyűjtöttek (pénzt, ruhaneműt, gyógyszereket stb.), valamint a
sebesült és a magányba került idegen katonák újszerű támogatását is felvállalták
1915-től.
A 2. brassói gyalogezred, majd a nagyszebeni 31. gyalogezred katonájaként
Jakab István naplórészleteiben a következőket örökítette meg: „1916. február 21.
[...] Mert olyan gyéren jutunk haza, itt együttesen kibetűztük az apróhirdetésekből a férjhez menni akaró lányokat, kik szeretnének levelezni harctéren levő katonákkal. Egy-kettő írunk egy közös levelet – szórakozásnak jó lesz.” Egy hónappal
később pedig a kővetkezőket írta le: „1916. március 16. A dekungban [Deckung –
fedezék] telt az egész nap; írtunk ábrándos leveleket az újságból kapott címekre.”3
Jakab István sorai arra engednek következtetni, hogy nem volt ez másképp Demeter Annuska esetében sem, aki hasonlóképpen juthatott kapcsolatba a temérdek udvarlóval 15–17 évesen 1915–1918 között.
A nők társadalmi helyzete és szerepe új mérföldkövekhez ér a háború alatt
és után. A Nagy Háború után szavazati jogot kapnak, míg az első világégés második szakaszában egyre több és olyan nehéz fizikai munkát kellett végezniük, amit
korábban a férfiak láttak el. Megjelentek a kemény gyári munkásnők is a propaganda-képeslapokon, bemutatva a „nőt a háborúban” (lásd 8. kép), aki nemcsak
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a háttérben segíti a katonákat, hanem
a munkáját is kénytelen átvenni a háborús viszontaságok közepette.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a propaganda a képeslapok
által egyszerre szélesebb társadalmi csoportot kívánt átkarolni. Az illusztrációinak és verseinek gondolatmenete párhuzamosan emlékeztette a katonát és az otthon maradottat
azokra a kötelezettségekre, amelyeket a háború időszaka „elvárt tőlük”.
Mindezen túl pedig folyamatosan tudatta mindkét nemmel, hogy a társadalmi szerepét, újabb feladatát kötelező ellátnia, néha túlteljesíteni, hiszen
a távolba került szeretteik, a másik fél
is komoly áldozatokat kell, hogy hozzon a háború pozitív kimeneteléért és
a régi boldog békeidők visszaállításáért.
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* Alap- és mesterképző egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai
Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán végezte, alapképzésen levéltár,
a magiszteri ideje alatt pedig a jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok szakon. A tanulmány egy képeslaphagyaték feltárásából ihletődött, melyről kiállítás
és előadás is született.
1 A szerző a kategorizálás érdekében hat csoportba választotta külön a
képeslapokat: propaganda-, táj-, gyerek-, stúdió-, természet- és ünnepi képeslapok tematikákra.
2
Németországban 1870. június 25-én, Angliában 1870. október 1-én.
Lásd: Erős 1985, 8.
3
Jakab István naplója. A naplóból Veres Emese Gyöngyvér, majd
József Álmos közölt részleteket. Az idézetek a Magyarosi Sándor által közlésre
előkészített változat kéziratából származnak.
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Fényképalbum, napló és regény –
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz
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Abstract (Photoalbum, Diary and Novel – Researching the Life of Kónya Gyuláné Schéfer Teréz)
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz was born and raised in Cluj-Napoca. After ﬁnishing her studies, she became the ﬁrst female teacher in the
Protestant College in the school year of 1907/1908. She then quit her job and married a protestant pastor, Kónya Gyula. In the engagement
period Teréz kept a diary, which has been a great source of information for understanding how a young, educated woman in Transylvania
thought about marriage and the place of a woman in the beginning of the 20th century. In the interwar period they lived in Magyarvalkó
(Valcău), a little village in the Kalotaszeg region. She became involved in the life of the village and started to organize the home craft, providing
work to the rural women, who could sew the traditional textiles. This article analyses her photo album, in the light of her diary and other
written sources, like the autobiography of János Kemény and the novel of Márton Gerlóczy. The photos show us a woman who is aware of her
status as the wife of a pastor, but seeks to ﬁnd ways to expand beyond this. We ﬁnd images taken at textile exhibitions, which are more closely
linked to her independent identity, as the woman who reorganized the sewing in Kalotaszeg after the ﬁrst world war.
Keywords family album; photography; memoir; Kalota county

Rezumat (Album foto, jurnal și roman – descifrând povestea vieţii lui Kónya Gyuláné Schéfer Teréz)
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz s-a născut în Cluj-Napoca, iar după ce a terminat studiile a devenit prima învăţătoare al Colegiului Reformat
din oraș, în anul școlar 1907–1908. După ce a devenit logodnica pastorului reformat, Kónya Gyula nu s-a întors la colegiu, ﬁind preocupată cu
pregătirile de nuntă și de rolul său nou. În această perioadă a scris un jurnal, care este o sursă excepţională pentru a înţelege mai bine modul
de gândire al unei tinere educate din Transilvania la începutul secolului al XX-lea. În perioada interbelică, Kónya Gyula împreună cu soţia lui,
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz au trăit în satul Valcău, din Ţara Călatei. Aici Teréz a început să reorganizeze tradiţia de cusut, și a oferit astfel un
venit pentru femeile de la ţară. Articolul prezintă albumul de fotograﬁe al lui Teréz, interpretându-l cu sprijinul surselor scrise: autobiograﬁa
lui Kemény János și romanul lui Gerlóczy Márton. Din fotograﬁi reiese că Teréz a fost conștientă de statutul ei de soţie a pastorului, dar totuși a
căutat ocupaţii prin care a putut deveni independentă, și aceasta a fost cusutul. În album găsim imagini care au fost făcute la diferite expoziţii,
unde Teréz a arătat lumii textilele tradiţionale.

Cuvinte cheie album de familie, fotograﬁe, biograﬁe, memorie, Ţara Călatei

A két világháború között Magyarvalkón élt Kónya Gyuláné Schéfer Teréz,
aki papnéként a varrottasok, a háziipar felélesztésének ügyén dolgozott. Életének
részletei a családi emlékezetben kevésbé maradtak meg. Keresztlánya, a Sárvásáron élő Bálint Ágnes őrzi leginkább emlékét, és megosztja a hozzá fűződő történeteit.1 Azonban életútjának és fennmaradt fényképalbumának megismerése, értelmezése más, főleg írott forrásokon keresztül valósulhat meg. Egodokumentumok,2
Kemény János önéletírása és Gerlóczy Márton családregénye alapján és segítsé55
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gével tudunk közelebb kerülni jelleméhez, történeteihez és örökségéhez. Schéfer
Teréz hagyatékára – amelyből fényképalbumára és naplóira koncentrálok – testvére, Schéfer László leszármazottainál találtam rá. Schéfer László amatőr fényképész volt, egész életét fotókon keresztül örökítette meg. Leszármazottai tudtak
róla jellemzést adni: kötetlen és vezetett interjúk segítségével megvalósulhatott a
memory work. Az aktív emlékezés rávilágított a személyiségére, jellemvonásaira,
amelyeket a fényképek csak sejtettek. Ugyanakkor ezek a beszélgetések árnyalták a fényképek alapján első pillantásra egyértelműnek tűnő következtetéseket.
Kónya Gyuláné Schéfer Teréznek nem voltak gyerekei, ezért személyes tárgyai, fényképalbuma, naplói, varrottasai és az ezekhez köthető, általa rajzolt írásos és vagdalásos minták rokonokhoz, testvéreihez és keresztlányához kerültek.
A személyéhez köthető történetek, emlékek főleg szakmai életéről és papnéként
betöltött szerepéről szólnak. Albumának feltárásához igen kevés a képek vizuális
elemzése, tartalmuk kibontása, hiszen Kónyáné nem is fényképezett – így a képeken nem kereshetjük az ő látásmódját. A rendező szerepét öltötte magára, a családjától kapott fotókat foglalta albumába, amelynek borítója egyedi, írásos kézimunkával készült (1. kép). Ez a típusú magatartás rokonságba állítható azzal a 19.
századi női művészettel, amely lényegében annyit tett lehetővé számukra, hogy
már kész tárgyakat alakítsanak át, helyezzenek át új kontextusba, így hozva létre egy új alkotást.3 A rajzokat, akvarelleket tartalmazó albumok összeállítása már
a fényképezés előtt is a női foglalkozások közé tartozott, és valamikor a 18. század végén alakult ki és terjedt el, angol és német területen. Mindez összefüggésben áll a romantikus világszemlélettel és a természet újfajta felfedezésével, amely
a szabadban készített rajzokon, vázlatokon keresztül ment végbe. A rajzok albumba gyűjtése pedig olyan önkifejezési forma lett, amely főként a közép- és felsőosztályokhoz tartozó hölgyekre volt jellemző (Higonnet 1992, 171). Már a korai,
19. századi példákban is olyan témák jelennek meg, amelyek ezek memoárjellegét erősítik, és a női élettapasztalathoz kötődnek: ilyenek a közvetlen környezet,
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a mindennapi élet jeleneteinek a megőrzése. Jellemző, hogy azok a terek jelennek
meg a képeken (ezek lehettek rajzok, akvarellek, de akár fényképek is), amelyek a
női szocializáció helyszínei voltak, ilyen a nappali és társalgó vagy a tornác és a
kert, azaz a félnyilvános terek (Higonnet 1992, 178).
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz albumát elemezve feltevődik a kérdés, hogy
ez a gyakorlat mennyire változott meg a 20. század első felére. Egy tanult, középosztályhoz tartozó nő miként állította össze saját albumát: a felvételek mennyire szólnak a közvetlen családjáról, és miként kap szerepet benne saját egyénisége, életútja?
Jelenetek az életútból
Schéfer Teréz 1885-ben Kolozsváron született, tanítóképzőt végzett, majd
a Református Kollégium első női tanítója lett (Nagy 1994, 33). Kónya Gyulával 1909-ben kötött házasságot, református lelkész férjével több éven keresztül
Kolozson éltek. 1921-ben Magyarvalkóra helyezték át, a két világháború közötti
időszakot pedig ebben a kis kalotaszegi faluban töltötték. Kónyáné munkássága
itt teljesedett ki: a háziipar ügyének lelkes előmozdítója lett, sokat tett a varrottasok készítésének felélénkítéséért, minőségi javulásáért. Életének valószínűleg legmozgalmasabb időszaka lehetett ez a bő két évtized, tőle származó írásos források viszont alig akadnak róla.
Schéfer Teréz fiatalkora, jegyességének időszaka 1908 és 1909 között vezetett naplójából tárható fel.4 Kolozsi éveiről elenyésző adataink vannak, fényképalbuma, valamint az önéletírásban és regényben megjelenő részletek, amelyek
személyiségét próbálják körülírni, főként a Valkón töltött időszakhoz kötődnek.
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Kónyáné a második világháború alatt szintén vezetett naplót, azonban ez lappang
– csupán néhány átírt részlet őrződött meg ebből a Kabay családnál.5
Kemény János Kakukkfiókák (1972) című önéletírásában a Schéfer családnak több tagja is megjelenik: az író kolozsvári iskolás évei alatt Schéfer Erzsébetnél, Teréz lánytestvérénél és családjánál lakott a Farkas utcában, így ismerte szüleiket, valamint a többi testvért is. Gerlóczy Márton 2017-ben megjelent Mikecs
Anna: Altató (2017) című regényét családi levelezések, naplók alapján állította
össze, amelynek alapját nagyanyjának, Jékely Mártának és dédanyjának, Schéfer
Idának, Teréz másik lánytestvérének emlékiratai képezik. Ezekben a (vissza)emlékezésekben Teréz alakja másodlagosan, érintőlegesen jelenik meg, de így is érdekes részletekkel kiegészítve jellemét, élettörténetét.
A fiatal Schéfer Teréz naplója
Marianne Hirsch tanulmányaiban jelenik meg az a gondolat, hogy a családon kívüli nézők is értelmezhetik mások privát képeit, saját, ismerős történeteiket kivetítve ezekre (Hirsch 2008). Így lesz a „rokoni” vagy azonosuló tekintet az, ami az emlékezetet „újramegtestesíti” (Hirsch 2008, 24). Kónya Gyuláné
Schéfer Teréz esetében ez az azonosuló tekintet a leírt emlékeken keresztül jöhet
létre, amelyek saját és mások elbeszélései. A visszaemlékezés, a regény így áthelyezi örökségét, és akár személyét is, a családi emlékezetből a tágabb, kulturális
emlékezet körébe.
A rendelkezésre álló egodokumentumok közül elsőként az eljegyzése időszakában írt naplóját emelném ki. Jelen tanulmány keretei nem teszik lehetővé ennek teljes körű bemutatását és elemzését. A napló alapján Schéfer Teréz olyan személyiségjegyeinek a kiemelésére törekszem, amelyekre a többi forrás is utal. Valamint azokra a részekre koncentrálok, amelyek kötődnek a fényképezéshez. Teréz
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nem fotózott, de gyűjtötte a fényképeket, így írásából valamennyire megismerhető lesz egy 20. század eleji kolozsvári nő viszonyulása is a képekhez.
A 145 oldalas napló első oldalán szereplő 7-es szám, valamint az első bejegyzés6 első mondata arra utal, hogy Schéfer Teréz már korábban is naplókat vezetett. Az 1908. január 17-től kezdődő bejegyzések, az akkor 23 éves fiatal lány érzelmi vívódásai, kérdései köré épülnek. Röviddel az eljegyzése előtti, majd az esküvőjéig tartó időszakot ölelik fel. Nem a mindennapi élethez tartozó események
leírását tartotta fontosnak, hanem a Kónya Gyulához kötődő történések megragadását, saját érzelmeinek megértését és értelmezését. A naplót odaadta elolvasásra Kónya Gyulának, az utolsó bejegyzést pedig ő is írta. Így a lezárása szimbolikus – lányságának a végét is jelöli –, mivel Teréz a Gyula írását csak házasságkötésük után olvasta el.
Az 1907–1908-as tanévben tanítónői állással rendelkező Teréz esküvői előkészületei miatt nem ment vissza a Református Kollégiumba. Tudatában volt,
hogy ez a lépés addigi függetlenségének elvesztését fogja jelenteni. Többször viszszatérő téma az ebből fakadó vívódása. A karrier, önmegvalósítás és a feleségszerep közötti ellentétek és összeegyeztethetetlenség kifejezése akár feminista gondolkodásnak is értelmezhető. Ugyanakkor előrevetíti tettvágyát, hogy hozzájáruljon környezete boldogulásához.
A naplóban megjelennek azok a részletek is, amelyek tipikus női foglalkozásokhoz köthetőek, ilyen a varrás, valamint a belső terek berendezése. Jövendőbeli házáról, a kolozsi parókiáról is többször írt: sokat varrt és hímzett, hozományával lakásukat szerette volt otthonossá tenni. A varrottasok gyakori elemei lehettek a Schéfer család házának, hiszen Kemény János is megemlékezik erről: Schéfer
Erzsike és Nagy Jenő otthonában „az asztal, a zongora, a dívány, a székek szebbnél szebb kalotaszegi varrottasokkal, párnákkal voltak földíszítve, de még az ab59
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lakok fölé, annak két szélére is jutottak népi díszítésű, súlyos, nyerssárga színű,
fehér pamuttal gazdagon kivarrt függönyök” (Kemény 1972, 123). Nem tudjuk,
hogy mindez Kolozson milyen lehetett,7 de az album képei szerint Teréz a későbbiekben így rendezte be magyarvalkói otthonát (2. kép). Az azonosuló tekintet által az 1930 körül készült felvételek kiegészülhetnek néhány információval: a varrottasok iránti érdeklődést családjától hozta Teréz, a kis kalotaszegi faluban pedig
lehetősége volt ezt kibontakoztatni. Erre utal Nagy Jenő is nagynénjéről írt cikkében, amelyben megemlíti, hogy Teréz édesanyja is kedvelte a varrottasokat, valamint házukat is ezekkel díszítették (Nagy 1994, 34). Két felvételen jelenik meg otthonuk belső tere. Az egyik képen Teréz és az akkor 3-4 év körüli Bálint Ágnes látható – egy ágyon ülnek, írásossal kivarrt terítők és párnák között. A másik fotón
Teréz ül az asztalnál, a feltáruló szobára pedig illik Kemény János leírása: varrottassal letakart asztal és fotel, az ablak fölött pedig szintén kalotaszegi kézimunka.
Elhivatottságát, valamint a már említett karrier és feleség szerep közötti feszültséget példázza az a naplóbejegyzése is, amelyben leírja, hogy miután megvarrta Kónya Gyula lelkészi palástját, magára vette (3. kép). Eljátszadozik a gondolattal, hogy szeretne „papnő” lenni, azonban tudja, hogy a hivatása más: papné
lesz, és megpróbálja a legjobban elvégezni munkáját.8
A napló néhány részlete a fényképhasználatra is utal. Teréz többször is megnézi a Gyula fényképét, beszél hozzá, próbál jelentéseket kiolvasni belőle: „Nézem fényképedet én édes, jó Gyulám, s olyan komolynak látnak. Mi bánt édes
szerelmem? Nem bízol bennem? Hiszen édes Gyulám, én minden erőmből, szívvel, lélekkel tied vagyok, tied akarok lenni. (...) Miért szomorú a Te fényképed, hiszen szerdán, csütörtökön olyan nagyon boldogok voltunk. Ez talán a reakció?”9
A (fény)kép átvitt értelemben való használata szintén megjelenik. Ilyenkor az emlékképek leírására használja: „Ezek a gondolatok megzavarják az elmúlt négy nap
boldog emlékeit. Pedig milyen szép volt. Az én kis szobám mennyi boldogságnak
volt tanúja. Lelkünkbe mennyi szép kép vésődött be. Vajon ki fogja-e onnan törölni valami az a képet, ahogyan mi vasárnap este a kemence előtt gesztenyét ettünk? Hát az el fog-e mosódni valamikor, ahogy hétfőn takarítottam a geszte-
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nyét s adtam az én kincsemnek? Nem, soha. Ezek a mi boldog emlékeink, amikre örömmel fogunk gondolni még akkor is mikor mi leszünk Kolozson »az öreg
papék«.”10
A napló és fényképek viszonyáról abban az 1909 januárjában írt bejegyzésében tesz említést, amelyet közösen írnak Gyulával: „Kérted, s Neked adom naplómat, azaz lelkemnek fényképét”.11 A fénykép ebben az értelemben a valóság
megjelenítője lesz, akárcsak a napló, amely meg- és bemutatja Terézt Gyulának.
Ugyanakkor az első pillantásra nem észrevehető, értelmezhető jelenségek feltárásának is a kulcsa – a kép – is megmutatja a pillanatot, ahogyan a napló is feltárja,
hogy mi történik Teréz lelkében.
A memoár és a családi album között – Kónya Gyuláné fényképalbuma
A fényképalbumok és naplók egyik közös pontjának tekinthető, hogy a legtöbb esetben nem egy egész életet, hanem csupán egy életszakaszt mutatnak be.
Mindkét műfaj a szóbeliségre épít, a személyes narratívát pedig a beszélgetésekre/párbeszédre jellemző interakciók is kiegészítik. Felépítésük az elmesélhetőség
alapján jön létre, tartalmuk pedig a mindennapitól a különlegesig mindent felölel
(Langford 2001, 66).
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz albuma a memoár és a családi album típusai
közé sorolható. Martha Langford szerint azok az albumok tartoznak a memoárkategóriába, amelyekben egyetlen egyén, vagyis az összeállító „hangja” a többi jelenség, történet fölé tud emelkedni (Langford 2001, 66). Ez megfigyelhető a családi albumoknál is, azonban ott erősebb a jelenléte azoknak a fényképeknek, amelyek a leszármazást, családi mondákat mutatják be és támasztják alá (Langford
2001, 95). Marilyn Motz 20. század elején élt amerikai nők albumát elemző cikkében a foltvarrással készített terítőkhöz (quilt) hasonlítja az albumokat – mindkettő elkészítéséhez több tárgy egymás mellé helyezése szükséges, amelyek majd
megadják az esztétikai és narratív egységét. A foltvarráshoz használt anyagok
gyakran a rokonok és barátok már nem használt ruháiból lettek összevarrva, az
albumokban őrzött képek pedig leggyakrabban szintén a családok tagjait ábrázolják. Az érzelmi kötődés valamint a tárgyak által felidézett emlékek jellemzőek mindkettőre (Motz 1989, 75). Az albumok készítése, valamint a terítők varrása akár meditatív (női) munkának is nevezhető, amelyen keresztül személyes történetek öröklődnek át.
Teréz albuma több direkt és indirekt beavatkozáson is átesett: az oldalakat
és a borítót zsinórral fogták össze, azonban valószínűleg a sok lapozás következtében ez szétesett, és a kezdeti sorrendet nem betartva fűzték újra. Minderre utal
az is, hogy vannak olyan oldalak, amelyek úgy tűnik, párban lettek megszerkesztve, de már nem egymás mellett találhatóak (4. kép). Ugyanakkor az egy időben,
esetleg ugyanazon a helyen készült képeket tartalmazó oldalak véletlenszerű sorrendben vannak.
Az albumban több helyen is kiszakítottak felvételeket, amelyek helyét már
csak a ragasztó nyoma mutatja. A képek mellett vagy alatt néhol feljegyzések olvashatóak, amelyeket testvére, Schéfer László írhatott.12 Ezeken kívül kis cetlik is
bekerültek az oldalak közé, amelyeken Kabay László személyeket és helyszíneket
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jelölt meg.13 Az összesen 330 változó méretű felvételt tartalmazó album különlegessége az írásos kézimunkával díszített borítója. A minta Kónya Gyuláné sajátja,
és szerepel az általa rajzolt gyűjteményben.14 A legkorábbi fényképek az 1900-as
évek elején készültek, a legkésőbbiek pedig a század közepén, az 1950-es években.
Az albumot minden valószínűség szerint a Valkón töltött évek alatt kezdték öszszeállítani, hiszen ekkortól foglalkozott Teréz kézimunkával és ebből az időszakból található a legtöbb kép is benne.
Annak ellenére, hogy a lapok eredeti sorrendje már nincs meg, fel lehet ismerni különböző szerkesztési, összeállítási rendszereket – visszatérő témákat,
ismétléseket, sorozatokat. A nők által összeállított albumok gyakori jellemzője,
hogy a családi kontextus felvázolásával indítanak: így lehetőségük volt az összeállítóknak megmutatni, hogy honnan érkeztek, valamint saját, személyes fejlődésükre is kitérhettek (Motz 1989, 63).
A legkorábbi képek Teréz és a lánytestvérei portréi, valamint néhány csoportkép, amely a Kolozsvár melletti Hója-erdőben, a Törökvágás körül készülhetett (5. kép). A Schéfer családnak volt itt egy kis háza, az 1800-as évek végén pedig itt töltötték a nyári hónapokat.15 Gerlóczy regényében is megjelenik a nyaraló és a kert, amely a Schéfer gyerekek számára a vakáció szabadságát, a találkozásokat, az együttlétet jelentette. Az albumban hat felvétel kötődik ehhez az emlékhez – ezek közül az egyik Teréz lánykori portréja, kettőn pedig a házuk és a kertjük jelenik meg, ezek ahhoz a félnyilvános helyszínhez kötődnek, amely a korai
albumokban is jellemző volt. A másik három csoportkép, melyek közül az egyik
díszes keretet is kapott, azonban ebből levágtak, hogy elférjen a többi felvétel mellett.
Teréz testvérei közül többen elkerültek Kolozsvárról, csak a már többször
emlegetett László és Erzsébet maradtak itt. Az 1900-as évek legelején történő események a következőket hozták: „Jékely Lajos, az enyedi Bethlen Kollégium fris62
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sen kinevezett tanára feleségül veszi Schéfer Idát. Schéfer Erzsébet a református
gimnázium komoly, fiatal, hatalmas termetű tanárához, Nagy Jenőhöz megy férjhez, akivel a kollégium tanári lakásába költözik. Legnagyobb fia, Schéfer Endre,
Bandi még a háború kitörése előtt kiment New Yorkba szerencsét próbálni, és ott,
úgy hírlik, jól boldogul. Schéfer Ernő, a középső, csontos, erős termetű, szőke, rózsaszín arcú, jó megjelenésű és kifogástalan modorú fiúvá nőtte ki magát. A jogi
egyetemre iratkozik be, de ezt megelőzőleg elvégzi a felső kereskedelmi akadémiát is. Schéfer László, a legkisebb, sötét gesztenyeszín hajú, meleg barna szemű,
erős fia [ti. Kerekes Teréziának] pedig orvosnövendék lesz” (Gerlóczy 2017, 208).
Az albumban csoportosítva jelennek meg a testvéreinek és azok családjának a fényképei. A 19. századi vizitkártyaalbumok portrégaléria-szerű kialakítása itt is felismerhető: Schéfer Bandi Amerikából küldött felvételei egymás mellett
vannak, ahogyan Schéfer Ernő, az első világháborúban, spanyolnáthában meghalt testvér két arcképe is. Róla Kemény Jánosnál olvashatunk jellemzést: vidám
és bohém természete volt, aki tehetségesen rajzolt, és több lapnak is készített grafi kákat (Kemény 1972, 125).
Schéfer László gyermekeiről készített képei ugyancsak külön egységet jelentenek (6. kép). Itt egy összegző típusú szerkesztésmóddal találkozunk: a kisgyerekkori fotók közé beragasztotta azokat a képeket is, amelyeken unokahúgai fiatal
lányként jelennek meg. Valószínűleg ezek az oldalak később, az 1940-es évek első
felében lehettek összeállítva. Az 5–10 év különbséggel készült fotók egymás mellé helyezése jelzi az idő múlását, valamint a lányok fejlődését, felnőtté válását is
mutatja. Unokahúgairól van a legtöbb fénykép, hiszen az amatőr fényképész apa,
Schéfer László, könnyen eljuttathatta ezeket nővérének.
A betegséget vagy a halált bemutató képek általában nem szoktak helyet kapni a családi albumban. Teréz viszont ezeknek a jeleneteknek is helyet adott. Négy
oldalon sírköveket, kopjafákat, temetési jelenetet ábrázoló fényképeket találunk.
Ezek közül pedig három fotó Kónya Gyula sírjáról készült, az egyiken a viseletet hordó Kónya Gyuláné is a sír mellett áll (7. kép). A második bécsi döntés után
Magyarvalkót nem csatolták vissza, román fennhatóság alatt maradt. Teréz naplótöredékéből kiderül, hogy milyen megpróbáltatásokon, megaláztatásokon mentek keresztül. Többször házkutatást tartottak náluk, elvették az állataikat, korlátozták őket szabad mozgásukban. Kónya Gyulát, aki ekkor már beteg volt, 1944
szeptemberében elvitték a katonák, Teréznek pedig ételt és pénzt kellett küldeni
ellátására. Október végén vitték haza – „Hazahozta a Mindenható Isten, kimerülten, lesoványodva, de élve (...) Szinte 500 km-t szekereztették, csakhogy haza ne
engedjék”16 –, írta Teréz. Férje nem is épült fel teljesen, következő évben meghalt.
Az azonosuló tekintet általi megértéshez újra Kemény János jellemzését
emelném ki: „Volt valami Trézsi néniben az egészséges falusi asszonyok vonzó józanságából. Érezni lehetett, hogy «nem a levegőben lóg», hanem biztosan áll a lábán. Ki hitte volna akkor, hogy idősebb korában súlyos betegség fogja leverni, s
hogy olyan sokat szenved majd!” (Kemény 1972, 127). A többi forrásban megjelenő jellemzéséből szintén hasonló karakter formálódik ki: erős hite volt, aki a földi
életre úgy tekintett, mint egy állomásra az öröklét előtt (Gerlóczy 2017, 243). Fiatalkorában írt naplójában ő is hasonlóan fogalmazott: „Pedig a halál olyan szép,
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olyan jó. Én szeretnék meghalni. Így ahogy az előbbi mondatot leírtam, úgy rémlett mintha ez olyan sápadt, vérszegény gondolkodás lenne. De a látszat csal. Én
nem azért szeretnék meghalni, hogy unom a világot, dehogy is (...), hiszen ez a világ gyönyörű, és benne élni boldogság, de a túlvilág fenséges, odajutni az ember
célja. Miért késlekedni, miért ragaszkodni e mulandó világhoz, mikor az öröklét vár reánk?”17
Teréz albumának memoárjellegét saját, személyes fejlődésének és életútjának bemutatása adja. Az album 26 olyan felvételt tartalmaz, amely varrottasokat
mutat be, vagy kiállításokon készült. A képek össz-számához viszonyítva ez kevésnek tűnhet, azonban olyan konkrét téma, amelyet egyből megjegyez a néző,
hiszen kitűnnek a portrék, csoportképek halmazából, megteremtik Teréz identitását (8. kép).
A háziipar, a népművészeti tárgyak, varrottasok első világháború előtti fellendülése és divatja megtorpant az 1920-as évekre. Magyarvalkóra való áthelyezésük után Kónya Gyuláné saját varrottas kompozíciók kialakításába kezdett:
összegyűjtött régi kézimunkákat, inspirálódott a festett kazettás mennyezetek
mintáiból, népi faragásokból (Nagy 1973, 2). Ezeket pedig olyan tárgyak díszítésére használta fel, amelyek a lakásbelsőt gazdagíthatták. A modern igényekhez
igazodva új hordozókat is keresett az írásos kézimunkának: táskákra, cipőkre,
kabátokra kerültek rá a különböző minták (Meaker 2018, 79). Az albumban két
műtermi felvétel is helyet kapott, amelyen Schéfer Erzsébet hasonló kabátban és
táskával pózol. A kiállításokon készült fényképek néhányán Teréz is megjelenik:
ezek azok a pillanatok, amelyek munka közben ábrázolják őt. Itt nem a lelkész feleségét látjuk – mint azokon a csoportképeken, amelyeken a kolozsi vagy valkói
hívek körében ül –, hanem a háziipar elkötelezettjét, a közössége érdekében dolgozó nőt. „A kicsi lánykákkal is elbíbelődik, azoknak is tűt, fonalat, vásznak ad a
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kezébe, hogy korán megszerettesse velük a szép, ősi kézimunkát, aztán a varrottasokat elhordja mindenfelé, még Budapesten is jár egy kiállításon. Üzletel velük,
hogy egy kis pénze gyűljön a leszegényedett kalotaszegi népnek, és ők se nyomorogjanak a papi lakásban” (Gerlóczy 2017, 242–243). Férje halálát követően Kónya Gyuláné visszaköltözött Kolozsvárra. Néhány évig még megpróbálta segíteni a falubeli nőket: vásznat és cérnát szerzett, igyekezett vevőket találni a kézimunkáknak. A kommunizmusban azonban mindez egyre nehezebbé és kivitelezhetetlenebbé vált. Később a református öregotthon ügyintézője, vezetője lett,
majd ágyhoz kötött betegségében hosszú évekig az intézet lakója, 1971. március
18-án halt meg.18 Albuma ezt az időszakot már nem jeleníti meg, sem a többi írásos forrás. A Valkón töltött évek munkásságának a kiteljesedését és egyben lezárását is jelentették. A második világháború alatt írt naplóját a következő gondolattal zárta: „Most bevégzem ezt a naplót, egy 60 éves asszony naplóját. Írtam,
mert azt gondoltam, hogy Zsoli [Jékely Zoltán] vagy Ágicám [Bálint Ágnes] egyszer érdeklődéssel fogja olvasni egy világból kizárt, minden szerető lélektől elszakított emberpár mindennapi gondjai és keservei között papírra tett élettörténetét,
s egy szeretetre vágyó öregasszony gondolatait. A jó Isten adja, hogy még megérjünk egy boldogabb jövőt, hol már nem rombolnak, rabolnak, ölnek és robbantanak, hanem egymást megértik és szeretik az emberek.”19 A napló soha nem jutott
el keresztlányához, a meglévő részleteket több mint 70 év elteltével olvashatta el.
Az önéletrajzban nem írható meg az egyén saját halála, ezért mindenki a
fi kcionális vég megkonstruálására kényszerül (Langford 2001, 70). Nincs ez másképp Kónya Gyuláné Schéfer Teréz esetében sem. Élete és munkássága szorosan
összefonódik, de ő csak addig látható, nyomon követhető, ameddig tenni, dolgozni tudott. Így lesz albumának is erős memoárjellege, a képei mögötti tartalom pedig mások által, a kulturális emlékezet segítségével lesz felfejthető.
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ÉLETUTAK ÉS PRIVÁT KÉPGYŰJTEMÉNYEK
Jegyzetek
1 Kónya Gyuláné Schéfer Teréz és férje örökbe fogadtak egy kislányt. Az
ő lánya Bálint Ágnes (1928), aki a magyarvalkói parókián nőtt fel, és nagyon
szoros kapcsolat fűzte Kónya Gyulánéhoz, akinek néhány tárgyát is megörökölte, többek között azokat a varrottasmintarajzokat, amelyeket Kónyáné a két
világháború közötti időszakban készített. A 91 éves Bálint Ágnes, aki tanítónő
volt, még ma is ezek alapján rajzolja az írásos mintákat. Kifejezném köszönetemet Kabay Katának és Sara Meakernek, akik segítenek Kónya Gyuláné Schéfer
Teréz megismerésében, életének feltárásban.
2 Az egodokumentumok kifejezéssel illetnek minden önéletrajzi jellegű
írást – naplókat, memoárokat, levelezéseket stb. A fogalom megalkotója Jacques
Presser történész volt.
3 Marilyn Motz ezek közé sorolja az emberi hajból készült dísztárgyakat, amelyek általában ékszerek voltak, és a dekoratív díszeket is (Motz 1989,
73).
4 A napló Jékely Berta tulajdonában van.
5 A részletek 6 gépelt oldal terjedelemben maradtak fenn, valószínűleg
egy családtag írhatta át ezeket, és a töredék az 1939 októberétől 1944 októberéig terjedő időszakot öleli fel.
6 „És ismét előttem van egy üres napló s én ismét hozzákezdek a beírásához.” (Schéfer Teréz naplója, kézirat, 2.)
7 Az albumban néhány csoportkép származik ebből az időszakból, ezeken pedig a parókia tornácán örökítették meg magukat.
8 Schéfer Teréz naplója, kézirat, 126–127.
9 Schéfer Teréz naplója, kézirat, 115.
10 Schéfer Teréz naplója, kézirat, 128.
11 Schéfer Teréz naplója, kézirat, 140.
12 Ugyanaz a kézírás jelenik meg itt, mint Schéfer László albumaiban.
13 Kabay László Schéfer László unokája. Bővebben róla: http://www.fi lmtett.ro/cikk/3097/beszelgetes-kabay-laszloval-amator-fi lmfelvetelek-orokosevel
(2018. 12. 30).
14 A mintagyűjtemény Bálint Ágnes tulajdonában van.
15 A Hója-erdő-széli telket és nyaralót később Schéfer László örökölte,
a két világháború közötti időszakban feleségével és két lányával töltötték itt a
nyarakat. Lévén elkötelezett fényképésze a családi eseményeknek, Schéfer László saját albumába is belefoglalta ezeket a képeket.
16 Kónya Gyuláné Schéfer Teréz háborús naplójának részlete, bejegyzés
dátuma: 1944. 10. 20.
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17 Schéfer Teréz naplója, kézirat, 118.
18 Bálint Ágnes szóbeli közlése (2018.12.10)
19 Kónya Gyuláné háborús naplójának részlete, bejegyzés dátuma: 1944.
10. 20.
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„A mi kis világunk”1 – a kisebbségi nőiség vizuális reprezentációja a
két világháború közötti erdélyi magyar keresztény sajtóban
BOKOR ZSUZSA
PhD, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója / PhD,
Nat. Minority Research Inst., Cluj-Napoca, researcher
E-mail: zsbokor@yahoo.com
Abstract (“Our Little World” – Visual Representation of Women in the Interwar Transylvania’s Catholic
Press)
This article analyses the visual materials of an interwar Hungarian monthly magazine, the Harangszó (Bell Gong) that
addressed mainly the catholic Hungarian women with peasant background. Piecing together photographs and related
narratives of this women’s magazine, the article oﬀers a short insight into the interwar social history and identity constructions
of the Transylvanian Hungarian minority. My aim is to identify diﬀerent types of visual representations of the contemporary
women, highlighting two major directions of these representations in relation to identity formation. On the one hand this
weekly supported the community level identity processes characteristic to the interwar period; on the other hand the same
visual materials contested some core aspects this process.
Keywords Hungarian minority; women; women’s associations; interwar period; photographs; gender; ethnicity

Rezumat („Mica noastră lume” – Reprezentarea vizuală a femeii în presa catolică maghiară din
Transilvania interbelică)
Articolul analizează materialele vizuale ale unei reviste lunare maghiare interbelice, Harangszó (Sunet de clopot), adresate
în principal femeilor catolice maghiare de la ţară. Studiul analizează fotograﬁile și naraţiunile conexe ale acestei reviste, și își
propune să arunce o scurtă privire asupra istoriei sociale interbelice și asupra proceselor identitare ale minorităţii maghiare
transilvănene. Scopul studiului este de a identiﬁca modurile de reprezentări vizuale ale femeilor interbelice, subliniind două
direcţii majore ale acesteia. Pe de o parte, este vorba despre modul în care această revistă a susţinut procesele identitare ale
comunităţii maghiare, pe de altă parte, analiza fotograﬁilor ne oferă și o altă cale a interpretării, arătând modul în care – prin
fotograﬁi – se pot surprinde și contesta diferitele mecanisme de producere a inegalităţii.
Cuvinte cheie minoritatea maghiară, perioada interbelică, femei, asociaţii de femei, fotograﬁi, gen, etnicitate

Az utóbbi években zajló kutatásaimban a két világháború közötti erdélyi
magyar nőszervezetekre fókuszáltam, és azt vizsgáltam, hogy miként teremtődik meg a kisebbségi nőiség új kategóriája ebben az időszakban, a nő miként válik szimbólumává a háború utáni regionális és etnikai identitáskonstrukcióknak.2
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Az alábbiakban arra mutatok rá, hogy ebben az identitáskonstruálási folyamatban miként reprezentálódik a két világháború közötti falusi nő alakja a korabeli női sajtó vizuális ábrázolásmódjában. Erre a Harangszó – majd a későbbi
Vasárnapi Harangszó (1935–1943) címet viselő, a falusi nőket megcélzó katolikus
folyóiratban található fényképek egymás mellé helyezésével, összeolvasásával teszek kísérletet.
Mi történik, ha törés, diszkontinuitás jön létre a kultúra folyamatosnak vélt
áramlatában, hogyan zárhatók be az etnikai közösség kapui egy háború utáni
tranzitállapotban? A két világháború közötti, nők által is irányított kisebbségi
mozgalmakról elmondható, hogy ebben az időszakban intenzív identitáskonstrukciós munka, a határok kijelölése és a határokon belül az identitás kulturális,
vallási, nyelvi elemeinek tudatosítása zajlott (a határ kifejezést barth-i értelemben használom, erről részletesen lásd Barth 1969, 1996; Vermeulen–Govers 1994).
A kulturális, nyelvi, vallásos és nem utolsósorban földrajzi határok nyomatékos
megrajzolása egyfajta bezárásként is olvasható, a Harangszó – és általában a nőket
megcélzó erdélyi szociális mozgalmak – kontextusában ez a bezárás azonban integrációs mechanizmusként is működött, a bezárás egyben beemelés is volt, olyan
társadalmi osztályok és csoportok váltak fontossá, kiemeltté ebben az integrációs
folyamatban, amelyek korábban kevesebb figyelmet érdemeltek, ilyenek a mi esetünkben a magyar etnikumú falusi nők.
A tanulmány tehát azt vizsgálja, hogy ebben az erőteljes identitásépítő folyamatban milyen reprezentációs tendenciákat ismerhetünk fel egy falusi nőket megcélzó folyóirat hasábjain, mit vállalt fel ez a lap ebben az identifikációs
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munkában, és ugyanakkor
azt is, hogy mit kezdett azzal a mesternarratívával,
amely létrehozta és rögzítette a társadalmi osztályok közötti politikai egyenlőtlenségeket. A fénykép is
egy ilyen mesternarratíva
(Wexler 2000, 60), amely a
kultúra felelősévé tette, illetve a nemzet biológiai tisztaságáért felelősnek kiáltotta ki a nőt. Kérdés, hogy
egy női folyóirat – miközben
maga is rákapcsolódott erre
a mesternarratívára – milyen eszközökkel tudott leszámolni azokkal az előítéletekkel, amelyek ezt a társadalmi réteget béklyóban tartották, például a cselédlány
mint prostituáltjelölt; a cselédlány mint asszimiláns; a
falusi lány, akit cicomázási
hajlama kergeti az erkölcsi romlásba típusú rögzült képekkel (vö. Bokor 2013), és
hogyan volt képes mobilizálni a falusi nőt. Ennek a kétdimenziós reprezentációnak (Hirsch 1999, XIV) a megértéséhez szükséges, hogy közel menjünk azokhoz
a tartalmakhoz, amelyek a Harangszóban láttak napvilágot.
A tanulmányt a kontextus ismertetésével indítanám, azokat a nőtörténeti, kisebbségtörténeti, kultúrtörténeti szálakat vizsgálnám, amelyekből kibontható és értelmezhető a folyóirat, és amelyek ismeretének birtokában a lap vizuális anyaga értelmet nyer. A nők 1919 utáni szerepvállalásaira, a szociális munka, ezenbelül is kifejezetten a katolikus női elit szociális tevékenységére mutatnék rá, hogy érthetővé váljon a Harangszót létrehozó és működtető szerkesztői szándék. A tanulmány második felében a folyóirat témaköreit és a témakörökhöz kapcsolódó fényképanyagot vizsgálom. A fotózási gyakorlat és a készítés mögötti szándék, a kép közösségi használatának és mediatizálásának együttes vizsgálata különféle jelentéseit bontják ki a folyóiratban található fényképeknek. Hogyan kerülnek privát képek egy folyóiratba, és milyen szerepük van? Hogyan történik meg egy láthatatlan társadalmi csoport láthatóvá tétele, a vizuális
empowermentje ebben a havilapban? Ezek a kérdések mozgatják alapvetően a Harangszó körüli elemzésemet.
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Nők az erdélyi társadalomszervezésben
Az első világháborút követő átmeneti, ha úgy tetszik kómás
állapotból feleszmélve, az 1920-as
évek közepén az erdélyi magyar
elit megpróbálta megszervezni a
magyar közösségeket, és ez nemcsak politikai, hanem önálló kulturális, vallásos, szociális, egészségügyi intézményháló kiépítését
is jelentette.
Ebben a társadalomregenerációs folyamatban fontos szerepet
kaptak a nők is. 1925 őszén megalakult a Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkársága
(RMKNKT), a magyar nőegyesületek ernyőszervezete, amely a kis
létszámú, többnyire vallásos alapokon szerveződő nőegyleteket
tömörítette, így azok könnyebben
mozgósíthatókká váltak közös célok érdekében. A politikai porondon újszerű szerepeket kaptak, hiszen az RMKNKT folyamatosan együtt működött az Országos Magyar Párttal, és a Román Nők Nemzeti Tanácsával (Consiliul
Național al Femeilor Române), valamint a többi kisebbségi nőszervezetekkel is.3
Bár a külső intézményes kapcsolataik nem voltak annyira gyümölcsözőek, ahogyan ők azt megálmodták, ennek az intézményesülésnek abban is nagy szerepe
volt, hogy létrejöhetett egy politikailag aktív női réteg, amely a női problémákat
a közbeszéd szintjére emelhette, ugyanakkor a női vezetők túlléphettek a klaszszikus patronázsakciós szerepeiken. Tagdíjakból, adományokból és az egyházi támogatásokból tartották fenn magukat, ilyen értelemben ez a női kultúra folytatta a századfordulós hagyományt: a különféle felekezetek mindennapi nőmissziója továbbra is a plébániákon, a papi lakok közelében zajlott, és legtöbbször nem
nőtte ki az örökölt köntöst, amelyet rávarrtak az előző századok: a színielőadások szervezését, dalárdákban való éneklést és kézimunkázást vagy jótékony bálok
szervezését. Ami újdonság volt 19. századi vagy századfordulós szerepükhöz képest, hogy a diskurzusok szintjén a nő aktív társadalmi szereplővé vált, illetve egy
új nemzetépítési/identitásépítési folyamat fontos kellékévé lépett elő.
A nőegyesületek mindegyike interiorizálta a RMKNKT céljait, és általánosságban véve azokat a problémákat kapták szárnyukra, amelyeket Európa-szerte a
nőket megcélzó szociális programok képviseltek, így a csecsemővédelem, a lánynevelés, lányvédelem, a háziipar fellendítése elsődleges helyet kapott ezek munkásságában. Ebben a munkában az erdélyi felekezetek mindegyike nagy igyekezettel vett részt.
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Női szociális munka
Az elemzés tárgyát képező Harangszó a Szociális Testvérek Társasága4 és az
általuk létrehozott Katolikus Nőszövetség által indított folyóirat volt, az alábbiakban tehát a folyóirat keletkezési kontextusára és ennek az egyházi rendnek a munkásságára térnék ki röviden. A szociális testvérek azok, akik 1926-ban a katolikus nőszervezetek (oltáregyletek, leányközösségek) összefogására buzdítottak,
és 1926. augusztus 1-jén megalakították a kezdetben Aradon, majd Kolozsváron
működő Erdélyi Katolikus Nőszövetséget.5 A nőszövetség szociális szakosztályának feladatait ők látták el, és ez rendkívül sokrétű munkát jelentett: „1. a szociális,
vallás-erkölcsi, kulturális, politikai, gazdasági, nőmozgalmi, 2. a karitatív munka”6 tanulmányozását és végzését, tehát a kisebbségi élet minden területét megcélozta, és el is várta tagjaitól, hogy átlássák ezeket a folyamatokat, illetve aktívan
részt vegyenek azokban.
A forrásokat elemezve, jól látszik, hogy a harmincas években egy jól szervezett katolikus női szociális hálózat kiépítése folyt. A testvérek szociális elhivatottsága és a társadalmi élet majd minden területén való jelenléte a keresztényszocializmus eszméjébe illeszkedett, amely a szociális feladatokra fókuszált, és egyre nagyobb számú világit vont be az egyházi munkába (vö. Gergely 2007; Izsák
2015). A szociális testvérek így határozták meg hivatásukat:
„… legsajátosabb és úttörő feladatának a Társaság azt tekinti, hogy
a közélet porondjára állítson olyan szellemi munkásokat, akiknek hivatásbeli feladata, hogy katolikus közérdekeket, a család, nő és gyermek ideiglenes és örök boldogulásának érdekét képviselje, és azokért
ugyanolyan modern eszközökkel és azon centrumokban szálljon síkra,
amilyen modern eszközökkel és amely centrumokban a világi hatalom
birtokosai fejtik ki működésüket, döntően hatva milliónyi embertömegekre és jövő századokra.”7
Az európai példák (Sharp–Stibbe, 2011) és Slachta Margit erős vezető személyisége meghatározták az erdélyi katolikus női szervezkedéseket is. Az erdélyi testvérek munkája számos ponton mégis eltérő jellemzőkkel bírt, ez az eltérés
pedig épp az újonnan alakult kisebbségi helyzetből adódott: aktívan részt vettek
a regionális közösségszervezésben, amely az állami programokkal párhuzamosan zajlott (talán szándékosan nem mondanám, hogy alatt, mert nagyon ritkán
mégiscsak összeértek az útjaik a román állam által finanszírozott projektekkel),
és amelynek lényegi célkitűzése egy állami támogatás híján is működőképes szociálpolitika kiépítése volt.
Vallásos női elit képzése. A Katolikus Nőszövetség az 1920–1930-as években átlag évi 30 leányklubot működtetett, 1925-től pedig ezeknek a kluboknak több mint 800 tagjuk lett.8 Ezek többsége városi környezetben létesült, a leányklubokkal a Nőszövetség célja egy urbánus, keresztény értékrendű, szociális szférában tevékeny női katolikus elit kiképzése volt. Ezekben a klubokban a
patronázsakcióra való nevelésen kívül rendszeres képzés folyt, a képzés során teológiai, művészeti, irodalmi, egészségügyi és háztartási alapismereteket sajátíthat73
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tak el. A Nőszövetség hivatalos lapja, A Nap (1922–1944) rendszeresen
megmutatta a női vezetőket és városi
klubokat, így az olvasó hónapról hónapra betekintést nyerhetett a katolikus női klubok rekrutációs gyakorlatába és működésébe.
A falusi asszonyok és lányok csoportokba szervezése. A szociális testvérek a vallásos női elitképzés mellett
nagy hangsúlyt fektettek a vidéki, falusi társadalom nőinek felkarolására, életútjuk végigkövetésére. A tevékenység több szinten is zajlott: individuális szinten (az egyéni életút és
körülmények feltárása révén), csoportmunka révén (lokális leányegyesületek és városi női körök szervezése által), valamint közösségi munkával9. Ezek egyrészt preventív jellegű aktivitást feltételeztek, a falusi női
csoportok kiépítését, de beavatkozásos jellegű tevékenységeket is, problémamegoldásokat (pl. az állásközvetítő hivatalokban), valamint folyamatos forrásgyűjtést.
Leányvédelem. A Katolikus Nőszövetség egyik kiemelt tevékenysége a leányvédelem volt, és különösen a falusi lányok jelentették ezeknek a programoknak a
célpontját, ebből a rétegből pedig a legtöbb figyelem a városokban dolgozó nőkre
irányult. A lányvédelem Európa-szerte kiemelt pontja volt a szociális politikáknak. A gyermek- és leánykereskedelem céljából, illetve a prostitúció megelőzésére
számtalan program született10, és Románia is csatlakozott ezekhez, a román szociális politika (nyelv- és helyismeret híján) azonban nem tudott hatékonyan fókuszálni az erdélyi problémákra.
Állami támogatottságot nélkülözve, a szociális munkában részt vállaló női
vezetők a munka szervezését alulról képzelték el. A katolikus nővezetők azon dolgoztak, hogy egyrészt otthon tartsák számon a lányokat, ezt a feladatot a helyi
lányközösségek vezetői látták el, másrészt a nagyvárosokban működő női szervezetek az idevándoroltakat tartották kontroll alatt: a Márta-, Katalin- és Zita-körök folyamatosan kínáltak programokat, tanfolyamokat számukra. A falusi lányok számára létrehozott egyletek, a szállást is nyújtó cselédotthonok (Temesváron11, Brassóban, illetve Bukarestben) és a munkaközvetítő irodák olyan nagyvárosi intézmények voltak, amelyek a pálya kezdetén a nagyvárosban való elhelyezkedést, berendezkedést segítették, az ottlét alatt pedig közösséget jelentettek a fi74
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atal nők számára. Ezeken a helyeken a nők a szociális testvérek teljes körű támogatására voltak utalva, ugyanakkor a többi hasonló
helyzetben lévő lánnyal való napokig tartó együttélés sajátos női
közösségek kialakítását jelentette.
A RMKNKT 1929. november 10–12. között zajló konferenciáján minden felekezet vállalta,
hogy beindítja a cselédmissziós tevékenységét12 és a regáti misszióját, így az 1930-as évek közepétől
a református és az unitárius egyház belmissziós programjának is
részét képezte a cselédmisszió.
A szociális testvérek egyik
leglátványosabb tevékenysége a
vasúti missziós munka volt. Erdélyben – Kolozsváron, Brassóban és Temesváron – már működött vasúti misszió, 1930-tól pedig a szociális testvérek engedélyt
kaptak, hogy Bukarestben13 is kézbe vegyék a magyar szolgálók és
cselédlányok ügyét, vasúti misszióval, munkaközvetítő iroda és leányotthon működtetésével bízták meg őket.14 A bukaresti Északi pályaudvaron állomásozó testvérek pályaudvari missziója azt jelentette, hogy a vonatok érkezésekor a magányosan utazó lányoknak segítettek az eligazodásban: kikérdezték őket utazásuk
céljáról, állásaikról és szálláshelyeikről szereztek tudomást, szükség esetén a 14
ágyas leányotthonba kísérték őket, a Petre Poni 3. szám alá, illetve munkaközvetítést vállaltak számukra. Ugyanitt működtették a Szent József-varrodát is, amely
kiegészítő keresletet jelentett az ideiglenesen bent lakóknak (vö. Árvay 1998, 97).
Az erdélyi magyar (és kiemelten a székely) leányok Regátba való vándorlása kiemelt helyet kapott a korabeli diskurzusokban, és nem csupán a leánykereskedelem veszélye miatt vált politizálttá. Nem is csupán erkölcsi hanyatlást és
a paraszti, női értékrend megbomlását látták benne, hanem hangsúlyosan etnikai vonzata is volt: a hosszabb ideig román földön való tartózkodás a magyarság biopolitikai erejének hanyatlását, a vegyes házasságokat, az asszimilálódást,
a végleges kinnmaradást is asszociálta. Sokszor ezekre a nőkre mint áldozatokra
tekintettek, mint akik ki vannak szolgáltatva – etnicitásuk, másságuk révén – az
idegen világ kénye-kedvének, és ennélfogva gyakran az erőszaknak is.
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A viselet szociális és kulturális dimenziói
A város felé történő tömeges női munkaerő-migráció, az értékrend változása, a társadalmi változás, a demográfiai változások fölötti aggodalom egyik metaforája a viselet lett. A ruha, a viselet egy igen gyakran használt toposszá válik ebben az időszakban, a népviselet többféle jelentést hordozhat: az etnikai identitás
alapeleme, a női munkaerőpiac terméke, az erkölcsösség bizonyítéka, a vallásos
összetartozás jelképe és az otthonmaradás mintája egyaránt.
A népviselet a szociális testvérek munkáiban elsősorban egy eszköz volt: a
háziipar fellendítésével, a helyi értékek felkarolásával és propagálásával a lokális munkaerőpiacot próbálták helyben tartani és a női migrációt megállítani, a
cél egy önfenntartó, (lelkileg és fizikailag) egészséges közösséget teremtése volt.
Ez a szociális akció ugyanakkor szervesen illeszkedett a népművészetet felkaroló elit mozgalmába is, amely a népviselet készítését és viselését lokális szinten
tartotta megőrzésre méltónak, és a viseletet értékhordozónak minősítette. A viselet kettős értelmezési módja és kettős identifi kációs szerepe szépen artikulálódik ebben a két világháború közötti közösségépítésben: a népviselet egyrészt
rétegspecifi kus, és a falusi parasztok identifikációját szolgálja, másrészt az etnikai
határjelölés eszköze, az erdélyi magyarság szimbóluma. Míg a szociális testvérek
viseletet propagáló munkája elsősorban a falusi asszonyok és lányok védelmét célozta meg (és a nőt helyezte a munka középpontjába, kevésbé a viseletet), a női elit
egy másik része – rákapcsolódva a korabeli magyar művelődésszervezők (Domokos Pál Péter, Vámszer Géza stb.) irányította kultúraszervező tendenciákra – egy
folklorizmusfolyamat részévé tette a viseletet (itt a ruhát téve főszereplővé, kevésbé az azt viselő személyt): mindezt látjuk a háziipari központ létesítésével, a
háziipari kiállításokkal, a szőttesbálokkal, a szőttesek értékesítésével kapcsolatos
76
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munkájukban. A viselet kapcsán kialakult többértelmű jelentésnek kiváló példája
volt az 1931–1933 között Csíkszeredában megrendezett Ezer székely leány napja.
Harangszó – a személyes történetek albuma
A két világháború közötti közép-kelet-európai újságírás egyik legkülönlegesebb női újságjának mondható a Harangszó című, 1935-ben induló havi női
magazin. Célcsoportja világos volt, hiszen fejlécében ott állt, hogy falusi asszonyok és lányok lapja. Bár nem jelölte címlapon, de tartalmából mindenki tudta,
hogy a katolikus nőket célozta meg, főszerkesztője Zakariás Flóra, majd Szim Lídia szociális testvérek voltak. A cikkek zöme a falusi leánycsoportok, valamint a
városi lánykörök tevékenységéről adott hírt, értelemszerűen a szociális testvérek
által vezetett katolikus lányvédelem munkájának nyomatékosításában játszott ige
nagy szerepet. További tartalmakat jelentettek az egyházi híreken kívül az imádságok, fohászok, versek, valamint a népegészségügyi kérdések közül a a család és
a gyermekek egészségvédelme. Már az első számban jelezték, hogy interaktív felületként képzelik el: nemcsak előfizetők gyűjtésére vártak önkénteseket, hanem a
tartalom (egyesületi hírek) és a vizuális anyag (fotók) közös szerkesztésére is buzdítottak. Egy olyan falusi lap, amely a nőegyesületek munkásságáról és a falusi női
életvilágokról számol be, miközben az olvasóit és az ő tapasztalataikat állítja középpontba – igazi újdonságnak számított.
Képiségében, stílusában és tartalmában is újdonságot jelentett ez a többi magyar nyelvű, felekezeti női magazinok világában. A katolikus A Nap, az Unitárius Közlöny női melléklete, a Nők Világa, illetve a Református Család, valamint a
Református Ifjúság többnyire a női elitet szólaltatta meg, és a nőszervezetek te77
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vékenységéről számolt be, a nők vizuális reprezentációja is alulmaradt a szöveges tartalomhoz képest, képanyaga erősen szelektált volt, és csak a női vezetőket
mutatta meg. Ugyanígy a katolikus A Nap is, amely a Katolikus Nőszövetség szócsöve volt, hangvételében, képiségében, témaválasztásában is teljes eltérést mutat
a Harangszótól.
Ez a kisebbségi női reprezentáció újdonság volt a kisebbségi sajtóban is, az
erdélyi magyar női sajtó ugyanis a felső középosztály, a polgárság hangszórója
volt, a Temesváron szerkesztett A modern nő, és az Asszonyok, lányok, a Kolozsváron szerkesztett Femina magazin a divatról, frizurákról, a polgárságot érdeklő trendekről szólt. A más folyóiratok és lapok (például a Magyar Nép) női mellékletei foglalkoztak ugyan falusi női témákkal, különösen a gyereknevelés, háztáji gazdaság, egészség témakörökben, de ezek a cikkek ismeretterjesztő jellegüknél fogva leggyakabban személytelen hangnemben íródtak. A hasonló tematikájú, Déván szerkesztett román nyelvű Femeia Satelor számait átlapozva, elmondható, hogy ez a lap nemcsak hogy a képanyagot teljes mértékben nélkülözte, de
szinte egyáltalán nem szólaltatta meg a falusi asszonyokat, sokkal inkább azok
kulturális nevelését tűzte ki célul, tehát egy kultúrpropaganda eszköze volt.
A Harangszó különlegessége, úgy vélem, tematikáján kívül fotóanyagában,
az albumszerűségében is rejlik: a lap majd minden száma számtalan csoportképet
és egyéni fotót tartalmaz a falusi nőkről és női csoportokról, a hasonló arcok, személyleírások és életutak egy közös szociális biográfia (Handelman 1977) és egy
sajátos női identitás kidolgozásán fáradoznak.
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Monokróm történetek
A fotóanyagot tekintve többtípusú fotográfiával találkozunk, profi fényképészek alkotásaival és műtermi sorozatképekkel egyaránt. A professzionális fotósok
alkotásai, az udvarhelyi Kováts István (1881–1942), a csíkszeredai Andory Aladics
Zoltán (1899–1990) művészfotói az idealizált paraszti világot felmutató megkom-
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ponált fényképek, amelyek falusi tájképeket, távoli templomtornyot, székely utcarészletet ábrázolnak, a falun
élők idealizált alakjaival: mosolygó,
munkás, tetőtől talpig ünnepi viseletbe öltözött parasztokat, szénaboglya előtt táncoló fiatal párt mutatnak
meg (Aladics fényképeiről lásd részletesen Kedves Anett írását ebben a lapszámban).
A fényképek legterjedelmesebb
csoportját a privát képek jelentik: a
csoportképek, az egyéni műtermi fotók, a hétköznapi életet ábrázoló zsánerképek és az esküvői fényképek.
A csoportképekhez (falusi leányegyesületek, illetve a városi cselédkörök tagjairól készült képekhez) minden esetben részletes leírásokat találunk. Ezek a fényképek a nőiközösség-építés fontosságát legitimálják, a
kép üzenete nyilván mindig az, hogy
a közösség tagjának lenni jó, ez védelmet és biztonságod ad. Itt a képen lévők névtelenek, a fontos adat az, hogy
melyik falu vagy város lányközösségét kapták lencsevégre. A képen résztvevők modellértékűek, egyrészt választásuk, értékrendjük révén (közösségi élet, keresztény értékrend választása miatt),
másrészt viseletük révén. A kép készítői gondoskodtak arról, hogy a lányok többsége faluja viseletében legyen öltözve, a kivetkőzött lányokat rendszerint hátsó
sorba állították ezeken a csoportképeken. Az otthoni leánykörök és a városi Márta-körök csoportképein éppen az öltözködésben megmutatkozó leheletnyi finom
eltérés az, amely a kíváncsi képnézegető számára megmutatja azt az utat, amelyet
a paraszti társadalom női bejártak: az öltözet az otthoni leánykörök csoportképein egyforma, egyszínű, változatlan, mintha a nyakig begombolt, feszes mellényű
népviselet gondosan be is csomagolná a női testet, megvédve a kor divathullámaitól, különösen az igen népszerű flapper-fashion-től. A városi környezetben élők
csoportképe már többféle árnyalatot mutat, változatosabb, mint az otthoni leányköri képek, a népviseletbe öltözöttek mellett megjelennek a polgári ruhába öltözött, rövid hajú nők is. Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy ez a „polgári” viselet szegényesebb volt, egyszerű köntöst, vizitkát jelentett, és sokkal visszafogottabb volt, mint amit például a katolikus városi leányklubok, az elit ruházatánál
megfigyelhetünk A Napban.
A következő privátkép-kategória az egyéni/barátnős fotók. Itt a
csoportidentifi kációt az egyéni narrratívák egészítik ki, (a képen látható szemé79
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lyek nevét, a cselédkedés helyét, illetve a leánycsoport nevét egyaránt
közli a képaláírás), a közelről láttatott portrék annyira személyessé teszik a történeteket, mintha egy
sztármagazint forgatnánk, csakhogy ez a bizarr arcképcsarnok nem
fi lmcsillagok és fotómodellek egyéni fotóinak kollázsa, hanem falusi
nőkéi. Nem magabiztos dívák, hanem kétkedő, komor tekintetek néznek vissza ránk, és ezeken az arcokon csak ritkán oldódik fel a komorság egy félmosoly erejéig. Ez már
erősebb zoom, mint a csoportképé,
direktebb közelítés az egyéni szféra
felé: az egyéni tapasztalat, a cselédélet így válik megnézhetővé mások
által is. A képek mindegyike beállított, monokróm műtermi fotók és
egy igen bevált paraszti képhasználatra alapoznak, a családtagok számára idegenben készített fotózás hagyományára. A képek a folyóirat hasábjain is ezt az alapvető üzenetfunkciót hordozzák (a „jól vagyok, és gondolok
rátok” üzenetet) – de az üzenet címzetti köre ezúttal kiszélesedik, és a kép nemcsak az otthon maradt családtagok, hanem minden olvasó számára láthatóvá válik. A barátnős képek szereplői a csoportképeken résztvevőkhöz képest affektívebbek, rendszerint felsejlik egy gesztus, amely jelzi a fényképen résztvevők közötti kötődést (egymás vállára teszik kezüket, fogják egymás kezét). Ez tipikusan egy olyan cselédkép, amely gyökeresen ellentmond a korabeli általános cselédreprezentációnak, amely szerint a városba érkező lány megszakítja kapcsolatait a falubeliekkel és új – városi – mintákat, frivol, kihívó külsőt választ magának.
A zsánerképek, munkafotók. A hétköznapokat ábrázoló laza szerkezetű, a
műtermi merevséget nélkülöző fényképek sorozata stílusában eltér a beállított fotókétól, ezeken munka, játék, szórakozás közben láthatjuk a lánykörökhöz tartozókat. A képek az egyéni és barátnős képeknél is intimebb jeleneteket villantanak
meg. Erőteljes érzelmeket közvetítenek, és nem véletlenszerűen rendszerint hoszszabb tartalom is kötődik hozzájuk: beteg barátnőjét ápoló nő, édesanyja után
szomorkodó kislány, nevető szövő- és mosólányok történeteibe avatnak be ezek
a fotók. Többségük a szociális testvérek működtette cselédotthonokba, illetve az
általuk szervezett (gazdasági, háztartási) tanfolyamokon résztvevők munkájába
nyújtanak bepillantást, közelebb hozva ezáltal az olvasó számára a szociális munkát és a női közösségi életet. A képekhez kapcsolt emotív tartalmak a nőközösségek traumafeloldó szerepét emelik ki, együtt nevetni, együtt dolgozni, együtt ját80
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szani látjuk őket. (Harangszó, 1937. május, 5. sz., 4. old. Fotó a Petre Poni udvarán
játszó lányokról. Szabadabb szerkesztésű zsánerkép, székely ruhás lányok labdáznak a nővérekkel.) Fontos észrevennünk azonban, hogy ezek a képek nem csak a
szociális testvérek munkájának legitimitását célozták meg, és nem csupán a nőközösségi élet promoválását szolgálták. A képekhez kapcsolt tartalmak nem idealizálták az idegenben létet, de nem is értéktelenítették azt, hanem értelmet adtak
annak, és védték a történetek alanyait. A képek tehát kifelé azokat a társadalmi
sztereotípiákat igyekeztek leépíteni, amelyek a városban dolgozó falusi lányokkal
kapcsolatosan éltek, és amely előítéletek nemegyszer megnehezítették ezen nők
sorsát, különösen a falusi közösségbe való reintegrációjukat.
A munkát megjelenítő képeken a munkának különösen fontos szerepe van,
az ideális munkát villantják fel az olvasónak (a háziipari foglalkozásokat, a kertészkedést, a gyermeknevelést stb.), olyan foglalkoztatási szektorokat, amelyek
hosszú távon megélhetést biztosító jövedelemforrást jelentettek, amelyekben kevés volt az esélye a prostitúcióközeli szakmákkal való érintkezésnek, és amelyek
otthoni környezetben gyakorolhatók voltak, tehát amelyek véget vethettek az időszakos munkavállalásnak és az asszimiláció esélyét csökkenthették. A munka tehát nemcsak eszköz, hanem cél is volt: is a női energia – szexuális energia – és
munka repressziója, helyben tartása helyi munkafolyamatokba való becsatornázását jelenti.
Az esküvői fotókat a leánykörök tagjai maguk küldték be a szerkesztőségnek.
Míg az esküvői kép szerepe egy közösségben az ünnepélyessé és halhatatlanná tétel, (Bourdieu 1990. 19), itt, a Harangszó szerkesztői továbbgondolták a képnek ezt
a funkcióját, és az intimitás-ünnepélyesség, halhatatlanság publikus jelleget kapott. A képaláírás a korábbi fotótípusokhoz hasonlóan része az identifi kációnak,
ezúttal megjelenik a férj neve és esetenként társadalmi státusa is. Az esküvői fényképek többségén polgári öltözékben (fehér menyasszonyi ruhában) jelennek meg
az alanyok, de erre semmiféle utalás nem történik, mintha a viseletből való alkalomszerű – egy esküvő erejéig tartó – kivetkőzést ez a közösség megengedné – ez
a Harangszóban a viselettémának a szociális és erkölcsi funkcióit erősíti meg, a
házas asszony biztonságosan kivetkőzhet, hiszen a házasságkötés egy olyan kontroll, amelyben már aligha van szükség a viselet nyújtotta kontrollra. A hófehér,
fátylas menyasszonyi ruha nyilván az erdélyi falu modernizációs tendenciáinak
egyik jól látható vizuális nyoma is, ugyanis a menyasszonyok esküvőjükön egy81

ME.dok • 2019/1

re ritkábban vették már fel falujuk menyasszonyi viseletét (lásd ehhez részletesen
Gazda 1998). Az esküvői fotók ezen sorozata a Harangszóban jól bevált társadalmi szokások, az ismétlődés biztonságát sugallják, és a házasságkötést mint modellt állítják a hajadonok elé (a fotók efféle revitalizációs-reaffirmációs szerepéről
lásd Bourdieu 1990. 21). A leányközösségi fotók – cselédfotók – munkafotók sorozatot lezárandó, az esküvői képek mintha terápiás jelentőséggel is bírnának ebben
a folyóiratban, úgy mutatják fel az esküvői párt, mintha a közösségbe való visszatérés és a közösségi szokások követése a problémák megoldását, a migráció okozta lelki válságokat helyre tudná tenni, kezelni tudná. A házas asszony problémáiról ebben a lapban már kevesebb szó esik, mint a lányokéiról. Az esküvői fotó lezárja a leányfotókat, asszonyképeket már alig találunk a folyóiratban, gyermekét nevelő nőket, családanyákat pedig csak elvétve. Kérdés, hogy vajon miért zárul itt a Harangszó női narratívák sorozata, azért-e, mert a hazaköltözéssel ezek
a nők teljesen láthatatlanná váltak, azért-e, mert a férjezett nők, illetve a gyermekek fotózása nem volt része a családi fényképezkedési gyakorlatnak? Vagy egyszerűen azért, mert ez az érzékeny, problematikus szakasza az életkornak, amely a
liminális, határhelyzeti állapotot eredményezhette (az idegenben munkavállalást
és a kivándorlást), és amely oly nagy figyelmet érdemelt, megszűnt a házassággal
és a közösségbe való reintegrációval?
Az esküvői fotóknak társadalmi funkciói vannak, amelyek teljesen a modern
világ családszerkezetéhez köthetők, ahol is a családi fénykép a családi egység mutatója vagy bizonyítéka, és ugyanakkor egy olyan eszköz, amely létre is hozza ezt
az egységet (Bourdieu 1990). A fényképek, a személyes és csoportos képek egyaránt többes tekintetet hordoznak magukon, Mariann Hirsch kifejezésével élve,
a tekintetek kimondatlan hálózatába vannak beleszőve (Hirsch 1997, 10). A családi tekintet (familial gaze) a családot körülvevő ideológiai nyomás hatására formálódik, és eleve azokat a konvenciókat és ideológiákat hordozza, amely által a
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család és az egyén magára tekint (Hirsch
1999, XI–XII.).
A fotók a nőközösségek családi jellegét adják vissza: a katolikus nők közössége egy bensőséges, összetartó nagy családként mutatkozik meg, a Harangszó pedig
egy családi albumként funkcionál, amely
megmutat, megörökít, összetart. Amint a
családi album ennek a többrétegű családi
tekintetnek az eszköze (Hirsch 1999, XII),
úgy válik a Harangszó – a maga albumszerűségével – a lányegyleteket vezető női elit
és tágabb értelemben a kisebbségi közösség instrumentumává is. A képek és a képek által bejárt témák, valamint az általuk reprezentált identitáselemek a közösséget, a hagyományos viseletet, a munkát,
az azonos etnikumúval kötött házasságot,
a hagyományokhoz való ragaszkodást, a
vallást, az otthont jelenítik meg. Ezek az
identitáselemek azonban a Harangszóban egy egészen sajátos formációban mutatkoznak meg az etnicitásnak a nemiség,
az életkor és az osztállyal való találkozásánál. Hadd utaljak az interszekcionalitás elméletére, amely az elemzésben az adott
identitiáskonstrukció sokrétűségét mutathatja meg. Az interszekcionalitás az az
elemzési eszköz, amely a szociokulturális alakzatok (nemiség, etnikum, faj, osztály stb.) kölcsönhatásait vizsgálja, azt, hogy a különböző szociokulturális hierarchiák és hatalmi különbségek milyen módon hatnak egymásra, hogyan hoznak létre kizárást és befogadást (Lykke 2010; Yuval-Davis 2006, 2010, 2011). Míg
az erdélyi elit diskurzusaiban a falusi nőt a biológiailag tiszta etnikai közösség
egészségéért, továbbéléséért tette felelőssé, illetve a kultúra őrzőiként tekintett rájuk (ősiséghez való kapcsolódódásukat hangsúlyozva), a Harangszó – bár a maga
módján ő maga is rákapcsolódott erre a diskurzusra – továbblépett ezen az ideologizáláson, és kiemelte ezeket a nőket a hallgatásból, felmutatta, beszélt a problémáikról, megoldásokat keresett. Fontos látnunk, hogy ennek az identitásnak a
folyamatos újratárgyalása történt liminális helyzetekben (pl. a tömeges női munkaerő-migráció során), amikor a szociális kategóriák egyensúlytalanságot és
diszkriminatorikus helyzet teremtettek. A Harangszó egy újfajta kisebbségi női
identitást mutatott fel, amikor a városra vándorolt cselédek történeteit felvállalta: azon nők képeit rendezte albumba, akik naponta megélték az etnikai határok
átlépését, azon falusi nők tapasztalatait és fotóit rakosgatta egymás mellé, akik
kiléptek saját kultúrájukból, kivetkőztek viseletükből, idegen nyelvűek és idegen
szokások területére léptek át. Mindezt úgy tette, hogy miközben a kilépést mutatta meg, megvillantotta és nyomatékosította az olvasó számára a visszatérés le83
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hetőségét is (pl. esküvői híradással). A társadalmi széttöredezettség és a liminális
helyzetek keltette traumákat a visszarendeződés, a visszatéríthetőség lehetősége,
gondolata volt hivatott gyógyítani. A változások, a mozgások, amelyek a társadalmi élet szintjén zajlottak, a képek statikusságával megállítódtak. A közelképek a mozdulatlanság érzését keltik, nem alkalmasak a folyamatok ábrázolására,
kifeszítik, megállítják az időt. Bár a beállított műtermi fotóktól nem várhatjuk el,
hogy hű képet adjanak a valóságról, ez a statikusság azonban éppen ideális volt a
megmaradás, otthon maradás, egység, mozdulatlanság, tradíció szemléltetésére,
nélkülözve a városi mozgalmasságot.
Ezt a célt, az idő kifeszítését szolgálhatta a háttér semlegesítése is. A képekbe
zártság a szabadban készített zsánerképeken is látható, a városi környezetet rendszerint lehagyták a cselédképről. A háttér szinte mindig semleges, pl. Zsók Julis, a
dévai leánykör tagja mögött egy kert látható, de akár otthon is készülhetett volna
ez a kép. Nem látunk városi épületeket, legfeljebb falakat. Az idő mozdulatlanságát és a visszarendezés vágyát tükrözik a falusi viseletek is, a múlt így lép be a jelenbe, és értelmet ad annak.
Mint láttuk, a Harangszó egy erdélyi, magyar, falusi női identitás megkonstruálásában vett részt, ez a nőiség etnicitás, osztály, vallás és életkor keresztmetszetében jött létre. Ez az erdélyi falusi női „identitás” nem egy megkövült, pontos határokkal rendelkező formáció volt, hanem a szociális kategóriák dinamikája adta változatos formáit. A Harangszóban megjelenítettek nem csupán a háborút követő átmeneti idő etnikai rekrutációjának kulcsfigurái voltak, akik által
megmutatható és szembeállítható a volt és a van, az itt és az ott. Mert mindeközben valami egészen szokatlan is történt: a falusi lányok szociális, gazdasági problémáinak színre vitele révén ennek a kisebbség kisebbségének az empowermentje
történik. Úgy gondolom, hogy attól válik izgalmassá ez az anyag, hogy egy olyan
marginalizált csoport mutatkozott meg, amely eddig semmilyen fórumon nem
szólalhatott meg. A Harangszó nőalakjainak, a parasztasszonyoknak és -lányoknak korábban nem volt lehetőségük arra a professzionális önmegmutatkozásra,
amely a felekezetek női elitje számára eleve adott volt, és műveltségük révén hozzáférhető. Az önidentifi kációt, a csoporttal való azonosulást a privát kép használatában gondolhatjuk tovább. A magánhasználatra készített fotók publikálásakor már nem az emlék konzerválása volt a cél, hanem a felmutatás. Ez a felmutatás egyfelől az aktuális kulturális elképzelések alapján történő megmutatás,
goff manni kifejezéssel élve, a nemek demonstrálása, gender display (Goff mann
1988, 1–10), de az önidentifi káció egy eszköze is, hiszen a képen megjelenített
egyének maguk is használták ezt a médiát arra, hogy saját identitásukat megkonstruálják akkor is, ha vélhetően az itt forgalmazott nőkép nem mindig egyezett a maguk képével.
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Szabó Dénes és a Fotoﬁlm felvételei az Országos Széchényi Könyvtár
Erdélyi Gyűjteményében
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vezetője (2008–2018) / Art Historian, National Széchényi Library, photo
collection coordinator. E-mail: csillag.katalin@gmail.com
Abstract (Szabó Dénes and the Pictures of the Fotoﬁlm in the National Széchényi Library)
A most valuable part of the stock of photographs of the National Széchényi Library (NSZL) is constituted by the Transylvanian
Collection, which has become available for research recently. The study oﬀers an insight into this work. It must be emphasized
that research is at an initial stage and the presentation of the collection at conferences and in studies is aimed to enhance
relevant knowledge and to ﬁnd research partners both in Hungary and in Transylvania in order to produce a larger scale study.
Keywords National Széchényi Library; Transylvanian Collection; work of Dénes Szabó; Fotoﬁlm; picture postcards; theatre
photos; landscapes; photographs as period documents

Rezumat (Dénes Szabó și imaginile Fotoﬁlm în colecţia transilvăneană a Bibliotecii Naţionale Széchényi
din Budapesta)
Una dintre cele mai importante părţi ale colecţiei de fotograﬁe deţinute de Biblioteca Naţionale Széchényi din Budapesta
este constituită de colecţia transilvăneană, care a devenit accesibilă cercetării în curând. Studiul oferă o imagine de ansamblu
a acestei colecţii. Este de subliniat faptul că cercetarea se aﬂă în stare incipientă; prezentarea colecţiei la conferinţe și în studii
servește îmbogăţirii cunoștinţelor și identiﬁcării de noi parteneri în Ungaria și Transilvania, pentru a realiza a evaluare de
ansamblu.
Cuvinte cheie Biblioteca Naţională Széchényi, colecţia transilvăneană, lucările lui Dénes Szabó, Fotoﬁlm, fotograﬁi
teatrale, peisaje, fotograﬁi ca documente de epocă.

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára. Alapvető feladata a lehető legteljesebb körűen gyűjteni a magyar nyelvű s a magyarsággal, Magyarországgal kapcsolatos dokumentumokat.1 A gyűjtés köre a képi
dokumentumokat is magában foglalja, ennek megfelelően jött létre az OSZK
önálló fényképtára 2007-ben. Fotográfiák a könyvtárban természetesen már az
ezt megelőző 160 esztendőben is helyet kaptak,2 ám teljes jogú dokumentumtípusként való elismerésüket a különgyűjtemény megalakítása szentesítette. Ez an89

ME.dok • 2019/1

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

nál is inkább időszerű volt, hiszen a 21. században a képi dokumentumok dominanciája már világviszonylatban vitathatatlan (lásd Gerhard 2006; Jäger 2009).
Az OSZK tevékenységében tehát az autonóm fotográfiák felkutatása, számbavétele, rendezése alig tíz esztendős múltra tekinthet vissza. E munka során számos világritkaság került a figyelem középpontjába, és soha nem látott állományrészek feltérképezésére, s a kor kívánalmainak megfelelően digitalizálására került sor. Írott feldolgozás eddig csupán gyűjteményrészekről született (lásd Csillag 2011, Csillag 2013, Csillag 2015). A közelmúlt kincsei is napjainkban bukkannak 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, dokumentumok alapján a tételes azonosítás jelenleg még nem megoldható.3
Az Erdélyben készült felvételek között jól elkülöníthető csoportot alkot mintegy 3500 negatív,
melyek az 1930–
1940-es években
készültek. Ezek
alkotják a Fényképtár ún. Erdélyi
Gyűjteményének
magvát. A negatívok jelentős része,
majdnem 2200 tétel zselatinos szárazlemez, a többi
pedig negatív fi lm
(zömében
6x6
cm-es rollfilm, de
lehet találni 4,5x6
cm-es, és 12x9
cm-es negatívokat
is). Amint az azonosítás, a kutatá2. kép. Fotoﬁlm-képeslapok katalógusai, 1935–1944 között készültek.
sok alapján nyil90
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3. kép. Kirándulók a Dregán völgyében, 1930–1940 között. Az OSZK Fényképtára, FUA_167.

vánvalóvá vált, ez a képanyag a kolozsvári Fotofilm céggel és Szabó Dénes kolozsvári fényképésszel hozható kapcsolatba.4 A dokumentumegyüttes az erdélyi
fényképészeti ipar történetének becses emléke. Szabó Dénes szerepe a kolozsvári
Fotofi lm cég működésében több visszaemlékezésből, dokumentumból (továbbá a
negatívok sorsából) tűnik ki – azonban részleteiben még kevéssé feltárt.
A fotótörténeti szakirodalomban Szabó Dénes fotográfus személye körül 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 adatait gyűjti egybe (lásd Cornea 1999, 23, 25, 51, 52, 72, 75). A szerző arra tesz utalást, hogy Szabó Dénes (akinek neve több nagyváradi műterem kapcsán is felbukkan) Kolozsvárott is folytatta működését a Fotofilm 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 nagyváradi Bémer5 térről, ahol a Szabó-műterem is látható (Balázs D. 2012, 7).
Szabó Dénes személyét ma már Kolozsváron is erős homály övezi – noha abban mindenki egyetért, hogy a város közismert embere volt. A Transindex c. internetes lap felületén olvasható 2012. augusztusi híradás szerint „a fényképészről
nagyon keveset tudni, sem születésének, sem halálának pontos dátuma nem ismert. Hagyatéka, negatívjai nagy részben megsemmisültek, de mintegy 3500 darab magánkézben van.”6 Csupán ugyanennyi volt megtudható Gál László képekkel 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 Fotofi 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,
91
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4. kép. Baráti társaság egy parkban, a szökőkútnál, h.n., 1930–1940 között. Az OSZK Fényképtára, FUA_262.

5. kép. Kalotaszegi asszonyok munka közben, 1935–1944 között. Az OSZK Fényképtára,
FUA_1148.
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6. kép. A Judovics család, Kolozsvár, 1934–1944 között. OSZK Fényképtára, FUA_2792.

melyre Xantus Gábor8 hívta fel a figyelmet. A kép Szabó Dénes fotográfust ábrázolta munka közben. A felvétel 1970 körül készült, s egy hatvan év körüli férfit ábrázol – aki ennek megfelelően nem a lehetett a nagyváradi műterem tulajdonosa. Csupán névazonosságról lehet szó, vagy rokonsági, pl. apa-fiú kapcsolat tételezhető fel.
A fenti híradásokat meghaladva Salat-Zakariás Erzsébet9 szíves közlése nyomán bírunk ma már pontos életrajzi adatokkal: ezek szerint Szabó Dénes 1907ben Nagyváradon született, és 1982-ben, Kolozsváron hunyt el. 1935-től Kolozsvárott a Fotofilm vállalkozás fényképésze, a későbbiekben tulajdonosa volt. Az
1920-as évek végén megalakult Fotofi lm cégről és alapítójáról, Fekete Lászlóról
– aki a fi lmezés10 mellett műtermi fényképezéssel is foglalkozott – Blos-Jáni Melinda Janovics Jenő munkásságát kutatva tesz említést fi lmtörténeti tanulmányában (Blos-Jáni 2017). A Fotofilm 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 Fotofi lm egyik fő tevékenységi köre
ekkor város- és tájképek készítése volt.
Az 1933-ban megjelent Cluj-kolozsvári kalauz 31 felvétele közül 26-ot a
Fotofi 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 negyvenes évek elejétől a Fotofilm sajtóreklámjaiban már a „Kolozsvári Nemzeti Színház hivatalos fényképésze” megjelölés is szerepel a továbbra is hangsúlyozott minőségi képeslapkiadás mellett. (1. kép)
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E cégprofi lnak felel meg az OSZK negatívanyaga: a felvételek
döntő többsége tájkép,
illetve városkép. Mint
az a negatívok részletesebb tanulmányozása során nyilvánvalóvá vált,
a Fotofilm vállalat által
forgalomba hozott képeslapok előállításához készültek ezek a felvételek.
A maszkolások, a feliratok beillesztése, a retus
ezt világossá teszik.
A
felvételkészítés
ezen technikája az 1930–
1940-es években már némileg idejétmúltnak számított. A fotográfusnak
nagy statívval, többdoboznyi üvegnegatívval
kellett járnia az erdélyi
városokat, falvakat, hegyeket. Ismernie kellett a
7. kép. Tanító őrnagy és családja, 1940–1944 között. Az
településeket, hogy a fonOSZK Fényképtára, FUA_3061.
tosabb, jellemző épületeket, részleteket örökítse meg. Türelemmel kellett kivárnia azt az időpontot, amikor a megvilágítás a legkedvezőbb volt, s a véletlenszerű elemeket (gyalogosok,
gépkocsik vagy lovaskocsik) is be kellett iktatnia a kompozícióba. Minden szépséget fel kellett fedeznie – s a fény és árnyék viszonyának segítségével kellett a legmegfelelőbb felvételt elkészíteni. A képek kompozícióján, a látványelemek elosztásán erősen érezhető egyfajta, a képzőművészettől átvett látásmód. Az előtér/
háttér viszonya, a német romantikus festészetből is jól ismert kompozíciók, a staffázselemek vagy a képek perspektívája erős hagyománytiszteletet, hagyománykövetést tükröz. Ettől való eltérést, továbblépést csupán néhány alkalommal kísérelt
meg a fotográfus montázstechnika alkalmazásával, de ezek a lapok kuszák, zsúfoltak lettek.
Az OSZK-ban a Fotofi lm cégnek 390-féle önálló képes levelezőlapja is megtalálható. Természetesen a kiadott lapok száma ennek a többszöröse is lehet. Erről
nyolc olyan fénykép-összeállítás is tanúskodik, melyek a Fotofilm cég képeslapjainak ajánlati albumai, katalógusai. (2. kép) Végső soron ezek a felvételek igen fontos kordokumentumok: segítségükkel a városok, a falvak kisebb-nagyobb mértékű átalakulása is jól tanulmányozható, de tájékoztatnak egyes ipari létesítményekről vagy a fürdő- és kirándulóhelyek fejlődéséről is. A Fotofi lm és Szabó Dé94
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nes a két világháború
közti korszak számos
erdélyi településének
képi krónikáját készítette el.
A
negatívok
rendszerezése során
a városképek és tájképek között eseményfotók, továbbá vélhetőleg „privát” tárgyú felvételek is felbukkantak családtagokról, barátokról,
melyek értékes adatokkal szolgálhatnak
a kutatás számára.
Az eseményfelvételek
mutatják, hogy a város központi helyén
lévő, elismert fényképészcég Kolozsvárott
a társasági és társa- 8. kép. Esküvő, Kolozsvár (?), 1935–1944 között. Az OSZK Fényképtára, FUA_2843.
dalmi élet eseményeit is dokumentálta.11 Esküvők, összejövetelek, találkozók, családi események fényképezésére kaptak megrendelést. Sajnálatos módon csak kevés esetben maradtak
meg a felvételekhez tartozó eredeti adatok. Így az azonosítás és a datálás elég öszszetett feladat.
A „privát” fotóként körülhatárolt felvételcsoport képeinek egy része kapcsolatba hozható Szabó Dénes korábbi nagyváradi fényképészeti tevékenységével, a
híressé vált kirándulásokkal.12 (3. kép) Valószínűleg családi képként értelmezhető az az eltérő helyszíneken és időpontokban készült képcsoport, melyeken gyakran látható egy sötét hajú fiatal nő és egy testvérpár, illetve egy-egy kisebb csoport 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 Fotofilm cég
működése és Szabó Dénes fotográfusi tevékenységének első szakasza arra az időintervallumra esett, amelyet magyarországi vonatkozásban Horthy-korszaknak
nevezünk. Ebben az időszakban a magyarországi és az erdélyi társadalmi folyamatok 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 igazodási pontot. A Horthy-kor társadalma nem elsősorban a nyugat-európai moder95
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nizáció irányába mozdult. E jelenségre utal a
Szekfű Gyula által alkalmazott „neobarokk társadalom” kifejezés is. „A
tekintélyelvűség, a külsőségeket egyoldalúan
előtérbe helyező érintkezési szokások, az úri gondolkodás uralkodó jellegét [Szekfű Gyula] a később híressé vált neobarokk jelzővel foglalta öszsze.” (Püski 2010. 70.) Az
élet számos területének
jelenségei támasztják alá
e kifejezés jogosultságát
– elég ha csupán a képzőművészet és iparművé9. kép. Bethlen Jolán esküvője, h.n., 1940–1944 között. Az szet néhány megnyilvánulására utalunk, ameOSZK Fényképtára, FUA_3157.
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 átalakítása, a lehetőségek gyökeres változása a társadalmi élet minden területén
éreztette hatását. A társadalom modernizálódása ezekben az évtizedekben erősen lelassult, szinte stagnált.14 Nem követte és nem is követhette a nyugat-európai
társadalmakban zajló átrendeződést, amely többek között a nők társadalmi helyzetét is erősen megváltoztatta.15
A nők társadalmi szerepének módosulásában, életmódjuk (szokásaik, viselkedésük, öltözködésük) változásaiban fontos szerepet töltött be a média. A női lapok, illetve a hagyományos újságok nőknek szóló mellékletei cikkeikkel, híranyagukkal és a közölt képekkel nagyban hozzájárultak a női szerep öntudat erősödéséhez – akár az újdonságok, akár a tradicionalitás terén.
A Lajtától keletre viszonylag kevés nőknek szóló időszaki sajtótermék látott napvilágot. Erdélyi körülmények között, úgy tűnik, ez fokozottan igaz (lásd
Győrff y és Fleisz 2016). A Budapesten 1925-ben indult Magyar Uriasszonyok Lapja 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 levelezési rovat és a közölt fényképek szerint a terjesztési nehézségek ellenére is voltak
kapcsolatai a lapnak erdélyi előfizetőkkel és olvasókkal. A Magyar Uriasszonyok
Lapja – bár szerkesztője a tartalmi gazdagságra törekedett, s az árakról, háztar96
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tási tanácsokról, divatról is szólt, szabásminták
elérhetőségét is lehetővé tette, és külföldi, nőkkel kapcsolatos híreit, tudósításait is sokszínűen állította össze – mégis inkább a hagyományos
életmód követésére ösztönözte olvasóit.
Számos körülmény
nehezítette a női szerep
egyenrangúságának elismerését, elérését is, melyhez az út a tanuláson és a
munkán, az önállósodáson keresztül vezetett.16
A 19. század utolsó évtizedétől érlelődő átalakulás folyamatai is tovább 10. kép. Esküvői ebéd, Bethlen Jolán esküvője, h.n., 1940–
működtek, a világháború 1944 között. Az OSZK Fényképtára, FUA_3160.
ezeket gyakorlatilag felerősítette. Ha nem is drasztikus módon, de a változások első jelei 1920 után már
csalhatatlanul jelen voltak az oktatás és gyermeknevelés, a párválasztás és házasság, a háztartás és az otthon, az erkölcs, az anyaság, a testkultúra, a sport, az öltözködés és divat, a szabadidő, a szórakozás – valamint a megélhetés és a munka –, tehát az élet minden területén. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem töretlen, egyenes fejlődésről van szó. Ugyanezeken a területeken párhuzamosan létezett és erőteljesen hatott a konzervatív felfogás is. A korábbi, hagyományos női
szerepek is természetesen tovább éltek, s hol több, hol kevesebb támogatást kaptak a politika és a média részéről.17
A Fotofilm és Szabó Dénes felvételei egy mikrovizsgálatra nyújtanak lehetőséget. A megörökített szituációk, események illusztrálják a korszakban tapasztalható kettősséget, megjelenítik a hagyományos vagy az újszerű, „modern” női viselkedést, 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 elrendezésben, díszes ruhában szerepelnek a képen látható személyek. A felvételek nem a
hétköznapi, valós eseményt rögzítik, a figurák 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 műteremben készültek, a felvételek helyszíne a családok otthona. Mondhatjuk, ezek
a kor eszményei, elvárásai szerint ideális családok: rendezett otthonok, mosoly97
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gós arcok, általában egyszerű, de jól szabott, divatos ruhák. Példaként a
Judovics családot ábrázoló felvételt mutatjuk.
(Ebben az esetben fennmaradt a név, az azonosításhoz
nélkülözhetetlen adat a negatív
tárolótasakján.) (6. kép)
A Kolozsvári lak- és
címjegyzék Magyarországon csupán egy esztendőre, 1943-ra vonatkozóan áll rendelkezésre (l. Boga 1943). Úgy tűnik, több nem is készült,
ez a történelmi események figyelembevételével
11. kép. Díszruhában Bánﬀ y Miklós otthonában. Az OSZK teljesen érthető. Ennek
II. (A kolozsvári háztuFényképtára, FUA_3070.
lajdonosok jegyzéke) és
III. részében (Kolozsvár önálló keresettel bíró lakóinak jegyzéke) találunk adatokat 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 középosztálybeli 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 divatos hajviseletű asszony a karján tartja a kisebbik gyermeket. A felvétel a konszolidált család több generációt átfogó biztonságát sugallja. A szereplők közül kimagaslik a fiatalos, csinos asszony alakja, aki – bár a kép szerkezetét tekintve nem a
középpontban áll, mégis – hangsúlyos szereplője a képnek. Ő tartja össze, ő vezeti a családot – határozottsággal és kedvességgel teljesíti ezt a feladatot. Akár a Magyar Uriasszonyok Lapja egyik cikkének illusztrációja is lehetne a felvétel.
Ugyancsak a családok fontosságát, a tradicionális asszonyszerep kiemelt jelentőségét hangsúlyozza az a kép, amelyen az újszülöttet a büszke nagyszülők és
édesanyja körében látjuk. A helyzet ünnepélyességét a nagyapa díszegyenruhája 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 család új tagját, az újszülött gyermeket bemutató fotográfián az asszonyok, a „gyengébb nem” felett.18
98
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További kiemelkedő esemény a családok
életében – a társadalmi
ranglétrán elfoglalt helytől függetlenül – egy-egy
esküvő. Teljesen természetes, hogy az ünnepről emlékképek, fotográfiák is készültek az utókor számára. A megőrzött felvételek nagy pompával lezajló eseményeket rögzítenek: az esküvő
idejére felvirágozott hintó s a feldíszített templom kiemelik a környezetet a mindennapokból.
(8. kép) A nap egyik főszereplője, a menyaszszony számára a király- 12. kép. Túrázó hölgy, Léta, Géczy-vár, 1935–1940 körül. Az
női viselet, a lépcsőn le- OSZK Fényképtára, FUA_3294.
omló fátyol vagy a fi lmszínésznői beállítás az ünnep különlegességét emelik ki. (9. kép) A Fotofilm bemutatott felvételén Bethlen Jolán esküvői képét láthatjuk.19 Néhány képen információt kapunk a jómódú családok otthonairól is. A fiatal 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 képsorozat, amely címe szerint „Bánff y Miklós kastélya.” (11. kép) A felvételek főszereplője azonban nem az épületbelső, a díszes és értékes régi bútorok, berendezési tárgyak – hanem egy középkorú hölgy. A magyar történelmi viseletet idéző öltözékekben örökítette meg őt a fotográfus. A „díszmagyar” ruhák bemutatása, viselete, a falon függő festmények, a míves kandalló párkányán álló műtárgyak előtti pózolás a konzervatív vonalhoz való erős kötődést hangsúlyozzák (Szécsi–Gera
2017, 120–124). Váradi Aranka látható a képen – így a színpadias beállítás is teljesen indokolt.20
A tradicionális szituációk, a konvenciókat követő ábrázolások mellett azonban már számos felvételen megjelenik a korszak ígéretes figurája, a „modern nő”
is. Teljesen hétköznapi élethelyzetekben örökítette meg a kamera ezeket a hölgyeket, 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 sugallt eszménynek. A kirándulásokon készült fotográfiák vidám, oldott hangulatú
fiatal lányokat is mutatnak. Ez a fajta szabadidős tevékenység szintén az új kor, az
új felfogás „terméke”, csakúgy mint a sportoló, strandoló fiatal nő. (13. kép) Ő az
1930-as évek közepén már olyan fürdődresszben jelenik meg, amely tíz esztendő99
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13. kép. Fiatal nő a strandon, h.n., 1935–1940 között. Az OSZK Fényképtára, FUA_3363.

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 hangsúlyosabb szerephez jut a társadalomban – a megmaradt felvételek között csupán
egy szituációban tűnik fel.
Egy kórházi rendelő, vizsgáló és személyzete szerepel a
képen. A kórházi vizsgálóasztal mögött állók között
három, kórházi köpenyt viselő nő is van – ápolónők,
netán orvosok. (14. kép) Jelenlétük egy újabb fontos
változást illusztrál. Valószínűsíteni lehet, hogy a felvétel a kolozsvári klinikán készült.21
Összefoglalásként megállapítható, hogy a Fotofi lm
ránk maradt anyagából a
felvételek többfajta női szerepet, típust jelenítenek meg
– erdélyi, kolozsvári viszonyok között, erdélyi és ko14. kép. Orvosok, ápolók, Kolozsvár (?), 1935-1944 kölozsvári szereplőkkel. E fozött. Az OSZK Fényképtára, FUA_3095.
tográfiák ugyanúgy kordo100
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kumentumok, mint a sajtótermékekben vagy a fi lmhíradókban
publikált képek. Jelzésszerűen villantják fel a női társadalom egyegy élethelyzetét az otthoni viszonyoktól a munkán át a sportolásig,
kikapcsolódásig.
A Fotofilm-felvételek között
található egy fényképészüzlet kirakatáról készült kép is. A pontos helyszín ismeretlen – a kirakatban látható felvételek a modern nő ideáját közvetítik, népszerűsítik. A hajviselet, a smink – de
a fényképek kompozíciója, megfogalmazása, formanyelve is – a
jövő felé mutatnak. (15. kép) A
Fotofi lm és a képeket készítő fotográfus ezt is fontosnak tartotta
megőrizni az utókor számára.
15. kép. Kirakat, h.n. 1940 körül, Az OSZK Fényképtára, FUA_2856.
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Jegyzetek
* Számos képzőművészeti és fényképtárlatnak – legutóbb a kolozsvári Szabó 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 összeállított 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 1888ban kialakított, eklektikus hatású tér. Neve többször változott: 1923-tól Regina 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/index.php/hu/program/kiallitasok. (Megtekintve: 2019. 02. 15.)
7 A cikk szerint a riportalanyok közül az idősebb Szabó Tamás a mesterséget a legnagyobb kolozsvári fotósoktól tanulta, akik apjával együtt jártak kirándulni, így például Szabó Dénestől, aki a „Hunnia Filmgyárban tanulta 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 fi 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 színházi tárgyú felvételeinek gondozója.
10 A Fotofi lm riportfi lmek készítésével is foglalkozott az MFI számára.
Ma kilenc rövid fi lmhírről tud a https://fi lmhiradokonline.hu/ oldal. (Megtekintve: 2019. 02. 15.)
11 A Fotofi 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 ismer104
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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 tudósítása szerint a Nagyváradi Sport Egyesület turistaszakosztályának rendezvényein 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 grafi kusművész illusztrációi, csomagolástervei, vagy az 1930-as évek elejétől Szabó Éva textilművész munkái is.
14 Szász Zoltán történész szerint „Románia a két világháború között elmaradott 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 elmaradottság nyomta rá bélyegét…” (1980, 1734–1735). A történész értékelését további vonatkozó részletek követik a Köpeczi Béla főszerkesztésével kiadott, Erdély
története című szintézis harmadik kötetében. – Magyarországon a fenti két kategóriában ugyanezen évben 51,8 illetőleg 32,3% volt az arány.
15 Az egyes nyugat-európai országokban sem volt egységes ütemű és irányú a társadalmi változások sora, amely a női szerepek megváltozását is eredményezte. (Lásd: Thébaud 1995; Elpers 2004.)
16 A témának, a női szerep változásának igen bőséges irodalma van. Csupán 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 Magyarországon a 19–20. században. Budapest, Balassi.
Bakó Boglárka–Tóth Eszter Zsófia 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 hivatása 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 belvárosában, a Király utca 21–23.-ban, tehát a Fotofi 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 tanulmányai után 1903-tól a Nemzeti Színházhoz került, majd 1923-tól a színház
örökös tagja lett. Igen emlékezetes alakítások fűződnek nevéhez. 1939 januárjában Budapesten kötött házasságot gr. Bánff y Miklóssal. Leányuk Kató, Budapesten, 1924-ben született.
21 Az 1943-as kiadású Kolozsvári lak- és címjegyzék (szerk. Boga) 14 orvosnőről és műtősnőről közöl adatot.
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Magyaros stílus a nők ábrázolásában Andory Aladics Zoltán
fotográﬁáin
KEDVES ANETT
BBTE, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár / BBU,
Doctoral School of Hungarology, Cluj-Napoca
E-mail: anettkedves@yahoo.com
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?
Keywords Zoltán Andory Aladics; postcard; photography; visuality; visual culture; visual discourse
Rezumat (Reprezentarea femeii prin „stilul maghiar” în fotograﬁile 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?
Cuvinte cheie Zoltán Andory Aladics, carte poștală, fotograﬁe, cultură vizuală; discurs vizual

Napjaink közéleti diskurzusában Székelyföld behatárolását és a székely
identitás kérdését általános zavar jellemzi. A közéleti diskurzusban annyi minden rakódott rá az idők során erre a rendkívül komplex témára, hogy annak
tárgyilagos megközelítése a tudományos diskurzusban is kihívást jelent. Kutatásomban egy 20. századi csíkszeredai fényképész, Andory Aladics Zoltán képeslapjain ábrázolt székelységképét és annak forgalmazását vizsgálom, különös tekintettel a nők ábrázolásmódjára. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az álta107
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lam vizsgált fotográfussal egy időben másokban is élt valamilyen – az itt elemzett képpel megegyező vagy ahhoz képest eltérő – székelységkép. A vizsgálat
központi kérdése az, hogy az Andory Aladics Zoltán képeslapjainak nyelvezete, azaz vizuális rendszere hogyan válik eszközévé bizonyos székelységképzetek
rögzítésének és forgalmazásának. Azt állítom, hogy ezeken a képeslapokon keresztül a székely népélet egy sajátos interpretációja, újragondolása válik láthatóvá. Kutatóként erre a sajátos interpretációra tekintek vissza a jelenből. Ebből kiindulva arra a kérdésre igyekeztem választ adni, hogy mi az, amit elárulnak magukról a képeslapok, és mi az, amit egy következő században hozzáadunk? Mit
láthattak bennük a maguk korában, és mit lát(ha)tunk bennük ma?
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A képeslapok készítője: Andory Aladics Zoltán
Andory Aladics Zoltán (1899–1990) fogarasi születésű, Csíkszeredában
élő, Székelyföldön tevékenykedő fényképész. Eredeti végzettsége szerint erdőmérnök. Első fényképezőgépét édesapja német nyelven írt megrendelése segítségével szerezte be egy cseh cégtől. A fényképezőgéppel használati útmutatót is
küldött a cég, amelyből saját maga szórakoztatására lassan sajátította el a fényképezés tudományát.
Teljes jogú erdőmérnökként nem tudott elhelyezkedni, ezért fiatalkori
szenvedélyét továbbfejlesztve fényképész-mesterlevelet szerzett, majd műtermet 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 reflektorokkal
dolgozott. Lemezes Linhof fényképezőgépet használt, amelynek súlya 24 lemezzel 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
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gyakorlat a fényképész életében. Az üvegnegatívokat képeslapformában sokszorosította, és saját műtermében árusította a felvételeket. Ez a gyakorlat nem számított 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 felhalmozott munkáit az udvarra hányták. A második világháborút követően felhagyott 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 költöztetése következtében munkái egy része szétszórva, az ismerősök, barátok, rokonok, vásárlók tulajdonában maradt fenn. A gazdátlan anyagokat halála után intézmények vették gondozásba.
A fényképész életpályájának szakaszai közül az általam vizsgált felvételek
az 1940–1944 közötti korszak emlékei. Fontosnak tartom felhívni a figyelmet
arra, hogy a fényképész munkásságát nem lehet és nem is szabad ezzel a négy
évvel azonosítani. Bár a felvételek embert, munkásságot, korszakot reprezentálnak, a teljes gyűjteménynek csak egy nagyon kis töredékét adják, ami ugyan elmond valamit a kor egy bizonyos társadalmi rétegének gondolkodásmódjáról,
mégsem azonosítható teljesen az Aladics-életművel – még akkor sem, ha e képek fontos és meghatározó időszak lenyomatai.
A kutatásról
A gyűjtést 2014 februárjában kezdtem el, azóta képeslapok és üvegnegatívok digitalizált formái kerültek hozzám. A két fő mediális hordozó – üvegnegatívok 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 felvételekkel, utca- és tájképekkel, valamint állatokról, lakásbelsőkről, épületekről 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 körvonalazódott, hogy Andory Aladics Zoltán képeslapjai a 20. századi csíki népi élet
azon szegmenseit és aspektusait örökítik meg, amelyeket a fényképész fontosnak és emlékezetre méltónak tartott. A képeslapok, ezenbelül a „kis magyar világ” négy évéhez tartozó képeslapok lehetőséget biztosítottak a fényképész számára egyfajta regionális identitástudat megfogalmazásához. Továbbá megtudtuk azt, hogy Aladics tevékenysége nem izolált jelenség, hanem a kor reprezentációs mechanizmusaihoz igazodott.
A második kutatási fázis során az egybegyűjtött anyag teljes képeslapállománya került feldolgozásra. A gyűjtemény összes képeslapjának formanyelve 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, társadalmi tényként, reprezentációs kérdésként vizsgáltam.
Az aktuális kutatási fázis 2017 októberében vette kezdetét. Doktori dolgozatomban a magyaros stílus kapcsán kibontakozott diskurzus fotográfiai megvalósulását és etnográfiai következményeit vizsgálom erdélyi vonatkozásban.
Az adattár alapját a legterjedelmesebb forrás, Gál Bence magángyűjtő képeslapjai adják (67 db képeslap). Ehhez az alaphoz kerültek hozzá olyan külön-
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böző forrásokból származó képeslapok, amelyek az előbbiből hiányoznak. Ennek értelmében a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum archívumából (2
db képeslap), Pethő Csongor marosvásárhelyi képeslapgyűjtő közzétett gyűjteményéből (2 db képeslap), Erőss Vilmos csíkszeredai helytörténész közzétett
gyűjteményéből (5 db képeslap), az okazii.ro webáruház felületéről (8 db képeslap) gyűjtött képeslapok kerültek hozzá a magángyűjtőtől kapott alaphoz. Öszszesen 84 darab képeslap került be az adattárba. Ezek mellett Az Országos Magyar 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 adattárban, ami összesen 96 darab Aladics-felvételt jelent.
Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy előbukkanhat olyan Aladicsképeslap, amely mostanig nem került be az adattárba. Nem tartom valószínűnek azonban, hogy egy – a jövőben előkerülő – képeslap megbontaná a körvonalazódott gondolatmenetet. A különböző lelőhelyekről, különböző időpontokban összegyűjtött képeslapok mindegyike azonos stílus- és formajegyeket mutat, ami arra enged következtetni, hogy a fényképész egy bizonyos cél érdekében, egy jól kiforrott szempontrendszer szerint és egy jól körülhatárolható időintervallumban sokszorosította felvételeit. Valószínűnek tűnik, hogy a korabeli 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 megfigyelhetünk egyfajta halmazszerű szűrési folyamatot. Az üvegnegatívok túlnyomó része műfaji 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 szisztematikusan készített népi
életképeket, kiszállásokra
járt. Egy kiszállás alkalmával pedig több tíz üvegnegatív is készülhetett. Ezekből választotta ki a fényképész azt az egy-két felvételt, amelyet képeslap formájában
sokszorosított.
Egy következő szinten újra
szelektált a fényképész, és
az így összeállt képállományt bocsátotta az útikönyvszerkesztők rendelkezésére. Hozzá kell tenni
azt, hogy a szintek között
átfedések vannak, ugyanaz
a felvétel megjelenhet akár
mindhárom mediális hordozón: a nyers üvegnegatívból készülhetett képeslap is, és ugyanaz a felvétel
megjelenhetett útikönyv
illusztrációjaként is.
A kutatás eddigi fázisainak eredményei alapján arra mutattam rá,
hogy a halmazok között
intermediális összefüggések körvonalazódnak. Jelen írásomban a képeslapok és az OMIH 1941-es turisztikai útikönyvének illusztrációi közti összefüggéseket igyekszem felvázolni. A mögöttes történelmi, társadalmi, művelődéstörténeti adatok, valamint
Andory Aladics Zoltán munkássága és képeslapjai azt tükrözik, hogy a fotográfusra hatottak a korabeli (nemzetépítő) ideológiai áramlatok. A fényképész
1930-tól fotóműtermet üzemeltetett. Megélhetés szempontjából – más fényképészekhez hasonlóan – elegendő lett volna az, ha a műteremben megrendelésre
készített volna felvételeket. Aladics mégis kiszállásokra járt, és a többi üvegnegatívhoz képest elkezdett egy teljesen más stílusban fotózni, majd ezeket a magyaros stílusú képeket sokszorosította.
A képeslapok stílusa
Kincses Károly Mítosz vagy siker? A Magyaros stílus című könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy az utókor egyetemes fotótörténet-íróit nem érintette 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, hiszen a fotótörténet egyetemes folyamában nincs jelentősége. A válasza: igen,
a téma ugyanis nemcsak a
fényképezésről, fényképekről szól, hanem a két világháború közötti magyar
történelemről is (Albertini
2012). A fotográfiai magyaros stílus tehát akkori társadalmi jelenségekről, társadalmi viszonyokról,
következményekről
szól. A magyaros fényképezés mögött álló problematika azonban a mai napig élő, amelynek kutatása
érvényes tanulságokkal jár.
A fő probléma: használhatjuk-e a „magyaros stílus”
kifejezést, s ha igen, miért
és milyen jelentéssel.
Etnográfiai
szempontból a magyaros fényképezésre vonatkozó gazdag irodalom sok esetben
tartalmaz esetlegességeket.
A szakírók kizárólag fotográfiai és/vagy művészettörténeti szempontból közelítettek 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 fotográfiák technikai megvalósításával, illetve a korszak fotográfusainak életpályájával foglalkoztak. Ezekből az írásokból nem ismerjük meg a mögöttes társadalmi, kulturális, hatalmi rendszert – bár rendre elismerik, hogy a stílusra markáns politikai és gazdasági tényezők hatottak.
A vizsgálat során nem célom, hogy a képvizsgálati fogalom mai helytállóságát 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 stílus utóélete képviselőjének tekintem. A közismert magyar fotográfusokhoz képest – mint Balogh Rudolf, Vadas Ernő, Kankovszky Ervin stb. – Aladics kés113
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ve, az 1940-es évek táján
kezdte el sokszorosítani a
magyaros stílusú felvételeit. A képeslapok fekete-fehér üvegnegatívok alapján
készültek, és a fényképész
munkásságának egy jól behatárolható korszakát, az
1940–1944 között kiadott
képeslapokat
jellemzik.
Andory Aladics Zoltán képeslapjainak formai kivitelezése és címadási technikája három egymástól megkülönböztethető korszakot jelez. Elkülöníthetők az 1940
előtti, 1940–1944 közötti és
az 1944 utáni képeslapok. A
kezdő és a záró korszak határai 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 stílusjegyeket felmutató képeslappal, amelyek arra engednek következtetni, hogy bár
a fényképész tudott a kor népszerű fotográfiai gyakorlatáról, annak formanyelvéről, formajegyeiről, a stílus kibontakozásához szükséges kedvező feltételeket
erdélyi közegben „a kis magyar világ” hozta el. Az biztos, hogy az impériumváltás tette lehetővé a képeslapok számának felduzzadását, a piaci igény és az eladhatóság 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 képeslapok sokszorosításával. Az új, román hatalom többé nem támogatta az immár kisebbségi csoport nemzeti diskurzusát, melyet a képeslapok kompozíciói is tükröznek.
Véleményem szerint a fotográfiában kialakult mindenkori stílusokat adott
társadalmi körülmények és hatások vizuális lenyomataiként lehet – és etnográfiai szempontból érdemes – vizsgálni. Andory Aladics Zoltán esetében is egy
speciális beszédmód termékeként, diszkurzív termékként tekintek a képeslapok
stílusjegyeire.
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Székelyföld és a székelyek a turisztikai útikönyvben
Erdély turisztikai fejlődésében meghatározó fordulatot jelentett 1940 augusztusa, amikor a második bécsi döntés következtében Észak-Erdélyt viszszacsatolták Magyarországhoz. Magyarország igyekezett minél hamarabb integrálni és fellendíteni a viszszakapott területet, a helyzet egyik lehetséges megoldását pedig az idegenforgalom fejlesztésében találta
meg. A programban turisztikai láthatóság szempontjából voltak kiemelt területek: Kalotaszeg mellett Székelyföld is (Ablonczy 2011,
189–190).
T. Szabó Levente az Erdélyi Kárpát-Egyesület 19.
század végi tevékenységének vizsgálata kapcsán mutatta be az „igazi magyar”
Erdély-percepciót. A szerző
következtetése szerint a turisztikai megmozdulások fő mozgatórugója az etnográfiai értékek felfedezése volt. Írásából megtudjuk, hogy az EKE a nemzeti
táj központjaként Erdélyt defi niálta, ezzel szimbolikusan kisajátítva azt a magyar nemzet számára. Észak-Erdély 1940-es visszacsatolása után az állami irányítású és az EKE közreműködésével újraszervezett turizmus kiadványaiban
Erdélyt és Székelyföldet a „nemzetnevelés” és a „felemelkedés” turisztikai célpontjaiként határozták meg (T. Szabó 2008, 141–146).
A közvetített Erdély-kép kialakulásában fontos szerepet játszottak az útikönyvek, amit mi sem példáz jobban, mint az a tény, hogy 1940 és 1943 között 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 megalakított 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 vizsgált kiadvány az OMIH gondozásában jelent meg, ami arra enged következtetni, hogy a korabeli hivatalos turisztikai programot képviselte.
Az útikönyvben összesen 29 fényképes illusztráció található. A felvételeket olyan nagynevű intézmények és egyesületek képviselői készítették, mint a
Magyar Film Iroda (13 db felvétel), az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal (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 jelentős Aladics neve, hiszen szinte ugyanannyi felvétel köthető az ő nevéhez, mint
a Magyar Film Iroda nevéhez. Amellett, hogy igencsak elismerő fényben tünteti 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-fotográfiák közül összesen három felvételen jelenik meg emberi alak, ebből pedig csak egy felvételen látunk női szereplőt. Fontos kiemelni, hogy ezek a felvételek képeslapként is forgalomban voltak.
A többi fotográfia a térség turisztikai látványosságait ábrázolja. Éppen ezért jelen írásomban nem az útikönyv illusztrációit, hanem elsősorban annak szövegét tárgyalom. A továbbiakban az útikönyv szövegének és a képeslapok vizuális
nyelvezetének összefüggéseire kívánom felhívni a figyelmet.
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Az útikönyv előszavában Erdély földrajzáról, történelméről, népességéről, vallásáról és hagyományairól olvashattak az érdeklődők. Így jellemzi röviden ezt a vidéket: „Erdély egy évezredeken át Magyarország keleti védőbástyája, Európa természeti szépségekben egyik leggazdagabb része. Népi és nyelvi tarkasága, égbenyúló havasai, zúgó fenyvesei, csobogó hegyi patakjai, gigászi hegyvonulatai Svájcra emlékeztetnek. Négy folyója szakadékok és fenyőrengetegek komor pompájában, romantikus várromok lábai előtt kanyarog./ Északon a Szamos fut az Alföld felé, keletről nyugatra kanyarog a Kőrös, a Székelyföldön 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” figyelmébe 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 kijelentés nagyon jól példázza azt, hogy az idegenforgalmi fejlesztés két stratégia alapján viszonyult a többi Erdélyben élő etnikumhoz: vagy tudomást sem
vesz róluk azzal, hogy meg sem említi, vagy megtagadja történelmi legitimitásukat. A stratégia legfontosabb eleme ugyanis a magyar történelmi folytonosság kiemelése volt, ami nem fogadott el kompromisszumot az idegen nyelvű, eltérő kultúrájú és múltú nemzetek együttélésének ügyében, hiszen a történelmi folytonosság bizonyításának egyik legfontosabb eleme éppen a magyar
nyelv tisztaságának hangsúlyozása és a történelmi események felidézése: „Erdély történelmi emlékekben, magyar népi eredetiségben és szokásokban leggazdagabb országrészünk. […] Nemzedékek emlékeitől megszentelt ősi talajon
a föld népének hamisítatlan magyar népművészete, hagyományai és a temetők
kopjafái töretlen magyar múltról beszélnek” (OMIH 1941, 7).
Az útikalauz további részeiben a székelyekről, Székelyföldről és a székelyföldi látnivalókról olvashatunk: „A mintegy 600.000 lelket számláló székelység Attila hun király fiának, Csaba királyfi nak népe, az egykori székek területéből szervezett Maros–Torda-, Csík-, Háromszék- és Udvarhely megyékben él”(OMIH 1941, 19). A székely embereket a következőképpen mutatja be:
„A székely a világ egyik legkitűnőbb famunkása, de amellett élelmes kereskedő 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 szorgalmas, takarékos és szapora. Szereti a földet, az erdőt s ha az iparba kerül, tanulékony munkaerő. Népi összetartása mintaszerű. […] A székelyek beszélik
az egyik legtisztább, tájszólástól majdnem teljesen mentes, ősrégi kifejezések117
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kel telt magyar nyelvet. Költészetük egyedülállóan színes […]. Zenéjük a magyar népi zene egyik legrégibb kivirágzása […]. Városaik és községeik rendezettek, házuk tája és szobáik ragyogóan tiszták. Népviseletük nem cifra, katonásan
egyszerű, de mindenki ezt viseli. […] Építészetük (székely stílus) ősi; népi, magyar 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 legfontosabb motívuma jelenik meg, a múlt összekapcsolása a jelennel: „Aki valaha
Erdély földjén járt – visszavágyik oda. A páratlan természeti adottságok lenyűgöző hatásán kívül a hamisítatlan ősi magyar életnek csodálatos zamata tölti el
lényüket. Erdélyen keresztül látjuk meg az évezredes magyar sorsot. Megértjük azt a szakadatlan önfeláldozó küzdelmet, amelyet nemzetünk balladaszerűen komor, de vaskövetkezetességű történelmében Erdély földjéért mindenkor vívott. Megértjük, hogy miért hoztak áldozatot Szent László vitézei, Hunyadi hősei, Bethlen Gábor harcosai, Rákóczi kurucai, Bem dübörgő honvédseregei, megértjük, hogy miért adta oda ifjú életét a magyar szellemóriás, Petőfi Sándor… Az örök magyar Erdélyt mindannyiunknak ismernie kell” (OMIH
1941, 44).
Az útikönyv Erdély-koncepciója a következő kulcsfogalmakkal operál: páratlan természeti adottságok, égbenyúló havasok, zúgó fenyvesek, csobogó hegyi
patakok, gigászi hegyvonulatok, szakadékok, fenyőrengetegek, romantikus várromok, sziklaóriások és ember alig járta őserdők. Megjelennek továbbá történelmi múltra utaló kulcsfogalmak: komor pompa, ősrégi, legrégebben lakott föld,
népi eredetiség, megszentelt ősi talaj, hamisítatlan magyar népművészet, töretlen magyar múlt, ősi magyar élet, évezredes magyar sors, és szakadatlan önfeláldozó küzdelem. A Székelyföld-koncepció a paraszti élet idealizálásával kapcsolatos kulcsszavakkal operál: mintaszerű népi összetartás, legtisztább, tájszólástól majdnem teljesen mentes, ősrégi magyar nyelv, egyedülállóan színes költészet,
118

A NYILVÁNOSSÁG NŐKÉPE
egyik legrégibb népi zene, rendezett községek, ragyogóan tiszta háztájak, katonásan egyszerű és mindenki által viselt népviselet, ősi építészet, világhírű fafaragás, 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 gyökerekkel rendelkező, sztereotípiákból építkező Erdély-képet forgalmazott és erősített fel, és ezt a képet használta turisztikai reklámként. Erdély ez alapján az ősi
magyarság, a tiszta magyar nyelv és a népművészet tündérkertjévé vált. Az útikönyv 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 nemzeti kötelességgé és becsületbeli üggyé emelte Erdély megismerését.
A hivatalos idegenforgalmi programot képviselő OMIH által 1941-ben kiadott Erdély északi része és Székelyföld című útikönyvének szövege alapján két
lehetséges magyarázatra is következtethetünk: 1. Az idegenforgalmi propaganda 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-, politikai stratégia része is, ill. lehetett műfaji konvenciókhoz való igazodás is.
Az Aladics-képeslapok vizuális beszédmódja
A képeslapok címadási technikája, a felvételeken megjelenő térbeli és tárgyi elemek, a felvételek szereplőihez társított jelenetek, valamint a fényképezés
kifi nomult technikája a képi beszédmódnak olyan elemei, amelyek egymást felerősítve a diskurzust éltető mechanizmusként működnek.
Korszaktól függetlenül a címadásban gyakran megjelenik az a helységnév, ahol a fénykép készült. A képeslapok feliratai azonban nyelvi különbségeket mutatnak, amelyek azt bizonyítják, hogy a társadalmi struktúra, a politikai 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 magyar nyelvenen jelennek meg a feliratok (pl. Ing. dipl. ALADICS okl. mérnök /
M-CIUC CSÍKSZEREDA).
Címadás szempontjából fontos elem továbbá a cselekvés megnevezése. Feliratok szintjén megkülönböztethetőek az aktív munkavégzés és a munkavégzés szempontjából passzív, viszont a vallásos élet gyakorlása szempontjából aktív jelenetek címkézései. Munkavégzés szempontjából a cím lehet aktív tartal119
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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 esetben tükrei a megjelenített témának. Reprezentativitás szempontjából a fényképész számára legfontosabb a regionális hovatartozás írott formában való rögzítése volt. A témát megnevező címek a munkavégzés aktív és passzív jeleneteire utalnak. A népviselet címet viselő képeslapok mögött a munkavégzéstől a
műteremben készült felvételek témaköréig változatos jelenetekkel találkozhatunk. Tehát az egyértelmű, könnyen dekódolható képi üzenetek helyett azt nevezi meg a címadó, ami a csoport egyediségét domborítja ki.
Aladics a képek tartalma által kijelöli az emlékezetre méltó helyeket, eseményeket, alkalmakat, azaz az emlékezés helyeit (l. Nora 1984). Tulajdonképpen a fényképész tevékenységével egy emlékezési politikát épít a 20. századi csíki népi életről. A régió nem csak fizikai tér, hanem a fi zikai tértől elválaszthatatlan módon a reprezentációk kulturális tere, ahol különböző típusú közegek
mutatják meg a teret (T. Szabó 2008, 25). Aladics képeslapjai olyan közeget jelentenek 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 viszszatérő elem a régiót belakó csoport ősisége, archaikussága, eredetisége. A fényképész saját társadalmi csoportkultúrájának mintegy iskolapéldájaként, mintaértékű megtestesítőjeként jeleníti meg a székely jellemet. Olyan vonásokat ábrázol, amelyek tipikusan egyetlen tág társadalmi csoportba tartozókként azonosítják 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. Találkozunk népi életképekkel, a munkavégzés képeivel, a vallásos élet jeleneteivel, műtermi felvételekkel, illetve székelyföldi látványosságokat ábrázoló felvételekkel. A felsoroltak közül a székelyföldi látványosságokat ábrázoló képeslapok határolódnak el a többitől – az ábrázolásmód azonos, az üzenet viszont
más. Ebben az esetben az üzenet kevésbé szól a székelyek idilli, archaikus világáról, sokkal inkább a régió látnivalóinak lajstroma a cél. A képeslapok alapján a székelyföldi látványosságok a következők: a csíksomlyói kegytemplom,
Csíksomlyó látképe, Csíkszereda és Zsögöd látképe, a zsögödi Jakab Dénes-vízimalom, a Tolvajostető, az Uz Bence menedékház Hargitafürdőn, a Sólyomvilla Hargitafürdőn, a Györgypál János-villa a Hargitán, a kénes gödrök a Hargitán, az Egyeskő, a balánbányai havasok, a csíkdánfalvi állami elemi iskola, a
csíkszeredai Városi szálló, a csíkszeredai Vigadó, valamint a Gyilkos-tó (összesen 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 jellemzik a különböző
témák közötti kapcsolatot. Minden témakör összefonódik
a leghitelesebbnek
tartott székely attribútumok valamelyikével: a népi építészet elemei közül a
székely kapu, a tornác, a kút, a (kóboros) szekér; a népművészet elemei közül
a népviselet, a kender és a gyapjú, a kerámia, a vetett ágy;
a népi életmód kapcsán pedig a munka, az aktív pihenés,
az imádkozás, és a
keresztény ünneplés
képi elemeivel.
Megfigyelhető például, hogy a
munkavégzés képei
összefonódnak a vallásos élet képeivel. A
3-as számmal jelölt
képeslap például érdekes kompozíciós
megoldásokat mutat. A felvételen a szénatakarás jelenete látható, a szereplők
vannak a kép előterében. Háttérben a csíksomlyói kegytemplomot látjuk, tökéletes központi elhelyezésben a négy átlós vonal metszéspontjában. Annak ellenére, hogy a templom a térben hátrébb, a munkavégzők mögött helyezkedik el,
első ránézésre mégis a templomra irányul a tekintet. A képek szereplői távol helyezkednek el a fényképésztől, méretük a temploméhoz képest valósággal eltörpül. 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 kegytemplom. Ebben az esetben a fényképész a munkavégzőkhöz közelebb helyezkedett el. A felvétel érdekessége, hogy a bal alsó sarokban a fényképész árnyékának egy részét láthatjuk: az állványon tartott fényképezőgép mögött elhelyezkedő, kalapot viselő fényképész alakja látható. Ez az egyetlen felvétel az adattárban, amely a fényképész jelenlétére utal. A képeslapon a templom olyan szög122
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ből látható, amelyből egyértelműen felismerhetőek a jellegzetes tornyai, akár a
kompozíció negyedik alakjaként is értelmezhetjük. Nem véletlenszerű a kegytemplom jelenléte. A felvételek azt a benyomást keltik, hogy kompozíció szempontjából a templomé a prioritás, a munkavégzés jelenetei pedig kiegészítik azt.
A képeslapok női szereplői
A képeslapok szereplői kapcsán megfigyelhetjük, hogy hangsúlyosan reprezentált a regionális és etnikai hovatartozás kérdése. A képeslapok túlnyomó
része a székelységet jeleníti meg. Megjelenik továbbá négy gyimesi csángó ábrázolás és egy román ábrázolás. Az etnikum reprezentálásának eszköze minden
esetben a népviselet és a népi építészet ábrázolása. Stuart Hall szerint a sztereotipizálás olyan reprezentáció, amely bizonyos elemekre redukálja az ábrázolást.
Egyes emberi csoportokról „könnyen megfogható, egyszerűsített, mennyiségileg redukált és kiválasztott vonások” alapján gondolkodunk és alakítunk ki képet, 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 előfordul. Ez a reprezentációs forma elveszíti személyes jellegét, hiszen általánosan
ábrázol valamit. Alakítja a közvéleményt és az emberek gondolkodásmódját. Az
Aladics-képeslapok szereplőinek vizsgálata segítségével megfigyelhetjük, hogy
a fényképész gyakran öntudatlanul alkalmaz, ezáltal megerősít bizonyos sztereotípiákat. A szereplőket életkor és nem függvényében bizonyos tevékenységekhez 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 legalább 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 munkavégzés jeleneteit ábrázolják. A nő általában ülő helyzetben fon, kendert fésül, hímez, álló helyzetben vizet merít a kútról, vagy imádkozik (ld. 5-ös, 6-os sz. képek). 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 munkavégzés 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 legtöbb esetben fejkendőt látunk arcok helyett, egy esetben pedig az arcokat teljesen beárnyékoló, nagy szalmakalapokat látjuk (ld. 9-es, 4-es sz. képek).
Leggyakrabban nő és férfi párt alkotva szerepel a képeslapokon. Ezeken a
fotográfiákon szinte kivétel nélkül a férfi egyik keze a nő vállán pihen, vagy átkarolja a párja derekát, a másik kezével pedig a nő kezét fogja, miközben egymásra, maguk elé lefelé vagy egy esetben a kamerába néznek. Életkortól függetlenül a beállítás ismétlődik: gyerekek, házasulandók, házaspárok és idősek
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ugyanúgy szerepelnek a felvételeken (ld. 10-es sz. képek). A póz tehát tökéletesen konvencionális. Ellenkező esetben, azaz ha a kép nem lenne beállított és egy
olyan pillanatot rögzítene, ahol a férfi és nő egymástól távol, esetlegesen helyezkednek 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 képeslap 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 viselet elemei, a kendő és a kalap, illetve a rokolya és a harisnya árulkodnak a szereplők neméről.
Az eddigiektől elkülönülnek a műtermi felvételek. Ezekben az esetekben az
arcokon van a hangsúly. A műtermi családi képek mintájára a gyerekek két esetben egymást ölelve néznek a kamerába, egy esetben pedig a síró kislányra vigasztalóan néz a kisfiú. 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 fotográfia természetéből adódóan a fényképezés gyakorlatához ösztönösen hozzátartozik a pózolás, a tárgyiasulás, vagyis a „képpé változás” jelensége.
Akkor is, ha a képkészítés folyamatában mindez nem szándékosan, hanem ösztönösen zajlik le a fényképezett személyben (Barthes 1985, 15–16). Az elemzett
képek első ránézésre olyanok, mintha a fényképész észrevétlenül, a maga természetességében 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 beállításai és a tekintetek iránya alapján világosan látszik, hogy tudatos kompozíciókkal van dolgunk (ld. pl. a 10-es sz. képeket). Ez a megállapítás arra enged következtetni, hogy a fényképen látható jelenet gyakran megrendezett, még akkor is,
ha a természetesség látszatát kelti (Bourdieu 1982, 231).
Aladics képeslapjain fotográfiai és fototechnikai szempontból az üzenet
kifejezésének legfontosabb eszköze az erős fény-árnyék hatások alkalmazása.
A képeslapok tónusellentétei az erős természetes fényforrásból erednek, ezáltal a felvételek szereplőinek megjelenítése színpadiasságot mutat. A megvilágított 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 átmenet, az ún. félárnyék az ábrázolt jelenet érzelmi aláfestését adja, a lágyság érzetét kelti. Ez a lágy tónusú ábrázolás az Aladics-felvételek sajátossága. Az erőteljes fényviszonyokból adódó sötét árnyékokkal való játék a képeslapok egy másik jellemzője, amely által a jelenet drámaisága fokozódik. Ez a megoldás általában a mezei munkavégzés jeleneteire és a műtermi portrékra jellemző. Ebben a
kontrasztos megvilágításban a távolról megragadott jelenet a reneszánsz festészethez hasonló jelleget mutat.
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A műtermi családi vagy portréfotókhoz képest a képeslappózok abban másak, hogy a szereplők arca nem látszik, és rendre kis- vagy nagytotálban látjuk őket, amiben jól kivehető a kontextus. A fényképész tárgyiasítja a képeslapon látható alakot/alakokat, ezáltal a szereplők egyénisége és személye teljesen
a háttérbe szorul, és a fotográfiai 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 megteremtett 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) propagandája rendkívül fontos tényezőt jelentett.
Az Erdély északi része és Székelyföld című turisztikai útikönyv szövegének
és Andory Aladics Zoltán fotográfiáinak összehasonlítását az indokolta, hogy
az útikönyvben számos Aladics-fotográfia szerepel, ami arra enged következtetni, hogy a fényképész ismerte a korabeli turisztikai fejlesztési programot. Az
útikönyv nyelvi regiszterben, a felvételek pedig vizuális regiszterben fogalmazzák meg ugyan azt az üzenetet – a kettő egymást kiegészíti és felerősíti. A történelmi múltra utaló elemek közül az ősiséget, az archaikusságot, az eredetiséget 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 különböző kontextusokban való előfordulása arra enged következtetni, hogy ez a fajta képi beszédmód a népi építészet, a tárgyi kultúra és a népviselet elemeit felhasználva teremtette meg a más népcsoportoktól való elkülönülés és a kulturális egyediség eszköztárát, megteremtve ezáltal a csíki székelység vizuális ábrázolásának formanyelvét. A képeslapok nőábrázolásának üzenete: a csíki székely
nők szakadatlan munkájukkal a keresztény értékrend szerinti példamutató magatartást, szorgalmat és alázatot képviselik.
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A nőkép változásai 1945 és 1989
között a Dolgozó Nő című havilap
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Abstract (The Changing Image of Women on the Covers of the Monthly Magazine Dolgozó Nő [Working
Woman] between 1945 and 1989) The Dolgozó Nő [Working Woman] was the most important Hungarian monthly
magazine for women from the Communist Romania, published in Cluj-Napoca between 1945 and 1989, which focused on
female rights, the women’s condition in the modern society; moreover, the magazine also covered health, beauty, housework,
literature and fashion topics. The article is an analysis of the covers of the magazine, of the photos and graphics published on
the front pages. The main focus is on the context, taking into account the historical background and the inﬂuence of censorship.
The covers of the magazine bear the traces of the socio-historical change: in the ﬁrst period we see the military woman, in the
mild period we can see the intellectual, the mother in the center of her family, while in the late, very cruel years we can see
only the portraits of Nicolae Ceaușescu. By presenting the propagandistic messages of this process the author tries to ﬁnd the
magazine’s place in the history of press and photography.
Keywords visual culture; feminism; socialism; comunism; propaganda; photography
Rezumat (Imaginea femeii în schimbare pe coperta revistei lunare Dolgozó Nő [Femeia muncitoare] între
1945 și 1989)
Tema studiului este una care se aﬂă la graniţa dintre istoria artei și antropologia vizuală, având aspecte legate de
sociologie, în relaţia dintre politică, presă și artă. În centrul cercetării se aﬂă cea mai importantă revistă maghiară pentru femei
din România socialistă, intitulată Dolgozó Nő, care a fost editată la Cluj. Este vorba despre o revistă lunară, care a apărut între
1949 și 1989, urmărind atât moda internaţională cât și ideile și principiile sovietice. Studiul analizează coperţile revistei, în
speranţa de a ajunge la o concluzie clară, din care reiese cât de intens reﬂectă lumea vizuală a coperţilor situaţia politică din
România.
Cuvinte cheie cultură vizuală, feminism, socialism, comunism, fotograﬁe

Naomi Wolf A szépség kultusza című írásában úgy fogalmaz, hogy „a női
magazinok több mint egy évszázada a női szerepek megváltoztatásának leghatásosabb eszközei, és ez idő alatt – ma még inkább, mint eddig – következetesen dicsőítették mindazt, amit a kormányzat elvárt a nőktől” (Tóth 2010, 30). Kijelentését 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 szűkítünk: lehet az a magyarországi Nők Lapja, a csehszlovák Dolgozó Nő vagy a romá127
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1949. június

1951. március

niai Dolgozó Nő. Utóbbiak a 20. században fontos szószólók voltak, határokat legyőzve, 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 ideálról és annak változásairól a korban. A konkrét vizsgálandó anyagot a negyvenöt 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 propagandisztikusabbak, 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, konkrétabban az a politikai rendszer, rendszerek, amelyekben a tárgyalt folyóirat megjelent. A szovjet típusú diktatúra, a kezdetben sztálinista elveket követő, majd
egyre inkább személyiség-központú államvezetés feltételezi a központi hatalomirányító szerepét, minták, modellek követését is, diktatúráról lévén szó, maga
után vonja a cenzúra meglétét és a propagandisztikus jelleget. Mindezt még inkább felerősíti a tény, hogy sajtóban közölt alkotásokról beszélünk, melyek nagy
tömegekhez jutottak el, üzenetet közvetíthettek. A téma alapszakirodalmát jelenti 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 alapkövetelménye 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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1952. április

1954 július-augusztus

című művében a Dolgozó Nő magyarországi megfelelőjét a Nők Lapját is említi: a
képes lapok között tárgyalja, mint korai, nagy példányszámban közölt, bár az államvezetőség által igencsak kritizált példát. A vezetőség kifogásolta, hogy a Nők
Lapja szenzációhajhász, a jó ízlés határát súroló bűnügyi tudósításokat, sorozatokat közöl, „erőltetett erotika” található benne, s méltatlanul háttérbe szorítja az
alkotó, dolgozó embert, és nem közöl fontos bel- és külpolitikai kérdéseket tárgyaló írásokat. Túlzott a táncdalénekesek, színészek sztárolása, miközben nem
foglalkozik a munkások és dolgozó parasztok munkamoráljával. Horváth fontos 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 olvasmányosabb lett” (Horváth é.n., 79–80).
Bár a romániai Dolgozó Nő tartalma és külalakja – mivel 1948-ban a Romániai Demokrata Nők Szövetségének fennhatósága alá került – központilag egyengetett volt, alapvetően a fentihez hasonló történetet, sémát mutat a története. A folyóirat az egyik legkorábbi fotókat tartalmazó erdélyi magyar magazin volt, terjedelme már az ötvenes években elérte a 32–36 oldalt, míg a kiadott példányszám
tekintetében szinte elképesztőek a számok. A hetvenes években 120.000-hez közeli számban nyomtatták, melyből körülbelül 80.000 előfizető számára készült.
Mindezt Romániában, ahol a hivatalos adatok szerint 330.000 magyar élt (természetesen ez a szám lehet, hogy nem teljesen tükrözi a realitást), de mindenképp
arra enged következtetni, hogy minimum minden második családban olvasták a
magazint.2
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1955. december

1959. március

A magazin tartalma nagyon változatos volt, a mezőgazdaságot, a nehézipart, az orvostudományt, a jogtudományokat népszerűsítő cikkektől kezdve, a
nők egyenjogúságát tárgyaló tanulmányokon át, a barkács- vagy épp a főzési tippekig és a „pszichológiai” tanácsadásig terjedt, volt benne divat, könyv, később
fi lmajánló, gyerekmelléklet, szabásminták és a kor vívmányait népszerűsítő reklámok 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 figyelembe vette, következtetései elsősorban a
hatvanas évek előtti időszakra vonatkoznak. Alapvetően fontosnak tartja a történelmi kontextus beható ismeretét, hiszen a folyóirat főként első 10–15 évében
a romániai női emancipáció elősegítésének közvetlen szolgálatában állt (SütőEgeressy 2007).
Éppen a történelmi kontextus az, ami megkívánta, hogy a vizsgált képanyagot korszakok szerint csoportosítsam. Romániában az 1945 és 1989 közötti időszak 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 halálával két részre tagoltam, így lett egy 1945 és 1953 közötti, a szocialista berendezkedés 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 közötti időszak, az ún. Ceaușescu-korszak, amelyet szintén két különböző időszakra
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1969. október, Marx József felvétele

1972. november

oszthatunk, Ceaușescu sajátos politikája, illetve hatalmi törekvéseinek megnyilvánulása alapján (Tóth Gödri 2018a).
A Dolgozó Nő havi rendszerességgel megjelenő lap volt, azaz évi tizenkét
számról beszélhetünk. Kutatásom vonatkozásában elsősorban az 1948 utáni lapszámok 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 figurája tűnik fel. 1947-ben ez a fent leírt, logószerű címlapdísz több lapszámnál visszatér, ám néhány lapszám esetében
megjelennek kisméretű, tematikus grafi kai alkotások is, érdemes például megemlíteni 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 retusált fényképek, illetve színezett fényképek és grafi kák egyaránt díszítik a címlapokat. Az 1955 és 1961 közötti időszakban a fehér-fekete fényképek dominálnak,
1961-től pedig teljes lesz a színes fényképek győzelme, amelyek fokozatosan válnak 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, ritkábban műalkotásokat ábrázoló fényképek díszítik a címlapokat, illetve az ötvenes
években gyakoriak a szovjet modellek alapján készült, akár képzőművészeti alkotásokat másoló Sztálin-portrék. A címlapok képei többnyire az adott hónaphoz
igazodnak, télen síző családot, nyáron az arató asszonyokat, szeptemberben az is131
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1976. március

1977. április

kolás gyerekeket vagy a fiatal vidéki tanító nénit ábrázolják. Ez a szabályszerűség
a hetvenes-nyolcvanas években válik nagyon hangsúlyossá, minden évben visszatérnek az évszakokhoz, az évszakokhoz kötődő mezei munkálatokhoz, az iskolakezdéshez, 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 portrékat a címlapon, főleg sportolók és színésznők tűnnek fel.
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Az első korszak
Ahogy fentebb említettük 1948-ban jelennek meg a folyóirat első fényképei is. Júliusban egy vidám parasztasszony tekint a messzeségbe a viszonylag kisméretű, az oldal közepén elhelyezett fényképről. Majd a novemberi számon egy
anya portréját látjuk gyermekével. A félprofilból 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 oldalon 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 igyekeznek minden lehetséges módon a középpontba állítani, amire jó példa az 1950.
áprilisi szám, melyen a fiatal lány jól láthatóan a szovjet vezető egyik művét olvassa. Fontos még kiemelni, mint szemléletes példát, az 1949. novemberi címlapgrafi kát, melyen a két szovjet vezető, Lenin s Sztálin jelenik meg egy kislány társaságában. Ez a fajta ábrázolás szovjet mintákra vezethető vissza, tulajdonképpen 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 gyűjtemény volt, mely azt igyekezett különböző történetekkel, valamint színes példákkal 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 fejlődése. Bár alapvetően itt is az ülő Sztálin alakja a hangsúlyos, illetve az ölében tartott, 4 év körüli, szőke kislány; Lenin figurája, aki egy másik fotelben ülve figyeli az idilli jelenetet, illetve a kislány angyali arcát, elmaradhatatlan. A háttérben
hatalmas ablak, melyen át a Kreml impozáns tornya látható. A szobában még néhány könyv is megjelenik mintegy szimbolikus díszletként, hangsúlyozva a tudás
fontosságát, illetve utalva arra, hogy a gyerekek, a jövő építő hősei számára a tudás, a tanulás is fontos kell, hogy legyen. A kép jól jellemzi a korszakot. Gelencsér
Gábor a szocreál gyárakat bemutató dokumentumfi lmekre használja az illúziórealizmus kifejezést, mely tökéletesen alkalmazható erre, illetve az ilyen típusú alkotásokra is: a valóság elemeinek beemelése által hitelesek akarnak lenni, dokumentumnak akarnak tűnni, másrészt a valóság, amelyet tulajdonképpen igencsak
stilizáltan láttatnak, egy elvnek, ideológiának megfelelő, illúziószerű, ideális, utópisztikus 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 kommunizmus szimbólumait halmozza, üzenete nagyon direkt, a rendszer népszerűsítését gátlástalanul tolja szembe a nézővel. A folyóirat próbálta népszerűsíteni, illetve hangsúlyozni az államszocializmus gyakorlatban többnyire meg nem valósult, pozitív jellemvonásait. Az 1950. decemberi hátlap grafi káján egy anya teszi
szavazócéduláját az urnába, karján két gyermekét tartva. A kép egyszerre hang-

133

ME.dok • 2019/1
súlyozza a „szabad” szavazást, illetve az általános szavazati jogot nő és férfiak között, 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 internacionális jellegét, a határokon, nyelveken történő átívelését. Ebben az első időszakban „kissé szájbarágósan”, szinte a néző akaratán kívül próbálják tudatában vagy
tudattalanjában rögzíteni a rendszer jelképeit, írott és képi formában is buzdítanak (gyakran látunk szocreál szobrokat, vörös zászlót, a szocialista vezetők műveit). A képek minősége változó, a hangsúly inkább a hatásra esik, gyakran használnak élénk színeket, allegorikus motívumokat, a mondanivaló sokkal fontosabb 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 szeptemberében egy gyermeket, pontosabban csecsemőt látunk egy csecsemőmérlegben. A
grafikát felirat egészíti ki: „harcolj a békéért/ értem harcolsz”. A gyerek szája tátva, 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 cselekvésre 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. Egyrészt a sztálini internacionalizmus jegyében más szocialista országok nőire esik
a hangsúly, másrészt, ha a romániai helyzetről esik szó, az összetartás, a nemzeti egység, a román és magyar nők összefogása, a munkások és parasztok közös
„harca” a leggyakoribb témák. A szovjet nő a példa, a Szovjetunió más országainak megvalósításai jelentik a modellt.
Második korszak
Az 1953 és 1965 közötti korszakot elsősorban az igényes fekete-fehér fényképek dominálják. A korszakban nagyon sok Marx József-alkotás szerepelt a címlapokon. Az ő és Ioan Miclea-Mihale munkái jellemzik a korszakot, műfajilag az
életképek és a riportszerű képek dominálnak. A szerkesztők elhagyják az utószínezést és az erős retust, valósághű, emberközeli képeket közölnek. A legtöbb kép
esetében nagyon szembeötlő a művészi szándék, az alkotói igényesség, kimutatható, hogy tudatosan megszerkesztett kompozíciókkal állunk szemben. 1955-ben
már csak két színes címlappal találkozunk, utána a fekete-fehér képek időszaka kezdődik. A váltást 1954-ben főszerkesztőváltás is kísérte, Orosz Irént3 Erős
Blanka4 váltotta.
A témák kezdetben nem igazán változnak, bár az szembeötlő, hogy eltűnnek a Sztálin-portrék, a Szovjetunió más népeit megjelenítő képek, és egyre kevesebb 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 legnagyobb része tulajdonképpen már nem kapcsolódik semmilyen munkához, sem a
134

A NYILVÁNOSSÁG NŐKÉPE
dolgozó nőhöz, sem a harcos lelkületű anyához. A címlapok fő témái a szabadidő,
szerelem, barátok, kirándulás. A korszakban látunk romantikus, padon ücsörgő párt, tengerparton játszó gyereket, szórakozó fiatalokat, 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 mellképek, amelyek egyszerűen a nőt, a női szépséget mutatják be. A portrék női gyakran kitekintenek a befogadóra, mosolyuk próbálja hangsúlyozni, hogy a rendszerben 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 fotózási szöget választ, alulnézetből, plongée tekintünk a párra és az épületre, kissé ferdén. A kép izgalmas módon, közvetetten utal a kor megvalósításaira, a szocialista építészet tömegtermékeire, a tömbházakra. Stemlerrné Balog Ilona idézi a Történelem és fotográfia című művében Gonda György fényképészt, aki szerint egy szocialista épület megörökítésére a békaperspektíva a legideálisabb, hiszen „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 látjuk, melyben az ember, ha szorgosan dolgozik, építi a rendszert, cserébe mindent
megkap, ami a standardizált boldogsághoz kell. Ki kell emelni még az 1958. augusztusi címlapot is, melyen kirándulókat és a felirat szerint a Békási-szorost ábrázoló, fehér-fekete címlapot látunk. A korszak tipikus alkotása, helyi jellegű, Románia értékeire koncentrál az előző korszak internacionalizmusa helyett. A mongol 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 magazin 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 folyóirat 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 kapcsolódóan nem ritkán látunk családi életképeket is. Az előző korszakokhoz képest 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 legismertebb munkáktól a kevésbé ismert szakmákig mindent igyekeznek felvonultatni. A
népi viseletben öltöztetett hölgyek portréja, illetve a róluk készült életképek is viszonylag gyakoriak.
Negyedik korszak
Az 1972 és 1989 közötti időszak Ceaușescu személyi kultuszának, diktatúrájának legnehezebb éveit jelentette. Bár kisebbség- és sajtópolitikája is változott
ebben az időszakban, ekkor kezdtek el többek között a magyarok jogai egyre inkább 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 jelentenek, melyeken a diktátort teátrális környezetben, vörös háttér előtt ábrázolva jelenítik meg. Az életképek és a portrék változatosak, a megjelenő mesterségek skálája nagyon változatos, a család, a nyaralás megmaradnak, mint témák. A megformálás és a minőség, a képek nyelvezete e képek esetében nem különbözik az
előző korszakétól, a szembetűnő eltérést a diktátor és feleségének portréi hozzák. Ezek a portrék néha grafi kai alkotások, ha fotók, abban az esetben jellemzően nem valamely a folyóiratnak dolgozó vagy bedolgozó fényképész alkotásai, hanem Bukarestből küldött, kötelezően leközlendő anyagok.5 E képek között találunk életképeket is, melyek többnyire a nép, elsősorban gyerekek körben örökítik meg a vezetőket, illetve portrékat vagy kollázsszerűen összekombinált alkotásokat.
1974 áprilisában jelenik meg az első Ceaușescu-portré (szintén ettől a dátumtól kezdve a Dolgozó Nő cím mellett feltűnik a Román Szocialista Köztársaság címere is, ami ezentúl állandó elem lesz a címlapon). Az első portrét 1974 novemberében azonnal követi egy immár inkább dokumentarista jellegű kép a vezetőről 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 korszakában láttunk szovjet vezetőkről készült portrékat, de számuk elenyésző az 1970es és 1980-as évekhez képest. Ceaușescu-portrékat és Elenával közös „életképeket”, 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 szövegekre a másik variáció a vezetőt dicsőítő vers vagy ének, mint például Miklós László
Hazám útja című köszöntője vagy Violeta Zamfirescu 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, szeretettel telinek állítsák be. Az idő előrehaladtával a Ceaușescut ábrázoló képek egyre
stilizáltabbak.
A tartalom esetében is megfigyelhetünk egy fokozatos változást. Főleg a korszak második felében a vezércikkek gyárakról, építkezésekről szólnak, néha egyáltalán nem tartalmazva semmilyen nőkkel kapcsolatos utalást, inkább a szocializmus 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 fotográfia című művében értekezik
a történelem és fotográfia kapcsolatáról, a hitelesség kérdését is vizsgálva, s számára nyilvánvaló, hogy a fotográfia hitelessége nem kérdéses, hiába a retusálás,
a javítások stb., a kép egy kor lenyomata, az öltözetek, a frizurák, a legapróbb elemek 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 legyen néma fényjáték, hanem beszéljen, lelkesítsen, buzdítson, harcoljon, tükrözze a dolgozó nép életét, munkáját, örömét, küzdelmét, mutassa meg a távlatot, adjon jelentést a máról és programot a holnapról” (Stemlerné Balog 2009, 198–199).
Ez a magyarországi fényképezésre vonatkoztatott kijelentés alapvetően a romániai 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 műfajnak a jellegzetességeit a totalitárius rendszerekben, illetve azt is, hogy azokban a pillanatokban, amikor egy kis enyhülés tapasztalható, és nem központi szabályokat kell követni, akár a nyugati sajtófotók sorába illeszkedő igényes alkotások, friss szellemiségű fotók is születnek. Ezek a címlapok egy kor lenyomatai, egy
olyan magazint képviselnek, mely az egész rendszerben egyensúlyozott a központi szabályok és a „kiskapuk” megkeresése között. A címlapok alakulásának, változásainak íve a romániai társadalmi, politikai helyzet tükröződése, a kultúra, propaganda 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 jelen 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.
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Szerkesztési alapelvek
Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:
– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű fi le tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne
legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, pontosvesszőkkel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),
– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és
(ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,
– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,
– idézőjelek: „”
Szakirodalom/könyvészet szerkesztése
– kérjük, hogy hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód
szerint szerkesszék meg
A szakirodalomra való hivatkozás módjai
– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,
– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.
Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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