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Egy nõtörténeti szempontú médiatörténeti vizsgálat1

Bár a Horthy-kor médiatörténetének számos résztémája feldolgozott (töb-
bek között egyes lapok és másféle médiumok története, egyes szerkesztõk, új-
ságírók, médiavezérek pályája, a média és a hatalom viszonya, egyes sajtópolé-
miák története, az újságírói kultúra változása, egyes kultuszok, a médiáról való
gondolkodás története), még sok olyan részkérdés vizsgálatára van szükség,
amelyek nélkül nem készíthetõ el egy korszerû médiatörténeti összefoglaló mû.
És itt nem csak további laptípusok, további „médiamunkások”, további kultu-
szok (és így tovább) történetének megírására kell gondolni, hanem olyan prob-
lémákra, amelyekrõl alig tudunk valamit: ilyen hiányzó terület például a törté-
neti közönségkutatás vagy a médiagazdaság – illetve a média nõtörténeti (tár-
sadalmi nemek történeti) szempontú vizsgálata. Tanulmányom célja, hogy hoz-
zájáruljak eme hiány pótlásához, a nemzetközi szakirodalom bizonyos megálla-
pításait, eljárásmódjait követve. Ennek során nem érintem a férfiak és a gyere-
kek történetét (noha a nõiesség változása hatott a férfias-férfiasság jelentésére
is, valamint a gyerekeknek szóló médiumok tartalmát is befolyásolta), ahogy
témaszûkítés az is, hogy konkrét kutatásom a nõi szerepeket és a nõiességet (a
„mi a nõies?” kérdését) tárgyaló úgynevezett médiaszövegek vizsgálata. Egé-
szen pontosan a különféle nõideálok képét elemzem elõbb inkább hetilapokban,
utóbb inkább két napilap kiadványaiban (emellett megemlítek bizonyos regé-
nyeket és magyar filmeket). Ezek az ábrázolások azért is fontosak, mert mintá-
kat adtak, azonosulási lehetõségeket kínáltak az olvasóknak. Mivel igyekeztem
a kor népszerû sajtótermékei, az úgynevezett populáris kultúra produktumai
közül választani, nem is kevés olvasóról van szó. Fontosak továbbá azért, mert
arról is tudósítanak, hogy egyes szerzõk és orgánumok miként látták: milyen
nõtípusok terjedtek el, lettek népszerûek Magyarországon – azaz például mi el-
len kell hadakozni.

A nõtípusok leírására a szakirodalomban elterjedt két fogalmat haszná-
lom: az új nõ az egyik, és a modern lány a másik. A 20. század elsõ felében mind
a kettõ ismert volt Magyarországon is, és olykor angol eredetijüket (new woman,
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modern girl, esetleg postwar girl) is emlegették.2 Írásomban elõbbi a Magyaror-
szágon, mondjuk úgy, feltûnõ módon a 19. század végén felbukkant, valamilyen
szintû önállóságra törekvõ nõt jelenti, aki mint nõtípus a Horthy-korban már-
már megszokottnak számított (hogy mennyire és mennyire nem, azt próbálom
megmutatni a késõbbiekben). Ezzel szemben a modern lány típusa a Horthy-kori
Magyarországon is újdonság: a forrása, az eredete a világháborút követõ válság-
helyzet és az amerikai tömegkultúra; újdonsága következményeként és feltû-
nõen más életmódjában, fogyasztási szokásaiban is eltért környezetétõl. Az õ
megítélésében gyakran az USA megítélése is tükrözõdött.

Elõször azonban arról szólok röviden, hogy a nõtörténeti szempontú mé-
diatörténet-írás helyzete közel sem olyan biztos, mint ahogy írásom legelején
mutattam – de nem is annyira bizonytalan, mint Magyarországon a kutatások
alapján látszik. Azaz születnek korszerû összefoglalók e szempont érvényesíté-
se nélkül – de azért nem marginális területrõl van szó.

A médiatörténet-írás nõtörténeti szempontja

Napjaink igen színes és sokrétû, a történetírástól, annak résztémáitól és a
médiatudománytól talán csak önkényesen elhatárolható médiatörténet-írását a
legkönnyebben a kurrensnek tûnõ témák alapján lehet föltérképezni. Ezeket a
témákat alapvetõen négy tényezõ határozza meg: a médiában és környezetében
zajló aktuális, éppen most történõ változások; a rokon tudományterületek pil-
lanatnyi változásai; a hagyományos témák továbbélése; illetve utóbbitól nem
függetlenül egy-egy jelentõsebb szerzõ érdeklõdési köre, munkássága. Az elsõre
a legfeltûnõbb példa egyrészt a médiatörténeti (és kommunikációtörténeti) össze-
foglalások címadása, korszakolása,3 illetve az a tény, hogy az újabb és újabb mé-
diumok megjelenése már régebb óta ráirányítja a kutatók figyelmét általában
az újdonságok szerepére, az egykori újdonság egykori újdonságvoltára. Mindez
egyértelmûen a kortárs „médiaipari” kérdések hatását mutatja.4

Az Európai Kommunikációkutatási és Oktatási Társaság médiatörténeti
szekciójában formálódó európai médiatörténeti kézikönyv például a tervek sze-
rint a tömegmédia feltûnését és intézményesülésének 1945-ig tartó szakaszát a
következõ témák szerint tekintené át:5 a médiakonvergencia (a különféle típu-
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2 Természetesen léteztek alternatív fogalmak is: például a modern nõ, a mai nõ vagy a mai
modern nõ, amely inkább a fiús-férfias, vagy egyszerûen csak extravagáns modern lánnyal rokonít-
ható (lásd késõbb). L. például Bethlen Margit: Kislány a papa felöltõjében. A modern nõ lelki világa.
In: Az Est hármaskönyve, 1935. Asszony, szépség, szeretet. Bp. 137., 138.

3 Újabb médiatörténeti monográfiák címükben is reflektálnak erre. L. például William J.
Bernstein: Masters of the World: How Media Shaped History from the Alphabet to the Internet. New
York 2013; Bill Kovarik: Revolutions in Communication. Media History from Guttenberg to the
Digital Age. New York 2013.; Jochen Hörisch: Eine Geschichte der Medien. Von der Oblate zum
Internet. Frankfurt 2004.

4 L. például Rudolf Stöber: Mediengeschichte: Die Evolution „neuer” Medien von Gutenberg
bis Gates. Eine Einführung, I–II. Wiesbaden 2003. Alapvetõnek a következõ monográfia számít:
Carol Malvin: When Old Technologies Were New. Thinking about Electric Communication in the
Late Nineteenth Century. Oxford–New York 1988.

5 Az egyes médiumok történetén, valamint az olyan speciális „korproblémákon” kívül, mint
az elsõ világháborús, továbbá a szovjet és náci propaganda.



sú médiumok „összeolvadása”, mint például az újságból és a moziból létrejövõ
filmhíradó), az újságírás professzionalizációja, a médiahatásokról szóló elméle-
tek, a médiafogyasztás normái és fogyasztói csoportidentitások, a sajtószabad-
ság és nyilvánosság összefüggései, a szabályozás (ideértve a szerzõi jog kérdé-
sét), a nemzeti és transznacionális jelenségek, illetve a társadalmi mozgalmak
és ellennyilvánosságok. E talán még nem végleges listát nézve elmondhatjuk,
hogy az egyes elemek majdnem mind társíthatók valamelyikkel az említett
négy hatás (tényezõ) közül: az elsõ téma (a médiakonvergencia) tanulmányozá-
sa például egyértelmûen a napjaink médiaiparában bekövetkezõ változások kö-
vetkezménye, míg a második (újságírás) talán inkább egy hagyományosabb
téma, amelynek szerepeltetése összefügg az újságírás történetét kutató
Svennik Hoyer hatásával (és így tovább).6 A transznacionális történetírás sze-
repeltetése pedig a történetírás eme újabb „fordulatára” utal.7 A történetírás
változásai, különbözõ „fordulatai” természetszerûleg alakítják a média törté-
neti jelenségeivel foglalkozó kutatásokat – ám ez elvezet bennünket a média-
történet és a történetírás viszonyának bonyolult kérdéséhez.8

Az európai médiatörténeti vállalkozást szemlélve feltûnõ ugyanakkor (noha
nem példanélküli), hogy a nõtörténet vagy társadalmi nemek története mint
szempont és mint téma csupán a társadalmi mozgalmak és ellennyilvánosságok
fejezeten belül kerülne elõ, a munkásmozgalom és a pacifizmus mellett. Feltû-
nõnek tarthatjuk ezt legalább három ok miatt. Egyrészt azért, mert általában a
történetírás egy kurrens szempontjáról és témájáról van szó, amely tehát nem-
csak önállóan (aldiszciplínaként) népszerû, hanem például a kultúrtörténet- és
a politikatörténet-íráson belül is az.9 Másrészt azért, mert az úgynevezett kap-
csolati (így például a „transznacionális”) történetíráson és a nõtörténetíráson
belül az ábrázolás, a jelentésadás (egy-egy jelenség értelmezése) és a diskurzus
témája egyaránt felértékelõdött, aminek logikusan tükrözõdnie kellene egy mé-
diatörténeti munkában (lévén ezek igazi médiatörténeti kérdések), már ha a
diszciplínák valóban hatnak egymásra.10 És harmadrészt: az úgynevezett kon-
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6 Vö. A Journalism Reader. Szerk.: Michael Bromley – Tom O’Malley. London–New York
1997.; Svennik Hoyer – Epp Lauk: Recreating journalism after censorship. Generating shifts and
professional ambiguities among journalists after changes in the political systems. Central European
Journal of Communication 1. (2008: 1. sz.) 5–22. – Fogalmi és némi tartalmi eltéréssel találkozha-
tunk, amikor az „újságírói kultúrát” tárgyalják: Paolo Mancini: Mediensystem und journalistische
Kultur in Italien. Berlin 2005.

7 Ian Tyrell: Reflections on the transnational turn in United States history: theory and
practice. Journal of Global History 4 (2009: 4. sz.) 453–474.; Transnationale Geschichte. Themen,
Tendenzen und Theorien. Szerk.: Gunilla Budde – Sebastian Conrad – Oliver Janz. Göttingen 2006.
– A transznacionális és általában a kapcsolati történetírásra tanulmányomban nem tudok kitérni.

8 A történetírás és médiatörténet egymásra hatására lásd például a következõ, médiatörténeti
szempontokat használó mentalitás- és diplomáciatörténeti munkákat: Jörn Glasenapp: Die deutsche
Nachkriegsfotografie. Eine Mentalitätgeschichte in Bildern. Paderborn 2008.; Dominik Geppert:
Pressekriege. Öffentlichkeit und Diplomatie in den deutsch-britischen Beziehungen (1896–1912).
München 2007.

9 Georg G. Iggers – Q. Edward Wang: A Global History of Modern Historiography. Harlow
2008. 377.; Paula Baker: The Midlife Crisis of the New Political History. The Journal of American
History 86. (1999: 1. sz.) 158–166.

10 A társadalmi nemek története diszciplínán belül olyan „klasszikus” témák helyét veszik át,
mint a munkavégzés és a politikai mozgalmak, és általában a „magas politika” konfliktusos világa.



textuális médiatörténet-íráson belül is elõkelõ helyen áll az említett szempont
és téma. Errõl kicsit részletesebben szólnék.

Egyes leírások szerint a médiatörténet-írás két nagy irányzatra osztható,
az úgynevezett autonómra és a kontextuálisra, azaz a médiát önálló rendszer-
ként, jelenségként vizsgáló (az új médiumok, új címek, új médiatermékek meg-
jelenésére, a médiaipar leírására koncentráló), illetve a média és a társadal-
mi–kulturális–politikai (stb.) rendszerek kölcsönhatásait feldolgozó irányra. A
kontextuális megközelítéshez James Curran elgondolása szerint a következõ
hagyományos tárgyalási módok, meghatározott szempont szerint felépülõ nar-
ratívák tartoznak: a liberális narratíva, amelynek fõ tézise, hogy a modern tö-
megmédia formálódása, születése a társadalom demokratizálódásának folya-
matát erõsítette – azaz eme elbeszélés hívei ebbõl a szempontból mesélik el a
média történetét. A következõ a feminista elbeszélés, amely szerint médiatörté-
net elbeszélhetõ a nõemancipáció történeteként; a populista narratíva, amely-
nek hívei szerint a tömegmédia a társadalom kulturális demokratizálódását
eredményezte abban az értelemben, hogy az „alsóbb” rétegek végre egyenran-
gúan jelenhettek meg a nyilvánosságban. Az úgynevezett libertariánus elbeszé-
lés elsõdleges témája a hatalmi pozícióban lévõ és a társadalmat konformizmusra
kényszerítõ (kényszeríteni próbáló) kulturális rend befolyásának erodálódása és
az individualizálódás folyamata, „azaz” az egyén felszabadulása. Az ötödik az
antropológiai elbeszélés, amelyik számára például a nemzeti identitás formálódá-
sa és a nemzetépítés a releváns a társadalmi kontextus. Az úgynevezett radikális
narratíva középponti állítása szerint a média a mindenkori elit eszköze, amely
ennek révén is ellenõrzi, irányítja a társadalmat. És végül: Curran ezektõl az el-
beszélési módoktól megkülönböztetve szól a médiatörténet társadalomtörténet-
be való integrálásának lehetõségérõl, azaz a média társadalomtörténetérõl.11

Azt látjuk tehát, hogy a médiatörténeti összefoglalásokban magától érte-
tõdõ lehetne a nõtörténet (vagy társadalmi nemek története) szempontjának
használata, ennek a témának a tárgyalása, mégpedig általában a történetírá-
son, illetve speciálisan a kontextuális médiatörténet-íráson belüli helyzete mi-
att. Azaz mivel a történetírás, valamint a médiatörténet-írás kurrens témája a
nõtörténet és a társadalmi nemek története, az említett összefoglalókban he-
lyet kellene kapnia. Ám mégse mindig történik így. A három, magyarul is meg-
jelent áttekintõ médiatörténeti monográfia közül kettõ nem foglalkozik a kér-
déssel (Burke és Briggs hivatkozott kontextuális munkája, valamint Catherine
Bertho Lavenir hasonló, de a politika rendszerébe ágyazott kötete), vagy rövid-
úton és közhelyekkel intézi el a nõi szempontot (Frédéric Barbier és Catherine
Bertho Lavenir döntõ részben autonóm elbeszélési módot követõ kötete).12 Egy
lépéssel elõbbre tart a formálódó európai médiatörténet. A témát érdemben
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Lásd Merry E. Wiesner-Hanks: Crossing borders in transnational gender history. Journal of Global
History 6. (2011: 3. sz.) 364.

11 James Curran: Media and Power. London–New York 2006. 3–53. A kontextuális médiatörté-
net-írás egy másik megközelítésére l. Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. (Második, bõvített
kiadás.) Bp. 2008. 14–18.

12 Catherine Bertho Lavenir: A demokrácia és a média a 20. században. Debrecen 2005; Fré-
déric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története. Diderot-tól az internetig. Bp. 2004.



tárgyalja Frank Bösch politika- és kultúrtörténeti nézõpontú bevezetése: önálló
fejezetben ugyan nem, de például a „Politika és társadalom az illusztrált és tö-
megsajtó idején” címû részben szól a nõmozgalomról, a megelõzõ részben pedig
a nõi lapokról és az újságírónõkrõl.13 A legfrissebb, 2013-as összefoglaló azon-
ban már egyértelmûen fontosnak mutatja és önálló fejezetben tárgyalja a té-
mát. A kommunikációtörténet kézikönyvébe Karen Ross írta meg „Gender és
média” részt, amely részben magyarázatát is adja az elõbb említett hiányok-
nak. „A társadalmi nemek és média nagyon új aldiszciplína — olvasható a feje-
zetben —, mert a nemek politikai konfliktusa és médiabeli megnyilvánulásuk
csak újabban lett elismert tudományos téma.” A gender és média története té-
máján belül olyan területek hangsúlyosak, mint a nõk (és férfiak) szerepe a mé-
diaiparban, azaz a „tartalom-elõállításban”, a nõk (és férfiak) médiafogyasztá-
sa, illetve a nõk (és férfiak) médiaábrázolása.14

Ez utóbbit tárgyalja egy másik 2013-as kötet, a „Nem és történelem a popu-
láris médiában”. Ez a tanulmánykötet címe ellenére elsõsorban nem tisztán vagy
nem elsõsorban médiatörténeti munka, ugyanis a történetírás történetébõl, mód-
szertanából és az emlékezés, kulturális emlékezet kérdésébõl indul ki, a szerkesz-
tõk pedig vállalkozásuk interdiszciplináris jellegét hangsúlyozzák.15 A szerzõk vi-
szont a történeti ábrázolások társadalmi nem-képét elemzik ugyan, de ezt a tan-
könyvektõl a képregényekig és a romantikus regényektõl a televíziós sorozatokig
tartó skálán végzik el. Most azonban nem annyira az a fontos, hogy pontosan meg
tudjuk-e határozni ennek a kötetnek a tudomány-rendszertani helyét, hanem in-
kább az, hogy rögzítsük: Karen Ross megfigyelését alátámasztja, hogy a populáris
média elemzése és a nemek ábrázolása a historiográfiával legalábbis egyenrangú,
azaz „komoly tudományos” téma lett. Nagyon lényegesnek tartom azt is, hogy eb-
ben a kötetben nem kizárólag a nõknek szóló médiatermékeket és ezen belül a nõ-
mozgalmi kiadványokat elemzik, mert így is világossá válhat, hogy „a nõtörténet-
írás nem a népesség felét, hanem égészét érinti”.16 Ez pedig komoly elõrelépés a
már többször emlegetett leendõ európai médiatörténeti összefoglalóhoz képest.

A nemzetközi történetírásról szóló rész végén két olyan kötetet említe-
nék, amelyek a nõtörténeti narratívába ágyazva a média történetét is tárgyal-
ják, és amelyek a média- és kommunikációtörténet-írás bizonyos módszertani
problémáival is szembenéznek. Az új nõ típusának elterjedését, a nõiesség meg-
határozása körüli vitákat tárgyalja az a 2004-es tanulmánykötet, amely a sajtót
és a szépirodalmat nem csak forrásként használja fel: sajátos módszertant kö-
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13 Frank Bösch: Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Fernsehen. Frankfurt–
New York 2011.

14 Karen Ross: Gender and Media. A Very Short Herstory. In: The Handbook of Commu-
nication History. Szerk. Peter Simonson – Janice Peck – Robert T Craig – John P. Jackson Jr. New
York 2013. 347., 355. – Szempontunkból ennek fejezetnek az a problémája, hogy inkább média- és
kommunikációtudományi logikát és fogalmakat használ, és nem történetírás nyelvét. Ez ismét a két
tudomány határainak kérdését veti fel.

15 Sylvia Paletschek – Nina Reusch: Populäre Geschichte und Geschlecht: Einleitung. In:
Geschlecht und Geschichte in populären Medien. Szerk. Elisabeth Cheauré – Sylvia Paletschek –
Nina Reusch. Bielefeld 2013. 19–20.

16 Idézi: Petõ Andrea: Társadalmi nemek és a nõk története. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe.
Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Bp. 2003. 522.



vetelõ önálló vizsgálati témaként fogja fel a médiatörténetet. A kötet erénye,
hogy számot vet továbbá az ábrázolás és a valóság viszonyával (azzal a kérdés-
sel tehát, hogy a lapokon és regényeken, novellákon, verseken stb. kívül a „va-
lóságban” léteztek-e új nõk és milyen arányban), valamint az, hogy olyan
transznacionális jelenségként kezeli az új nõ típusát, amely számos alakban, al-
típusban, régi és nemzeti nõtípusokkal variálódva, „keresztezõdve” tûnt fel.
Lényeges megállapítás továbbá, hogy a „hibrid” nõtípusokon kívül a média is
sokféle és egymással akár ellentétesnek tûnõ logika szerint mûködött, például a
komoly és a szórakoztató tartalmak kiválasztásakor és egymás mellé helyezése-
kor (erre még visszatérek).17 Kiemelném továbbá, hogy több szerzõ rajzokat, el-
sõsorban karikatúrákat és reklámokat is bevont az elemzésébe, ami a történet-
írás úgynevezett képi fordulatának következménye.18

A másik tanulmánykötet Alys Eve Weinbaum és munkatársai munkája.
Õk a modern lány típusának elterjedését vizsgálták, és az amerikai „modell”
európai, ázsiai és afrikai felbukkanását és alakulását, a helyi típusokat követ-
ték nyomon, mégpedig hangsúlyosan a fogyasztást és a médiareprezentációt
(többek között a divatot és az újsághirdetéseket) kutatva. Lényegében a teljes
kötetre jellemzõ az illusztrációk elemzése.19

Ami a magyarországi médiatörténet-írást illeti, az errõl szóló tanulmá-
nyok elkerülik a nõtörténetírás vagy a társadalmi nemek története szempont-
ját, témáját, aminek oka a nemzetközi médiatörténet-írástól való általános le-
maradás lehet.20 Ha jól látom, kurrens témának egyrészt az újságírás és a sajtó-
irányítás története, viszonya, a politikai nyilvánosság alakulása számít, más-
részt a medialitás kérdése, harmadrészt az irodalom és a sajtó változó viszonya,
és végül az (újság)olvasás, illetve egyes szerkesztõk, újságírók életmûve. Szá-
mos olyan nem médiatörténeti megközelítés van továbbá, amely média- vagy
kommunikációtörténeti elemzésekhez vezet: ilyen például a politikatörténeti
vagy irodalomtörténeti kultusz- és propagandakutatás vagy az értelmiségtörté-
net,21 illetve ilyenek azok a nõtörténeti munkák, amelyek a nyilvános nõi sze-
repléseket, a nõi lapok történetét vagy nõi szerepek és nõtípusok sajtóbeli, eset-
leg irodalmi ábrázolását elemzik.22
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17 New Woman Hybridites. Femininity, feminism and international consumer culture, 1880–
1930. Szerk. Ann Heilmann – Margaret Beetham. London–New York 2004.

18 L. például Ingrid Sharp: Riding the tiger: ambivalent images of New Women in the popular
press of the Weimar Republic; Angelika Köhler: Charged with ambiguity: the image of the New
Women in American cartoons. Uo. 118–141; 158–178.

19 Alys Eve Weinbaum és mások: The Modern Girl Around the World. Consumption, Modernity,
and Globalization. Durham 2008.

20 Sipos Balázs: Unter Disziplinen. Histrosche Medien- und Kommunikationsforschung in
Ungarn. Medien und Zeit 18. (2003: 3. sz.) 8–22.; Szajbély Mihály: A médiatörténet és a sajtótörténet
viszonyáról. Médiakutató 6. (2005: 1. sz.) 71–79.; Gyáni Gábor: Sajtótörténet a társadalomtörténész
szempontjából. Médiakutató 7. (2006: 1. sz.) 57–64.; Lipták Dorottya: A modernkori könyv- és sajtó-
történeti kutatások állapotáról (paradigmaváltás – problémafeltárás – alapelvek – programok – fel-
adatok). Magyar Tudomány 172. (2011: 9. sz.) 1121–1131.

21 Olyan ismert szerzõkrõl van szó, mint Buzinkay Géza, Lipták Dorottya, Szajbély Mihály,
Széchenyi Ágnes, illetve Balázs Eszter, Turbucz Dávid, Vörös Boldizsár.

22 A hazai szerzõk közül l. például Acsády Judit: ’The woman of the twentieth century.’ The
feminist vision and its reception int he Hungarian press 1904–1914. In: New Woman Hybridites i. m.



Nagyjából ugyanezt lehet elmondani a Horthy-kor médiatörténetérõl szó-
ló munkákról is, amelyek között olykor felbukkan olyan, amely kapcsolódik a
nõtörténet/társadalmi nemek témájához, részben vagy teljesen azt tárgyalja,
amely tehát nõtörténeti szempontot használó médiatörténeti elemzés. Ennél
azonban elterjedtebb, hogy nõtörténettel vagy társadalmi nemek történetével
foglalkozó tanulmányokban, tanulmánykötetekben szerepelnek média- vagy kom-
munikációtörténeti vizsgálatok; azaz a média ebben az esetben is forrás, és
nem téma.23

Miért lehet érdekes a Horthy-kor médiatörténete nõtörténeti szempont-
ból? Szerintem azért, mert két, talán elméleti jellegûnek is gondolható, általá-
nosabb kérdést lehet tanulmányozni ezen keresztül. Az egyik, hogy a mentali-
tás és a preferenciák lassú változása, valamint a gyors politikairendszer-válto-
zások miként hatottak egymásra. Arról van szó, hogy a nõemancipáció elsõ
nagy korszaka Magyarországon is megváltoztatta a nõiesség jelentését (azt,
hogy mit tekintettek nõiesnek, azaz természetesnek és természetellenesnek),
és ezzel elhozta az úgynevezett új nõk (vagy modern nõk) típusának megjelené-
sét. 1920-tól viszont ebbõl a szempontból egy konzervatív korszak, politikai re-
zsim következett, amely a nõk kulturális és politikai demobilizálását, a tradici-
onális nõi szerepek népszerûsítését tûzte ki célul. Ráadásul a Horthy-kor a fe-
minizmus elsõ hullámát (a nõk továbbtanulási és politikai jogainak kivívását)
követte, azaz egybeesett a feminizmus európai „apályával”, erejének és hatásá-
nak csökkenésével, ami csak felerõsítette a magyarországi politikai törekvéseit.
De vajon tényleg így történt-e? Milyen mértékû volt a konzervatív politikai for-
dulat, miként hatott a nõiesség jelentésére és az új nõk imázsára?

A másik általánosabb kérdés a következõ: a Horthy-kor huszonöt éve a
globalitás korszakának része. Annak a korszaknak, amelyben a totális diktatú-
rákat nem számítva nem beszélhetünk az államok információs szuverenitásá-
ról, mert már távoli államokban elõállított jelentések és minták is befolyásolják
a helyi viszonyokat. Máshogy fogalmazva: a magyarországi társadalmi valósá-
got idegen (külföldi eredetû) elemek is formálták, alakították. Ezek az említett
minták a különféle médiumok közvetítésével terjedtek el Magyarországon –
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190–204.; Fábri Anna: Közíró vagy szépíró: írói szerepkör és társadalmi-kulturális identitás a 19.
századi magyar írónõk munkásságában. In: Szerep és alkotás. Szerk. Nagy Beáta – S. Sárdi Margit.
Debrecen 1997. 61–73.; Kereszty Orsolya: Bédy-Schwimmer Rózsa, A Nõ és a Társadalom szerkesztõ-
je. In: Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? A nõi szerepek változása a 20. századi Magyarországon.
Szerk. Palasik Mária – Sipos Balázs. Bp. 2005. 186–194.

23 Mind a kettõre sok példa hozható, ezért most csak párat említek közülük. Az elsõre l. Kádár
Judit: „Otthonod az uradé”. Három 20. századi magyar képes hetilap nõképe. Médiakutató 2. (2002:
4. sz.) 78–94.; Heltai Gyöngyi: Bulvárszereposztás. Nõi szerep- és identitásmodellek a két világhábo-
rú közötti operettben és színházi sajtóban. Sic Itur ad Astra 58. (2008.) 233–268.; Sárai Szabó Kata-
lin: „Családi élet õrizõi, magyar református anyák, asszonyok...”. Nõk a két világháború közötti re-
formátus egyházi sajtóban Médiakutató 10. (2009: 1. sz.) 83–94.; Sipos Balázs: A politikai újságírás
mint hivatás. Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-korszak elsõ felében. Bp. 2005.
155–168. – A másodikra típusra lásd: Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a
19–20. században. Szerk. Petõ Andrea. Bp. 2003.; Bódy Zsombor: „A nõi munka felszabadítása vagy
korlátozása”: A nõi eszmények változása, a nõi egyenjogúság konfliktusai és nõi szervezetek állásfog-
lalásai a két világháború közötti középosztályban. In: Határtalan nõk. Kizártak és befogadottak a nõi
társadalomban. Szerk. Bakó Boglárka – Tóth Eszter Zsófia. Bp. 2008. 93–112.



ahogy a nõiesség feminista és konzervatív jelentéseinek összeütközése, a nõies-
ség „valódi jelentésének” meghatározása is a médiumokban zajlott. Tanulmá-
nyomban ezekkel a kérdésekkel Karen Ross, Ann Heilmann és Margaret
Beetham, Alys Eve Weinbaum és kutatótársai, illetve Elisabeth Cheauré, Sylvia
Paletschek és Nina Reusch említett munkáit követve fogok foglalkozni. Továb-
bá Curran társadalomtörténetbe ágyazott médiatörténet-írásra tett javaslata
szerint járok el, abban az értelemben, hogy a következtetések és magyarázatok
során társadalom- és médiatörténeti okokat és okozatokat is keresem.

Új nõk egy antifeminista nemzeti kurzusban?

A tömegsajtó megjelenése és az új nõk típusainak felbukkanása Magyaror-
szágon is nagyjából egy idõben történt. Az új típusú nõk 19. század utolsó har-
madától kezdtek feltûnni, és a 20. század elsõ két évtizedére lassan újabb és
újabb területeken lettek elfogadottak – így például a tömeglapok szerkesztõsé-
geiben, a folyóiratoknál, illetve a könyvkiadóknál. Ezeken a helyeken tehát
megjelent a nõi hang, a nõi szempont, és nem kizárólag férfiak írtak a nõkrõl.

Az új nõk életük egy vagy több területén a férfiakkal való egyenlõségre tö-
rekedtek, társadalmi pozíciójukat nem férjük, apjuk vagy valamelyik férfiro-
konuk pozíciójához kívánták kötni, hanem maguk akarták meghatározni, amit
a nõi „médiamunkások” gyakran a felszabadultak, felszabadultság fogalmaival
írtak le.

Mit jelent az elõbb említett egy vagy több terület? Azt, hogy az új nõknek
nagyon sok és eltérõ típusa létezett. Martha H. Patterson rövid tanulmányában
elsorolja például, hogy új nõnek tekinthetõ (többek között) a szüfrazsett, az
egyetemre járó lány, a fogyasztásban (divatban és szórakozásban) magát kiélõ
fiatal nõ, a szocialista nõ, a mondjuk vallási, kulturális vagy jótékonysági egyle-
teket alapító, azokban aktív nõ, a vamp, a testével maga rendelkezõ és a férfias
nõ – azaz a tradicionális nõiességet el nem fogadó, esetleg a környezete szerint
férfias munkát végzõ, anyagi, szellemi függetlenségre törekvõ, szabad akaratá-
ból (és nem családi döntésre) férjhez menõ nõ.24 Fontos, hogy „fokozatbeli” kü-
lönbségek is léteztek abból a szempontból, hogy ki milyen mértékben követett
„új-nõi” elemeket (mondjuk dohányzott, de nem viselte a vampokra jellemzõ
ruhák mindegyikét), amit — mint látni fogjuk — befolyásolt, hogy milyen ele-
mek mikor jelentek meg adott kulturális közegben (országban), azaz milyen
mértékben váltak (esetleg évtizedek alatt) megszokottá. Innen pedig kulturá-
lis, nemzeti különbségek is származtak az új nõk között, amit a kultúrtörté-
net-írásból ismert hibriditás fogalmával szokás kifejezni. Az új nõ fogalma
egyes számban tehát egy heurisztikus kategória, ahogy egyik altípusa, a mo-
dern lány is.25 Ennek megfelelõen a médiabeli ábrázolásuk is sokféle volt.
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24 Martha H. Patterson: Introduction. In: The American New Woman Revisited. A Reader,
1894–1930. Szerk. uõ. New Brunswick 2008. 1.

25 Alys Eve Weinbaum és mások: The Modern Girl as Heuristic Device: Collaboration, Connective
Comparison, Multidirectional Citation. In: Uõk: The Modern Girl i. m. 1–5.



A médiabeli megjelenés-megjelenítés kapcsán merül fel az a már említett
kérdés, hogy vajon a médián kívül léteztek-e új nõk Magyarországon. Azt, hogy
léteztek, egyrészt a férjes és emellett dolgozó középosztálybeli nõk, valamint az
egyetemre járó lányok léte önmagában mutatja; továbbá személyes források is
utalnak arra, hogy a nyilvános szféra mellett egyes nõk családon belüli helyzete
megváltozott. Erre példának most csak Bohuniczky Szefi memoárját említem,
ugyanis ez sok mindent „illusztrál” az említettek közül. Például azt, hogy a
„kékharisnyaság”, azaz az irodalomba való beletemetkezés valójában az alter-
natív nõi minták készletének megismerését és a szellemi függetlenség lehetõsé-
gét jelentette. És azt is, hogy Bohuniczky esetében is éppen ez tette lehetõvé,
hogy modern nõvé váljon: elõbb azt jelentette, hogy ha már jó házasságot nem,
akkor helyette legalább — a modern irodalom iránti közös érdeklõdésen alapu-
ló — „kitûnõ barátságot kötött” a férjével; utóbb pedig azt, hogy írásai révén
megteremtette anyagi önállóságát és évekig férjétõl külön élt.26 Az új nõ tehát
élhetett az otthonán kívül, a „társadalomban” jelentkezõ új lehetõségekkel,
vagy változatlan feltételek között próbálhatott másként élni (mint eleinte
Bohuniczky Szefi is) a házasságában. De akár így, akár úgy, a nyilvános térben
és/vagy otthon mindenképpen új nõi imázs és új nõi identitás szerint élt – amint
Kaffka Margit is ábrázolta egy 1913-as írásában a „new-woman” (sic!) típu-
sát.27 A média szerepe ebben hangsúlyosan éppen az volt, hogy reflektált erre a
változásra, megmutatta és közvetítette a nõideálokat.

Az elsõ világháború felgyorsította az új nõi típusok elterjedésének folya-
matát, hiszen az úgynevezett hátországi fronton a nõket is mobilizálták a gyõ-
zelem érdekében, illetve a férfiak távolléte miatt több lehetõséghez jutottak. A
besorozott férfiak helye üres lett a munkahelyeken és az iskolákban: emiatt
nõk a munkahelyeken a férfiak helyére álltak, a nõk száma és aránya megnõtt
az egyetemeken,28 és politikailag is aktivizálódtak.29 A nõk választójogát a par-
lament 1918 nyarán még elvetette, de az 1918 õsze és 1919 márciusa közötti
polgári köztársaság I. néptörvénye biztosította (noha a férfiak és a nõk válasz-
tójoga nem volt egyenlõ, és eme jogszabály alapján nem rendeztek választáso-
kat),30 ahogy a férfiakéval egyenlõ tanulási jogokat is (a nõk jogi és a mûszaki
tanulmányokat is folytathatnak, és a nõhallgatókat a férfiakkal azonos hallga-
tói státuszba sorolják át).31
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26 Bohuniczky Szefi: Otthonok és vendégek. Bp. 1989. 193., 201–202., 384., 424.
27 Kaffka Margit: Az asszony ügye. In: Uõ: Hullámzó élet. Cikkek és tanulmányok. Bp. 1959.

195–199.
28 N. Szegvári Katalin: A nõk mûvelõdési jogaiért folytatott harc hazánkban (1777–1918). Bp.

1969. 389–391.
29 Sipos Balázs: A szakszervezetek taglétszáma és gazdálkodása. In: A magyar szociáldemokrá-

cia kézikönyve. Szerk. Varga Lajos. Bp. 1999. 510.
30 Simándi Irén: Küzdelem a nõk parlamenti választójogáért Magyarországon 1848–1938. Bp.

2009. 140.
31 A Tanácsköztársaság a nõk helyzetét is az új rendszer ideológiájának megfelelõen rendezte.

Egyrészt biztosította a férfiak és a nõk egyenlõségét, valamint a választójogot azonos feltételek sze-
rint minden nõi és férfi dolgozónak, másrészt viszont a feminizmust mint „burzsoá ideológiai csöke-
vényt” elutasította, a „kizsákmányolóktól” pedig megtagadta a választójogot. (Simándi I.: Küzdelem
i. m. 146–148.) Emiatt tekintem kitérõnek azt a pár hónapot.



A nõi jogok kiterjesztésének következõ, és sokáig utolsó jelentõsebb állo-
mása Friedrich István választójogi rendelete volt, amely a nõknek biztosította
az általános, titkos és egyenlõ választójogot. A politika tömegesedése és ennek
részeként a nõk mobilizálása ezzel véget is ért, pontosabban a trend megfordult
és elindult egy úgynevezett demobilizálási hullám: az 1920. januári országgyû-
lési választásokon már csak 1,6 millió férfi és 1,4 millió nõ választhatott, mert a
többieket (400, illetve 300 ezer férfit és nõt) már nem vettek fel a választói név-
jegyzékébe. A következõ választások idejére, 1922-re újabb ötszázezer nõ veszí-
tette el választójogát, az új választójogi rendelet miatt.32 Ugyancsak a nõk de-
mobilizálását szolgálta az úgynevezett numerus clausus törvény (az 1920. évi
XXV. törvény), amely egyrészt elõírta a zsidó hallgatók arányának csökkenté-
sét, másrészt az egyetemekre bízta, hogy fölvesznek-e nõket – õk pedig a koráb-
biaknál kevésbé kívántak így tenni.33 Mindehhez még azt kell hozzátenni, hogy a
feminista mozgalom — mivel bírálói úgymond nemzetközi eredetét és bûnös forra-
dalmi szerepét hangsúlyozták — háttérbe szorult, vezetõi jórészt emigráltak.

Az új nõi aktivitások és az új nõi típusok, ezek az új lehetõségek, szerep-
minták azonban olyanok életét is átalakították, illetve céljait is meghatározták
ekkorra, akik nem szimpatizáltak az úgynevezett progresszív irányzatokkal,
mozgalmakkal, vagy nem foglalkoztak politikával. Õk az 1920-as években is fo-
lyamatosan kaptak muníciót: a külföldi populáris regények fordításai is népsze-
rûsítették például a dolgozó nõ típusát (ilyen volt a „Ne várjatok vacsorára!” a
svéd Alice Lyttkenstõl), és tanácsadó könyvek is tárgyalták a családon belüli
nemi viszonyokat. Utóbbira példa a kor ismert német esszéistája, Hermann
Keyserling szerkesztésében megjelent „Könyv a házasságról”, amely többek kö-
zött a házasság válságának kérdését is tárgyalta. Errõl a kérdésrõl a két világ-
háború között nagyon sokat írtak Magyarországon is, de elsõsorban a „nagy há-
ború” hatásával, ezzel összefüggésben az erkölcs megrendülésével, olykor a vá-
lást lehetõvé tevõ törvény létezésével magyarázták.34 A Keyserling-könyv egyik
szerzõje, Marta Karlweis ezzel szemben azt írta, hogy a házasság akkor és azért
lesz problémás, amikor a nõ nem akar „kiskorúsági viszonyban” maradni, ami-
re válaszul a férfi „ösztönszerûen” megtagadja a „nõtõl az egyénülési jogot”,
vagy a „világosságra törekvõ” nõ mellett bizonytalan lesz és felteszi a kérdést:
„Ki kezeskedik […] azért, hogy átalakulva is hû marad” hozzá a nõ?35 (Ennek
kapcsán eszünkbe juthat Ibsen „Nórá”-ja, a feminista mozgalom egyik kulcsda-
rabja mint irodalmi ábrázolás és közvetített minta, illetve eszünkbe juthatnak
Bohuniczky Szefi memoárjának az írónõ házasságon belüli „felnõtté válásáról”
beszámoló részei, amelyek egy konkrét század eleji példáról tudósítanak.)

Az új nõ feltûnése, valamint ennek a szerepnek a választása, azaz az újféle
nõtípusok megjelenése tehát általánosabb, mint a progresszív feminizmus, és
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32 Simándi I.: Küzdelem i. m. 150., 157.
33 Fenyves Katalin: When Sexism Meets Racism: the 1920 Numerus Clausus Law in Hungary.

E-Journal of the American Hungarian Educators Association 4. (2011.) http://ahea.net/e-journal/
volume-5-2011/2, 2013. május 12.

34 Szél Tivadar: A budapesti házasságok. Bp. 1935. 296.
35 Marta Karlweis: A házasság és az átalakult nõ. In: Könyv a házasságról. A házasság értelme-

zése kiváló kortársak felfogása szerint. Szerk. Hermann Keyserling. Bp. 1927. 179., 180., 181.



általános európai jelenség. Általános európai jelenségnek azonban nem csak a
dolgozó, politizáló és tanuló nõk számának a növekedése tekinthetõ, hanem az
is, hogy a világháborút követõen a dolgozni és tanulni vágyó nõket megpróbál-
ták visszaterelni a családba és a hagyományos nõi szerepekhez (ez az úgyneve-
zett kulturális demobilizáció), és az új nõi identitás szerint élõ nõk ellenálltak
ennek a törekvésnek. Allison Scardino Belzer monográfiájából kiderül például,
hogy egy pontig Olaszországban is hasonló változások történtek: a „donna bra-
va” anyai figurája mellett az elsõ világháború éveiben feltûnt a „donna italiana” po-
litizáló típusa, majd a béke elsõ néhány évében a gazdaságilag független „donna
nuova”. Az átlagos nyugat-európai helyzettõl való eltérés oka a harcosan anyai
„donna fascista” szerep, amely elsõ helyen az állam iránti kötelességek teljesí-
tését írta elõ, és csak ezt követõen a család iránti kötelességekét. Ezzel kapcso-
latban azonban kérdéses, hogy valóban egy új, a közéletben aktív nõ ideáljáról
van-e szó, és nem inkább a háború elõtti helyzethez való visszatérésrõl – noha
új jelszavakat használva, erõs nemzeti jelentéssel kibõvítve és újféle értelmezé-
si keretbe helyezve a 19. századi „jó nõt”.36 Attól függõen, hogy hová tesszük a
hangsúlyt, ezt vagy a mobilizáció fenntartásának (a szakirodalomban erre
használják a re-mobilizálás fogalmát), vagy sajátos demobilizálási stratégiának
tekinthetjük. Azaz vagy azt látjuk elsõdlegesnek, hogy a „fasiszta nõ” számára
a nyilvános térben és aktív szerepek kínálkoztak, vagy azt, hogy a „fasiszta nõ”
valójában nem cselekvõ részese a nemzeti politikának, mert a nemzet életében
csak reprodukciós szerepet kapott. Van azonban egy harmadik értelmezési le-
hetõség is: eszerint a nõ szerepe a nemzet fenntartásában a gyerekszülés és
–nevelés, ez azonban nem passzív és nem kizárólag magánéleti feladat, mert ez-
zel „a nemzet határát kulturálisan és szimbolikusan is védik”.37 Ebben az eset-
ben szerintem újféle nõi identitásról, a tradicionális nõi hivatás újfajta elgondo-
lásáról beszélhetünk ugyan, de újféle nõi szerepekrõl nem.

Az „átlagos” nyugat-európai és az olasz minta a magyar média elemzése
során fontos szempont lesz. És ugyanígy hasznos párhuzam lehet a számunkra
az az említett értelmezés is, amely szerint az új nõ 1918-at követõ terjedése je-
lentõs részben a háborút követõ szorongás következménye, azaz annak a belá-
tásnak, hogy objektív (strukturális) és szubjektív (mentalitásbeli és kulturális)
okok miatt sincs visszatérés a háború elõtti idõkhöz.38 Például mert a háborús
emberveszteségek miatt nem lesz elég férj, vagy mert a totális háború meg-
gyengítette a férfi fölényét a nõvel szemben.

Miként ábrázolta az új nõi típusokat a magyarországi média? Melyik nõtí-
pust mutatta követendõnek? Tetten érhetõ-e és miként a nacionalizmus felerõ-
södése. A következõkben ezekre a kérdésekre próbálok válaszolni.
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36 Ezt a dilemmát fogalmazza meg a kötet recenzense: Linda Reeder: Women and the Great
War. Femininity under Fire in Italy. The Journal of Modern History 84. (2012.) 993.

37 Jablonczay Tímea: A nem nemzeti kisajátítása Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona
címû regényében. Irodalomtörténet 42. (2011.) 194.

38 Allison Scardino Belzer: Women and the Great War. Femininity under Fire in Italy. New
York 2010.



A Horthy-kor úgynevezett megalapozó mítoszai39 közül Szabó Dezsõ „Az
elsodort falu” címû regénye (is) hanyatlástörténetként mutatta a dualizmus li-
berális korszakát. Szabó többek között „leszámolt” a feminizmussal és általá-
ban az emancipatorikus törekvésekkel, és az egyenlõségre törekvõ nõkön és a
„kékharisnyákon” gúnyolódott. Példaként egy apróságot említek: Szabó Kaffka
Margit alakmását többek között azért kritizálta a regényben, mert õ a „divatot
majmolva”, írásaiban a nõt is „embernek” nevezte, holott az ember csak férfi
lehet.40

A másik mindenképpen említendõ kötet Tormay Cécile „Bujdosó könyv”
címû regénye, amelyben Tormay bizonyos szempontból nyíltabban fogalma-
zott: a zsidókon, a szabadkõmûveseken, a szocialistákon és másokon kívül konkré-
tan a feministákat is megemlítette a nemzet ellenségei között.41

Szintén a feminizmussal „leszámoló” diskurzusához tartozik a kor egyik leg-
népszerûbb, elsõsorban a középosztálybeli nõi olvasókat megcélzó hetilapja, a Her-
czeg Ferenc szerkesztette Új Idõk, illetve a legnagyobb nõszervezet, a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetségének (MANSZ) orgánuma, A Magyar Asszony. Ha
azonban azt vizsgáljuk, hogy az új nõi típusokhoz hogyan viszonyult a két lap,
akkor a képek és szövegek elemzése után arra jutunk, hogy e tekintetben egyik
lap ábrázolásmódja sem egységes. Nem beszélhetünk arról, hogy a kettõ közül
valamelyik lapnak egységes álláspontja lett volna errõl a kérdésrõl, hiszen a
szerzõk között komoly véleménykülönbségek mutatkoztak. Kenedy Géza, Lyka
Károly vagy Fodor Gyula (Új Idõk), illetve Tormay Cécile és Hohenlohe Károly
herceg (A Magyar Asszony) például arról értekeztek, hogy a háborúban a nõ hû
segítõje lett a férfinak, és ez az új (de, tehetjük hozzá, változatlanul alávetett)
pozíció hozta el az igazi nõemancipációt. Hogy ideje rehabilitálni a modern iro-
dalomban elhanyagolt nõtípust: a háziasszonyt (akit Fodor „természetes nõ”-
nek nevezett, amivel a nõiesség ettõl eltérõ értelmezéseit természetellenesnek
mutatta), mert a dolgozó és tanuló nõ nem segítõje a férjnek és nem jó anya
(Kenedy úgy vélte, a tanult nõk többsége meddõ).42 És hogy a nõ harcoljon
együtt a háborúban lelkileg megsérült férfival – de csak addig, amíg a férfi nem
tud egyedül harcolni a nemzetért és a kereszténységért, mert a nõ akkor rög-
vest vonuljon vissza a nyilvános feladatoktól.43 Az Új Idõk grafikusa, Mühlbeck
Károly pedig több karikatúrát is készített arról, ahogy a nõk, elveszítve munka-
helyüket, visszatérnek az otthonokba.44

Ezen a ponton elõször is visszautalnék az olasz párhuzam kérdésére: A
Magyar Asszonyban megjelent írások (az említett két véleményen kívül például
Ravasz László, Mártonffy Károly, Berzeviczy Albert álláspontja) szerint nem
cél a nõk pacifikálása, legalábbis ideiglenes nem. Mártonffy vagy Berzeviczy

14 SIPOS BALÁZS

39 Jan Assman: A kulturális emlékezet. Bp. 1999. 79.
40 Szabó Dezsõ: Az elsodort falu. Debrecen, 1989. 53–54
41 Tormay Cecile: Bujdosó könyv. Bp. 1921. 15–16., 18., 56.
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44 Például a „Leszerelnek a kalauznõk” címû három képbõl álló sorozata. Új Idõk, 1920/5. 95.



mindenféle (például idõbeli) korlátozás nélkül szólt arról, hogy a nõknek „a
nemzeti társadalom munkájában” kötelességük részt venni.45 Ravasz egyik írá-
sában ki is dolgozta ideális „új nõ typus”-t, amely nem a „féktelen” individua-
lizmust követi, hanem „nemzetibb” kíván lenni, amely egyszerre turáni és vi-
lágpolgár.46 Azaz a nõ nemzeti hivatása, a nemzeti közösség iránti kötelessége
az elsõ; ez a nyilvános (hiszen a családon, az otthonon kívüli) tevékenysége
azért nem „természetellenes”, mert a nemzet „ápolása”, „gyógyítása”, mint a
gondoskodás általában, „természetes” nõies tevékenység, az anyai szerep ré-
sze.47

Vajon itt a hagyományos nõi szerephez (a „jó”, helyesen viselkedõ nõ sze-
repéhez) való visszatérésrõl van szó, vagy valamiféle kulturális remobilizálás-
ról, amint Acsády Judit is írja?48 Ennek az antifeminista (valójában a prog-
resszív feminista mozgalommal szembenálló) diskurzusnak a további elemzése
azt mutatja, hogy a nõk közéleti aktivitásának fenntartása, a nõk nemzeti célok
érdekében történõ remobilizálása volt a cél – de nem csak az. Ebbõl az aktiviz-
musból az következett ugyanis, hogy az új nõ közéletben aktív típusait is el kel-
lett fogadtatni, természetesnek és nõiesnek kellett ábrázolni. Jól mutatja ezt a
„Bujdosó könyv”, amely emléket állít a forradalom által üldözött, bujdosni
kényszerülõ, de a forradalom elõtt meg nem hódoló erõs ellenforradalmár nõk-
nek is, elsõsorban is a szerzõnek saját magának, aki a forradalmi idõkben meg-
alakította a MANSZ-t. Tormay regényében „új nõszerepet teremtett: az izgága,
férfiasan jövõ-menõ, mindenhol összeesküvéseket leleplezõ írónõ alakját”,
amely szereplõ maga az antifeminista és antiszemita Tormay.49 Az a Tormay,
aki az 1914 és 1917 között megjelent, A Nõ címû, alcíme szerint „Feminista fo-
lyóirat” szerkesztõbizottságának volt a tagja, illetve egyik fõ szervezõje az
1913-as budapesti Nõi Választójogi Világkongresszusnak,50 és aki az önálló és
politizáló nõk életét élte.

A MANSZ kiadványai és szerzõi a közéletben aktív nõn kívül a dolgozó új
nõ típusát is propagálták. Utóbbit például a Magyar Asszonyok Lexikona. A
benne szereplõ, példaképül állított 1339 nõ között 1071 dolgozó nõt találni
ugyanis, akiknek több mint fele (540) férjezett volt,51 azaz nem csak a családi
feladataira koncentrált – ami ellentétes a nõi szerep valóban hagyományos ér-
telmezésével. Részben a médiatörténeten kívüli példákat is hozhatunk a
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45 Berzeviczy Albert: Néhány szó a magyar nõk hivatásáról. A Magyar Asszony, 1922/7–8. 1–3.;
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46 Ravasz László: Az új nõi typus. Uo. 1922/3. 2–4.
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Matthew Stibble. Leiden–Boston 2011. 311.
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51 Magyar Asszonyok Lexikona. Szerk.: Bozzay Margit. Bp. 1931.



MANSZ álláspontjára: miután 1920-ban korlátozták a nõk tanuláshoz való jo-
gát, a MANSZ a Feministák Egyesületével és a Magyar Egyetemi és Fõiskolai
Hallgatók Országos Szövetségével együtt közös kérvényben kérte a korlátozás
megszûntetését.52 A szervezet részt vett egyetemista lányokat segítõ kollégiu-
mok szervezésében: ilyen kollégium volt a Sarolta Leányotthon, valamint a
debreceni Horthy Miklósné Leányotthon, amelyet a kormányzó Horthy Miklós
felesége, a miniszterelnök Bethlen István vagy többek között a vallás- és közok-
tatási miniszter, Klebelsberg Kunó is támogatott. Errõl természetesen rendsze-
resen beszámolt A Magyar Asszony.53

A tanulás mellett a nõk önálló életre való felkészítését is szükségesnek áb-
rázolták a kor konzervatív és nemzeti irányultságát helyeslõ közéleti szereplõk.
Így például Szederkényi Anna (ekkor a Kis Újság címû populáris napilap, vala-
mint a Háztartás. A magyar asszonyok közlönye címû hetilap felelõs szerkesztõ-
je), aki 1929-ben rendszeres rádióelõadásai egyikén azt mondta: „Ma olyan lá-
nyokat kell nevelnünk, akik önállóan is le tudják élni az életet […]”.54 A konzer-
vatív irodalomtörténész, Bánhegyi Jób pedig — aki tagadta, hogy a nõk és férfiak
irodalmi produktumai egyforma színvonalúak lehetnének — természetesnek és
magától értetõdõnek mutatta, hogy „a mai nõ független és szabadon alakít-
hatja életét”, és hogy Magyarországon általános az „önálló kenyérkeresõ nõ”.55

Ezen a ponton emlékeztetni szeretnék arra, hogy — mint említettem — a
vizsgált két lap, az Új Idõk és A Magyar Asszony kapcsán nem beszélhetünk
egységes álláspontról, arról, hogy egyféle nõtípust idealizáltak vagy legalább
népszerûsítettek volna. És visszautalnék az elõzõ fejezetbõl arra, hogy a „hib-
rid” nõi típusok mellett léteztek „hibrid” újságok, médiumok is, amelyek egy-
mással ellentétes logika alapján készültek. Erre példa lehet a nõ- és a nõies-
ség-ábrázolás következetlensége. A két elemzett lap, az Új Idõk és A Magyar
Asszony ugyanis egyszerre közvetítette a kulturális demobilizáció és a (most ne-
vezzük így) remobilizáció álláspontját; az Új Idõk az 1920-as évek elején talán in-
kább az elõbbit hangsúlyosabban, A Magyar Asszony pedig döntõ mértékben.56

Az Új Idõk esetében a „hangsúlyosabb” azt jelenti, hogy a komolyabb mû-
fajokban (publicisztikákban, regényekben) nagyobb arányban képviselték a de-
mobilizáció koncepcióját, míg az olvasók magánéleti gondjait megtárgyaló szer-
kesztõi levelekben, divattanácsokban, vagy éppen a hirdetésekben az új nõnek
adtak inkább tanácsokat, ötleteket. Az 1920-as évek végére és az 1930-as évti-
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52 Papp Barbara: Nõoktatás és „képzett nõk” a két világháború között. In: Zsombékok. Közép-
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zedben a helyzet annyiban változott, hogy gyakran a címlapfotók is az új nõt
népszerûsítették. 1930 nyarán a címlapon harangozták be, hogy a következõ
számtól kezdik közölni Csathó Kálmán új regényét: Csathó a családi élet kultu-
szát terjesztõ neobiedermeier irodalom reprezentánsa volt,57 a reklámszöveget
tartó nõ viszont szõke, ondolált hajú, kifestett modern lány volt, aki a tradicio-
nális nõi szerepek hívei körében amorális figurának számított.58 Ahogy a do-
hányzó nõ is, aki szintén feltûnt az Új Idõk címlapján: például a síelés szüneté-
ben tüzet adott egy férfinak.59

A Magyar Asszony kapcsán pedig még egy, az eddigiektõl kissé eltérõ pél-
dát hoznék. Az evangélikus püspök, Raffay Sándor „A magyar nõ nemzeti hiva-
tása” címû írásában a magyar nemzeti öntudat világháború elõtti, már két
nemzedék óta tartó hanyatlásáról írt. Ennek jele és oka, hogy a külföldrõl érke-
zett újdonságokat magyarnak és nemzetinek hitték, holott „a hamis nyugati ci-
vilizáció, a beteges internacionalizmus, a nemzeti öntudatot megölõ világpol-
gárkodás” produktumai voltak, amelyek az egész életet áthatották, és megfer-
tõzték „Mûvészetünk, irodalmunk, napisajtónk, világnézetünk, szokásaink,
társadalmi életünk, erkölcsünk, célkitûzéseink”. Ebben a káros folyamatban „a
magyar asszonyok is alaposan részesek” voltak, mert terjedt közöttük a léha-
ság, az „européerkedõ színezet”, a „nyílt kávéházazás csúf szokása”. Az új vi-
lágban a nõk hivatása a „nemzeti öntudat” ápolása, az, hogy bátorságra és a
nemzeti értékek védelmére szorítsák rá a férfiakat (ha már „a vörös és a román
uralom alatt csakugyan gyáva magatartást tanúsítottunk […] és azóta is a leg-
engedelmesebb pubi szerepét játsszuk”).60 Azaz: 1914 elõtt a médiából megis-
mert káros európai szokások követése átalakította a hétköznapi viselkedés sza-
bályait és a világról alkotott elgondolásokat, a háború utáni években pedig a
nõk feladata az, hogy jobb magyarokat neveljenek a gyerekeikbõl – otthon.
(Erre még visszatérek.)

Ez a cikk (ahogy Ravasz László és mások írásai is) a nemzeti értelmezési
keret használatára példa. A Horthy-kor emancipációs irányzatai megkülönböz-
tették a „masculinitást” (a nemzetközi feminizmust) és a nõies feminizmust,
amely e szerint az ábrázolás szerint nem az általános emberit hangsúlyozta a
nõben. Ilyen alapon követelt számára egyenlõséget, és „a” nõisség elismerése
mellett kívánta a nõknek a férfiakéval egyenlõ indulás és érkezés sanszát bizto-
sítani (fontos, hogy nem csak tiszteletet követelt). Az anyaság fontosságát és a
sajátosan nõiként értelmezett tevékenységek egyenjogúsítását tekinthetjük
eme ábrázolás alapjának – a nõi autonómia igénye mellett. Leegyszerûsítve ar-
ról a reprezentációról vagy értelmezési keretrõl (máshonnan nézve: diszkurzív
stratégiáról) van szó, amely szerint ha a jó anya „megadta” a családnak és
egyúttal a nemzetnek, amit kellett, akkor megszerezte rá a jogot, hogy mint új
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57 Szerb Antal: Magyar irodalom története. Bp. 1992. 483–485.
58 Jól mutatja ezt Gerely Jolán öt kiadást megélt „A mûvelt leány” címû, fiatal lányoknak ké-

szített illemtankönyvének elsõ borítója, amelyen egyrészt a helyes példát szimbolizáló, könyvvel és
virággal ábrázolt hosszú hajú lány látható, másrészt a „rossz példa”: a sminkelt, rövid, ondolált hajú
dohányzó vamp (Korda, Budapest, 1944. 4. és 5. kiadás).

59 Új Idõk, 1930/27.; Új Idõk, 1931/6.
60 Raffay Sándor: A magyar nõ nemzeti hivatása. A Magyar Asszony, 1922/9. 2., 3.



nõ dolgozzon, politizáljon, esetleg sikeres mûvész legyen, amivel saját magát és
a nemzetét egyaránt (és szintén) szolgálja. Egyrészt a családnak teendõ szolgá-
lat (gyerekszülés és -nevelés) egyúttal a nemzetnek/államnak, azaz a revízió ér-
dekében teendõ szolgálat is.61 (Ez erõsen emlékeztet a háborús gyõztes, de „csa-
lódott” Olaszországra, pontosabban a „fasiszta nõ” modelljének leírására.)
Másrészt a munkavégzés, a politizálás és az önmegvalósítás más formái szintén
nem erkölcstelen, nem önzõ individualista tevékenységek, hanem ugyanúgy a
nemzetet szolgálják. Ezt az ábrázolást követte A Dolgozó Asszonyok Lapja,
amely elsõ számának címlapján a rövid hajú új nõ (egy nemzetközi nõtípus kép-
viselõje) a magyar feltámadásra utaló napfelkelte idején a mezõn elveti az új
élet magját. Beköszöntõ írásában a szerkesztõ is azt hangsúlyozta, hogy a dol-
gozó nõk támogatása (és a munkát végzõ nõk serege) „nagy Magyarország újjá-
születéséhez” vezet.62

Ehhez két megjegyzést fûznék: egyrészt természetesen nem csak egy áb-
rázolási módról kell beszélnünk, hanem egy nõi identitástípusról is. Ezt mutat-
ja a VIII. kerületi állami elemi iskolai tanítónõképzõ rendes tanára, a II. osztá-
lyú polgári hadi érdemkereszt birtokosa, a Keresztény Községi Párt színeiben
Budapest törvényhatósági bizottságának tagja, Kirchner Béláné kijelentése: „A
nõnek nemcsak a meg nem született gyermeke, de meg nem született tettei is
vesztesége a fajnak, a nemzetnek”.63 Másrészt a nemzeti és a feminista összebé-
kítése, a különféle ábrázolásokban egymást erõsítõ használata nem meglepõ.
Nem meglepõ azért, mert — mint Petõ Andrea hangsúlyozta — a nõi jogok és
szerepek gyakran csak a nemzeti diskurzusba beíródva váltak láthatóvá, azaz
így lettek elfogadottak.64 Továbbá a 20. század elsõ évtizedeiben (de korábban is),
Európában az új nõ típusával és általában a feminizmussal szemben a nemzeti ha-
gyományokat hozták fel ellenérvéként (a „New Women Hybridities” címû tanul-
mánykötet egyik eredménye éppen ennek dokumentálása). Ráadásul Magyaror-
szágon Trianon felerõsítette a nacionalizmust, ami azt eredményezte, hogy az új-
féle nõi szerepekkel szembeni nemzeti érvek, a nemzeti érdekre hivatkozó érvelés
még hatásosabb lett. Tehát az új nõk (és a nõi jogok stb.) elfogadásának általá-
ban is feltétele volt a nemzeti érvkészlet használata – ami különösen is igaz volt
Magyarországon. Itt a magyar ügyre való hivatkozással sok mindent próbáltak
legitimálni, elfogadtatni a korban. A Miss Europa versenyén való magyar rész-
vétel oka ugyanúgy a magyar ügy szolgálata volt (legalábbis erre hivatkozott
1929-ben a gyõztes Simon Böske, aki a Színházi Élet címû igazi sztárbulvár he-
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61 Kövér vagy sovány? (Szerkesztõi üzenetek.) Pesti Hírlap, 1927. július 10. 53.
62 Bródy Ernõné: Dolgozó asszonyok, leányok. Dolgozó Asszonyok Lapja, 1928/1. 3. – A címlap-

képet Szabó Lucy rajzolta.
63 Idézi Petõ Andrea: „Minden tekintetben derék nõk.” A nõk politikai szerepei és a nõegyletek

Magyarországon a két világháború között. In: Szerep és alkotás i. m. 273.
64 Petõ Andrea: Napasszonyok és holdasszonyok. A mai magyar konzervatív nõi politizálás

alaktana. Bp. 2003. 63.
65 Heltai Gy.: Bulvárszereposztás i. m. 254–255. – Simon Böske útja után hasonló célú, de di-

rektebb és amerikai propagandautazásra indult Dr. Réthely Ferencné, a Pro Hungaria Nõk Világszö-
vetségének elnöke. Lásd a „Magyar asszony propagandája Amerikában” címmel ellátott fotót a Ké-
pes Pesti Hírlap 1929. október 5-i számában. – A Pesti Hírlap melléklete volt a Képes Pesti Hírlap és
A Pesti Hírlap Vasárnapja; elõbbiben nincsenek oldalszámok és a fotóknak nem mindig van címük.



tilap szervezte Miss Hungary választást megnyerte),65 mint a pesti mulatók
mûködése, legalábbis saját hirdetésük szerint. A nemzetközi mintákat követõ,
„világvárosi” Moulin Rouge és Parisien Grill (Budapest két felkapott mulatója)
mellett szóló érv így hangzott ugyanis: bár „a hivatalos Magyarország” lenézi
és erkölcstelennek tartja, de „az ajkbiggyesztéssel emlegetett pesti éjszaka
[…sok] száz barátot szerzett a magyar ügynek” azzal, hogy a külföldi turistá-
kat szórakoztatta, akik szeretettel emlékeznek majd Magyarországra (is).66

Összefoglalva az eddigieket azt látjuk, hogy — bár a Horthy-korról általá-
nosságban talán valóban elmondható, hogy konzervatív volt és hogy „1920-tól a
feminizmussal szemben egy keresztény politikai szervezõdéssel összekapcsoló-
dó konzervatív irány lép fel, mely megkezdi a nõ-emancipáció esszencialista ér-
vekre épülõ tagadásának terjesztését”67 — több konzervatív lapban és konzer-
vatív szerzõ mûvében is választható-követendõ nõtípusként ábrázolták az új nõ
dolgozó és közéletben aktív típusait. Gyakran egymással ellentétes ábrázolások
kerültek egymás mellé, illetve olyan nõi típusokat propagáltak, amelyeket egy-
értelmûen se a konzervatív, se a feminista kategóriába nem tudunk besorolni –
és gyakran olyan nõi szerzõk írásairól van szó, akik szintén nehezen besorolha-
tók egyik vagy másik kategóriába. Õket nevezném konzervatív feministának
(Martin Pugh konzervatív feminizmus fogalmát használva),68 mégpedig azért,
mert vagy az anyai szerepbõl fakadó feladatok tökéletes teljesítésére hivatkoz-
va kértek egyenlõséget, önállóságot, vagy konzervatívok voltak, akik a nõi jogo-
kat, emancipációt fontosnak tartották (elõbbit általában anyai alapú feminiz-
musnak nevezik). A tradicionálishoz képest új nõi imázsról van tehát szó az írá-
saikban, amelyek a nõiességnek is új jelentést adtak (hiszen nem csak a család-
anya természetes és nõies nõ, hanem a dolgozó, politizáló stb. nõ is).

Az újféle imázs „sikerének” és szükségességének a magyarázatai a követ-
kezõk. Egyrészt a háború miatt kialakult nõtöbblet, azaz a férjhez menés esé-
lyének csökkenése, másrészt pedig az elszegényedés.69 E miatt a két ok miatt is
el kellett fogadni a dolgozó nõt, továbbá a középosztálybeli nõknek új identitás-
mintát kellett mutatni, közvetíteni. Az egyedül élõ és/vagy dolgozó nõ nem
mint vénkisasszony és deklasszálódott nõ jelent meg, hanem mint egy sikeres
életstratégia megvalósítója (aki képes eltartani magát — akár a válás után is
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66 Idegenek a pesti éjszakában. In: Az Est hármaskönyve 1935 i. m. 140–141. – Hasonló rek-
lámcikket közölt a Pesti Hírlap 1935. évi nagy naptára (Bp. é. n.) is: Idegenforgalom a pesti éjszaká-
ban. 166–167.

67 Jablonczay Tímea: A nem i. m. 195.
68 Martin Pugh: The March of the Women. A Revisionist Analysis of the Campaign for

Women’s Suffrage, 1866–1914. Oxford 2000. 102–103.
69 Az elszegényedés és a tanuló nõ új típusának összefüggéseire l. Klebelsberg Kunó: Nõi Eötvös

Collegium [1928]. In: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írá-
sai (1917–1932). Szerk. Glatz Ferenc. Bp. 1990. 474–475.

70 Lásd például S. Bokor Malvin: Mirõl álmodnak a lányok? A Pesti Hírlap Vasárnapja, 1929.
október 6. 19.; Zsolt Béla: Állás nõknek. (Esti levél.) Pesti Hírlap, 1929. december 1. 4.; Heltai Jenõ:
Urinõ a zongoránál. (Napló.) Uo. 1935. március 3. 9.; Benedek Rózsi: Lányok pályaválasztásáról. Új
Idõk, 1920/5. 100–101.; E. Gy. [Serák Julianna]: Éva és Évi. Bokor Malvin új regénye. Uo. 1936/3.
102–103.; Kosztolányi Dezsõ: Kardalosnõ [1926]. In: Zene. Magyar írók novellái. Szerk. Aradi Péter –
Kõrössi P. József. Bp. 2003. 173–174.



—, és nem a férjhez menést tartja az egyetlen megoldásnak); a tanulást pedig
kitörési lehetõségként is ábrázolták.70

A „siker” és a szükségesség harmadik oka az említett, a 19. század végén
kiterjedt nõemancipációs folyamat, amit a világháború elmélyített, és ami rész-
ben független volt a progresszív feminizmustól. Részben ezzel összefüggésben
(negyedrészt) az új nõ eme típusa „középre került”, mivel már több évtizedes
elõtörténete volt Magyarországon is, és mivel három „szélsõség” között talál-
juk. Az egyik szélsõséget a „nemzetietlen feministák” jelentették. A másik a
Magyarországon hol postwar girlként, hol modern girlként, elvétve pedig
flapperként emlegetett modern lány típusa volt. A harmadik pedig a nõket a
családba visszazárni igyekvõ, a nõk mindennemû nyilvános szereplését bíráló
irányzat volt, amelyet (és ezt talán nagyobb kockázat nélkül kijelenthetjük) a
többség természetesen nem tekintett szélsõségnek.71

Utolsó okként pedig azt említhetjük, hogy a nõemancipációt és az új nõk
bizonyos típusait a nemzeti értékek révén sikerült elfogadhatóvá tenni – vagy
legalábbis a nemzeti értelmezési keretbe való behelyezéssel védhetõ lett a nõi-
esség új jelentése, értelmezése. És ez utóbbi nem csak mondjuk az Új Idõk vagy
A Magyar Asszony esetében figyelhetõ meg, hiszen a liberális irányultságú Dol-
gozó Asszonyok Lapja is használta.

A Horthy-korban tehát a dolgozó, politizáló nõ mint az új nõ nemzetivé
tett típusa jelent meg (például az Új Idõkben és a Dolgozó Asszonyok Lapjá-
ban), és a nõnek általában is hivatása, mégpedig nemzeti hivatása lett (például
az Új Idõkben és A Magyar Asszonyban). Arra a kérdésre azonban nem lehet
egyértelmû választ adni (pontosabban egyetlen és általában igaz választ erre a
kérdésre sem lehet adni), hogy a nõk nemzeti hivatását a konzervatívnak ne-
vezhetõ szerzõk és médiumok általában és valójában csak a családon belül kép-
zelték-e el, vagy a nyilvános térben is (ez a „donna fascista” kapcsán felmerülõ
dilemma). Azt láttuk, hogy az állam és a nemzet iránti kötelességek teljesítése nem
feltétlenül esett egybe a család iránti kötelességek teljesítésével, és igen gyakran va-
lóban egy új, a közéletben aktív nõ ideálját népszerûsítették. Olyan, a korban ismert
szerzõk, mint például Szederkényi Anna vagy Bozzay Margit írók-újságírók, továb-
bá az 1932-tõl három cikluson át kormánypárti képviselõ, Melczer Lilla médiabeli
megjelenéseikben is amellett foglaltak állást, hogy a nõknek az otthonon, családon
kívül is fontos nemzeti hivatásuk lehet. Mind a hárman hangsúlyozták például az
anyai feladatok elsõbbségét, de Bozzay és Melczer azt is, hogy õk elváltak és egyedül
nevelték fel gyerekeiket.72 A harmincadik címû 1942-es magyar filmben kissé más,
„átmeneti” válasz fogalmazódott meg: a szegény gyerekekért küzdõ férfi (tanító)
legfõbb segítõje, támogatója egy egyetemista lány, aki a férfi küzdelmének sikere
után már nem diplomáról, hanem a hõssel kötendõ házasságról és a házimunkáról
(a hõs otthoni szolgálatáról) álmodik.73
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71 Annál kevésbé, mert, mint láttuk, egyházi szerzõk is ezt képviselték, illetve például a katoli-
kus egyház álláspontja is ez volt, és XI. Leó pápa Qudragesimo anno enciklikájában is szerepelt.

72 A nõ és a hivatal. Új Idõk, 1937/4. 123–125.; Asszonyok a parlamentben. Új Idõk, 1937/11.
374–376.; Bozzay Margit: A lecke vége. [1941] Bp. 1990. 196.

73 A harmincadik. Rendezte: Cserépy László – Apáthi Imre. 1942.



Modern lányok a globalitás korában

A Horthy-korban a nõiesség jelentésének meghatározásában (tehát annak
eldöntésében, hogy mi a természetes, az erkölcsös stb., ha nõrõl van szó) nem-
csak magyar szereplõk, intézmények vettek részt, hanem külföldiek is – amint
erre sajátos értelmezésben Raffay Sándor is rámutatott. Ezek a szereplõk, vala-
mint írásaik, könyveik, filmjeik, zenéik, festményeik csak részben voltak euró-
paiak: jelentõs mértékben Amerikából származtak, onnan érkeztek Magyaror-
szágra. A 20. század elsõ fele ugyanis a globalitás (másként: a globalizáció meg-
alapozásának) kora volt, amikor már világtársadalomról beszélhetünk, és ami-
kor távoli országokból származó életminták, normák alakították át (Raffayt is-
mételve) „szokásaink, társadalmi életünk, erkölcsünk, célkitûzéseink”.74

A távolinak ezt a kultúra-átalakító hatását sokan megtapasztalták, reflek-
táltak rá. Szabó Dezsõ (aki 1913-ban a mozit azért nevezte hatalmas jelentõsé-
gû találmánynak, mert „segíti a világpolgár lélek kialakulását”) a „világkultú-
ra” kifejlõdésétõl, azaz a „gazdag sokféleség” eltûnésétõl tartott egy 1923-as
esszéjében: a mindenütt „körülbelül azonos városi, kulturális, gazdasági élet”
kialakulásától, „a ruházat, szokások stb. egyetemlegességé”-tõl, a nemzetek és
fajok egyetlen fajtává való összeolvadásától.75 A globalizáció ma is ismert köl-
csönös függés teóriájához hasonló leírások sokhelyütt megjelentek: a minden
hat mindenre, minden mindennel összefügg gondolata olyan gyakran bukkant
fel az 1920–1930-as évtized fordulója után a sajtóban, hogy szinte közhellyé „si-
lányult”. Élt ezzel a fordulattal a Literatúra, a Magyar Szemle, a Nyugat, a Szo-
cializmus, az Új Idõk nem egy szerzõje, és tette ezt már korszakunk elején is,
értekezve például a világirodalom fogalmáról vagy a nemzetközi helyzetrõl.76

A 20. század elejétõl ráadásul a világ amerikanizálódásának elsõ hullámá-
ról is beszélhetünk, ami Magyarországot is elérte. Magáról a változásról többen
írtak a Horthy-korban is, és néhányan használták is az amerikanizálódás vagy
az amerikanizmus fogalmát. Például Csekonics Erzsébet „A magyar arisztokrá-
cia válsága” címû híres dolgozatában „pénzhajhászó, amerikanizálódó, hiper-
reális gondolatirányzat”-ról írt,77 Illés Endre a Nyugatban „az amerikanizáló-
dás tegnapról-mára szerzett kultúrájá”-ról,78 Babits Mihály 1928-ban Európa
„tagadhatatlan” amerikanizálódásáról beszélt a Pesti Napló tudósítója elõtt,79

Az Est 1929-es évkönyvében pedig a francia divat „elamerikanizálódásá”-ról és
az „amerikai vagy amerikanizálódott” életfelfogásról publikáltak.80 Lakatos
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74 Ulrich Beck: Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései. Válaszok a globalizációra. Szeged
2005. 18–20.

75 Szabó Dezsõ: Faj és világirodalom. In: Uõ: Panasz. Újabb tanulmányok. Bp. 1923. 95–96.
(Szabó a fajok eltûnésének veszélyét a zsidósággal kapcsolta össze.)

76 L. Sipos Balázs: Globalitás-tapasztalatok és -értelmezések a Horthy-korszakban. In: Háború,
békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Szerk. Majoros István. Bp. 2012. 491–502.

77 Csekonics Erzsébet: A magyar arisztokrácia válsága. Magyar Szemle, 1929/2. 163.
78 Illés Endre: Új sugarak. Méray-Horváth Károly könyve. Nyugat, 1927/24. 885.
79 Babits Mihály huszonöt éves írói jubileumán a civilizáció veszedelmérõl, az igazság, esztéti-

ka, erkölcs válságáról, az amerikanizmusról és az önmagát tönkrekritizáló észrõl beszél. In: „Engem
nem látott senki még.” Babits-olvasókönyv. I–II. Szerk. Sipos Lajos. Bp. 1999. II. 178.

80 Szász Zoltán: Írott film a divat fejlõdésérõl. In: Az Est hármaskönyve, 1929. I–II. Szerk. Mi-
kes Lajos. I. Divat és kultúra. 56.



László a 22. századi amerikai világbirodalomról és a gyarmati Európáról szóló
sci-fijében az 1920-as évek Európájának „amerikanizmusá”-t és a velencei üzle-
tek „amerikaiságá”-t említette,81 míg Harsányi Kálmán az európai és a magyar
kultúrát az „amerikanizmus szélhámoskodásaitól” óvta.82 Farkas Zoltán „ha-
misítatlan amerikanizmus”-nak nevezte, hogy mindig közlik egy-egy mozifilm
elkészítésének az árát, azazhogy a pénz fontosabb, mint a mûvészet (vagy a
pénz a mûvészi érték fokmérõje).83 Angyal Géza a „könyvtermelés” kapcsán
írta le a fogalmat, amelyen „a nagytermelés diadalát”, illetve a trösztösödést
(„vertikális és horizontális koncentráció”-t) értette.84 1941-ben „A világgazda-
ság kis enciklopédiája” így adta meg az amerikanizmus jelentését (tulajdonkép-
pen összefoglalva az eddigieket): „Amerikánizmus, a. m. amerikai, pontosabban
Unió-beli, szellem, jó értelemben a vállalkozási kedv, egyéni érvényesülési lehetõ-
ség, gazdasági szabadság és demokrácia szelleme, rossz értelemben a tömegízlés, a
rekordhajhászás, üzleti kíméletlenség, túlhajtott reklám szelleme.”85

Magyarország és elsõsorban Budapest amerikanizálódása (amelyet Babits
Mihály és Németh László is érzékelni vélt),86 valamint a globalitás általában
számunkra azért érdekes, mert nõi „típusmintákat” hozott magával, illetve bi-
zonyos választási lehetõségeket villantott fel és erõsített meg a magyarországi
nõk elõtt. Ezeket az újságok cikkei, képes beszámolói, a középosztálynak készí-
tett populáris, illetve a tömegkultúrához sorolható regények terjesztették; a
kortársak szerint még ezeknél erõteljesebben hatottak a mozifilmek. Ezt Szerb
Antal úgy fogalmazta meg, hogy Európa az amerikai „élettempónak megfelelõ-
en, amerikai autón, amerikai jazz-zenére, az amerikai dollármitológia mágne-
ses vonzása felé” rohan, „és még a szépségideál is görl-izálódik” – azaz a mo-
dern lány lett a divatos típus.87 Kialakult egy közös világvárosi ízlés, amely Bu-
dapestre is jellemzõ, amely egységes a „színdarabokban, mozifilmekben, öltöz-
ködésben és a szórakozás módjainak megválasztásában”.88

A következõkben arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen külföldi
példákat lehetett a Horthy-korban megismerni és milyen módon mutatták eze-
ket a populáris kultúrában. Elsõsorban az amerikai nõi típusokról szólok, ami
egyrészt konkrét amerikai példák bemutatását jelenti, másrészt, és elsõsorban,
a modern lány ábrázolásának elemzését. Utóbbi eljárást az indokolja, ezt a nõ-
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típust okkal amerikainak, amerikai eredetûnek tartották, és az, hogy amikor a
modern lányról írtak, akkor jobbára azokat a jegyeket sorolták el, amelyeket
konkrétan az amerikai modern lány leírására volt szokás használni.89 Ugyanak-
kor külön nem elemzem a kor USA-képét, noha ezek szorosan összefüggenek:
az amerikai nõ ábrázolását (vagy az amerikaiként ábrázolt modern lányt) álta-
lában és értelemszerûen egy általános Amerika-képbe helyezve, többé vagy ke-
vésbé az által értelmezték. Ennek mûködését — két példából kiindulva — elõbb
a kor legnépszerûbb napilapjában, a Pesti Hírlapban és annak kiadványaiban
mutatom be, amely magát nõpárti lapként pozícionálta: a szerkesztõk szerint a
nõk „erre még ma is igen rá vannak utalva […mert] még ma is sokkal jobban ki
vannak szolgáltatva a férfiaknak, mint az méltányos”.90 Ezután Az Est-kiadó
minden elõfizetõjének elküldött évkönyveket elemzem, amelyek a Horthy-kor
legnagyobb példányszámban megjelent kiadványai közé tartoztak. Az összeha-
sonlítás alapja azért más a Pesti Hírlap és Az Est esetében, mert elõbbi évköny-
vei (miként az éppen az összevetésbõl derül ki világosan) a nõi-nõiesség témáját
erõsen elhanyagolták. Ehhez képest meglepõ, hogy maga a napilap és mellékle-
tei rendszeresen tárgyalták a kérdést.

1. Az USA a „praktikus elmék hazája” — írta például A Pesti Hírlap Va-
sárnapjában 1928-ban Feiks Magda összhangban korabeli magyarországi sajtó-
véleményekkel —, ami egyrészt azt jelentette, hogy pénzben fejezik ki minden-
nek az értékét (lásd Farkas Zoltán amerikai moziiparról szóló megjegyzését),
másrészt a szokásaikat is megváltoztatják, ha rátalálnak egy még praktiku-
sabb, gyakorlatiasabb megoldásra. Ezt illusztrálja, hogy „Az amerikai nõ látta
be legelõbb, hogy új kor küszöbén állunk. […Rájött, hogy] Biztosabb, egysze-
rûbb, gyorsabb dolog, ha magunk megyünk el a boltba s lepjük meg önmagun-
kat azzal, amit a világháborúban kifáradt imádó elfelejtett átnyújtani.” Ennek
a praktikusabb megoldásnak van azonban még egy oka: az, hogy egyúttal az
önállóság kifejezõdése is. „Az önállóságnak [pedig] nincs szenvedélyesebb ra-
jongója az amerikai nõnél”.91 A cikk szerzõje tehát — túl azon, hogy a dolgozó
nõ hazai lapokban gyakran tárgyalt témájához szólt hozzá, illetve a háborúban
megsérült/elfáradt férfi ugyancsak ismerõs figuráját is felvonultatta — elsõsor-
ban az amerikai életmóddal magyarázta a sajátosnak tûnõ nõi viselkedést.

2. Tudjuk, hogy Magyarországon a boksz amerikai sportnak számított,
mivel nélkülözte az európainak mutatott kifinomultságot, és szimbolizálta a
kultúra másodlagosságát az Egyesült Államokban. A Pesti Hírlap Vasárnapja
ugyancsak 1928-ban közölt egy ennek megfelelõ beszámolót arról, hogy az USA-
ban a boksz nem az „alsóbb osztályok”, hanem a középosztály szórakozása. Rá-
adásul „manapság” a középosztálybeli nõk ugyancsak látogatják a mérkõzése-
ket – és nemcsak kibírják a mérkõzések erõszakos pillanatait, de a férfi nézõk-
nél jobban értenek magához a sporthoz.92 Itt tehát szintén az általánosan ame-
rikai jellemzõk magyarázták a nõk viselkedését, azaz a kettõ összekapcsolódott.
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Ebben az utóbbi cikkben azonban még egy fontos kérdéssel találkozunk.
A nõiesség, a nõk „férfivá válásának” kérdésével, amit gyakran amerikai prob-
lémának ábrázoltak. Példa erre az amerikai tudósítás az ágyúval való céllövést
gyakorló nõkrõl, a revolveres bankrabló „Becky õnagyságáról”, a fényképes be-
számoló a Shylockot játszó amerikai színésznõ londoni szereplésérõl, vagy a
trentoni (New Jersey) fegyház igazgatónõjének bemutatása: eszerint „Az ame-
rikai feminizmus legnagyobb dicsõségére még ilyen helyen is teljesen egyen-
lõrangú a nõ”, ami „igazi amerikai vonás”. (A „szuperintendens” „magas, bar-
na, igen választékosan és hipermodernül öltözött rövidszoknyás hölgy”.)93 A
nõiesség jelentése szempontjából rendkívül lényeges kérdés a gyerekvállalás is:
az, hogy az öntudatos és praktikus amerikai nõ mit gondol errõl. A Pesti Hírlap
egyik cikke szerint a mozi, a reklám, a modern élet hatására átalakult nõ csak
az élvezetet és pénzt keresi az USA-ban, és mivel a család „nem business” és
„nem is szórakozás”, már „nem igen törõdnek vele”.94

A Pesti Hírlap általam elemzett évkönyvei (az 1930-as, 1935-ös és 1939-
es) közel sem fordítottak akkora figyelmet erre a témára, mint a napilap vagy
mellékletei. Tárgyalták a nõi szépség ideáljának kérdését, azt, hogy Magyaror-
szágon is az amerikai filmek alakítják, aminek az oka egyszerûen az amerikai
filmek hazai divatja volt. Hollywood a legszebb férfiak és nõk városa, mert a vi-
lág minden részébõl odaviszik a legszebb embereket, végletekig mechanizálva a
szereplõk kiválasztását (a szerzõdésben rögzítik például a színészek testsúlyát,
hajszínét, és elõírják, hogy kissé elálló fogát cseréltesse ki) – olvasható az 1935-
ös évkönyvben.95 Ugyanez a szerzõ száz oldallal késõbb egyenesen azt írta, hogy
Hollywoodban „kitenyésztett, szép emberpéldányok élnek együtt”. Az amerikai
filmek csak technikai értelemben tökéletesek (és jobbak az európaiaknál), és
ennek része, hogy csak tökéletes szépségû színészeket alkalmaznak – írta. Ami-
hez azt fûzhetjük hozzá, hogy ez a „kulturált Európa – kulturálatlan Amerika”
már említett szembeállítása, amit a filmes újságíró azzal a megjegyzésével is fo-
kozott, hogy éppen utóbbi, a tökéletes, a hibátlan szépség látványa az oka an-
nak: az USA-ban a mozi és a sportesemények közönsége ugyanaz.96

A nõi test és annak ellenõrzése témájához tartozik, és egy másik klasszi-
kus értelmezési keretre példa a nõk nadrágviseletérõl szóló írás. Az egyenlõség-
re törekvõ új nõk egy része ugyanis ruha- és hajviseletében is kifejezésre jutatta
„újnõi” identitását, lázadását a konvenciók és az egyenlõtlenség ellen. Ezt szá-
mos leírásban nõitlennek, olykor egyenesen perverznek ábrázolták és kigúnyol-
ták. A Horthy-korban inkább a világháború elõtti („férfias”) feministák kap-
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csán emlegették ezt (Szerb Antal „bajszos hermafroditák”-ként emlékezett rá-
juk),97 de a rövid haj, a nadrágviselet és a fiúsként azonosított kisportolt test –
azaz a modern girl a két háború között hasonló reflexeket váltott ki. Erre példa
„A nadrág divatja” címû nem túl koherens írás. Eszerint a nadrágviselettel a
nõk célja elõbb az egyenlõség, majd a férfiak feletti „uralom” kivívása volt – il-
letve a „kacérkodás”; azaz a nõ valójában a férfiak kedvére akar tenni, amikor
nadrágba bújik. A szerzõ végül megemlékezett a „fiús nõi alakok”-ról: „Fiús
hajviseletükkel a modern lányok éppúgy sportolnak, mint a fiúk és igyekszenek
ugyanazokon az életpályákon érvényesülni, mint a fiúk. […] A fiatal lány, elsõ-
sorban az amerikai […] jó fiúpajtásnak óhajt látszani” a nadrágban.98

Érdekes az írást illusztráló hat fénykép is, amelyen egy vadászruhában
(kalapban és puskával kezében) festõnek modellt álló „amerikai társaságbeli
hölgy”; egy éppen férfiszerepet játszó színésznõ, „a fiús nõ prototípusa”; egy
„angol társaságbeli hölgy” lovaspóló-dresszben; egy híres amerikai pilótanõ
„hivatásos nadrágviselet”-ben; az ontarioi fejõverseny kertésznadrágot viselõ
nõi gyõztese, valamint a michigani egyetem szinte tánckart alakító „diákkis-
asszonyai” láthatók.99 Viselete, tevékenysége miatt a két „társasági nõ”, az egy
mûvésznõ, a két dolgozó nõ és a tíz egyetemista lány közül senki sem rokonít-
ható a középosztálybeli dolgozó magyar új nõk azon típusával, amelyet a napi-
lap Pesti Hírlap megértéssel, olykor követendõnek ábrázolt. Az 1935-ös év-
könyv ugyanígy negatívan mutatta a modern társas életet. A kiadványban hely-
telenítették, hogy a társaságban terjed a bridzsezés, a rádióhallgatás, az állan-
dó táncolás, illetve „az Amerikából Anglián át hozzánk érkezett coctail[ozás]”,
amikor „a társaság hölgytagjai versenyt szeszelnek a férfiakkal”.100

A Pesti Hírlap három évkönyvében csupán négy írás foglalkozott az ame-
rikai nõk típusaival vagy a magyar nõk életét befolyásoló amerikai hatásokkal.
Találunk viszont egy tudósítást „az európai és amerikai mintára átalakult” Ja-
pánról, ahol a férfi–nõi viszony is megváltozott és a nõemancipáció jeleként
megjelentek az új nõk (orvosként, ügyvédként, tanárként vagy tisztviselõként
dolgozó nõ) és a modern lányok (a görlök) is.101 Ezt a (globalizációt a világ nyu-
gatosításaként elgondoló elmélethez hasonlító) leírást azért említem, mert Ja-
pán átalakulásáról szólva sok mindent tartalmaz, amit Magyarország „euro-
péerkedésérõl”, amerikanizálódásáról szólva idéztem – ám itt az ázsiai ország
átalakulásának európai-amerikai iránya Magyarországról nézve már nem ide-
genszerû jelenség. Azaz az európai és magyar közötti különbség Japán kapcsán
éppen úgy eltûnik, mint az európai és amerikai közötti differenciák.102

A modern/amerikai lány meglepõen ritka és inkább elítélõ említése csak
részben hasonlít az elsõsorban (a Pesti Hírlapnál könnyedebb hangvételû) Az
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Est olvasóinak készített „hármaskönyvek” reprezentációihoz (az évkönyv Az
Est-konszern lapjai elõfizetõinek készült, azaz Az Est mellett a Pesti Napló és a
Magyarország olvasóinak). Hasonlít annyiban, hogy — mint látni fogjuk —
ezekben a kötetekben is ambivalens módon ábrázolják az amerikai új nõt és in-
kább negatív kontextusban a kimondottan amerikainak gondolt modern lányt.
Viszont sokkal többet foglalkoztak ezzel a két típussal. Ezt a kettõségét magya-
rázhatja, hogy ezeket az évkönyveket jobbára férfiak készítették, de alcímük
szerint talán inkább a nõi olvasóknak. (Az Est-hármaskönyvei közül az 1929-
es, 1930-ast, 1935-öst elemeztem.)

Az 1929-es kötet (alcíme: Divat és kultúra) elõszavát Molnár Ferenc írta,
mégpedig a világ „kibírhatatlan tempójú” átalakulásáról és összezsugorodásá-
ról, amely változás részeként megemlítette „a nõk immár tökéletes egyenjogú-
ságá[t]” is.103 Tulajdonképpen ezt a változást-zsugorodást illusztrálja az író-új-
ságíró Lakatos László elemzése, amelynek kiindulási pontja a „mai luxusnõ”
(„mai delnõ”, „mai úrinõ”) bemutatása – amely bemutatás a modern lány típu-
sának leírása. Arról van ugyanis szó, hogy a Lakatos által említett jellemzõk in-
kább rá illenek: a fogyókúra, a „nehéz, izmokat emésztõ jazztáncok”, a sporto-
lás, a külön is említett bokszolás, illetve az, hogy mint a „kozmetikai rab-
szolgájá”-ról emlékezett meg róla. A cikk folytatása is ezt erõsíti: Lakatos (aki-
nek említett regényében Európa a 22. századi Amerikai Császárság gyarmata)
a világháborút a jazz és a tank éveiként aposztrofálta, amikor is a nagy vagyo-
nok az USA-ba „menekültek”, ahonnan „néger dalokat és néger táncokat [azaz
a dzsesszt], térdszoknyát és rövid hajviseletet” kapott Európa. A szerzõ végül
elérkezett másutt és más mûfajban is kifejtett elméletéhez: a félelemhez, hogy
megismétlõdik a „római-görög impériumváltás […] új amerikai-európai távla-
tokban”.104

A modern lány szerepel a következõ, a ruha- és hajdivatról szóló (már hi-
vatkozott) írásban is. Szász Zoltán szerint Párizsban az életfelfogás és a nõi di-
vat „elamerikanizálód[ott]”, hiszen elterjedt a „rövid szoknya, rövid haj,
könnyed ingszerû nõi ruha”, így például az eton-frizura, ami az „átlagos férfi-
hajviselet mása”. (Így a férfiakhoz való hasonulás eredményeként a nõ feje im-
már „kívülrõl majdnem férfias lett” – summázta Szász.) A cikket kísérõ hat
fotó a szöveget erõsíti: három a deaville-i tengerparton (Franciaország) készült
és fürdõruhás nõket ábrázol, vélhetõleg az elamerikanizálódást bizonyítandó.
Egy felvételen tradicionális japán hajviselet látható, egy másikon „Egy holly-
woodi film csillag [sic!] cipõje”; megismerhetõ továbbá „Az elférfiasodott nõi
kalapdivat”: négy férfikalapot viselõ nõt mutat a kép, akik közül az egyik mo-
noklit visel.105

A divat és a nõiesség kérdése Szász cikkében is összekapcsolódott az er-
kölcs kérdésével. Szerinte „Önmagában véve egyetlen divat se erkölcstelen
vagy szemérmetlen”, azaz a rövid szoknya is csak a viselõje, annak viselkedése
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104 Lakatos László: Divat a munkában, divat a munkátlanságban, divat a gazdagságban, divat

a szegénységben. Uo. 40., 42., 43., 44.
105 Szász Zoltán: Írott film a divat fejlõdésérõl. Uo. 56., 57.; fotók: 57., 59., 60., 61., 62.



miatt válhat amorálissá.106 Egy másik írásban modern táncok kapcsán térnek
rá ugyanerre a kérdésre: a szerzõ szerint ugyanis a nemek viszonyának változá-
sa, a „társadalmi érintkezés felszabadul[ása]” miatt alakultak át a táncok. Ez
azt jelenti, hogy férfi és nõ egymáshoz egyre közelebb került, hogy az erotika el-
uralta az új divatos táncokat – amelyek az USA-ból érkeztek Európába. Ahogy
Amerikából származik a „modern görlkultusz” is, illetve a tánckari görlök csa-
pata, ez „táncoló, ritmikusan mozgó kórus”. A cikkhez illesztett utolsó fotográ-
fia mindkét írást illusztrálja (az elamerikanizálódást is, és a tánc erotikussá vá-
lását is; sõt, akár a rövid ruhák és az erkölcs kérdését is): egy párizsi színház-
ban hat, melltartóban és rövidnadrágban táncoló girlt láthatunk ugyanis raj-
ta.107 Ehhez hasonló a filmrõl és moziról szóló cikk élén álló egész oldalas fotó-
montázs nagyobb része is. Chaplin és két kisebb létszámú filmes stáb mellé
(köré) egy-egy modern rövid hajú (vélhetõleg) színésznõ, valamint egy rövid-
nadrágos, ujjatlan és pántnélküli csíkos felsõben a földön kuporgó fiúshajú lány
került.108

Az Est 1930-as hármaskönyve három kötetben jelent meg: külön a férfiak-
nak (ez inkább a hagyományos férfiasságot népszerûsítette),109 külön a nõknek
és külön a gyerekeknek. Az elsõ kettõben nem közöltek amerikai vonatkozású
cikket, így most csak a második fotóiról írok igen röviden.

A második kötet — a beköszöntõ és cikkek többsége szerint — a dolgozó
nõknek is készített kiadvány, amely az új nõnek ezt a típusát pozitív példaként
és természetes jelenségként mutatta fel.110 Nyitóképe szintén montázs: a ki-
sebb képdarabokon egy idõsebb olvasó nõ, sportoló lányok, fürdõsapkás nõ és
három nõ lába, illetve hármójuk kissé rövidebb szoknyája látható. A nõi mun-
kavégzés kérdését tárgyaló nagy áttekintõ cikkhez válogatott 33 fotó különféle
munkákat végzõ nõket ábrázol a világ minden részérõl (egy közülük valójában
vásárló nõt). Közülük 19 dolgozó nõt, 9 politikusnõt (minisztert, államtitkárt,
polgármestert) és közéleti aktivistanõt, kettõ egyetemista lányt, egy-egy pedig
botrányhõsnõt, bevásárló nõt és pilótanõt (dr. Kunszt Jánosné Bukovszky
Évát) ábrázol.111 Ami mindebben érdekes, az az, hogy az 1930-as évkönyv az
elõzõ évihez képest kissé konzervatívabb vagy legalábbis kevésbé „merész”. Az
új nõ dolgozó és politizáló típusait megmutatta, de a modern lányt lényegében
nem.

Öt évvel késõbb az „Asszony, szépség, szeretet” alcímû hármaskönyv rész-
ben még tradicionálisabbá vált, részben határozott patriarchális szemléletmód-
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106 Uo. 63.
107 Cserna Andor: A modern tánc. Uo. 176., 181., 191.; fénykép: 192.
108 Uo. 399. (A kép Fazekas Imre A film címû írásához készült.)
109 Az ajánló szerint például „A magyar férfinak bajtársi szeretettel küldjük élete harcterére”.

(Az Est hármaskönyve, 1930. I–III. Szerk. Mikes Lajos. I. A férfi könyve. Bp. é. n.)
110 Viszont például „A nõk és a biztosítás” címû reklámcikk legalábbis ambivalens e tekintet-

ben: egyfelõl leszögezi, hogy ma már a középosztálybeli nõk közül is mind többen dolgoznak, másfe-
lõl viszont kijelenti, hogy minden változás ellenére a „családi tûzhely melegének és az otthon szép-
ségének […] fenntartása” ma is a „legszebb és legnemesebb nõi feladat”. És éppen ezért a nõ dolga
biztosítást kötni. (Az Est hármaskönyve 1930. II. A nõ könyve. 203–206.)

111 Sz. n.: A dolgozó nõ. Uo. 1–26.; fotók: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 13., 14., 15., 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 23., 25.



ja lett, és ugyanakkor ambivalens-elutasító módon ábrázolta a különféle új nõi
típusokat.

Mirõl is van szó?
A szokásos ajánló szerint a címzett „A magyar nõ”, a munkahelyeken és

otthon dolgozó, nevetõ, vigasztaló nõ, azaz „a magyar Nõ, a magyar Anya” volt,
aki egyenlõ a „magyar Jövõ”-vel. A szemben lévõ páros oldalon viszont a képrõl
egy igazi modern lány néz vissza: erõsen sminkelt az arca, haja szõke és félrefé-
sült. A naptárrész képei közül a januárt síelõ, a júniust rövidnadrágos és ujjat-
lan trikót viselõ nõk jelenítik meg, a februárt bálozó férfiak és nõk, a májust pe-
dig népviseletben tojást festõ nõk. Az ambivalenciát ennél határozottabban
mutatják a naptárrész egy-egy oldalas szövegei (páros oldalon a naptár képpel,
a páratlanon egy-egy nõi típus bemutatása). A pesti nõrõl szóló leírás szerint õ
átmenet Párizs és a Kelet között: „Tud fõzni, mint a régi nagyasszonyok, hí-
mez, mint a német nénik, s regényt olvas, mint a francia nõ, sportol, mint az
amerikai flapper, otthon ül, mint Keleten szokás, s folyton az utcán van, mint a
párizsi nõ.” Benne minden európai nõ jó tulajdonságai összesûrûsödnek; Pá-
rizsból való a kalapja és az illatszere, „ruhája vonala Londonból, viselni tudása
New Yorkból, cipõje tán egyenesen Hollywoodból” származik. De „mindez a sok
idegensége lefejlik róla a bizalmas együttlétben”, ahol és amikor csak egy nõ
marad.112

Ugyanerrõl a témáról ugyanezt az ábrázolási módot követve szól a „Pesti
nõ, párizsi nõ, német nõ, szláv nõ” címû hosszabb írás. Ez az „ismétlés” arra
utal, hogy általánosabban érzékelt jelenséggel állunk szemben, hiszen a szer-
zõk valamiféle, a globalitás körülményei között zajló uniformizálódást rögzítet-
tek. „A nõk elnemzetköziesedtek — sokkal jobban, mint a férfiak” — írta a
szerzõ Pálmai Jenõ. Ennek oka a divat és film — elsõsorban az amerikai és a
francia film —, amely „uniformizálta õket”. Szerb Antalhoz hasonlóan úgy fo-
galmazott, hogy „A világ nõi ma a mozi sötétjében készítik egyéniségüket. A
pesti nõ annyi amerikai filmet látott már, hogy gyakran flapperebb a flappernél
[…] Amikor Pesten kulminált a garboizmus, ezerszámra futkostak az uccán a
kábító Gréták” – majd ez megismétlõdött, amikor tízezren utánozták Marlene
Dietrichet.113 (A cikkhez mellékelt tíz fotó mind nõi filmsztárt ábrázol, ami csak
megerõsíti, de kicsit ki is egészíti Pálmai szövegét: a populáris média általában
erõsíti a sztárok kultuszát, és ezen keresztül általában erõsíti a „nemzetközi”
nõi identitásmintákat.)114

Visszatérve a hármaskönyv kalendárium-részéhez: a „Pesti nõ” ábrázo-
lásmódjának egy eleme köszön vissza a „sport-lady” bemutatásakor: eszerint a
modern lány valójában ugyanaz a régi nõ, aki volt, és csak a férfi kedvéért ölti
magára az újabb és újabb álcákat, szíve mélyén azonban ugyanolyan, mint a ré-
gebbi nõk voltak. A sportoló nõben van „némi férfiasság, de csak azért, hogy az-
tán annál jobban érvényesüljön nõissége” – írja a szerzõ, aki azzal bátorítja
„férfitársát”, hogy az amazon „[sport]kosztümjeibõl” „az örök nõt” lehet „ki-
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112 Az Est hármaskönyve 1935 i. m. 15. (Kiemelések tõle – S. B.)
113 Pálmai Jenõ: Pesti nõ, párizsi nõ, német nõ, szláv nõ. Uo. 125.
114 Uo. 125–129.



hámoz[ni]”, aki a szerelem hatására úgyis „édes kis mama” lesz. Az a nõ vi-
szont, akiben nincs benne valahol az „édes kis mama”, önzõ: ilyen a vízparton
napozó „pigment nõ” (a napozás divatja az 1920-as évek végén jelent meg).115 A
mi fogalomhasználatunk szerinti modern lány eme típusa „víz- és csókálló,
mint a rúzs, amit használ; a pigment nõnek nem kell a gyerek és nem kell a vá-
lasztójog; nem háziasszony és nem keresõ nõ”.116 A semmire se jó, lusta nõként
ábrázolt napozó modern lányon kívül ebben a kötetben a „fiatal vagy kevésbé
fiatal mindkét nembeli jampecek” is megkapták a magukét. Õket erkölcstelen
életük miatt bírálták, mondván: amikor õk „víkendeznek”, nem az angol min-
tát követik, hanem „divatos és pikáns társasjáték-jelleg[û]” dolgot játszanak,
azaz flörtölnek.117

Másutt is leleplezõdnek az „ilyen modern lányok”. Szép Ernõ tárcanovel-
lájában Stefi életét követjük nyomon az 1920-as évek közepétõl kezdve. A fiatal
Stefit Pistának kellett szólítani, mert csak így érezte magát embernek – azaz a
többi lányhoz hasonlóan ember akart lenni, nem „tündér”: ám az „emberségük
egyelõre annyiból állott, hogy cigarettáztak [… és] arcizomrándulás nélkül cse-
vegtek az év legerõsebb [azaz pikáns] regényeirõl”, illetve „Pista kisasszony”
rengeteg whiskyt ivott a strandon. A hõsnõ tehát egy modern lány, akit azon-
ban nem csak a dohányzás, az ivás, a strand és a kissé erkölcstelen magatartás
jellemez, hanem az irreális vágyak és a céltalan lõdörgés az életben. Az elbeszé-
lõvel való minden találkozása alkalmával más és más tervei voltak ugyanis: elõ-
ször mérnökhallgatónak készült, azután bankban, majd könyvkötészetben dol-
gozott, fényképész lett Párizsban, késõbb keramikus (mert „Az akkor kezdett
az úrilányok közt elharapózni”), azután „végigvonaglott […] egy mozgásmûvé-
szeti kurzust”, és pilóta akart lenni – egészen az utolsó találkozásig, amikor is
boldog anyaként babakocsit tolt (azaz amikor kibukott belõle a máshonnan is-
merõs boldog kis mama).118

Mivel itt nem csak a modern lány mint típus elutasításáról van szó, ha-
nem a hármaskönyv mint sorozat általánosabb patriarchális „fordulatáról”, a
továbbiakban az új nõ típusának témájához visszatérve tárgyalom az évköny-
vet.

Az 1935-ös kötet tartalmazza például Vaszary Gábor „A nõ legyen újra
nõ” címû írását (az illusztrációkat is a szerzõ készítette), amely a nõk és férfiak
egyenlõségét is tagadta, és a nõk hivatását a szeretet–gyerekszülés–gyerekne-
velés hármasával írta le. Mint az elõzõ fejezetben láttuk, a konzervatív és a libe-
rális világnézetû új nõk önleírása szerint az anyaság és az önmegvalósítás (rit-
kábban még az önálló élet is) összebékíthetõ – ezzel szemben Vaszary ábrázolá-
sa szerint a dolgozó nõ törvényszerûen elhanyagolja az anyaságot. A férfiak és
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115 Nathalie Chahine: A szépség. A húszas évek. In: A nõi szépség története. Bp. 2001. 115.
116Az Est hármaskönyve 1935 i. m. 17., 19. (Kiemelések tõlem – S. B.) – Ugyanezt a gondolatot

(a nõ a férfi pillantása által lesz) egészen otrombán és ostobán írja le az a szerzõ, aki szerint a nõ
teste majdhogynem értéktelen (csontváza, fogazata, bõre stb. egy-két pengõért értékesíthetõ!), de
„amit az ember képzelete ad hozzá ezekhez a reális dolgokhoz, az megér egymillió pengõt is”. (sz.
n.: Mi az hogy nõ? Uo. 43.)

117 Sz. n.: Weekend vagy víkend. Uo. 81.
118 Szép Ernõ: Pista. Uo. 123.



nõk szexuális egyenlõségét is tagadta, azzal érvelve, hogy az normális, ha egy
férfinek sok nõvel van kapcsolata – ám ha egy nõ létesít kapcsolatot több férfi-
val, akkor õt már züllöttnek kell tekinteni. Írása összegzésében az „antimo-
dernista áramlat” visszatérését kívánta, illetve leszögezte: „Egyetlen radikális
eszközzel lehetne megállítani ezt a kétségbeejtõen nagy fejlõdést: visszakény-
szeríteni a közéletbõl [itt: a nyilvános térbõl] az asszonyokat az otthonukba.”119

Vaszary mondanivalóját rajzaival is hangsúlyozta: hat képen rajzolt gyer-
meket (háromszor anyjával), egy képe a virágból kikelõ-születõ hosszú hajú nõ
motívumának variációja (utalás termékenységre és szépségre). Két képén pedig
dohányzó nõt mutatott: egyszer egy olyan sorozat részeként, amelynek másik
két darabján az említett „Vénusz születése”, valamint egy gyermek látható;
egyszer pedig egyenes szoknyát viselõ, karján botot tartó, kalapját köszöntésre
emelõ nõt. Azaz az elsõ esetben a hagyományos értékekkel szembeállítva, olva-
sóját választásra „kényszerítve” ábrázolta, míg a második esetben a természet-
ellenesnek gondolt és férfias attribútumokat halmozva és eltúlozva.120

Az egyik nõi közremûködõ, herceg Hohenlohe Ferencné a többi szerzõhöz
nagyon hasonlóan írja le a modern lány típusút és helyét a társadalomban és a
társas érintkezésben. A világháború elõtti és utáni helyzetet hasonlította össze
egymással, hogy kimutassa: a „boldog béke idejében” jobb volt. A háború utáni
nõ dolgozni kényszerül, emiatt „luxusasszonyból ember lett”, és szokásaiban és
fizikai megjelenésében is a férfihoz kezd hasonlítani: „A mai lány fiús külsõt és
modort vett fel […] csípõnélküli, fiús lány lett […] természetes és jókedvû ví-
kend-pajtás, részt vesz a férfi fokozott sportszórakozásában”. Ennek azonban a
férfi megváltozott igénye (is) az oka: õt nem érdekli „a dísztárgy, a formailag tö-
kéletes luxusasszony. Élete küzdelmében segítõtársat keres, pihenõ óráira pedig
pajtást, aki miatt nem kell zavartatnia magát.” A férfi igénye és az újféle nõ
életmódja tehát egymásra talált – de csak látszólag. A szerzõ úgy látta ugyanis,
hogy a „jövõ asszonya” talán élvezni fogja az önállóságot és a független életet
választja, „de ha egy õszinte percében megkérdeznõk az 1935 »önálló« leányát,
hogy mi lelkének legmélyebb vágya – azt felelné, hogy: férj és otthon.”121

A másik nõi szerzõ, az írónõ Bethlen Margit (Bethlen István felesége)
szintén férfiasnak látta és láttatta a modern nõt. Ennek a mondjuk úgy férfias
nõiességnek jegyei a következõk: a cigarettázás, a sízés, a mulatozás, a fizetett
munka végzése, továbbá a „könnyedén” vett szerelem-szerelmi élet. Ezek for-
rása az, hogy „a mai modern nõi típus eszménye a férfi” – azaz az ilyen nõ utá-
nozni akarja a férfit. A probléma tehát újfent és itt is a férfias nõ, ami a feminiz-
mussal szembeni régi, elsõ világháború elõtti vád alapja is volt; a megoldás pe-
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119 Vaszary Gábor: A nõ legyen újra nõ. Uo. 37., 41. – A férfiak és nõk szexuális egyenjogúságá-
nak kérdésével foglalkozott Erdõs Renée „A nagy sikoly” címû 1923-as, nyolc kiadásban megjelent
regénye is. (Az irodalomtörténész Bánhegyi Jób szerint Erdõs regényeinek témája „a nõ szexuális
párbaja a férfiúval különféle alapadottságok és helyzetek között”. Bánhegyi J.: Magyar nõírók i. m.
111.) Általában is elmondhatjuk, hogy azokat a könyveket tekintették „botránykönyvnek”, ame-
lyek nõk „kalandjait” tárgyalták

120 Uo. 35., 37., 39., 41.
121 Hohenlohe Ferencné: Donna Juana. Uo. 59., 61. (Kiemelések tõlem – S. B.)



dig — Bethlen Margit legalábbis így vélte — a nõk felszabadítása, férfiasításuk
nélkül.122

Látható tehát, hogy a modern lány típusának magyarországi megjelenése
és valamilyen mértékû elterjedése némely szerzõnél morális pánikot eredmé-
nyezett: a nõiesség, illetve az erkölcsösség kérdését vetették fel, látták és mu-
tatták problémásnak. Ennek kapcsán a pajtásság és az „ideális” nõi test témá-
ját említeném még röviden, illetve ezekhez fûznék megjegyzést.

A férfi és a nõ szerelmi–baráti viszonya, az úgynevezett pajtásság vagy
pajtásházasság (ez utóbbit az évkönyv nem tárgyalta), az a kérdés tehát, hogy
milyen következményekkel jár a korábbinál közvetlenebb érintkezés a fiatal
férfiak és a fiatal nõk között, mind a két probléma (a nõiesség és az erkölcsös-
ség) részeként tárgyalható. Az 1935-ös hármaskönyvben két szerzõ is kitért,
utalt erre a weekendrõl szólva, illetve Bozzay Margit egy rövid kis írást szentelt
a témának, amelyben a pajtásságot lehetetlenségnek mondta a férfi és a nõ kö-
zötti természetes vágyak miatt.123 Az évtized közepén ez már „régi” kérdésnek
számíthatott, hiszen például ezt is tárgyalta Zilahy Lajos 1922-es regénye, a
„Halálos tavasz” is (természetesen annak 1939-es filmváltozata újfent kitér
erre). Ezek szerint az ábrázolások szerint a pajtásság veszélyes: a nõk ilyen
kapcsolatokban könnyen elveszíthetik nõies „bájukat”, aminek megítélése „ter-
mészetesen” a férfin múlik (mint a Halálos tavaszban is látható).

Az „ideális” nõi test kérdése ugyancsak erkölcsi kérdés – illetve hazafias
ügy is. A széles „ringó csípõk” utáni vágyakozás ugyanis nem csak a „férfias
nõk” elutasítását jelenti, hanem a tánckari girl ideáljának, pontosabban a vé-
kony nõ divatjának elvetését is. A „szépségideál görl-izálód[ott]” azonban —
írta Szerb Antal már 1928-ban —, amely gondolat megismétlõdik az 1935-ös
hármaskönyvben is: minden nõ vágya, hogy „a legszebb amerikai görlökhöz ha-
sonlít[son]”.124 A vékonyság utáni vágy eredeti oka a nõk „felszabadulása” –
írta László Ernõ. Érvelése szerint az emancipáció miatt a nõk sokat vannak az
otthonon kívül, a nyilvános térben, így fontosabb lett számukra a szépség, a jó
megjelenés. A szépségideál pedig átalakult és idõközben Európában is amerikai
lett. Azaz — és ezt már Kemény Simon írta — a vékonyság régen a betegség tü-
nete volt, ma már azonban cél.125

Azt, hogy a vékony nõ szépségideálja milyen „kényszert” jelentett, a hár-
maskönyvön kívül többek között a Hyppolit a lakáj címû filmbõl is megismer-
hetjük (arra a jelenetre gondolhatunk, amikor Schneidernének össze kell szed-
nie a padlóról a papírfecniket, mert a vékonyság úri dolog). „Negatív módon”
pedig az Márkus Alfréd „Amerika” címû slágerébõl: „Amerika ezeremeletes
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mennyország, Amerikai, Amerika, […] ahol hipp-hipp hurrá, istenuccse senki-
nek se kell már a sovány nõ.”126

A vékony nõ azonban — és ez már nem a hármaskönyvekbõl derül ki —
nemcsak fiús, de nemzeti szempontból is veszélyes: a vékony nõk kevésbé alkal-
masak a szülésre. A sportolás pedig csak akkor elfogadható, ha nem öncél – írta
egy férfi: „A nõi sportolás akkor felel meg igazában a céljának, ha a nõ szerveze-
tét az anyaságra készíti elõ egészségének, fejlõdésének, testi erejének és rugal-
masságának fokozásával.”127

A nõi test „felügyelete” témájához a testedzés, a fogyókúra és gyermek-
szülés mellett a divat problémájához is sorolható dohányzás és sminkelés, haj-
festés kérdése tartozik hozzá. Az Est 1935-ös hármaskönyve e tekintetben meg-
engedõ: a dohányzó nõ „régen” erkölcstelennek minõsült, „ma” azonban már
megszokott jelenség – olvasható egy helyütt.128 „Ma” a furcsa, a szokatlan, a
„pikáns” a divat, illetve szõke haj: így azután „ma” már elfogadott és divatos,
hogy feketeszemû nõk is szõkére festik a hajukat, ami korábban elképzelhetet-
len és ízléstelen lett volna.129

Mi magyarázhatja ezt az „engedékenységet”, ami feltûnõ ellentétben áll
például Gerely Jolán említett tanácsadó könyvével? Egyrészt az, hogy mint a
reklámfotókból és reklámgrafikákból látszik, éppen a modern lány volt az a fi-
gura, amellyel a nõknek készített termékeket is reklámozták.130 Másrészt az a
tény, hogy az Új Idõkben is rendszeresen modern lányok portréit közölték, arra
utal: ez ilyen külsõ (ruházat stb.) nem feltétlen „a lázadás mint olyan jelképe”
volt, hanem elterjedt középosztálybeli külsõ.131

Összefoglalás

A Horthy-kori tömegsajtóban a nõkrõl jobbára továbbra is férfiak írtak,
õk ítélték meg, hogy mi a nõies. Ennek oka világos: a fõállású újságírók és szer-
kesztõk között az idõszakban végig kevés volt a nõ (még a népszámlálás szerin-
ti, azaz nem hivatásos újságírók között is 2% alatt maradt az arányuk).132 Az is
látszik, hogy a hetilapok és a napilapok különféle kiadványai ambivalens mó-
don viszonyultak az új nõ és a modern lány típusaihoz, valamint a nõi szerepek
és identitások szempontjából inkább a hibrid típusokat népszerûsítették, azaz
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se nem a tradicionális, se nem a minden szempontból új nõi típusokat. A nem-
zetközi szakirodalomban népszerû hibriditás („vegyesalakúság”) és a kereszte-
zõdés-keresztezett típus fogalmai pontosan ezért tûnnek hasznosnak: felhívják
a figyelmet arra, hogy amit átmenetnek gondolnánk, azt nem kivételnek kell
tartanunk, hanem általánosnak, átlagosnak. Emiatt alkalmazható a Horthy-
-kor kapcsán (is) a konzervatív feminista kategóriája. És részben ugyanezért
merül fel az a kérdés is, hogy meddig tekinthetjük valóban újnak a 19. század
végén megjelent új nõ típusát. Erre a választ részben éppen a médiareprezentá-
ciók elemzése adja meg: a látható idegenkedés mutatja, hogy a Horthy-korban
még nagyon is újszerû, szokatlan volt az új nõ, annak ellenére, hogy önmagát a
nemzeti értelmezési keretet alkalmazva próbálta elfogadtatni. Ráadásul bizo-
nyos jelek arra utalnak, mintha az 1930-as években a patriarchális irányba vál-
tozott volna az ábrázolásmód (és nem csak az ábrázolásmód esetleges változá-
sáról van szó, hiszen 1937-ben felmerült a nõk választójogának szûkítése). To-
vábbá a Horthy-kor legvégén is használták a „totális” férfiuralom, azaz a nõ
alárendelt pozíciójának helyességét mutató régi értelmezéseket, például az Új
Idõkben.133

Az ismertetett munkák némelyikét követve felmerülhet az a kérdés is,
hogy vajon az újságokon (és a regényeken, filmeken) kívül léteztek-e Magyaror-
szágon modern lányok. A médiaelemzés eredménye természetesen nem az igen-
lõ válasz, hanem az említett morális pánik azonosítása. Ennek a jelenségnek lé-
pései a következõk: „Egy csoport vagy egy bizonyos csoporthoz kapcsolódó je-
lenség az adott társadalom idealizált rendjét (hagyományos életmódját vagy
alapvetõ értékrendszerét, konstruált, konszenzuális valóságát) fenyegetõ ve-
szélyként tudatosul a társadalom tagjaiban. A média szenzációkeltõ és leegy-
szerûsítõ bemutatása nyomán a fenyegetést hordozó csoport könnyen azonosít-
hatóvá válik”, illetve a „fokozott intézményi és közfigyelemhatásra növekszik a
jelenség regisztrált eseteinek száma”, ami továbbnöveli a veszélyérzetet és
esetleg hatalmi fellépést eredményez.134 Azaz a média sajátos logikája miatt fel-
nagyíthatja bizonyos társadalmi csoportok jelenlétét, és optikai csalódást okoz-
hat. Igaznak tûnik ez a modern lányokra is.

Az tehát, hogy az elemzett cikkek és képek jelentõs része a különösséget,
az idegenszerûségét hangsúlyozta a modern lány ábrázolásakor, a populáris
média mûködési logikájából következik. Ennek kapcsán emlékeztetni szeret-
nék arra, hogy olyan populáris lapokat vizsgáltam, amelyek a szórakoztató tar-
talmakat is kerestek. Ráadásul a fényképek kiválasztását és közlését részben a
kínálat, részben a szenzáció hajkurászása határozta meg – még a szövegeknél is
inkább. Az illusztrációk célja — amint egy korabeli (1938-as) amerikai leírás is
megfogalmazta — a feltûnéskeltés intenzívebbé tétele volt, még komoly(abb)
lapok esetében is (azaz a szöveg és a kép készítésének-közlésének logikája eltér-
hetett egymástól). Az intenzívebb feltûnéskeltést szolgálták az „olyan esemé-
nyek és személyek fotói, amelyek banálisak, triviálisak, felszínesek, csiricsárék,
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buják, morbidok vagy együgyûek voltak”.135 Magyarországról nézve ezekkel a
jellemzõkkel bírtak az amerikai események, jelenségek, az azokról készített fo-
tók, hiszen eltértek az európaiként elgondolt tulajdonságoktól, és például bujá-
nak, morbidnak vagy együgyûnek tûntek. (A Képes Pesti Hírlap olyan fotói iga-
zolják ezt, mint az 1928-as elsõ számban megjelent „Téli kép a verõfényes Kali-
forniából, ahol a friss havon fürdõruhában sportolnak a nõk” feliratú. És
ugyanez igaz a Magyar Világhíradóra is).136 A modern lány és az USA ábrázolá-
sának összekapcsolódását és sztereotip ábrázolását a képek tehát talán a szöve-
geknél is jobban erõsítették.

Legvégül arra utalnék, hogy a 20. század elsõ fele is a globalitás kora. A
társadalmi valóság kialakításában, formálásában (azaz például a nõiesség, a nõi
szerepek vagy a család jelentésének meghatározásában) nem csak magyaror-
szági cselekvõk vettek részt, hanem például francia és amerikai szerzõk és mû-
vek is. Az új nõ és a modern lány elfogadását-elfogadtatását õk is befolyásolták,
elutasítását esetleg korlátozták; bizonyos egykorú nézetek szerint pedig hozzá-
járultak az (erkölcsi) probléma kialakulásához.

MODERN AMERICAN GIRL, NEW WOMAN AND HUNGARIAN LADY IN THE HORTHY ERA
A Media Historical Analysis from the Perspective of Women’s History

by Sipos Balázs
(Abstract)

The present study examines how the meaning of female-feminine was construed in Hungary
under the Horthy regime, and how the type or types of modern women were represented. It does so
by examining certain publications of two major newspaper publishers of the period, and more
precisely those journals which were important from the perspective of female roles, that is, the
popular media products and the journals edited for the female public. In these media texts the
foreign (eg. American) examples were of a key importance, which is explained by the globalisation of
the media industry already accomplished by the end of the 19th century; this involved in Hungary in
the interwar period the continuous presence of foreign examples, and the reflection of globality. It is
from this phenomenon that one of the questions posed by the study springs, namely how the
increase of nationalism in the wake of the Trianon shock can be grasped in such a global „world”?
How was the national framework of interpretation used when the aim was to facilitate the reception
of a rather transnational type of a new or modern woman? Another problem addressed by the study
is the means by which the reception of the new female types which spread in Hungary from the late
19th century was affected by the marked conservative turn which characterised the political regime
after 1919.
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