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MÉSZÁROS ZSOLT

Férfiszépségek és kifestett férfiak 
19. századvégi magyar regényekben

„Ennek az utcának férfi szaga van!” – gondolta magában Szera, a nyomdászlány bele-
szippantva a dohányfüstös levegőbe Bródy Sándor Színészvér (1891) című regényé-
ben. Az 1880-as évek több Budapesten játszódó regényében a főváros olyan férfi ak 
által uralt világként jelenik meg, amelynek fenntartásában komoly szerepet játszik 
a daliás külső, a kifogástalan öltözet vagy a férfi test kozmetikázása. Továbbá ekkor 
kezdődik a főváros megszemélyesítése az elbeszélésekben, és alakul ki az élveteg és 
a romlott Budapest képe, amelynek megjelenítője a női prostituált és a „femme fatale” 
mellett a kéjenc férfi  alakja. Az általam vizsgált prózai művek – Véka Lajos [Vajkay 
Károly]: Köd előttem, köd mögöttem (1881), Acsády Ignác: Fridényi bankja (1882), 
Bródy Sándor: Don Quixote kisasszony (1886), Wohl Stefánia: Aranyfüst (1887), Iványi 
Ödön A püspök atyafi sága (1889)1 – közös jellemzője, hogy társadalmi korrajzok-
ként a vezető rétegekről (politikusok, pénzemberek, értelmiségiek) nyújtanak kriti-
kai látleletet, amiben a szép külső, az elegáns öltözék, a test ápolása és díszítése ösz-
szekapcsolódik a szexualitással, a társadalmi érvényesüléssel és sikerességgel, illetve 
a pénzszerzéssel. Jelen tanulmányomban a maszkulinitások, azon belül is a férfi szép-
ség, valamint a kendőzőszereket használó férfi  irodalmi reprezentációira összpontosí-
tok, vizsgálva az elbeszélésekben betöltött helyüket és szerepüket, valamint társadalmi 
kontextusaikat.2

Egy modern nagyváros fi ziognómiája

Sánta Gábor hívja fel arra a fi gyelmet, hogy a múlt századforduló magyar irodal-
mának urbánus prózája szerves fejlődés eredményeképpen jött létre, így az 1880-as 
1 Az idézeteknél zárójelben feltüntetett oldalszámok a következő kiadásokra vonatkoznak: Véka Lajos, 

Köd előttem, köd mögöttem, I–IV., Révai, Budapest, 1881.; Acsády Ignác, Fridényi bankja, Szépirodal-
mi, Budapest, 1968.; Bródy Sándor, Don Quixote kisasszony, I–II., Révai, Budapest, 1886.; Wohl 
Stefánia, Aranyfüst, I–II., Franklin, Budapest, 1907.; Iványi Ödön, A püspök atyafi sága = Századvég, 
I., szerk. Szalai Anna, Szépirodalmi, Budapest, 1984, 5–360.

2 A 19. századi magyar irodalomra vonatkozóan a maszkulinitás elemzési szempontja egyelőre elvétve, de 
már megjelent az utóbbi évtized kutatásaiban lásd T. Szabó Levente, Mikszáth, a kételkedő modern. Tör-
ténelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth Kálmán prózapoétikájában, L’Harmattan, Budapest, 2007.; 
Bényei Péter, „mert a szív ellentmondásokból áll”. Férfi reprezentáció a Férj és nőben = A sors kísértései. Ta-
nulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára, szerk. Szegedy-Maszák 
Mihály, Ráció, Budapest, 2014, 300–331.; Marczali Ferenc, Timár Mihály: vívódó idealista vagy liliom-
tipró házasságszédelgő? Hatalom és szexualitás Az arany emberben = Trauma, gender, irodalom. A társadalmi 
nemi szerepek jelentősége a traumatikus tapasztalatok irodalmi értelmezésében, szerk. Györe Bori – Meny-
hért Anna – Szabolcsi Gergely, ELTE Eötvös, Budapest, 2014, 43–58.; Sárai Szabó Katalin, „Van 
határa a két nemnek”. Férfi - és női eszmény Gyulai Pál és körének szövegeiben = Angyal vagy démon. Tanulmá-
nyok Gyulai Pál Írónőink című írásáról, szerk. Török Zsuzsa, reciti, Budapest, 2016, 97–115.

éveket az útkeresés, a tájékozódás és a felkészülés korszakának értékeli. Budapest 
ekkor válik a társadalmi mobilitás, a remények és csalódások – szavaival élve – „Janus-
arcú jelképévé”, és kedvelt témává a hazai irodalomban.3 Bár nem előzmény nélkül, 
de szintén ugyanebben az évtizedben fi gyelhető meg a modern Budapest jellegzetes 
helyszíneinek bekerülése a magyar színdarabokba; Csiky Gergely társadalmi drá-
máit szokták emlegetni, mint e tendencia markáns képviselőit.4 Továbbá a magyar 
főváros iránt megnövekedett érdeklődést jelzi, hogy a korabeli illusztrált hetilapok 
hasábjaikon rendszerint közzétették az új középületek képeit, valamint az a festmény-
pályázat, amit a Budapest Főváros Tanácsa hirdetett meg 1884 tavaszán a főváros 
építészeti szempontból jelentős pontjainak megörökítésére.5

Az 1880-as évek írói közül többen Budapestet választották ki arra, hogy azon 
keresztül dolgozzák fel egyrészt a modern nagyvárosi és társadalmi tapasztalatot, 
másrészt a magyarországi modernizáció ellentmondásait. Az idesorolható művek 
és szerzőik változó mértékben keltették fel az irodalomtörténészek érdeklődését, 
ami összefüggésben állhat a korszak átmeneti, pangó periódusként való felfogásával.6 
A királyi ítélőtáblai alelnök Vajkay Károly, írói nevén Véka Lajos Köd előttem, köd 
mögöttem (1881) című teljesen elfeledett, számottevő visszhang nélkül maradt regénye 
a fővárosi úri társaság fl örtjeit, képmutatását, színlelését, megvesztegethetőségét ra-
gadja meg.7 A történészként nevet szerző, de a Pesti Napló állandó munkatársaként 
is tevékenykedő Acsády Ignác Fridényi bankja (1882) című regénye szintén a felső 
körök könnyelműségét és pénzéhségét pellengérezte ki.8 Bródy Sándor Don Quixote 
kisasszonya (1886) más megközelítési módot képvisel, hősei nem annyira a felső tíz-
ezerből, mint inkább a középosztály – értelmiségiek, művészek, hivatalnokok – körei-
ből, vagy az alsó néprétegekből, a társadalom kivetettjeiből kerülnek ki; nagyváros-
ábrázolásában a nyomor és a kéj kap kiemelt szerepet.9 Wohl Stefánia Aranyfüstje 

3 Sánta Gábor, „Minden nemzetnek van egy szent városa”. Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodal-
mából, Pro Pannonia, Pécs, 2001, 52.

4 Erddy Edit, „A pesti szín”. Jellegzetes budapesti helyszínek XIX. és XX. századi magyar színművekben, 
Alföld 2006/6., 65–71.

5 Gábor Eszter, Az 1884-85. évi budapesti látképpályázat, Ars Hungarica 1991/2., 193–206.; Sármány 
Ilona, Ecset által homályosan? Fővárosok és festőik. Bécs, Prága és Budapest vedutái, avagy szeretik-e a festők 
a várost, Budapesti Negyed 1996/4., 49–85.

6 Takáts József, Megfi gyelt megfi gyelők = U., Ismerős idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és 
bírálatok, Kijárat, Budapest, 2007, 92–114.; Bednanics Gábor, „Költői” képek. Adalékok két zárvány-
szerű századfordulós életműhöz = Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán 
– Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2004, 240–260.

7 Életéről és munkásságáról lásd Szinnyei József írólexikonának rávonatkozó szócikkét. A regényéről 
lásd Vasárnapi Újság 1881/33. (aug. 14.), 526.; Spectator, Köd elöttem, köd mögöttem, Fővárosi Lapok 
1881/194. (aug. 27.), 1145–1146.

8 A regény először a Pesti Napló hasábjain látott napvilágot folytatásokban 1882/1. (jan. 1.) és 1882/96. 
(ápr. 7.) között. Rejt István, A regényíró Acsády = Acsády Ignác, Fridényi bankja, Szépirodalmi, 
Budapest, 1968, 431–441.; Tódor Ildikó, Acsády Ignác: Fridényi bankja. Utószó: Rejtő István. Bp. 1968., 
ItK 1970/1., 103–104.

9 Életművéről, pályafutásáról lásd Diószegi András, Bródy Sándor = A magyar irodalom története 
1849-től 1905-ig, szerk. Stér István, Akadémiai, Budapest, 1965, 764–779.; Juhász Ferencné, 
Bródy Sándor, Akadémiai, Budapest, 1971.; Laczkó András, Bródy Sándor alkotásai és vallomásai tük-
rében, Szépirodalmi, Budapest, 1982.; Laczkó András, Vonások Bródy Sándor arcképéhez, Új Auróra, 
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(1887) két egymással rokon nemesi család, a Szelényiek és a Vanderbiltek egymásba 
gabalyodó sorsán keresztül mutatja be a magyar mágnások családi, társasági és poli-
tikai életének viszonyait-visszáságait.10 A fi atalon tüdőbajban elhunyt, Nagyváradon 
és Aradon újságíró Iványi Ödön A püspök atyafi sága (1889) című regényében az ambi-
ciózus politikus, Bacsó Kanut egyre jobban belebonyolódik rokonai és saját gyenge-
ségei révén a különböző érdekek és pénzügyi machinációk szövevényébe, ami saját 
karrierjét és magánéleti boldogságát is veszélybe sodorja.11

E regények a főváros társasági, politikusi, értelmiségi és pénzügyi köreiben ját-
szódnak, és az ő erkölcseiken, vagy pontosabban erkölcstelenségeiken keresztül 
nyilvánítanak kritikát az ország állapotáról. Jellemző rájuk a mozaik- és tablószerű 
ábrázolásmód, az ebből fakadó számos mellékalak és mellékszál; nem is egy, hanem 
több főhősről beszélhetünk. A cselekmények sémája a karrierregényhez áll közel 
azzal a különbséggel, hogy noha azonosítható egy kitüntetett karriertörténet, nem 
magában áll, hanem sok szállal kapcsolódik más karriertörténetekhez, aminek háló-
zata dinamikusan változik; a felemelkedések és a bukások révén, az elbeszélés során 
folyamatosan átrendeződnek a szereplők közötti személyes és hatalmi viszonyok, 
rangsorok. Mindegyik mű a korrupció más-más vetületét villantja fel: vasútépítés 
(Köd előttem, köd mögöttem), bankalapítás (Fridényi bankja), irodalmi vállalat (Don 
Quixote kisasszony), pártpolitizálás (Aranyfüst), nepotizmus (A püspök atyafi sága). 
Hátterükben felfedezhető a kiegyezés utáni gazdasági fellendülés, azt úgynevezett 
„Gründerzeit”, az 1873-as bécsi tőzsdekrach, a vasútépítési láz tapasztalata, valamint 
a korabeli politikai erők, különösen az 1875-ben létrejött kormánypárt, a Tisza Kál-
mán vezette Szabadelvűek tevékenysége, megítélése. A kor politikai nyelveivel való 
összefüggések, kapcsolatok feltárására most nem vállalkozhatom, csak utalni tudok 

Békéscsaba, 1987.; Bodnár György, A drámai leírás: Bródy Sándor (1863–1924) = U., A „mese” lélek-
vándorlása. A modern magyar elbeszélés születése, Szépirodalmi, Budapest, 1988, 73–87.; Az utóbbi 
években született egyes műveiről szóló elemzések közül lásd Jablonczay Tímea, A Pictura mint sze-
miotikai Másik. Bródy Sándor: Piktura, It 2013/4., 522–537.; Gergye László, A szent és a profán talál-
kozása Bródy Sándor Színészvér című regényében, ItK 2013/5., 560–574.; Gergye László, A századvégi 
Faust-legenda „újraírása”. Bródy Sándor: Faust orvos, It 2012/4., 34–39.; Don Quixote kisasszony című 
regényéről lásd Tarján Tamás, „Vigasz az irodalomban”. Bródy Sándor: Don Quixote kisasszony, Duna-
tükör 2013/3., 58–63.

10 A szerzőről lásd Török Zsuzsa, A Wohl-nővérek emancipációja. Társadalomtörténeti megközelítés 
hosszmetszetben, Aetas 2015/1., 87–115. A regényről lásd Mészáros Zsolt, Az apa felszámolása Reviczky 
Gyula és Wohl Stefánia regényeiben (próbatisztítás), Ex Symposion 2012/77., 62–65.; Török Zsuzsa, 
Az Aranyfüst és a kulcsregény műfaja a modernizmus magyar irodalmában, It 2013/3., 350–374.; Mészáros 
Zsolt, Társadalmi nemek és performativitás Wohl Stefánia Aranyfüst (1887) című regényében, Filológiai 
Közlöny 2016/4., 417–425.

11 A püspök atyafi sága először az Alföld című aradi napilap hasábjain jelent meg folytatásokban 1888/238. 
(okt. 14.) és 1889/90. (ápr. 18.) között. A regényről lásd Rónay György, Iványi Ödön: A püspök atyafi -
sága = Rónay György, A regény és az élet. Bevezetés a 19–20. századi magyar regényirodalomba, Káldor, 
Budapest, 1947, 141–151.; Rejt István, Iványi Ödön: A püspök atyafi sága. Bevezette: Czibor János. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952, It 1954/1., 109–115.; A szerzőről lásd Rejt István, Iványi 
Ödön, Művelt Nép, Budapest, 1955.; Diószegi András, Iványi Ödön = A magyar irodalom története 
1849-től 1905-ig, 838–848.; Kupán Árpád, Nagyvárad első hivatásos újságírója. Iványi Ödön születésének 
150. évfordulójára, Várad 2004/5., 71–73.; Szörényi László, Váregyházi Trianon. Iványi Ödönről, ItK 
2004/5–6., 657–665.

arra, hogy legalábbis a cselekmények szintjén gyakran találkozunk parlamenti csatá-
rozásokkal, képviselői beszédekkel, frakciók közötti háttéralkukkal, megvesztegeté-
seken alapuló képviselőválasztásokkal, a sajtó zsaroló és manipulatív módszereivel. 
Sőt feltűnnek bennük olyan konkrét korabeli politikai témák és események, mint 
a polgári házasság (Fridényi bankja), a közigazgatási reform és a boszniai okkupáció 
(Aranyfüst), vagy az 1887–1888 fordulóján lejátszódó osztrák–magyar–orosz konf-
liktus (A püspök atyafi sága).12 Mindezen gazdasági és politikai szálak kiindulópontja-
ként és fő mozgatójaként Budapest jelenik meg, egyrészről mint az ország centruma, 
másrészről pedig mint igazi modern nagyváros.

Az 1870-es évek olyan műveiben, mint Arany László: A délibábok hőse (1872), ifj . 
Ábrányi Kornél: A dicsőség bolondja (1874), Beöthy Zsolt: Kálozdy Béla (1875), már 
megjelennek a kiegyezés után rohamos fejlődésnek induló Budapest leírásai a fej-
lődő, szépülő nagyvárosról, lüktető nyüzsgéséről, új házsorairól, bank- és vállalatala-
pításairól, ahová az ország minden részéből érkeznek szerencsét próbálni. Másfelől 
utalnak a hivalkodásra, a nyerészkedésre, a nemzeti célokba csomagolt egyéni érde-
kekre, a prostitúcióra, a munkások és hajléktalanok tömegeire. Budapestet az ambí-
ciók, karrierek, érvényesülések célpontjaként, sikerek és kudarcok, meggazdagodások 
és elzüllések helyszíneként mutatják be. Mindez azonban a modern élet velejárója-
ként, a magyar társadalmi átalakulások részeként tűnik fel ezekben a szövegekben, 
és még nem tételeződik hangsúlyosan nemzettől idegennek. Esetükben még kevésbé 
beszélhetünk városi fi ziognómiáról, mindazonáltal már jelentkezik az a gondolat, 
hogy a modern nagyváros olyan saját törvények alapján működő, emberre ható kiszá-
míthatatlan erő, óriási organizmus, amely egyéni életekkel játszva, magához vonz, és 
hol felemel, hol pedig elsüllyeszt („csábító, nyughatatlan, végetlen tenger” – Kálózdy 
Béla). Míg ezeknél az 1870-es években született munkáknál Budapest még rendsze-
rint epizód vagy háttér, addig az azt követő évtized elbeszéléseiben már kerete és 
motorja a cselekménynek.

Vajkay meséje az 1873-as tőzsdekrachot megelőző, „Gründerzeit” idején játszó-
dik: „A merész vállalatoknak, a szappanbuborékos tervezeteknek, égből potyogó 
kincses tárházaknak, a kör- és sugárutak pitymallatának aranykorát éltük.” (I, 1–2.) 
Nála a város minden árnyoldala dacára a bizakodást, a nemzeti felemelkedés remé-
nyét jelképezi, mivel a szerző szavaival élve, lakosai bátrak, életerejük és a munkába 
vetett hitük töretlen. A kiegyezést követő konjunktúra hatásait a következőképpen 
ecseteli: „Meleg eső hullott volt rá és felhőtlen kék ég alatt vigan csirázott a talaj min-
den terméke, a jó is, a rossz is. Budapest kidörzsölte szeméből hosszú éj nehéz álmát, 
nagyot nyújtózott, és terjeszkedett vigan mindenfelé, tért foglalva nemcsak a földön, 
de levegőben is. Nőtt hosszában, szélességében és magasságában. Termettek sorban 
a bérházas paloták, mint zápor után fenyők alatt a gombák és termettek az új létek is, 
egy napi életre gyakran.” (I, 2–3.) Budapest leírásában a biológiai képzettársítások 

12 Hajdu Péter, Egy baka és egy alkirály. A Monarchia balkáni katonai misszióinak visszhangja magyar íróknál, 
2000 2006/3., 60., Újraközölve: U., Irodalom, történet, titok, idegenség, Balassi, Budapest, 2009, 206–207.; 
Szörényi, I. m., 661.; Korábbról Kokas Endre neve említhető, aki az évtized politikai élete és szépirodalma 
közötti viszonyrendszert vizsgálta. Kokas Endre, Az 1880-as évek irodalmi élete, Pannonhalma, 1930.
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mellett már felbukkannak antropomorf jegyek is, de még közelebb áll valamifajta 
természeti-mitikus lényhez. Az áradó bőség mögött azonban kétes és törékeny hitel-
rendszer húzódik, amelynek összeomlásáról a Fridényi bankjában olvashatunk. Az 
évtized végére Iványinál a jótékony (pénz)eső nyomán kelt friss vegetáció elmocsara-
sodott. Szembeállítja a romlatlan természetet a várossal, amelyet rossz levegőjű ingo-
vány képével jellemez: „A külső, nagy, szabad természet éltető, szűz lehelete tisztán 
hullámzott a folyammeder fölött, s úgy vágta keresztül a nagyváros poshadt, sűrű, 
nehéz atmoszféráját, mint ahogy a hegyi patak átlátszó, fürge vize áttör egy zöldre 
vált mocsárnak holt vizén, élesen kiválva folyásában attól.” (9.) A város itt összekap-
csolódik a bűnnel, a rothadással, az egészségtelennel, amely típusú szemlélet a század-
fordulón terjedt el a hazai regényirodalomban.

A korszak Bródy Sándor-regényeiben a főváros fülledt, zavaros, forrásban lévő, 
testi-lelki nyomorral teli közeg, amit a lumpolás vágya éltet. Tehát Budapest nála is 
bűnös, immorális színben tűnik fel, de ez inkább Charcot és Kraff t-Ebing ideggyó-
gyászok neveivel fémjelzett hisztéria, illetve szexuálpatológia diskurzusába ágyazódik. 
Az élvezetektől és a fejlődés lázától idegbetegségben szenvedő lakosság elképzelése 
a Faust orvosban (1888) teljesedik ki, ahol Petrovics szanatóriuma egyfajta Budapest-
allegóriaként működik.13 Bródy a Don Quixote kisasszony első kiadásához fűzött elő-
szavában kifejti, hogy ez az első darabja tervezett – végül torzón maradt – regényso-
rozatának, amelyben a „kaotikus, forrongó Új-Magyarország” társadalmára vonatkozó 
benyomásait kívánja rögzíteni (Levél a kiadónak). A vidékről irodalmi ambíciókkal 
érkező főhős, Vass Tärri a vasúti pályaudvartól a szállására vezető út közben kitekint-
ve kocsijából, gyönyörködik a város panorámájában. A járókelőktől és a különféle jár-
művektől nyüzsgő esti Kerepesi út tarka látképének leírása az „élvező fővárost” tünteti 
fel a maga kontrasztjaival: világító gázlámpasor, földszintes csárda, fényes palota, mo-
dern színház, szegénykórház. Később a narrátor egy hajnali jelenetben másnapos 
aranyifj úhoz hasonlítva, meg is személyesíti a várost: „Mint valami átmulatott éjszaka 
után, ásitva, nyöszörögve, borzongatva a hidegtől, még veckelődött egy kissé ez az ifj u 
óriás, ez a beteg Budapest: aztán hirtelen talpra állt.” (I, 144.)

Nemcsak Bródynál, hanem a többi itt tárgyalt szerzőnél is a hiúsághoz, a szexuali-
táshoz, a törtetéshez és az anyagi érdekekhez kapcsolódóan vezérmotívum a női és 
férfi  testek kitettsége, a megbámulás és megbámultatás kettős stratégiája nagyvárosi 
környezetben. Vajkay szavait idézve: „Férfi ak és nők versenyt csillogtak a kirakatok-
kal…” (II, 163.) Így a városi nyilvánosság olyan terei, mint a színház, a parlament, 
a korzó, a bálterem, a kávéház, a forgalmas utca fontos regényhelyszínekké válnak, ahol 
a páholyokból pásztázó látcsövek, a járdákon felvillanó lornyonok és monoklik, az 
13 „Magyarország minden vidéke képviselve volt itt. Legnagyobb számmal természetesen fővárosiak. 

Budapest izgatott, lázas életének, nehéz küzdelmeinek betegei. A gyors meggazdagodásra vágyók, a hir-
telen karrierre epedő ideggyöngék. Kiélt férfi ak, akik, mielőtt megesküdnének jegyesükkel: ide jöttek 
magukat megerősíteni a jövő életre […]. Az ostoba középiskolai rendszer áldozatai, kisfejű, zöld arcú, 
rövidlátó, szemüveges kis diákok.” Bródy Sándor, Faust orvos, Singer és Wolfner, Budapest, 1890, 
40–41. Bródy írásainak orvostudományi vonatkozásairól lásd Péter Edit, Művészet és betegség kap-
csolatának reprezentációs lehetőségei Bródy Sándor epikájában = XI. RODOSZ Konferenciakötet, szerk. 
Kovács Csongor – Molnár Zsolt – Puskai Melinda – Székely Kinga – Székely Tünde, Romániai 
Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), Kolozsvár, 2010, 183–197.

oldalpillantások, a titkos kézjelek és szemrebbenések, azaz a különböző nonverbális 
kapcsolatfelvételek és megállapodások sorsokat befolyásolnak. Ebből kifolyólag 
e regények mind női, mind férfi  ruha- és külsőleírásai a láthatóság és láthatatlanság, 
a hatalom és alávetettség, a kitettség és álcázás összjátékán keresztül jelentős szerepet 
játszanak a cselekmény és a karakterábrázolás szintjén. A nemek közötti erőviszonyo-
kat tekintve, bár megjelenik bennük a veszedelmesen vonzó, uralkodni vágyó női alak, 
aki szépségével és érzékiségével fogva tartja környezetét, az elbeszélések nem hagynak 
kétséget afelől, hogy az ambíciók, a látszatok és a tekintetek eme arénáját valójában 
a férfi ak uralják. Jó példa erre a Don Quixote kisasszony fentiekben említett jelenete. 
A Kerepesi út láttán Tärriben megfogalmazódik a vágy, hogy meghódítsa a várost, 
de közben nem veszi észre, hogy kísérője, Palaczky Ferenc tekintetének vált a foglya: 
„Meg akarta ismerni s lábainál látni az egészet, ünnepileg öltözött cylinderes, halvány-
arcú, puderozott állú, fekete barkós fi atalai s elegáns hölgyvilágával egyetemben. 
S szorosan mellette, a fényes, feszesen ülő ex-adótiszt is kitűzte életcélját: karjaiba 
keriteni e kivánatos leányt…” (I, 121.)

A múlt századforduló Budapest-regényei a fővárost gyakran romlottságra hajla-
mos, ám ettől vonzóan rejtelmes bakfi sként vagy az érzékeket rabul ejtő, halálhozó 
prostituáltként jellemezték, ez utóbbira nyújt klasszikus példát Lux Terka Budapestje 
(1908), amelyben a félvilági Schneider Fáni tartja kíméletlen, démoni hatalmában a fő-
várost.14 Harsányi Kálmán A kristálynézők (1914) című regényében pedig a főhősnek, 
Balogh Fábiánnak a Margit hídon állva a következő hasonlat jut az eszébe: „Ez a város 
bárki lánya; minden csöpp vére bomlasztó méreg, hanem az arca gyönyörű”.15 Az 
1880-as évtized több, Budapesten játszódó társadalmi regényben azonban a rontás 
gyakran férfi alakban érkezik, és a főváros – látványos, korrupcióval átszőtt fejlődésé-
vel, újsütetű, vonzóra kozmetikázott, talmi díszleteivel – az általános rokonszenvet 
keltő, szép, de hamisnak, vagy legalábbis ingatagnak bizonyuló férfi vel, illetve a magát 
szépítőszerekkel fi atalító, számító élvhajhász alakjával is összekapcsolódott.

Férfi métely és a város

Zola Nana (1880) című regényében az újságíró Fauchery Figaróban közölt Az arany 
légy című cikkében egy külvárosi, velejéig romlott, nimfomán lányról ír, aki prosti-
tuáltként dögvészt hoz a párizsi előkelő világ férfi tagjaira. Nana jól tudja, hogy róla 
van szó, és a társaság előtt sem rejtély a cikkbeli, névtelen lány valódi kiléte: „Termé-
szeti erő lett belőle, a rombolás szelleme, s anélkül, hogy maga akarta volna, hófehér 
combjai között megromlott, megbomlott Párizs, mint ahogy az asszonyok kezében 
havonta összemegy a tej”.16 Fauchery írása, de maga a regény is azt sugallja, hogy a 
14 Sánta, I. m., 61.; Kádár Judit, Engedelmes lázadók. Magyar írónők és nőideál-konstrukciók a 20. század 

első felében, Jelenkor, Pécs, 2014, 41–55.; Budapest gyönyörű, önző nőként való ábrázolásáról még lásd 
Angyalosi Gergely, A város mint nő. Krúdy Gyula: Aranyidő, Alföld 2006/6., 71–78.

15 Harsányi Kálmán, A kristálynézők, Toldi, Budapest, 1914, 62.
16 Émile Zola, Nana, ford. Vajthó László, Európa, Budapest, 1969, 165.; A női test és a férfi  tekintet kap-

csolatáról lásd Peter Brooks, Mesés testek, avagy Nana végre meztelen, ford. Szke Julianna, Helikon 
2011/1–2., 117–140.
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címszereplő rontó hatalma nemiségéből táplálkozik. Egy későbbi magyar példát em-
lítve, Lux Terka Schneider Fánijának érzékisége szintén ellenállhatatlan és pusztító. 
Az általam tárgyalt regényekben is felbukkan a csábító, baljós szépségű nő, mint 
Fridényi bankjában Alabárdy Etel, vagy az Aranyfüstben Liza, de alakjuk és hatalmuk 
Zola Nanájával összehasonlítva nincs mitikusan megnövelve, vonzerejük szűkebb 
körre terjed ki. E művekben a várost megbabonázó test számos esetben hímnemű. 
Bankárok, politikusok, gavallérok, írók – a társadalmi nyilvánosság birtokosai és irá-
nyítói – szónoklataikkal, vagyonukkal, vállalataikkal, sajtó útján terjedő hírnevükkel 
és nem utolsósorban külsejükkel hálóznak be embereket, akiket aztán rendszerint 
megvezetnek, és gyakran romlásba döntenek.

Mikor Vass Tärri ideáljával, a jóképű költő Ardó Kornéllal kávéházban üldögél, 
a blazírt poéta egy beteges kinézetű ifj úra mutatva azon sajnálkozik, hogy a fi ú bi-
zonyára nem fog sokáig élni, mert felemésztik a fővárosi élet álmatlan éjszakái és 
szerelmei. „Megölnek minket a vágyak – a nő” (I, 132.) – zárja le szentenciózusan 
gondolatmenetét. Ez a megállapítása a fi gyelmes olvasó számára ironikus megvilágí-
tásba kerül, hiszen a beszélgetésük kezdetétől fogva ő az, aki a lányt kiszámított mód-
szerességgel igyekszik elcsábítani. Feljutva Tärri lakására, eléri célját, a lány a karjaiba 
omlik. A férfi  úgy érzi, hogy kiélt, fásult teste a csókok hatására újra erőre kap, de 
rá kell jönnie, hogy ez az élménye sem hoz tartós változást: „Majd egy, egyetlen egy, 
de hosszú, kéjes, kéjenc, vérkiszivó csók, egy – szinte durva, olyan erős – ölelés, és – 
Ardó Kornél arca ujra vértelen lett s ő maga ismét nyugodt.” (I, 156.) Érzékisége, 
halvány, sima arca, a friss, életerős testek iránti csillapíthatatlan éhsége, ami újra és 
újra a következő női áldozatához hajtja, valamint az iménti jelenetben leírt vérszívó 
csókja Ardót a vámpírhoz teszi hasonlatossá. Minden ízében mesterkélt karaktere, 
elhasznált, gyenge szervezete a szexualitáson keresztül mások fi atalságából nyeri 
táplálékát, de mindig kielégületlen marad. Hatalma azonban nem túlvilági, áldozatait 
nem teszi elkárhozott lelkekké, hanem összetöri a szívüket, mint Tärri esetében.

E vámpirikus fi gura másik változatát Palaczky Ferenc alakjában találjuk fel. A volt 
adótiszt, elhagyva családját, az írói pályára lépő Vass Tärri mellé szegődik titkárként 
azzal a titkos céllal, hogy kivárva az alkalmas pillanatot, magáévá teszi. Hosszú ideig 
türelmesen vár, majd, amikor elérkezettnek látja az időt, megvallja neki szerelmét, és 
évekig visszafojtott szenvedélye felszínre tör: „odacsuszott a nőhöz s annak ellenzése 
dacára beleforrasztotta testét testébe, kiszitta ajkának nedvét, tüzét szemének….” 
(II, 153.) Ez a csók már leigázó és megsemmisítő, amely Tärri végeztét vetíti elő. 
Palaczky vágya kizárólagos birtokláson alapul, ezért féltékenységében, hogy ne legyen 
másé, lelövi a nőt. A fegyver eldördülését megelőző „A rima az enyém…” felkiáltása 
is ezt a domináló szándékot közvetíti, továbbá szubvertálja Ardó kávéházi szenten-
ciáját; meglehet, hogy a fővárosban a férfi akat elgyengíti a vágy, de rendszerint még-
sem ők pusztulnak bele.

Az általam vizsgált többi regény szép férfi alakjai, ha nem is ennyire démonikusak, 
de az ő nyomaikban is megcsalt remények, fájdalom, sőt nem egyszer halál jár. Fridényi 
bankja első fejezete új férfi típusként, „modern hűbérúr”-ként állítja olvasója elé a bank-
igazgató címszereplőt, aki elődeivel, a régiség portyázó rablólovagjaival ellentétben 

nem „magányos sziklafészkében” él, hanem a „legújabb divat szerint öltözködik, a fő-
város középpontján tart nagyúri lakást”. (7.) Fridényi első megjelenésének szim-
bolikus keretét pénzügyi vállalatának tíz éves jubileuma, tárgyi környezetét pedig 
nagyméretű, három ablakos, pazar ízléssel berendezett irodája adja, ahol a tömegé-
vel összegyűlt tisztelgők és beosztottak perspektívájába helyeződik vonzó alakjának 
leírása. Az extradiegetikus narrátor azonban a jelenlevők észlelésének közvetítésén túl 
olyan megjegyzéseket fűz a jellemzéshez, amelyek gyanakvóvá teszik az olvasót a fi gura 
megbízhatóságát illetően: „Az impozáns fő oroszláni testen nyugodott: atlétai alak, 
de minden kihívó harciasság nélkül. Nem a csaták marcona vitéze, hanem a szalonok 
és üzleti sikerek hőse ez; modern rajta minden, a gyémántos inggombtól az arckifeje-
zésig.” (12.) Közvetlenül az ünnepség után átmegy a szomszédos lakosztályba, feleségé-
hez, és ekkor derül ki, hogy tekintélyparancsoló külseje nem saját erőn alapul, mivel 
szerencséjét, gazdagságát, hatalmát elsősorban Elza pénzügyi szakértelmének és 
fáradhatatlan munkájának köszönhette: „Mert Fridényi olyan, mint a planéta; mástól, 
nejétől kapja világosságát”. (15.) Bár házasságukat megelőzően sem volt elveszett em-
ber, de tulajdonképpen piti biztosító ügynökként tevékenykedett, és üzleti sikereit 
elsősorban szeretetreméltó, nagyvilágias modorának köszönhette.

Fridényi számára szükséglet az erős és okos nő, aki meghallgatja, támogatja, lelkesíti 
őt mind az üzleti, mind a szerelmi életben. (215.) Így, amikor megszakad az összhang 
nejével, a Fekete madonnaként emlegetett Alabárdy Etelnél talál vigasztalást. Elzá-
val tehát szétválnak útjaik, aminek egyik fő következménye, hogy a megfelelő háttér-
munka híján az addig közösen felépített pénzintézetük összeomlik. Elza egyhelyütt 
azt mondja férjéről, hogy rabszolgát nevelt belőle, de erre a kifakadásra inkább saját 
meghasonlottsága indítja, hiszen vállalatuk létrehozásához és nyereségessé tételéhez 
mindkettejük képessége kellett; a siker együttműködésükön és munkamegosztásukon 
alapult. A regény címe kettős értelmű, egyrészt ironikus, hiszen valójában nem csak 
Fridényi bankja, hanem éppanyira feleségéé is, másrészt utalhat a végére, amikor szere-
tője sugallatára és segítségével tisztességtelen manőverek révén a férfi  „bankot robbant”, 
azaz nagy vagyonhoz jut, és együtt megszöknek Párizsba. Bár kétségkívül manipulálja 
őt kedvese, helytelen volna csupán tehetetlen bábként tekinteni rá; hiú, önző, élelmes, 
pénzsóvár mivolta tevőlegesen működött közre a sikkasztásban, valamint Etel kor-
mánytisztviselő férjének öngyilkosságában.

Fridényihez hasonlóan hódító jelenség, az Aranyfüst egyik főalakja Szelényi István 
délceg termetével, kék szemével, sötétszőke fürtjeivel, eleganciájával és nem utolsó-
sorban arisztokrata származásával. Ő nem pénzügyi, hanem politikai téren fut be 
fényes karriert; rövid képviselőségét követően először bel- majd pénzügyminiszter-
nek nevezik ki. Ékesszólása, „hajlékony, ezerféle modulációra alkalmas hangja” az 
országgyűlésben és a szalonokban, férfi akat és nőket egyaránt elbűvöl, nem annyira 
beszéde értelmével, mint inkább szépségével: „…a közönséges hallgatót annyira meg-
vesztegette, hogy képtelen volt ezen eszmék és képletekben gazdag előadásban a csil-
logó szofi zmát a józan észtől megkülönböztetni.” (I, 55.)

Egyedül Alice unokatestvére tesz rá kritikai megjegyzést: „Mintha a felső arca fi ú 
volna, az alsó meg leány!” (I, 53.) A nőies száj hivatott jelezni Szelényi jellemgyenge-
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ségeit, nevezetesen a hiúságát, az érzékiségét, az akaratosságát. Mindazonáltal még-
sem a feminin–maszkulin cixous-i negatív–pozitív-ellentétpárja érvényesül itt teljes 
mértékben, hiszen Alice szerint, szemét és homlokát éppen hogy édesanyjától, a pol-
gári származású Marburg Elzától örökölte, akit pedig annak idején az előkelő társa-
ság női ruhába bujtatott dragonyosnak csúfolt férfi asan széles nyaka, éles arcvonásai 
és zömök termete miatt. Szelényi öröklés és nevelés útján tőle kapta jó tulajdonsá-
gait (munkabírás, intelligencia). Azonban becsvágyának és érzékiségének nem tud 
parancsolni: Liza miatt elválik szerető feleségétől, politikai pálfordulást hajt végre, 
eladósodik, majd szerencsétlen balesetben bekövetkezett halálával, amelyet akaratán 
kívül édesanyja idézett elő, élőhalottá teszi szülőjét. Bár Szelényi rossz útra térésében 
és bukásában a veszélyesen vonzó Liza nem kis szerepet játszott, karaktere szerint 
a férfi  is szédelgő volt. A korábban barátból – mind a politikában, mind a magánélet-
ben – ellenféllé vált Vanderbilt Félix mondja ki rá az ítéletet: „Ami rajta egy nemzetet 
elvakítva fénylik, aranyfüst, mit lemos az eső és lefúj a förgeteg. […] Eljön az a nap, 
midőn teljesen le fog róla válni a csillogó máz és a világ meg fog győződni arról, mi-
lyen értéktelen agyag ez a bálvány.” (II, 206.) A róla adott jellemzés később az egész 
ország állapotára vonatkozik, amikor Félix parlamenti beszédében aranyfüstnek 
nevezi a magyar állami és társadalmi fejlődést. (II, 213.)

A püspök atyafi sága főszereplője Bacsó Kanut több szempontból is rokonítható 
Szelényivel: egyrészt elegáns és imponáló megjelenésével a budapesti hölgytársaság 
kedvence, másrészt ígéretes karrier előtt álló politikus. Gyorsan emelkedik a rang-
létrán, országgyűlési képviselőből államtitkárrá léptetik elő, majd miniszteri posztot 
kap. A látszólag férfi as tökélyt itt is egy apróság bontja meg, amikor arról értesülünk, 
hogy kézírása „nőies”; „szép, lágy, erőtlen vonások” jellemzők rá. (290.) Ez hiúságára, 
illetve akaratgyengeségére hivatott utalni, ahogy enged élősködő családtagjai követe-
lőzéseinek vagy feltörő vágyainak. Utóbbira példa saját eljegyzésének estéje, amikor 
távol a menyasszonyától, Veront teszi magáévá, elvéve annak szüzességét, majd fakép-
nél hagyja, aki kétségbeesésében majdnem öngyilkosságot követ el. Végül minden 
jóra fordul, megmarad Kanut pozíciója a minisztériumban, helyreáll a népszerűsége, 
elveszi Veront feleségül, de a férfi  tette rányomja bélyegét a házastársak viszonyára. 
Visszatérve a közös éjszakai jelenetükhöz, az eseménysort a lány kezére pattanó szik-
ra indítja el: „Kanut nem tudta szemét levenni a kéz lágy fehérségébe égetett piros 
pontocskáról… Egyszerre csak mintegy rászédült a kézre, s mintha ki akarta volna 
szívni a megégetett hely tüzét, szája nedvesen tapadt rá… […] Kiáltani akart [ti. 
Veron], szenvedélyes, mohó száj csukta le ajakát. Szemét akarta fölnyitni, csók ta-
pasztá le azt is…” (260–261.) Kanut csókjai a másik elkábítását szolgálja, a férfi test 
valósággal körbeburkolja, magába zárja a nőt, annak minden ellenkezését megbénítva, 
éppen úgy, mint Ardónál vagy Palaczkynál láthattuk. Együttlétük nem kölcsönössé-
gen, hanem leigázáson és kifosztáson alapul, amelynél a rombolás szellemét a férfi  
nemisége képviseli, annak a férfi nak, aki társadalmi pozíciójánál, fellépésénél és 
külsejénél fogva a város nyilvánosságát uralja.17

17 Bacsó Kanut egy másik női áldozatáról is értesül az olvasó még a regény elején, amikor szeretője ön-
gyilkos lesz amiatt, hogy a politikus megunta, és szakított vele.

Az a típusú férfi akat elemésztő parázna nőiség, amely a 19. századvégi irodalom 
kedvelt témája (itt gondolhatunk Salome, vagy éppen Nana alakjára), és amely gyak-
ran összekapcsolódott a nagyváros-ellenességgel, ezekben a regényekben még kevésbé 
egyeduralkodó.18 Előfordulnak bennük „végzet asszonya” típusú nők, akik csábíta-
nak, és rossz útra visznek, de nem kéjsóvárok; szexualitásuk távol áll a bujaságtól, és 
a férfi erő kiszipolyozásától. Tömegek helyett egy-két férfi t hálóznak be, de elsősor-
ban nem azért, hogy érzéki vágyaikat kitöltsék rajtuk, hanem, hogy saját terveiket 
megvalósíthassák (személyes indítékok, társadalmi pozíció és/vagy gazdagság elérése).

A zárkózottnak és hűvösnek mutatkozó Alabárdy Etel szépsége mindenkit rabul 
ejt, köztük Edmund bárót is, aki fekete madonnának kereszteli el. Miután maga az 
elbeszélő is átveszi az elnevezést, narrációs szintre emelkedik a szereplő maszkulin 
szemszögű vágyképe. A személyéhez kapcsolt fantáziát Etel tudatosan és sikerrel 
jeleníti meg Edmunddal való együttlétekor, annak elcsábítása érdekében eljátssza 
a férfi  által elvárt egyszerre szende és szenvedélyes női szerepet (mivel megtudja, hogy 
a báró nagy jövedelem várományosa). Kapcsolatukból azonban hiányzik a démoni jel-
leg, Edmund nem pusztul bele, sőt könnyedén szakít vele, mikor látja, hogy Fridé nyi-
ben vetélytársa akad, és egy másik férjes nő ostromlásába fog, akit viszont majdnem 
ő tesz tönkre. Liza szintén hidegségével, szoborszerűségével, valamint az öltözékén 
érvényesülő nyitottság–zártság kifi nomult, kacér játékaival gyakorol ellenállhatatlan 
hatást férfi környezetére. Bár elcsábítja első férjét, Szentendrey Károlyt, majd Szelényi 
Istvánt, de nem a szenvedély, hanem a bosszú hajtja, hogy diadalmaskodjon Szent-
endrey Mária felett, akit szegény árva lány korában azért gyűlölt meg, mert vele ellen-
tétben ő mindent készen megkapott az élettől (előkelő családot, gazdagságot, pompás 
férfi t). Így először elveszi tőle gyámapját, majd férjét. Vass Tärri esetében testleírása 
– bőre, mint a „fehér plüss”, karcsú derék, széles tompor – fi zikumának nyílt erotiká-
ját hangsúlyozza, ami magára vonja a férfi ak heves érdeklődését, ő azonban fi zikai 
adottságait nem használja fegyverként a másik nem képviselői ellen.

Mindezen példák alapján az a következtetés vonható le, hogy a fi n de siècle ha-
lállal édesített nemiségfelfogása, a sötét, vámpirikus érzékiség, a szexualitás gonosz 
kiáradása – amely áldozatokat hagy maga után – ezekben a regényekben leginkább 
a szép férfi alakokhoz kötődik. A fi atal női testek iránti olthatatlan vágy és a negatív 
maszkulin érzékiség e regények másik visszatérő fi gurájában is megjelenik, még 
pedig az idősödő, kendőzőszereket használó gavallér alakjában.

Változatok a kifestett férfi ra

Vajkay Károly Köd előttem, köd mögöttem című regénye Óváry Arpadin és Birkás 
Tihamér esküvőjével indul, amelynek helyszíne a vőlegény apjának fényűző fővárosi 
palotája. Birkás Tádé – az elbeszélő szavaival élve – a körülmények ügyes kiaknázá-
sával tett szert nagy vagyonra. Részvénytársaságok alapításában működött közre, 

18 Vö. Maria Janion, Femme fatale, ford. Pálfalvi Lajos, Balkon 2005/3., http://www.balkon.hu/archiv/
balkon05_03/01janion.html
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pénzintézeteket igazgatott, állami megbízásokat nyert el; hatalmától államférfi ak, 
művészek, újságírók, szerkesztők függnek. A nász estéje egyben üzletkötés is, a két 
örömapa ekkor jelenti be egy különteremben közös vállalkozásuk hírét. A kettejükről 
adott testleírás egymást követi, ami plasztikusan szemlélteti a közöttük lévő különb-
séget. Birkás megjelenése méltóságot és tekintélyt sugároz, de húsos termetével, bőre 
szabott öltözékével, rosszul kötött nyakkendőjével, nehéz arany óraláncával, felfelé 
kanyarított, hengerekbe fodorított pofaszakállával éles ellentétben áll Óváry László 
kifi nomult, kellemes alakjával:

Óváry László ruházatán a legszőrszálhasogatóbb divattudósító sem talált volna 
kivetni valót. Beillett legújabb divatképnek vagy mintának. Nagyobb volt fél fejjel 
a jól megtermett Birkásnál és sugár fenyőként magasodott ki környezete közül. 
Hajlékony, minden mozdulatában élénk és ruganyos alakja megtartotta a fi a-
talság jellegét híven, s a nőiesen karcsú derék és széles vállak fölött erős nyakra 
helyezett fejnek művészi ecsettel kipirosított, szakáltalan orcái, valamint a kifo-
gástalan ügyességgel koromfeketére festett dús haj és tömör bajusz nem zavarták 
a csalódást. Óváry Lászlót mindenki fi atal embernek tarthatta, ki nem tudta, 
hogy legidősb gyermeke már rég meghaladta a nagykoruságot. Szerette is ezt 
a látszatot, különösen nők körében érvényesíteni. (I, 39.)

A jelenetben megfi gyelhető a fokalizációval való játék, ahogy a tanácskozáson mind-
végig a báró van előtérben, míg a milliomos háttérbe húzódik, holott valójában ő a há-
zigazda. A báró üdvözli a vendégeket, és felvezeti a tiripócs-prédaházi vasútvonal 
tervét, mivel a megállapodásuk szerint, az ő feladata a „talaj kellő felszántása” az úri 
körökben, míg az építkezés lebonyolítása, illetve az abból kiszedhető haszon Birkást 
illeti. Az üzlet értelmi szerzője valójában Óváry. Ügyes húzással, a rendesnél kétsze-
res áron eladja ősei birtokát, Ó-Lakot a pénzembernek – amelyet egyébként már az 
árverés veszélye fenyegetett –, mivel azon keresztül vezet a tervezett vasútvonal; vala-
mint ennek keretében sikerül második házasságából való lányát férjhez adnia.

Vanderbilt Róbertről az Aranyfüst első kötetében még csak mások elbeszélései-
ből hallunk, ezek alapján egy kétes alak képe bontakozik ki. Megtudjuk, hogy egy 
heves veszekedés során az őt féltő és bálványozó felesége fejéhez valamilyen üveg-
tárgyat vágott, aki ennek következtében megvakult. Elhagyja a nőt, annak minden 
pénzét elszedve, majd kártyaadósság miatt kizárják a bécsi Jockey Clubból, és ezért 
a budapesti társaság sem fogadja. Később Liza és első férje, Szentendrey Károly szá-
molnak be arról, hogy nászútjuk alatt, a divatos német fürdővárosban, Baden-Baden-
ben találkoztak vele, amely egyúttal a szerencsejátékosok Mekkájának is számított; 
a báró ott feltehetően kártyából tartotta fenn magát. Ő maga szereplőként a máso-
dik kötetben lép színre, mégpedig Szelényi István társaságában. Pestre mint egy 
nagy francia építkezési vállalat felhatalmazottja érkezik, eleinte hivatalos üzleti ösz-
szeköttetésben áll a politikussal, majd részben Liza pártfogásának köszönhetően 
ő intézi Szelényi személyes pénzügyeit. Testleírásai elbizonytalanítják az addig 
közvetve róla kapott információk érvényét: megjelenése választékos, fi nom és fi ata-

los, keze fehér és ápolt, arca rezzenéstelen és sima, tekintete ábrándos és gyermeki 
szelídségű.

Karakterének erőszakos oldalával közvetlenül a regény vége felé szembesül először 
az olvasó, amikor a báró sikertelenül ostromolja Lizát, és az elutasítás hatására min-
dig szelídnek és ártatlannak mutatkozó ábrázata „vágyteljes, faunszerű kifejezéssel 
egyszerre szörnyű vénné vált”. (II, 265.) Nem sokra rá féltékenységtől hajtva, párbajt 
vív a nála szerencsésebb vetélytársával, az orosz Simbinszky herceggel, melynek során 
végzetes sérülést szenved. Haldoklásakor a korábban elmosódott, kevésbé körvona-
lazott, összességében kellemes benyomást keltő teste erősen jelölődik, mert kiderül 
az olvasó számára, hogy kendőző szerek segítségével hozta létre vonzó, bizalomger-
jesztő külsejét: „a fűzőválltól megszabadulva, teljesen összeesett, míg őszülő hajáról 
a halál verítéke választotta le a párnákra csepegő fekete festéket, és tömörítette piros 
foltokká az arc számtalan apró ráncaiban felszaporodott rózsaszínű rizsport.” (II, 253.)

A püspök atyafi ságában a hatvanéves Géczy Gyuri Óváryhoz és Vanderbilthez 
képest kevésbé sötét fi gura, és kevésbé van előtérben. Csupán néhány jelenetben tűnik 
fel különböző szereplők oldalán, különböző minőségekben; hol beszélgetőtárs, hol 
kártyapartner, hol párbajsegéd. Egyébként az úri társasághoz tartozik, legényéletet 
él, udvarol, csínnal öltözködik, öregedő arcbőrét „gondos pepecselések által” tartja 
rendben:

Géczy Gyuri, a legfessebb vénlegény az egész Budapesten. Hatvanéves, száraz, 
zörgős venyigéhez hasonló testét egy csélcsap dendi könnyűségével csapta le az 
egyik székre. Ő is a kaszinóból jött, de a pezsgő nem látszott meg rajta. Mint 
aff éle mindennel torkig eltelt vén róka, nem itta már a pezsgőt, hanem csak szür-
csölte. – Mindennel így volt e kiérdemült bonviván; mindent szeretett és tudott 
még élvezni, de csak lassúdan – szürcsölve, mint a pezsgőt, hogy meg ne ártson. 
Igazi számító róka-óvatossággal alkudott meg vágyaival. (58–59.)

Testképek és az elbeszélés

Óváry László, Vanderbilt Róbert és Géczy Gyuri testleírásai nem az eff emináció kon-
textusában jelennek meg, hanem potens maszkulin szubjektumokként artikulálód-
nak; fontos vonásuk – ahogy a fenti idézetekből is kiviláglik – a hódító és aktív sze-
xualitás. Ugyanakkor a „kifestett férfi ” és a „szép férfi ” alakvariánsai a maszkulin 
érzékiség mellett a másik megismerhetőségének kérdését vetik fel azáltal, hogy az iro-
dalmi realizmus fi ziognómiai felfogásával, a természet mimetikussága elvén alapuló 
jellemábrázolásával szemben a test észlelésének és olvashatóságának bizonytalansá-
gára, összetettségére mutatnak.19 Továbbá az anatómia és a ruházat alapján történő 
szereplői következtetések megkérdőjelezésével, a társadalmi nem „valóságát” meg-
alapozó percepciót, illetve „természetes” tudást is problematizálják.
19 Hites Sándor, A realizmus korai magyar fogalomtörténetéről, It 2016/3., 275.; illetve még lásd Kucserka 

Zsófi a, A mechanikus, a vegytani és az ismeretlen. Jellemkoncepciók a magyar nyelvű regényelméleti és regény-
kritikai szövegekben a 19. század közepén, It 2012/3., 328–347.
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A modern testkép kiszámíthatóságon, autonómián, egységes személyiségen ala-
pult, amely a külvilág felé koherens képet mutatott, és az az előfeltevés kapcsolódott 
hozzá, hogy „a »polgári testkép« határai egybeesnek a test fi zikai határaival.”20 Ennek 
köszönhetően a megjelenés és a lelki tulajdonságok összefüggéseit rendszerbe foglaló 
fi ziognómikus tanok mind a laikusok, mind a tudósok köreiben széles ismertségnek és 
nagy érdeklődésnek örvendtek a 19. században. Gondolhatunk itt Cesare Lombroso 
olasz orvos kriminálantropológiai elméletére (1876), amely szerint a bűnözési hajlam 
anatómiai jegyekben azonosítható. Az arcisme közkeletűvé válása kihatott az identi-
fi káció kivédésére törekvő egyéni erőfeszítésekre. Ez furcsa kettőséget eredményezett. 
Ahogy Csabai Márta írja a test átalakításának mentalitástörténetéről, az a nézet, 
hogy az ember külső vonásai jelleméről árulkodnak, egyrészt a tudatosság (kontroll és 
odafi gyelés) újabb formáját hozta létre a 18–19. századi polgárságban, másrészt pedig 
azt a vágyat, hogy belelássunk másokba, kiderítsük velünk kapcsolatos szándékaikat, 
érzéseiket, melyek viszont elfedhetők beszéddel, viselkedéssel, öltözködéssel és egyéb 
testmanipuláló eljárással.21 A Köd előttem, köd mögöttem következő szakasza éppen 
ezt az emberek közötti modern kori zűrzavart tematizálja:

A maga is feneketlen sötétben, irányt vesztetten tévelygő, mikép szerezhetne 
tájékozást környezetéről? Nem-e működünk valamennyien közre, közös egyet-
értésben, hogy ennek lehetőségét is megvonjuk mindenkitől?

Édes magunkat mennél sűrübb ködbe burkoljuk. Kendőzzük orcáinkat, fest-
jük hajunkat, ajkainkra csaljuk az eszméket meghamisitó hazug szólamokat és 
fi togtatunk nemes érzelmeket, mik górcsővel sem fedezhetők fel bennünk. Jogo-
san követelhetjük-e embertársainktól, velünk szemben az őszinteséget, mi, kik 
minden lehetőt elkövetünk, hogy testünk és lelkületünk mivoltát, gyengéinket, 
fogyatkozásainkat és eszünk ötödik kerekét palástoljuk? (II, 39.)

Az idézetben és a regénycímben jelzett köd motívuma a szereplők rejtőzködésére és 
színleléseire utal, azaz mást mutatnak, mint amit éreznek, vagy gondolnak. Ez a ket-
tőség Vajkay regényében nyelvi szinten is jelentkezik, amelyre Óváry László gyere-
keinek szánt fi gyelmeztetése is refl ektál: „a szó nem rabszolgája az érzelemnek, hanem 
csak burkolata a gondolatnak.” (I, 147.) Ez az aforizma a városligeti villájuk kertjében 
reggelizés közben hangzik el, amely jelenetben az elbeszélés végig a kijelentések ket-
tős értelmével dolgozik. A jó apa s még jobb férj fejezetcím vezeti be az idilli családi 
környezet bemutatását, amely olyan, mint egy korabeli, francia impresszionista kép-
téma, jegenyefa alatt álló asztal, fonott székek, dús teríték, és egy apa, aki evés köz-
ben derűsen szemléli gyermekeit. A kedves hangulatú felszín alatt azonban másfajta 
indulatok húzódnak, tudniillik az asztalnál ülők ki nem állhatják egymást. Óváry 

20 Borgos Anna, „Testkép-képek”. Áttekintés a fogalom fi lozófi ai és pszichológiai értelmezéseiről = Test-
beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testről, szerk. Csabai Márta – Ers Ferenc, Új Man-
dátum, Budapest, 2002, 50–51.

21 Csabai Márta, A test átalakítása. Technikák és perspektívák = Test-beszédek, 126.

elégedettségét az az öröm okozza, hogy Birkással jó üzletet kötött, és egyúttal egyik 
gyerekétől, Arpadintől sikerült megszabadulnia. A kedélyesség látszatát fenntartó 
narrátori közléseket, illetve a szereplők keresetten illemtudó hangnemét és udvarias 
fordulatait szarkazmus színezi át. A szavak, mint az arcon a festék, tetszetős burkolatot 
képeznek a rosszindulatú élcek körül. A burkolat azonban nem matt, hanem transz-
parens, és a színe-fonákja egymásba játszásából ered a fejezet poétikai feszültsége.

A kétélű társalgás leginkább Ilma ellen irányul, és az elbeszélés retorikai eljárásai 
a kékharisnya, illetve a vénlány korabeli sztereotípiáit mozgásba hozva, a női szereplő 
kirekesztését, elhallgattatását vonja maga után, miközben az apa és fi a közötti riposzt-
váltások nem diszkreditálják a másikat. Visszatérő motívum mind a narrációban, 
mind a szereplők megszólalásaiban, hogy a báró „bölcsességekkel” látja el gyerekeit 
(„ő, az apa, sohasem mulasztá az alkalmat, hogy gyermekei tehetségét fejlessze, és 
szíveikbe s elméikbe mélyen bevésse az elveket, melyek biztosítják a boldogulást” I, 
142–143.), amelyek nevelő célzata kétes megvilágításba kerül, hiszen arra vonatkoz-
nak, hogy Ilma és Tibor apjukhoz hasonlóan a körülmények ügyes kiaknázásával 
boldoguljanak, mivel szülőjük már nem kívánja, és nem is tudja őket eltartani. A jó 
apa s még jobb férj fejezetcím által hordozott jelentés fokozatos „kiürülését” a család 
javainak verbális szinten megnyilvánuló csökkenése kíséri (az apa először a családi 
birtok, majd jelenlegi lakásuk, a városligeti villa eladását jelenti be, a beszélgetés vé-
gén pedig a fi ú még megvágja apját tízezer forinttal). A családtagok szétszélednek, 
és a jelenet záróaktusaként a villa új tulajdonosa, id. Kónossy a nevét viselő pléhtáb-
lákat kihelyezteti a kerítés sarkaira, ezáltal mintegy újrakeretezve a mindenféle szem-
pontból kiüresedett idilli környezetet.

A vonzó vagy vonzóvá alakított test leírásai szerepet játszanak a fokalizációban is, 
az olvasói fi gyelem terelésében, irányításában, illetve a szereplők egymás érzékelésé-
ben, és egymáshoz való viszonyulásában, tehát a szereplők tudatának, indítékainak 
és tetteinek befolyásolásában. Wohl Stefánia regényében mindez a címébe is beemelt 
aranyfüst metaforájával kapcsolódik össze. A morális értelemben talminak bizonyuló 
fényes külszín elsősorban Szelényi, Liza és Róbert báró alakjához kötődik, ugyanak-
kor a szereplőket mások esetében is megtévesztik a külsőre vonatkozó előfeltevéseik, 
ami miatt a másikról alkotott véleményüket folyamatosan felülbírálni kénytelenek. 
Az észlelés és azonosítás problematikusságának tapasztalatát Wohl a regény narrá-
ciós eljárásaiban is kamatoztatja, ahogy jellemek, helyzetek visszamenőlegesen is át-
értelmeződnek, más fénybe kerülnek, vagy ahogy egyes szereplők alakja egymáshoz 
képest felerősödik-elhalványodik. Ez utóbbi folyamat jól megfi gyelhető a két unoka-
testvér, Vanderbilt Félix és Szelényi István párosában. Kezdetben Szelényi testi adott-
ságaival és ékesszólásával minden nyilvános helyen, ahol közösen megjelennek, elho-
mályosítja a nála kisebb és vékonyabb termetű, szűkszavú Félixet. Mikor Szelényi 
zürichi tanulmányai után hazajön a családi birtokra, részt vesz egy fényes ebéden, amit 
az új főispán tiszteletére adnak. A narráció közli, hogy édesanyjával és Félixszel együtt 
érkezik az eseményre, de amint belépnek a terembe, a másik kettő alakja nyomban 
eltűnik, láthatatlanná válik a szövegtérben, mivel az elbeszélő az egybegyűltek tekin-
tetén keresztül csak Szelényi mozgását, gesztusait, cselekedeteit követi. A későbbiek-
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ben viszont a fi atal Vanderbilt és unokafi vére között megváltoznak az erőviszo-
nyok: míg az előbbi karaktere élesebbé válik, addig az utóbbié erodálódik.

Wohl visszatérően alkalmaz belső fokalizációt, és egyes szereplőket egy másik 
látószögéből mutatja be. Így az olvasó gyakran a regényalakokkal együtt ismeri meg, 
vagy ismeri félre a többi fi gurát. A külsőn és a viselkedésen alapuló összevetések és 
az ezekből levont következtetések a fejlemények tükrében rendszerint tévesnek bizo-
nyulnak, helyességük aláásódik. Szentendrey Károly egyik ebédjén Mária perspek-
tívájában bontakozik ki Félix feszes, hideg és szótlan alakja, amely kontrasztot képez 
a körülötte folyó élénk társalgással. Mária belefárad abba, hogy a férfi t bevonja a be-
szélgetésbe (nem tudja, hogy ő dacból viselkedik így, holott szereti a nőt), és „szemei 
e fáradt, közönyös arcról önkéntelenül Szelényire tévedtek, ki ma szellemesebb és 
csípősebb volt, mint valaha.” (I, 151.) A lány átsikló tekintete hirtelen összekapcsoló-
dik Szelényi Istvánéval, és ekkor támad vonzalmuk egymás iránt. Máriának aztán 
a házasságában kell szembesülnie férje gyarlóságaival, és revideálnia róla alkotott po-
zitív véleményét, valamint a hozzá való érzelmi viszonyulását, aminek eredete erre az 
ebédjelenetre, és az azalatt lejátszódó felszíni összehasonlításra vezethető vissza.22

A belső fokalizációra, illetve az egymás mellé helyezett testek észlelésére nyújt 
másik példát Vanderbilt Róbert haldoklása. Maszkjának felbomlása fi a perspektívá-
jába helyeződik, amely egyesíti magában a szubjektív és az objektív tekintetet, mivel 
Félix fi úi és orvosi minőségében volt jelen. A jelenet párdarabja, pontosabban inverze 
egy korábbinak, amelynél viszont – külső elbeszélői pozícióból – az apa arca tűnik 
fel fi atalabbnak és megnyerőbbnek a vele szemben álló fi áénál (II, 203.), de akkor még 
nincs tudatában sem Félix, sem az olvasó, hogy ez a kendőzőszereknek köszönhető. 
Az applikációk segítségével létrehozott „bevonat” lelepleződése, láthatóvá válása 
visszautalva a regénycímre, metonimikus kapcsolatot létesít az arcfesték és az aranyfüst 
között. Mindazonáltal az elbeszélés jellemábrázolásai nem helyezhetők el igaz–hamis-, 
jó–rossz-tengely mentén, sőt nem is sugallják a szubjektum teljes megismerhetőségét. 
A regényalakok testleírásai egymás tekintetei felől, vagy más testleírásokhoz viszo-
nyítva konstruálódnak, így jelentéseik dinamikusan változnak, megfejtésük, értelme-
zésük – olvasói és szereplői oldalról egyaránt – a belső természetre vonatkozóan folya-
matosan kibillen, revízióra kényszerül. Tehát a külső nem jelent biztos igazodási pontot 
a regényszereplők számára a tájékozódásban, vagy döntéseik meghozatalában, illetve 
a befogadó számára sem az adott fi gura értelmezésében, hiszen a jellem hitelessége 
relativizálódik. Ez pedig az olvasói azonosulás kérdését is érinti.

A korporális narratológiát kidolgozó Daniel Punday 2003-as könyvében egyrészt 
azt vizsgálja, hogy a test hogyan vesz részt a történetben, másrészt pedig azt, hogy mi-
ként vesz részt az olvasás, a szövegértelmezés folyamatában. Érvelése szerint a testileg 
hangsúlyosan megjelölt szereplők elkülönülnek a többi szereplőtől, gyakran tárgyiasul-
nak, és az olvasótól is távolabb kerülnek az identifi káció szempontjából, míg a testileg 

22 „Mióta hetekkel ezelőtt, ama nevezetes ebéden együtt látta a két unokatestvért és be kellett ismernie, 
hogy az, mit a sors és az emberek igazságtalanságának tartott, egyszerűen Pista egyéniségének fölé-
nyében rejlik, mióta e hódító személyiség, éppen keserű kiábrándulásának percében, oly sajátságosan 
éreztette vele hatalmát – egészen megváltozott irányában.” (I, 159.)

kevésbé hangsúlyos fi gurák közvetítenek a szereplők között, továbbá közvetlen azono-
sulást és a történethez/értelmezéshez való hozzáférést kínálnak a befogadó számára.23 
A „kifestett férfi ” itt tárgyalt alakvariánsaiban megnyilvánuló nagyfokú korporalitás 
különböző mértékben és különböző módokon von maga után elidegenedést és kiszo-
rulást. Például Óváry László esetében, a narrátor által egyből exponált elkendőző 
eljárásai beszédaktusokba transzponálódnak. A reggelizés-jelenet során elhangzott 
megszólalásaiban működő nyelvi eff ektusok elidegenítő módon hatnak; közléseinek 
hitele a retorikai túldíszítettség révén folyamatosan aláásódik, ami eltávolítja az olva-
sót a fi gurától. Az idősebb Vanderbiltnél más a helyzet, mert vele kapcsolatban test-
praktikáiról sokáig nincs tudomása az olvasónak, de ahogy haldoklása pillanatában 
az elbeszélő által korábban kellemesnek, elmosódottnak jellemzett alakja testileg erő-
sen jelölődik (a verítéktől feloldott festék piros, fekete foltjai arcán és a párnáján), 
annál látványosabban történik kirekesztődése, amit a narratív térkonstrukció is jelez: 
egy külvilágtól elzárt szobában fekszik, senkit nem engednek be hozzá, csupán három 
családtagja marad bent vele, végül csak a fi a, de ezt már nem látja az olvasó, mert az 
anyával és a lánnyal együtt ő is kivezetődik a helyiségből, mikor az apa jelzi fi ának, 
hogy kettesben akar vele maradni. Kis idő elteltével az oda belépő Pap Mihállyal, 
Félix egykori tanárával és bizalmas jóbarátjával, jutunk vissza, és leszünk szemtanúi 
a rövid haláltusának, amely során, lánya, Alice lesimítva róla a testi jeleket (szájáról 
a véres tajtékot, homlokáról a verítéket, majd a szemét is ő fogja le), mintegy kitörli 
az apa testét a szövegtérből.

Ugyanakkor arra is találhatunk példát, amikor a korporalitás nem zárja ki katego-
rikusan az azonosulás lehetőségét. A püspök atyafi ságában Géczy Gyuri ábrázolása 
karikatúraszerű, állati és növényi hasonlatokkal jellemzi őt az elbeszélő („vén róka”, 
„száraz, zörgős venyige” végtagok, „csókaszemek”), hangsúlyozódik öregedő, foltos 
bőre, ám éppen az életkorából adódó szenzitivitása révén válik alkalmassá arra, hogy 
testi tapasztalatot közvetítsen az olvasó felé. Például az éjjeli párbajjelenetben az el-
hagyatott gyárcsarnok atmoszféráját Géczy fi zikai érzései teremtik meg, az ő be-
nyomásain keresztül nyerünk fogalmat a cudar időről, a bedeszkázott ablakok résein 
besüvöltő szélről, az egyenetlen talajról, a hideg pocsolyákról. Az ő szemléletmódján 
keresztül közvetítődnek a történet bizonyos elemei, jelen esetben a testi tapasztala-
tok és perceptuális (látási, tapintási) élmények, más szóval alakja a narratív tér meg-
képződésében működik közre.

Punday a szövegközeli vizsgálódások mellett kiemelt fi gyelmet fordít a szöveg 
történeti, társadalmi és kulturális kontextusaira, arra alapozva, hogy az adott mű test-
ábrázolásai összefüggnek a kor testfelfogásával.24 Belátása nyomán, a „szép férfi ” és 

23 Daniel Punday, Narrative Bodies. Toward a Corporeal Narratology, Palgrave Macmillan, New York, 
2003. A korporális narratológia elméletéről magyarul lásd Kérchy Anna, Tapogatózások. A test elméletei-
nek alakzatai, Apertúra 2009/2., http://uj.apertura.hu/2009/tel/kerchy-2/; Földes Györgyi, Szövegek, 
testek, szövegtestek. A testírás-elmélet irányai, Helikon 2011/1–2., 3–49.; Jablonczay Tímea, A test 
narratológiája, Helikon 2011/1–2., 97–116.; Földes Györgyi, Jeltől a testig. A klasszikus narratológia 
találkozásai a korporálissal, Iris 2015/1., 5–29.; Rákai Orsolya, Korporális narratológia és idegenség. 
Egy kontextuális narratológia továbbgondolása, Iris 2015/1., 30–39.

24 Punday, I. m., IX.
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a „kifestett férfi ” alakjainak a férfi assággal és a pénzzel kapcsolatos diskurzív hátte-
rét vizsgálom a következő fejezetben. Azért erre a kettőre esett a választásom, mert 
az általam vizsgált regényekben különös jelentőséggel bírnak, illetve szorosan össze-
tartoznak.

Maszkulinitások és a férfi vágy ökonómiája

Az 1980-as években körvonalazódó Men’s Studies a férfi asság társadalmi, kulturális, 
szexuális, politikai diskurzusait kutatva, megkérdőjelezi a férfi  pozíciójának rögzített-
ségét azáltal, hogy rámutat a maszkulinitás térben és időben változó identitáskon-
strukciójára, valamint a férfi tapasztalatok és a maszkulin identitások sokféleségére.25 
Kulcsfogalma a R. W. Connell által bevezetett hegemón maszkulinitás, amely annak 
a leírását célozza, hogy a „férfi ak egyes csoportjai hogyan válnak képessé arra, hogy 
belakják a hatalommal és gazdagsággal járó pozíciókat, illetve hogyan lesznek képe-
sek legitimálni és újratermelni az uralmukat létrehozó társadalmi viszonylatokat.”26 
Ennek fényében a férfi uralom történetileg megragadható, dinamikus és inkoherens 
struktúraként tételeződik, amelyben a férfi testről vallott nézetek kitüntetett szerepet 
játszanak. Connell James W. Messerschmidttel közösen írt, 2005-ös tanulmányában 
válaszolva a kritikákra, továbbfi nomították a hegemón maszkulinitás elméletét. Meg-
látásuk szerint a fogalom négy fő területen szorul újrafogalmazásra: a gender hie rar-
chia, a maszkulin konfi gurációk földrajza, a test társadalmiasodása, a masz ku lini tá sok 
dinamikája.27 A szerzőpáros az utolsó előtti alatt a maszkulin test megjelenési mintái-
nak a hegemóniával, illetve a testi folyamatoknak a társadalmi struk túrákkal való ösz-
szefüggését érti, továbbá azt, hogy mindez hogyan vesz részt az identitásban és a visel-
kedésben.

Connell munkássága nyomán, illetve azzal párhuzamosan az elmúlt egy-két évtized-
ben egyre több kutató fi rtatja a férfi test különböző konstrukcióinak és a hatalomnak 
viszonyát, azt vizsgálva, hogy hogyan működik a férfi test a hatalomgyakorlás tárgya-
ként, eszközeként és aktoraként. Közülük kiemelkedik George L. Mosse a Férfi asság-
nak tüköre című könyve, amely a férfi asság eszményi típusával, a férfi asság irányadó 
elképzeléseivel, vagyis a maszkulinitás követendő normájával foglalkozik a 19–20. 

25 Hadas Miklós kutatói és szerkesztői munkásságának köszönhetően a külföldi férfi kutatások számos 
fontos szövege vált hozzáférhetővé magyar nyelven lásd Replika 2001/43–44., szerk. Hadas Miklós; 
Replika 2009/69., szerk. Hadas Miklós; Hadas Miklós, A férfi asság kódjai, Balassi, Budapest, 2010.; 
Férfi kutatások, szerk. Hadas Miklós, TÁMOP online-szöveggyűjtemény, Corvinus Egyetem, 
Budapest, 2011, http://ieas.unideb.hu/admin/fi le_4609.pdf.

26 Idézi Hadas Miklós, A hegemón maszkulinitás szociológiai konstrukciói. Férfi kutatások a tudományos 
normalizálódás útján, Replika 2009/69., 33.; A hegemónia elméleti modellje „Antonio Gramscitól 
származik, aki az 1930-as években dolgozza ki, egy olyan uralomtípusra vonatkozóan, amely túllép 
a közvetlen erőszakkényszeren és a törvényi szabályozáson, amennyiben – az oktatás és/vagy a tömeg-
kommunikáció által is közvetített »magától értetődő tudásként« – beépül a gondolkodás felszíne alatti 
észlelési struktúrákba, s ily módon mélyen ágyazódik a kultúrába.” Hadas Miklós, A férfi kutatások 
három hulláma = Férfi kutatások, 14–15.

27 Robert W. Connell – James W. Messerschmidt, Hegemón maszkulinitás. A fogalom újragondolása, 
ford. Szabó Adrienne = Férfi kutatások, 142.

századi társadalmi és mentalitástörténeti folyamatok tükrében. Kutatásaiból az de-
rül ki, hogy a modern férfi asságot egységesnek tekintették: úgy gondolták, hogy test 
és lélek, külső megjelenés és belső érték harmonikus egészet képez, olyan tökéletes 
szerkezetet, amelynek minden része a helyén van.28 Ez alapján a férfi testet a nemzet 
szimbólumaként, illetve a modern társadalom önmeghatározásaként fogták fel. Továb-
bá Mosse a férfi szépséget a görög atlétákra vezette vissza, és arra mutatott, hogy 
a virilis szépségeszményt a rendszeres testgyakorláshoz és az önuralomhoz kötöt-
ték a 19–20. században.

Más kutatók is a sportban és az erkölcsben, valamint e kettő szoros összekapcsoló-
dásában azonosították a férfi ideál forrásait. A kérdés hazai kutatója, Hadas Miklós 
például a modern férfi  kialakulását a sport 19. századi intézményesülésére vezeti 
vissza, amely során a harcos férfi asság civilizálódik, és a kooperatív, szolidaritáson 
alapuló mintázatok válnak benne meghatározókká.29 Ugyanakkor több szerző azt 
hangsúlyozza, hogy a ruha vagy a testápolás éppúgy konstitutív szerepet játszik a pol-
gári férfi  identitással kapcsolatban a 19. század folyamán, és meggyőzően érvelnek 
amellett, hogy a férfi  elegancia, a férfi  divatfogyasztó egyre láthatóbbá és elfogadottab-
bá vált a modern nyilvánosságban.30 Brent Shannon korabeli hirdetésekre, áruházi 
prospektusokra és cikkekre alapozva, arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a viktoriánus 
brit úriemberek – a férfi ak kozmetikumfogyasztásáról való 19. századvégi ambivalens 
diskurzus dacára – ismerték és használták a testápoló szereket.31

A jelen tanulmányban tárgyalt regények „kifestett férfi ” alakvariánsainál az lát-
ható, hogy az arc- és hajfesték vagy éppen a fűző alkalmazása nem jelenti azt, hogy ne 
felelnének meg a virilitás kódexének, hiszen párbajoznak, uralkodnak az érzelmeiken, 
karban tartják testüket. Megmaradnak a heteronormatív mátrixon belül, és a patri-
archális rendet továbbra is fenntartják. A smink és az öltözék segítségével voltakép-
pen a virilitás elérésére és megőrzésére törekednek, mintegy követve és egyszersmind 
szubvertálva egy 19. századvégi angol frenológiai folyóirat tanácsát: „a férfi  mivoltnak 
olyan jól felismerhetőnek kell lennie, mint egy hirdetménynek a házfalon”.32 E tekin-
tetben a smink a hatalomgyakorlás eszközeként segít legitimálni és újratermelni 
a férfi uralmat létrehozó társadalmi viszonylatokat. Erőfeszítéseikkel célt érnek, hiszen 
– bár az elbeszélő általában beavatja az olvasót „mesterkéltségeikbe” testleírásaik so-
rán – a regényszereplők megbíznak bennük, amit az is jelez, hogy egyesek vagyonukat 
bízzák rájuk, illetve a regényszereplők nem refl ektálnak esztétikai gyakorlataikra, 
„maszkjukat” igaznak és férfi asnak érzékelik, ami révén sikereket érnek el mind a tár-
saság, mind a nők körében. A „szép férfi ak” (Fridényi, Szelényi, Bacsó) impozáns, 

28 George L. Mosse, Férfi asságnak tüköre. A modern férfi eszmény kialakulása, ford. Székely András, 
Balassi, Budapest, 2001, 8.

29 Hadas Miklós, A modern férfi  születése, Helikon, Budapest, 2003.
30 Christopher Breward, Th e Hidden Consumer. Masculinities, Fashion and City Life 1860–1914, Man-

chester UP, Manchester – New York, 1999.; Brent Shannon, Th e Cut of His Coat: Men, Dress, and 
Consumer Culture in Britain, 1860–1914, Ohio UP, Athens, 2006.; Laura Ugolini, Men and Mens-
wear. Sartorial Consumption in Britain 1880–1939, Ashgate, Aldershot–Burlington, 2007.

31 Lásd Th e Marketing of the Male Body and Male Self-Display című fejezetet: Shannon, I. m., –.
32 Idézi Mosse, I. m., 11.
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antik ihletésű fi zikuma, vagy Ardó Kornél nemes arcéle, amelyet az elbeszélő görög 
dalnokhoz hasonlít, jól illusztrálja a Mosse által feltárt klasszikus előképekkel rendel-
kező férfi eszményt. Testleírásuk azonban rámutat egy-egy nőies jegyre (száj, kézírás), 
amelyek a modern férfi asság homogénnek tételezett egységét bontják meg. Ez kikezdi 
a jellemszilárdságukba vetett olvasói bizalmat (előfeltevést), ugyanakkor nem dönti 
meg a nemi hierarchiát az elbeszélésekben.

Connell és Messerschmidt közös tanulmányuk test társadalmiasodása pontjában 
a testi folyamatokat és a társadalmi struktúrákat összekapcsoló, meghatározásukkal 
élve „áramkörök” vizsgálatait szorgalmazzák, amelyek alatt különböző intézményeket, 
gazdasági kapcsolatokat, kulturális szimbólumokat értenek.33 Felvetésükből kiin-
dulva, ilyen „áramkörként” azonosíthatjuk az 1880-as évek társadalmi regényeiben 
a pénzt: egyrészt a tőzsde, a bank, a részvény, a pénzügyi válság visszatérő motívu-
mai e művek cselekményeinek, másrészt megfi gyelhető bennük a férfi testnek, illetve 
a fentiekben tárgyalt maszkulin érzékiségnek összekapcsolódása a gazdasági kontex-
tussal. A belőlük kiolvasható kapitalizmusbírálatok arra indítottak, hogy összevessem 
e regényeket a piacgazdaságot megalapozó eszmetörténeti diskurzussal, abból a szem-
pontból, hogy hatott-e, és, ha igen, hogyan a szép/kifestett férfi  irodalmi ábrázolásaira.

Az összevetésnél Albert O. Hirschman kitűnő könyvére támaszkodtam, amely 
17–18. századi fi lozófi ai szövegeken keresztül (Montesquieu, James Steuart, Adam 
Smith) részletesen mutatja be a kapitalizmus érvrendszerének formálódását, kialaku-
lását.34 Érvelése szerint, az új paradigma kulcsfogalma az érdek, amelyre új államelmé-
let is alapozódik, mert úgy vélték, hogy az érdek/haszon megzabolázza a hatalmasok 
szenvedélyeit (dölyf, dicsőségvágy), megakadályozza a zsarnokságot, kiküszöböli az 
önkényes és ellentmondást nem tűrő uralkodói döntéseket, azaz megregulázva az 
államhatalom autoriter törekvéseit, az alkotmányos kormányzást segíti elő, mind-
amellett, hogy fejleszti az ország iparát és kereskedelmét. Ez pedig azon a nézeten 
alapult, amely szerint az anyagi érdek szelídítő és kiegyensúlyozó erőként féken tartja, 
és pozitív irányba tereli az ember rombolóként felfogott másik két alapszenvedélyét 
(kéj- és dicsőségvágy). Állhatatosságot, kitartást, kiszámíthatóságot, nagy munkabí-
rást tulajdonítva neki, olyan ártalmatlanságot konnotáló erényt kovácsoltak belőle, 
amely az egyensúlyt és békét hivatott megteremteni az emberi viszonyokban és a kor-
mányzásban.35 A kapitalista berendezkedés megítélése a 18. században sem nélkü-
lözte a kritikai felhangokat, de a 19. század folyamán az iparosodás, a városiasodás, 
a gyarmatosítás, a pénzügyi válságok, a korrupciós ügyek, a szocialista mozgalmak 
hatására felerősödött a mögötte húzódó gondolati rendszer felülbírálata, ami a szelle-
mi alapját képező szenvedélykoncepciót is érintette. A korai szkeptikusok közül fogad-
tatástörténetét tekintve kiemelkedik a közgazdaságtan atyjának is nevezett Adam 
Smith A nemzetek gazdagsága (1776) című munkája, amelyben a szerző – mindamel-
lett, hogy kifejtette a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt jótékony hatásait – ellent-

33 Connell–Messerschmidt, I. m., 145–146.
34 Albert O. Hirschman, Az érdekek és a szenvedélyek. Politikai érvek a kapitalizmus mellett annak 

győzelme előtt, ford. Pásztor Péter, Jószöveg, Budapest, 1998.
35 Uo., 55–63.

mondásosan viszonyult az új kereskedelmi és ipari korszakhoz. Többek között két-
ségbe vonta a szenvedélyek egymással való kijátszhatóságát, vagyis azt, hogy az 
egyikkel kordában tartható a többi. Kortársaival ellentétben az érdeket a szenvedé-
lyekkel azonosította, és olyan tömbként képzelte el azokat, amelyben az egyik táp-
lálja a másikat.36

Az 1880-as évek magyar társadalmi regényei ehhez a kritikai hagyományhoz 
illeszkedve, megkérdőjelezik az érdek ártatlanságát, kiegyensúlyozó funkcióját, és 
a pénzvágy-kéjvágy egymással összefüggő viszonyát mutatják be. Az idősödő gavallér 
alakjánál az olyan kapitalista erények, mint az önuralom vagy a ravaszság, jellemző 
bevételi forrásuk, a kártyázás kapcsán jelentkeznek. Ha visszaemlékszünk, Van der-
bilt Róbert hivatásos játékosként tűnik fel az Aranyfüstben: kártyaadósság miatt 
kizárják a bécsi Jockey Clubból, majd a kaszinóiról híres Baden-Badenbe teszi át szék-
helyét. Játékmodorának sajátosságai az érdekhez kapcsolt emberi tulajdonságokat 
idézik (hidegvér, nyugalom, koncentráció).37 A püspök atyafi ságában Géczy Gyuri 
kártyázása szintén bevett és módszeres pénzkereseti stratégiaként működik, erre utal 
az a mozzanat, amikor Bacsó Fülöppel elnyerik kaszinótársuktól nővére hozomá-
nyát. Ugyanakkor e fi gurák célja nem az egzisztenciateremtés, az anyagi javak felhal-
mozása, hanem a fogyasztás, a különböző testi örömök maradéktalan kiélvezése és 
újak keresése. Náluk az érdek és a szenvedély egybeesik; a türelem és számítás nem 
folyamatos gyarapításba, hanem sorozatos kifosztásba, az anyagi javak felélésébe for-
dul át. Ez szoros testi analógiával rendelkezik, ami étkezési szokásaik és szexuális 
viselkedésük leírásainál kerül elő. A Don Quixote kisasszony első fejezetében részlete-
sen nyomon követhető Palaczky Ferenc vacsorája, ahogy „lassan s a kipróbált gour-
mand pedantériájával evett” (I, 3.), A püspök atyafi sága Géczy Gyurija pedig szintén 
„igazi pedáns volt, aki az élvezésnek a tapasztalati okosság elve szerint megállapított 
ökonómiájától el nem tért volna egy fi karcnyit”. (59.) Hasonló attitűd és koreográfi a 
fi gyelhető meg a másik nemmel való bánásmódukban, aminek pénzügyi vonzata is 
van. Nem azonnal szerzik meg az általuk megkívánt nőt, hanem hosszan kivárnak 
a megfelelő pillanatra, amit pedig úgy idéznek elő, hogy anyagilag kiszolgáltatott hely-
zetbe sodorják kiszemeltjüket.

Az Aranyfüstben Vanderbilt Róbert azért vállalja el Szelényi zilált fi nanciális 
ügyeinek intézését, hogy Liza közelében maradhasson; feltehetően az ő közreműkö-
dése is elősegítette, vagy legalábbis felgyorsította a politikus anyagi bukását. Amikor 
már tarthatatlanná válik a helyzet, és a csőd nyilvános bejelentése a küszöbön áll, 
a báró megzsarolja Lizát, ha nem lesz az övé, akkor nem menti meg a nyomortól. 
A nőnek végül sikerül megszöknie szorult helyzetéből udvarlója, Simbinszky herceg 
segítségével. Don Quixote kisasszony, vagyis Vass Tärri mellé Palaczky Ferenc azzal 

36 Uo., 118.
37 „Ez a máskor oly élénk, fürge ember, alighogy kártyát vett kezébe, komoly, hideg, szertartásos lett. 

Aki egyszer játszani látta, azt hitte róla közömbös játékossal van dolga, aki többször látta, azzal a meg-
győződéssel telt el, hogy nyugalma korántsem közöny, hanem inkább koncentrált szenvedély. Ha 
Róbert báró játszott, tönkremehetett körülötte a világ. Se nem látott, se nem hallott. S a mellett 
mozdulatlan arca semmit sem árult el abból, ami bensejében történik.” (II, 244.)



TANULMÁNYOK220 221MÉSZÁROS ZSOLT: FÉRFISZÉPSÉGEK ÉS KIFESTETT FÉRFIAK

a titkos tervvel szegődik titkárként, és egyúttal öröksége kezelőjeként, hogy anyagilag 
tönkretegye a lányt. Mindezt azért, hogy így szerezhesse meg őt magának. Abban 
a jelenetben, amikor bejelenti Tärrinek, hogy elfogyott a pénz, és a lány kétségbeeset-
ten kéri a segítségét, Palaczky saját érzéki vágyának megélése/kezelése refl ektáltan 
párhuzamba kerül ételfogyasztási metódusával: „Lassan élvezte a pillanatot, olyan 
lassan, amint enni szokott.” (II, 151.)

Ezek a mozzanatok a pénzforgalom gender aspektusaira, a közép- és felsőosztály-
beli nők a pénzhez való hozzáférés, illetve az afelett való rendelkezés korabeli lehető-
ségeire is rávilágítanak. Az általam tárgyalt művekben a pénzszerzés egyértelműen 
férfi as tevékenységnek minősül, jó példa erre Acsády regénye, amelyben a közép- és 
felsőosztályra vonatkozó „háztartási ideológia” (domestic ideology) szellemében a fele-
ség nem üzletel nyíltan, csupán szürke eminenciásként a háttérben, míg a vállalatot 
a külvilág felé férje képviseli. Alabárdy Etel vagy Liza szeretőkön, illetve férjeken 
keresztül tud az általa vágyott társadalmi álláshoz és jövedelemhez jutni. Ha pedig 
a női szereplő önálló vagyonnal rendelkezik (lásd Tärri, ifj . Óváryné), akkor az rend-
szerint egy férfi  kezelésébe kerül (Palaczky Ferenc, Óváry László). Bár velük ellentét-
ben id. Óváryné, illetve Marburg Elza családfői pozíciót betöltve, sikeresen helytáll-
nak birtokvezetés terén, nem saját javaik felett diszponálnak, hanem özvegyekként 
elhunyt férjük örökségét vették át.

Visszatérve a férfi  szereplőkhöz, a kártyázáshoz hasonlóan kétes színben jelenik 
meg a tőzsde. Bacsó Kanut A püspök atyafi sága végén ünnepélyesen elbocsátja alkuszát, 
jelezve, hogy új életet kezd. Szelényi István neve és a börze összekapcsolódik a kon-
kurens párt egyik kortesbeszédében, hogy megvesztegethető miniszter hírébe hozzák 
a szavazók előtt. Mint kiderül, valóban tőzsdézett (egyébként sikertelenül), hogy 
fi nanszírozni tudja az ő és második felesége, Liza költséges életvitelét. Mind Bacsó, 
mind Szelényi esetében a tőzsde motívuma a karakterükben rejlő ingatagság felé 
mutat, azt sugallva az olvasónak, ahogy a változó értékű részvények aktuális állása 
alapján döntenek, úgy követik feltörő vágyaikat. Itt visszagondolhatunk Kanut Veron-
nal való becstelen viselkedésére, vagy Szelényi házasságtörésére. Tehát semelyik hely-
zetben sem a maguk urai, ami pedig a modern férfi eszmény egyik alapértéke. A püspök 
atyafi sága narrátora refl ektál is erre az összefüggésre, amikor így kommentálja Bacsó 
tőzsdei ügyleteinek beszüntetését: „A visszás helyzetek által megzavart, nyugtalan, 
s az ellentétes célok közt habozó ember átengedte helyét a férfi nak, aki csak egy célt 
ismer, s afelé tör egész erélyével.” (343.)38

Míg a „kifestett férfi ” a ragadozók nyugalmával és hidegvérével szedi a társaság tag-
jai közül áldozatait a kártyában vagy a szerelemben, addig a „szép férfi nál” ingatagsága 
és hiúsága bizonyul kártékonynak, egyrészt szűkebb, családi környezetére, másrészt 
38 Korábban is lelkiismeret-furdalás gyötörte börzetevékenysége miatt, amelyet nem tartott összeegyeztet-

hetőnek közéleti szerepével, államtitkári pozíciójával, mindamellett, hogy tisztában volt azzal, hogy esete 
nem számít kivételesnek a kormányban: „Röstelkedve e nagy emberhez nem méltó öntudat és viselet fö-
lött, megfogadta magának, hogy fölhagy a börzei megbízatásokkal. Addig, míg csak képviselő, kaszinótag 
volt, megjárta. De most már itt az ideje, hogy véget vessen a Holzknecht Poldival folytatott viszonynak. 
Gyanakodott ugyan, hogy nem ő az egyetlen a minisztériumban, ki az aranyborjúnak hódolgat titokban, 
de azért belerögzítette a föltevésbe magát, hogy szerencséjét azon a téren nem keresi többé.” (104.)

közéleti pozíciójánál fogva az emberek egzisztenciájára vonatkozóan. Mindkét fi gu-
ránál a vonzó külső, a választékos modor és az előkelő származás az, ami sokáig elfedi 
mások előtt a bennük rejlő veszélyt, és megteremti megbízhatóságuk látszatát. Az 
alakjaikhoz kapcsolódó pénzügyi motívumok révén (szerencsejáték, értékpapír, adós-
ság, váltó, csőd, válság) a piacgazdaság kétarcúságát reprezentálják; más szóval a szép 
(férfi )testbe csomagolt romboló erőt jelenítik meg, aminek az érzékiség mellett anyagi 
vetülete is van. Ez a kettőség párhuzamba állítható a kapitalizmus „doux commerce” 
tézisének 19. századi kritikájával (Proudhon, Marx, Engels), amely kifejezés az árucse-
rén kívül élénk és illedelmes érintkezést, udvariasságot, fi nom viselkedést és társadalmi-
lag hasznos magatartást is jelölt, viszont a gyarmatosítás, a kizsákmányolás, vagy más, 
a nevében elkövetett erőszakos cselekedet miatt erősen ironikus felhangot kapott.39

Mindezek fényében, a Fridényi bankja első fejezetében lezajló, a fentiekben már be-
mutatott vállalati ünnepély és a címszereplő leírása a „doux commerce” kettőségének 
irodalmi ábrázolásaként is értelmezhető. A bankár beszédében a kapitalizmust meg-
alapozó eszmerendszer számos eleme visszaköszön: a „munka és a szorgalom lélek-
emelő ünnepé”-nek nevezi a pénzintézet tíz éves jubileumát; a sikeres létrehozás és 
működés zálogaként a kitartó erőfeszítést, a szakavatottságot és a kooperációt említi; 
a bank eredményességét pedig az igazolja, hogy a „tőkék gyümölcsöztek a részvénye-
sek, a közjó, a nemzet javára”. (13.) A beszéd hivatkozásai a kereskedelemnek tulajdo-
nított pozitív hatásoknak Hirschman által feltárt fi lozófi ai diskurzusára mutatnak: 
jó kormányzás, együttmunkálkodás, béke, gyarapodás, az egymással összefüggő egyéni 
és közönségi boldogulás. A szónoklat által felvázolt idilli képet Sápóczy, a lapszer-
kesztő bontja meg, aki arra az elnöki bejelentésre, hogy a vállalathoz nagy külföldi 
tőke érkezik, így kiált fel: „Ez a legjobb az egészben!” (13.) Majd a narrátori közlések 
a hallgatóság reakcióit részletezik, amelyeket a jutalom és a fi zetésemelés reménye idéz 
elő (lázas érzés, mosoly, öröm). A későbbi fejlemények szintén aláássák a nyitójelenet 
pátoszát, mindenekelőtt az, amikor kiderül az olvasó számára – éppen e fejezet végén 
–, hogy a Fridényi által emlegetett fáradhatatlan munka és szakavatottság elsősorban 
feleségéhez kötődik. Továbbá az új pénzügyi vállalkozás megalapítása során bevetett 
manipuláció, sikkasztás, zsarolás, megvesztegetés stb. is közreműködik a gazdasági 
aktorok közjót szolgáló éthoszának megrendülésében.

Fridényi alakja mintegy példázza a 18. századi, skót fi lozófus és közgazdász Adam 
Smith azon megállapítását, hogy a kereskedelem térhódítása révén a férfi ak harci 
szelleme a középkori lovagokéhoz képest hanyatlásnak indult, és fogékonyakká váltak 
a fényűzésre, a korrupcióra.40 A narrátor Fridényit a feudális hűbérúr modern utód-
jaként említi, akiből hiányzik a „kihívó harciasság”, és a középkori csaták marcona 
vitézével ellentétbe állítva, fő terepe a szalonok és az üzleti sikerek világa. A leírás-
ban visszatérő motívum, hogy Fridényi fejedelemként szemlét tart hadai felett (maga 
a szereplő is így érzi), majd az elbeszélő hirtelen hasonlatot vált, és papnak nevezi 
a bankárt, a közönséget pedig híveknek, ezáltal a pénzt az irracionalitás, az illúzió, 
a bűvölet tartományába tolódik: „az igazgató arcát az ihlet sajátszerű kifejezése lepte 
39 Hirschman, I. m., 68–69.; 136.
40 Uo., 114.
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el. De nem az, mellyel egykor a hűbérúr új harcok hírét tudatta hűbéreseivel. Mintha 
egy pap állana hívei között, hirdetni nékik az isten igéit. És pap volt ő is, isten szolgája, 
de egy új istené, akinek nem imával áldoznak, és oltára nem a templomban, hanem 
a tőzsdén, a bankok palotáiban áll.” (12–13.) Ugyanakkor a csodálat és a tisztelet nem 
személy szerint Fridényinek szól, hanem annak, amit megtestesít: a pénznek, ponto-
sabban a pénz ígéretének. Ilyeténképpen a másik megismerhetőségének kérdése gaz-
dasági dimenzióval egészül ki; a szépnek látszó maszkulin test, olyan értékpapírként 
tételeződik, amely busás haszonnal kecsegtet, de csak később derül ki, hogy nincs 
mögötte fedezet.

Hites Sándor néhány 19. századi angol, francia és magyar regényt megvizsgálva, 
a Szegény gazdagok (1860) kapcsán mutat rá a papírpénz fedőfelületként, fátyolként 
való korabeli elképzelésére, ami a papír és a mögötte található valóság (áru, arany) 
viszonyát, megfeleltethetőségét problematizálta. A szerző megfi gyelése szerint az 
általa elemzett művekben a papír alapú fi zetőeszköz (bankó, váltó, részvény) „mintegy 
maszkírozza annak reprezentációjaként, az aranyat, még pedig úgy, hogy ennek a mö-
göttes értelemnek az ottlétét, pontos értékét és birtokosát folyamatos bizonytalan-
ságban tartja”, ami mind a narráció, mind a jellemábrázolás szintjén tükröződik.41 
Ebből a szempontból az 1880-as évek magyar társadalmi regényeiben a sminkelt vagy 
a szép és fi atal férfi test a monetáris rendszer analógiájaként olyan maszknak tekint-
hető, ami a gazdaság, a politika, a szubjektumfelfogás, a férfi eszmény felől nézve egy-
aránt hitelként működik. Ez a hitel azonban hamisnak bizonyul esetükben, alakjuk 
a tőzsde és a kártya révén a manipuláció és a korrupció világához kapcsolódik. Mindkét 
tevékenység hazárd szerencsejátéknak minősül, ami rendszerint e fi gurák különböző 
mértékben megvalósuló anyagi és/vagy erkölcsi bukásával jár együtt, amellett, hogy 
a megjelenésükön alapuló megbízhatóság látszata egyúttal veszélyezteti környezetük, 
különösen azok nőtagjainak egzisztenciáját, azaz a test és a pénz felett való önren-
delkezésüket.

Összefoglalás

Az 1880-as években megfi gyelhető a magyar főváros, mint modern metropolisz iránti 
érdeklődés megnövekedése a különböző társművészetek felől. Budapest az évtized 
társadalmi regényeiben általában az élvezetek, a szédelgések és szédítések helyszí-
neként tűnik fel, amelynek hátterét a kiegyezés utáni lázas építkezések és vállalatala-
pítások, pénzügyi fellendülések és válságok, valamint élénk társadalmi és politikai 
viszonyok adják. Bírálataik a kiegyezést követően felgyorsuló magyarországi moder-
nizáció ellentmondásaira, a visszaélésekre, a politika és a gazdaság összefonódásaira 
irányulnak, ugyanakkor nem tekinthetők egyértelműen kapitalizmus- vagy moderni-
tásellenesnek.42 Felmutatnak jó példákat is: gerinces honatya (Apostol Máté – A püspök 

41 Hites Sándor, A pénz fátyla, avagy a monetáris reprezentációról néhány 19. századi regényben, Alföld 
2017/2., 91.

42 Említésre kerülnek a nagyvárosnak olyan pozitív hozadékai is, mint a közjóléti intézmények, lásd az 
Aranyfüstben a Vanderbilt Félix által alapított kórházat. Egyébként a korszak regényei közül, kritikai 

atyafi sága), honfejlesztő külföldi származású gyáros (Althausen Nándor – Arany-
füst), dolgos nemes (Tárászy Imre – Fridényi bankja, Vanderbilt Félix – Aranyfüst), 
becsületes hírlapíró (Aszkold – Fridényi bankja). Továbbá a vidéket sem romlatlan-
nak láttatják, hanem hiúnak, kicsinyesnek, kulturálatlannak és ugyanúgy korrupt-
nak (például lásd Don Quixote kisasszony; A püspök atyafi sága).

Ezeknek az elbeszéléseknek az ambivalens modernitásképébe illeszkednek a „szép 
férfi ” és a „kifestett férfi ” alakjai, akik különböző mértékben vesznek részt a történe-
tek által ábrázolt korrupciókban. Hatalmuk a szexualitás, a gazdasági eszközök és 
a nyilvánosság birtoklásán alapul, amit jórészt testi adottságaik, illetve külsejük alakí-
tása révén szereznek meg. Vonzó és választékos megjelenésükből adódóan megbízha-
tónak tűnnek a többi regényszereplő (és az olvasó) számára, karakterük rejtett, sötét 
oldala rendszerint a női test gyarmatosításával, birtokba vételével kerül a felszínre.

A férfi smink motívuma nem az eff emináció, hanem a hegemón maszkulinitás hib-
riditása felé mutat, vagyis arra, hogy a pirosító nemcsak, hogy megfér a hetero nor-
mativitással és a férfi uralommal, hanem azok legitimálásában és újratermelésében 
vesz részt. Azáltal pedig, hogy mindkét fi gura megbontja a modern férfi asság alapját 
képező test –lélek-, erkölcsiség–fi zikum-megfeleltetéseket, a test észlelésének és olvas-
hatóságának bizonytalanságát, összetettségét állítja előtérbe. Így testleírásaik komoly 
szerepet játsszanak a fokalizációban, a regényszereplők és az olvasók fi gyelmének 
terelésében, valamint az olvasói azonosulás folyamatának megtörésében. Továbbá 
alakjuk összekapcsolódik a papírpénz, a részvény, a bankok kétes megbízhatóságával, 
labilitásával, fi kcionalitásával, ami a korabeli gazdasági krízisek (például az 1873-as 
válság) tapasztalatára vezethető vissza.43

Az 1880-as évek Budapesten játszódó, fentiekben tárgyalt társadalmi regényeiben 
a látványos nemzeti fejlődés felemás mivoltának, tünékenységének és törékenységének 
tematizálása révén a hitel és a válság fogalmainak több (politikai, gazdasági, társadal-
mi, morális, episztemológiai) aspektusa fi gyelhető meg, aminek hordozója és ágense 
a maszkulin test. Mindezek fényében a „szép férfi ” és a „kifestett férfi ” fi gurája nem-
csak a nagyvárosiasodó Budapest, hanem azon keresztül a modernizálódó ország 
jelképeiként is értelmezhetők ezekben a művekben.

szemlélete mellett, Wohl Stefánia munkája viszonyul a legpozitívabban az iparhoz és kereskedelemhez, 
amiben megjelenik az a montesquieu-i gondolat, miszerint e két terület nemcsak anyagi, hanem erkölcsi 
és kulturális szempontból is fejlesztőleg hat a nemzetekre.

43 Ez a tapasztalat már korábban is megjelent a hazai prózairodalomban. Hites Sándor Kármán, Fáy és 
Kölcsey egy-egy novelláját elemezve arra a megállapításra jut tanulmányában, hogy a papíralapú mo-
netáris eszközök iránti szkepszisük hátterében az 1810-es évek magyarországi infl ációi állnak. Hites 
Sándor, A kincstől a tőkéig. Kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában. Kármán, Fáy, Kölcsey, 
Literatura 2013/2., 133.


