Szlama Gabriella Zsófia
„Nem vagy divat-hölgy, drága Györgyikém,
mert nem fityeg tizenhárom lótya-fitye
a karpereczeden!”
Az elit divatjának reprezentációja a dualizmuskori
élclapok tükrében

A

z élclapok az Osztrák–Magyar Monarchiában nagy népszerűségnek örvend
tek a 19. század második felében; felvirágzásuk ezen időszak utolsó harma
dára tehető. Humoruk a dualizmus harsány vitakultúrájából eredt, ezért
témáik nagy részét az aktuálpolitikai kérdések adták. Emellett szorosan kapcsolód
tak a fővárosi nyüzsgő élethez, az itteni társadalmi élet különböző színterei (kávé
házak, pártklubok, kaszinók és olvasókörök) rendszeresen járatták ezeket a lapo
kat, így valójában többen olvashatták őket, mint amennyien ténylegesen előfizettek
rájuk.1 Budapest utcáin számos kávéház volt, amelyek látogatása egyben egy élet
formát is takart, ilyen módon ezek voltak a pesti humor bölcsői is. A vicc – mint
a tömegkultúra része – nagy felvevőpiacra talált ebben a környezetben.2 A kiegye
zés utáni Magyarországon lezajló társadalmi változások görbe tükörként jelentek
meg az élclapokban, mindezek mellett azonban nevelői feladatkört is teljesítettek.3
A hazai élclapok kritikus hangot fogalmaztak meg a hazai közéleti, politikai
eseményekkel, kultúrával, tudománnyal és társadalmi változásokkal kapcsolatban
egyaránt. Olvasóik a középosztályból kerültek ki,4 az élclapok a nagypolitikába
való betekintést kínálták fel számukra.5 A vicclapok sikereiket elsősorban annak
köszönhették, hogy gyorsan reflektáltak az ezen társadalmi réteget érintő prob
lémákra és kérdésekre, hasábjaikon a politika mellett a hétköznapot érintő témák
is megjelentek.6 Ezek közé tartozott a divat kérdése is, amely a 19. század máso
dik felében vissza-visszatérő elem volt az élclapokban. A divat eszközként való
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felhasználásával gyakorta jelenítettek meg egy sajátos arisztokráciaképet (ame
lyen ezek a figurák monoklit és sétapálcát vagy napernyőt és díszes ruhát visel
tek), amely a nevetségesség és az irigység határmezsgyéjén mozgott – ugyanakkor
ítéletet mondott az őket utánozni kívánó középosztály tagjairól is. Mindezt töb
bek között karikatúrák, adomák és élclapi figurák felhasználásával készítették el
a szerzők, a címet adó idézet például az úriasszony Stanczi nénitől származik.7
Az élcekkel, anekdotákkal és karikatúrákkal egyre több kutatás foglalkozik.
Itthon elsősorban Buzinkay Géza, Dersi Tamás, Tamás Ágnes, Vörös Kati és Polyák
Laura nevét érdemes megemlíteni. Buzinkay Géza és Dersi Tamás munkásságában
az élclapok történetét és a különböző laptípusok létrejöttét járja körül, míg Tamás
Ágnes, Vörös Kati és Polyák Laura tanulmányaikban, kiadványaikban a 19. századi
magyarországi kisebbségek (szerbek, horvátok, románok, németek, csehek, szlo
vákok, cigányok, zsidók) sztereotipizálásával foglalkozik részletesen. Ezek a kuta
tások jól illeszkednek a nemzetközi szakirodalomba, ahol a történeti sztereotípia
kutatások száma az elmúlt két évtizedben növekedésnek indult. Arnold Suppan
történész – Tamás Ágneshez, Vörös Katihoz vagy Polyák Laurához hasonlóan −
a csehekről, magyarokról és szerbekről készített karikatúrákat elemzi a dualizmus
második felében.8 A történeti kutatások mellett érdemes kiemelni a szociálpszicho
lógiai kutatásokat is, elsősorban Gordon W. Allport9 és Walter Lippmann kutatásait.
Előbbi kiemeli azt a tényt, hogy minden bizonyíték vagy cáfolat ellenére a sztereo
tipizálás során megalkotott képek (legyen szó akár egy kisebbségről vagy egy tár
sadalmi rétegről) rendíthetetlenül élnek tovább a társadalomban. Walter Lippmann
véleménye szerint a sztereotípiák egyfelől az emberi gondolkodás „takarékosságát”
szolgálják (hiszen nem tudunk minden egyes információt megjegyezni), ugyanak
kor segítségével meghatározhatjuk a helyünket a társadalomban.10
A tanulmányban a középosztály szemszögéből vizsgálom az elitet az élclapok
ban megjelenő divat reprezentációján keresztül. Az írás az 1875−1896 közötti idő
szakot öleli fel, amely során a szalon-élclap került előtérbe, amely lapok kiemelten
foglalkoztak a társadalom polgári átrendeződésének a kérdésével.11 A vizsgálat
korpuszát a Bolond Istók (1878−1919),12 a Bolond Miska (1860−1875),13 a Borsszem
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Jankó (1868−1994),14 a Kakas Márton15 (1894−1914)16 és az Üstökös (1862−1906)17 folya
matos, hetente megjelenő lapszámai adják.18 A tanulmányban először bemutatom
a 19. század második felének társadalmi megoszlását és a viselet kapcsolatát, majd
rátérek a divat és az öltözködés megjelenésére az élclapokban.

Társadalmi rétegződés és az öltözködés a 19. század második felében
Az élclapok cikkeit fogyasztó középosztály heterogén és sokszínű csopor
tot jelentett. Ide tartoztak a földbirtokosok (akik néhány száz holddal rendel
keztek), a vagyonos polgárság, a tisztviselők és az értelmiség egy része. Tagjait
a közel egyenlő életszínvonal és forma, valamint műveltségi szint kötötte össze.
Többségük városban élt – legalább háromszobás lakásokban –, vagy kisebb váro
sok családi házait tudhatták magukénak. Ezen otthonok berendezése a célszerű
séget szolgálta,19 a gazdagabb családok azonban megengedhették maguknak az
ékesebb, reprezentációt is szolgáló berendezési tárgyakat, ezüst evőeszközöket és
méretes festményeket.20
A 19. században megjelenő élclapok közül a legnagyobb példányszámmal a Borsszem Jankó
rendelkezett. Működését politikai megbízásból kezdte, ugyanakkor cikkei között a kulturális és
tudományos élettel is foglalkozott. Számos alkalommal figurázott ki színészeket, ugyanakkor tár
saival ellentétben a lap szelídebb hangnemet ütött meg.
15
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A reprezentáció nemcsak a lakberendezésben játszott fontos szerepet. A meg
felelő öltözék viselete rendkívül lényeges volt a középosztály tagjainak életében.
Ezt a gyermekek elsősorban otthon, a család idősebb tagjaitól tanulhatták meg.
Mindehhez segítséget jelentethettek a 19. század második felében rendszeresen
megjelenő divatlapok és a korszakban nagy sikernek örvendő illemkönyvek. Ezek
a szabályzatok nem a divatot, hanem az illő öltözködést közvetítették, a helyes
kalapviselettől a gyászöltözéken át egészen az alsónemű kérdéséig. Az illem
könyvek nagy segítséget jelentettek a középosztály tagjai számára, hiszen soraik
kal a felsőbb osztályba való illeszkedés lehetőségeit tárgyalták.21 A középosztály
családjainak öltözködését napi programjuk és életkoruk határozta meg. A férfiak,
akik a délelőttjeiket munkával töltötték, elsősorban szalonkabátot (leginkább orvo
sok, egyetemi tanárok és magas rangú hivatalnokok), zsakettet keménykalappal
(leginkább ügyvédek, bírósági és minisztériumi tisztviselők), valamint öltönyt
puhakalappal (leginkább a tanítók, kereskedők és magántisztviselők) viseltek. Egy
átlagos középosztálybeli férfi fekete szalonkabáttal, zsakettel és frakkal rendelke
zett. Emellett szüksége volt még fehér vászonöltönyre, két vagy három felöltőre,
télikabátra, cilinderre, kemény- és puhakalapra (emellett nyáron szalmakalapra),
magasszárú és félcipőre, különböző gallérú ingekre és nyakkendőkre. Habár
viszonylag kevés számú ruhadarabbal rendelkeztek, ezek meglétében, színében és
szabásvonalában igyekeztek többé-kevésbé a divatot követni, még ha a minőség
gyakran el is maradt a kívánttól.22
Egy átlagos középosztálybeli nő ruhatára a férfiakéhoz hasonló módon épült fel.
Általában kettő, esetleg három otthoni téli szövetruhával, ugyanennyi nyári otthoni
öltözékkel (amely karton, perkál vagy mosóanyagból készült leginkább), néhány
angol kosztümmel vagy utcai ruhával rendelkeztek. Ezen kívül gyakran hordtak
különbféle blúzokat és selyem vizitruhákat, alkalmakra pedig viselhettek estélyi
öltözéket. A kabátokat a vállgallérok váltogatása tette divatossá. A ruhák száma
és azok viselete a nők napi rutinja miatt alakulhatott ilyen módon. Az asszonyok
feladatai közé tartozott a háztartás vezetése (a nehezebb feladatokat természetesen
a cselédek látták el). Reggelente a szobájukat felöltözve és megmosakodva hagyták
el, hálóöltözetben csak a férj vagy a szobalányok láthatták őket. A tisztálkodás
hoz szükséges eszközöket az ágy mellett tartották, a legtöbb háló rendelkezett kis
mosdószekrénnyel és tállal. A szobát egyszerű kartonruhában hagyhatták el, a reg
gelihez viselt túl díszes öltözék is ugyanolyan erkölcstelenségnek számított, mint
az alulöltözöttség. Délelőtt gyakran vásárolni mentek a cseléddel vagy a korzón
sétálgattak, ebéd után pedig a barátnőiket fogadták (vagy ők mentek látogatóba)
– ehhez pedig szintén átöltöztek. Amennyiben az anyagi helyzetük megengedte,
a középosztálybeli nők tehetősebbjei előszeretettel követték a divatot. De miben
különbözött a helyzetük az arisztokrácia nőtagjaitól?23
A kiegyezést követően az államhatalom kulcspozíciói és a legnagyobb befolyás
továbbra is az arisztokrácia kezében összpontosult. Ugyanakkor az „arisztokrata”
és a „nagybirtokos” kifejezés nem feleltethető meg egymásnak, a nagybirtok alsó
Németh, 2015. 134.
F. Dózsa, 1989. 297−299.
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határa körülbelül ezer holdat tett ki. Nem volt nagybirtok tulajdonában min
den báró vagy gróf, valamint nem minden nagybirtokos rendelkezett különféle
címekkel. Az arisztokrácia részesedése a földekből a 19. század második felében
fokozatosan csökkent, de a birtokaprózódás ellen hitbizomány alapításával tudtak
védekezni.24 Ezen előny ellenére a dualizmus korában megfigyelhető az arisztok
rácia hanyatlása és felhígulása, a családok létszáma a század végére már elérte az
1200-at. Körülbelül a családok fele egyben nagybirtokos is volt (ebből pedig kétszá
zan rendelkeztek 10,000 holdnál is nagyobb telekkel). Ugyan a főrangúak egy része
birtokolt valamiféle rendfokozatot (hercegi, grófi vagy bárói cím), felük mégis az
úri középbirtokosok színvonalán élt. Habár a nívóból fokozatosan engedniük kel
lett, elzárkózva őrizték életmódjukat és mentalitásukat a társas élet különböző
színterein. Az arisztokrata családok vidéki kastélyokban (amelyhez gyakran tarto
zott drága növényekkel teleültetett tájkert) vagy városi palotában éltek. Ez utóbbi
Budapesten külön negyedekben lokalizálódott, gazdag családok lakták a Nemzeti
Múzeum környékét, a Vár körüli területeket és az Andrássy út külső részét is. Az
arisztokrácia tagjainak mindennapjait alapvetően irányította és befolyásolta az eti
kett, a korábbi időtöltéseik zöme is megmaradt a század végéig (például vadászat,
bálok, utazás vagy a későbbiekben a sportolás), a későbbiekben azonban ez kiegé
szült néhány új vívmánnyal, például az autóvezetéssel.25
Az arisztokrácia tagjai öltözködés tekintetében „vezető szerepet” tudhattak
maguknak a korszak Magyarországán. A férfiak öltözködését az angol stílus
befolyásolta, London divatja visszaköszönt a hazai „gentlemanek” ruházatán.
Köreikben nem számított férfiatlannak a divat követése. Gazdagabb ruhatárral
rendelkeztek, mint a középosztálybeli férfiak. Egy elegáns úr öltözékei között
többnyire megtalálható volt egy városi, egy vadász, egy korcsolyázó és egy utazó
bunda, egy kétsoros és egy egysoros télikabát, egy rövid tavaszi, egy hosszú,
egy sötét és egy világos felöltő, egy por- és egy utazóköpeny. Ezen kívül magu
kénak tudhattak két frakköltönyt, egy szmokingot, egy egysoros és egy kétsoros
redingotöltönyt, két fekete, egy szürke és egy színes zsakettöltönyt, egy egysoros
és egy kétsoros kék zakóöltönyt, két színes téli és két színes nyári öltönyt, négy téli
divatnadrágot, négy nyári és két selyem frakkmellényt, négy fehér mosómellényt
és négy színes téli mellényt. Ezek alapkellékei voltak egy-egy gazdagabb báró vagy
gróf ruhatárának, azonban az igazán jómódúak akár több száz darab öltönnyel is
rendelkezhettek.26
Az asszonyok az öltözködési szabályokat szigorúan betartották. Életformájuk
jelentősen különbözött a középosztálybeli nőkétől. Általában délelőtt ébredtek, az
ágyból kikelve csipkés pongyolát öltöttek magukra. Amennyiben nem volt déle
lőtti programjuk (séta, lovaglás vagy tenisz), ebédhez átöltöztek. Délután társa
ságot fogadtak (vagy maguk voltak hivatalosak vendégségbe), amelyhez szintén
új ruhát öltöttek. Este minden esetben estélyiben vacsoráztak, és ha a család nem
várt vendégeket, akkor megengedett volt ugyanazon öltözék többszöri viselete is.
Ez esetben a birtok kikerült a rendes örökösödési szabályok alól, nem lehetett öröklés, ajándéko
zás vagy eladás módján feldarabolni, tehát elsőszületési öröklési jog lépett érvénybe.
25
Gergely (szerk.), 2019. 435−438.
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F. Dózsa, 1989. 275−276.
24
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Az arisztokrata családok nőtagjai számos ruhadarabbal rendelkeztek, hiszen egyegy öltözéket csak néhány alkalommal viseltek. A kevésszer használt díszöltözéke
ket a kereskedők vásárolták fel, az egyszerűbb utcai ruhákat pedig a szobalányok
kapták ajándékba.27 A nők és a férfiak is egyaránt külföldön (vagy külföldről) vásá
roltak, a férfiak elsősorban Londonban és Bécsben, míg a nők a párizsi szalonok
vendégei voltak.

A divat és az öltözködés megjelenése a vicclapokban
A 19. század második felében virágzó élclapok előszeretettel „élezték nyelvüket”
a nőkön, gyakran csattantak viccek ügyetlen cselédeken, unatkozó dámákon vagy
éppen emancipált fiatal lányokon. Humoruk sokrétű volt, néha verses formában,
máskor szójátékokkal vagy karikatúrákkal figurázták ki a különböző társadalmi
réteghez tartozókat. Az emancipációs törekvéseket éltető nőket például gyakran
ábrázolták cigarettával vagy kártyával, célozva ezzel egyfajta „elférfiasodásra”.28
A különböző „nőtípusok” és szerepek parodizálásához szorosan kapcsoló
dott az öltözék és a divat gúnyolása is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy
az öltözék megjelenése a hazai vicclapokban nemcsak a nőkhöz köthető, például
a kisebbségekről szóló humor eszközévé is vált a ruha: a románokat, a szerbeket,
a szlovákokat, a cseheket, a horvátokat, a svábokat, a szászokat, a cigányokat29 és
a zsidókat30 is parodizálták különféle ruhadarabok segítségével.
A test elfedése, a ruházat megjelenése folyamatos muníciót biztosított az élcla
pok számára. A különböző társadalmi rétegek és csoportok, valamint a hozzájuk
társított „tipikus” öltözék ábrázolása már a 16. században megszületett, köszönhe
tően a földrajzi felfedezéseknek – az idegen kultúrák bemutatása könnyebbé vált az
öltözet és a testi másság kihangsúlyozása által. A 19. századra alakult ki a nemzet
karakterológia, és a másoktól való megkülönböztetés kihangsúlyozása miatt nagy
népszerűségnek örvendett.31 A sztereotípia itt kognitív torzításként jelent meg, ahol
az ábrázolt egyén a parodizálni kívánt csoport tökéletes reprezentációjaként jelent
meg. Ez a sztereotip gondolkodás köszönt vissza az arisztokrácia ruházkodásával
és a divattal kapcsolatban is. Egy-egy karakter viselkedése, testtartása, öltözéke
utalt egy teljes csoport magatartására. Ezeket az öltözékeket azonban túlzó módon
ábrázolták, amely a minták és a ruha méretében vagy díszítettségében mutatkozott
meg leginkább.
Habár az előkelő nők öltözékének parodizálása többszöröse volt a férfiakénak,
néhány esetben az arisztokrata férfiak ruházata is szolgálhatott a humor tárgyaként.
A kevesebb gúnyos rajzra az előbb felvázolt gondolat adhat választ: a 19. század
második felében a divatra adó, elegánsan öltöző arisztokrata férfi nem keltett vis�
szatetszést. Amennyiben mégis humor tárgyává lettek, úgy leginkább a „maskara”
jelzőt aggatták az öltözködésükre, utalva ezzel a pompázatos és gazdag ruhatárra.
F. Dózsa, 1989. 273−279.
Kéri, 2008. 50−52.
29
Tamás, 2014.
30
Vörös, 2003.
31
Tamás, 2014. 143−144.
27
28
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Ezt sugallva közölt karikatúrát az Üstökös 1896-ban.32 A képen három férfi egy
mást karolva sétál az utcán, elegáns magyaros stílusú öltözetben, arcukon monokli
típusú szemüveg, szájuk felett pedig vékony, pödört bajusz látható. A hátuk mögött
egy nagyobb, szegényes ruházatú (valószínűsíthetően paraszti) tömeg, amely lát
hatóan kineveti a három fiatal férfit. A következő képen egy rendőr állítja meg az
urakat, és rájuk parancsol: „Takarodjanak! Vége a farsangnak! Tilos a maskura!” A vicc
csattanójaként az egyik férfi közli, hogy ők bizony nem maszkabál miatt öltöztek
így, hanem mert „mink az ország színe-java: főnemes ifjúság vagyunk”.
Az 1860-as évek végén és az 1870-es évek elején megindult a nemzeti sajátosság
kiemelése iránti igény az öltözködésben, amely összefüggésben állt a kiegyezést
követő identitáskereséssel és az irodalomban jelentős szerepet játszó népnemzeti
irányzattal (amely alapjául a népköltészet szolgált).33 1896-ban, a millennium során
újra fellángolt a magyaros öltözködés divatja.34 A képen látható három úri figura
gombos dolmányt (ezek közül egyikük zrínyi-dolmányt, amelyre a magas, egyenes
gallér utal), szűk, zsinórozott nadrágot és hosszú szárú csizmát visel,35 amely túlzó,
divatozó jellege még a falusi lakosságot is megnevetteti. A viccet magyarázhatja az
irigység kérdése is. A különböző uradalmak közé szorult paraszti falvak sokszor
rá voltak utalva vidéki grófok vagy bárók jóindulatára, és e különleges helyzetben
lévők egyrészt tiszteletet, másrészt egyfajta féltékenységet ébreszthetett a falusiak
ban. Ezt a gondolatot támasztja alá a Borsszem Jankó 1877-es grafikája,36 amelyben
a faluban sétálgató kisasszonyra (a nő származására napernyője és egy monokli
utal) egy paraszt felesége rosszindulattal vegyes ámulattal csodálkozik rá, hiszen
azelőtt ilyen „jelenséget” nem látott, mire végre a férje elárulja: egy úrnő sétált el
előtte.
A Borsszem Jankó 1877. februári számában egy karikatúrát közölt,37 amelyben egy
középosztálybeli asszony (erre ruházata egyszerűségével utal a rajzoló) és a kisfia
kigúnyolnak két férfit, akik háttal állnak. A kisfiú megkérdezi édesanyjától, hogy
„Te mamácska, mi is az a maskara?”, mire a nő csak ennyit mond válaszul: „Fordulj
meg kisfiam és látsz a javából.” A szitokszóként megjelenő maskara furcsa mintázatú
kabátokra utal, az egyik férfi szőrmés bundát, míg a másik kockás szövetű dara
bot visel. A vicc forrása ezen ruhadarabok furcsasága, ugyanakkor lehet a karika
túrának egy másik vetülete is, az utánzás kérdése. A hátulról ábrázolt férfiakról
nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik társadalmi réteghez tartoznak.
A kabátok és a cilinder az arisztokráciára enged következtetni, ugyanakkor bun
dával és alkalmakra viselt kalappal a középosztály férfitagjai is rendelkezhettek.
A két figura lábán (amely bokáig látszik) fehér öltönynadrág látható. Elképzelhető,
hogy a téli napokhoz nem illő fehér nadrág, a mintás, illetve szőrmés bunda és
a magas cilinder egyfajta gigerliséget jelenít meg, amely során két középosztálybeli
férfi arisztokratának akarja mutatni magát, így a maskara kifejezés álöltözetre utal.
N. N., 1896b. 128.
Gergely (szerk.), 2019. 464; Kozári, 2009. 74.
34
Ságvári, 2018.
35
Nagy, 1900. 200−203.
36
N. N., 1877b. 9.
37
N. N., 1877a. 7.
32
33
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1. sz. kép. Az úrnő. (Forrás: N. N., 1877b. 9.)

Az utánzás egyértelmű parodizálása jelenik meg a Borsszem Jankó egy másik
karikatúráján.38 A rajz két fiatal férfit és egy új módit, a gallér alá tűzött óra divatját
mutatja be. A bal oldali figura Monokles, az arisztokrata élclapi figura, aki magasra
tartott fejjel monoklit és vékony pödört bajuszt visel. A jobb oldali alak szintén
egy kedvelt élclapi figura,39 Bukovay Absentius (aki jurátusként az értelmiségi
dzsentrik közé tartozott). A fiatal joggyakornok az arisztokrata új óráját igyekszik
utánozni (az óra hordását Wohl Janka is ajánlotta Illem40 című művében férfiak szá
mára), azonban – pénz hiányában – csak egy zálogcédulát tud a gallérja alá tűzni.
A karikatúra az utánzás sikertelenségét domborítja ki, előtérbe hozva a két réteg
közötti anyagi különbözőséget. Érdemes kiemelni a név játékát, az Absentius kife
jezés ez esetben az előkelőség és a megfelelő jövedelem hiányára utal.
Az utánzás kérdése nemcsak az úriemberek öltözködésénél és annak máso
lásánál került előtérbe, hanem a női ruházat esetében is. A Bolond Istók képzelt
tudósítást adott egy lóversenyről, amelyet Göthös-Szent-Péteren tartottak meg.41
N. N., 1887. 9.
Buzinkay, 1988.
40
Wohl, 1891. 81.
41
N. N., 1892. 7.
38
39
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2. sz. kép. Bukovay és az új óratű. (Forrás: N. N., 1887. 9.)

Az esemény patronálója (amelybe belefűzve a rontás kifejezést, „patrontására” vál
toztatta a szerző) Rézi, a helybeli szatócs felesége volt, akinek külleméről „báj- s
hájdús, szeretetreméltó, félszemű, kevéssé púpos” jellemzést olvashatunk. Viseletét is
részletesen megjelenítették: piros Stuart kalap, zöld fátyol, kivágott zsemleszínű
perkajl (perkál) ruha és grém (bőrből készült) kesztyű. A viccet fokozva, leírást
közölt a nő sminkjéről és ékszereiről is, amely szerint erőteljes pirosító púder jelent
meg himlőhelyes arcán, tenyérnagyságú füleiben pedig hatalmas kék fülbevalót
hordott. A humoros leírás arra próbált rávilágítani, hogy a szatócs felesége a drága
és össze nem illő ruhák ellenére nem tűnik előkelőnek. A rövid anekdota a csúfsá
got kiemelve igyekezett negatívvá tenni az arisztokrácia utánzását.
Az imitáció jelenik meg egy másik élclapi figura, Kókay Tóbiás dzsentri képvi
selőről42 szóló írásban. A megszólaló Kókay Tóbiás felesége, aki egyszerre szidja
férjét és követelőzik:
„Itt az őszi szezon, itt vannak a lóversenyek, jönnek a bálok: új ruha kell, divat szerint
biczikli kell mindnyájunknak, nekik is, nekem is. Még bámulni mersz, hogy énnekem
minek? Bornyú vagy Tóbiás: hiszen mióta kiléptél, nem bírok feltűnni még a kerepesi
úton sem. Hát annak kell. Eredj: vásárolj be, neked ne legyen a budgeted-ben egy krajczár
felesleg se!”43
Az asszony új ruhákat és biciklit szeretne magának és (erre a leírás későbbi részé
ben kitérve) lányainak, Tininek, Milinek, Márinak és Málinak, hogy az utcán
42
43

Buzinkay, 1988.
N. N., 1895. 487.
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sétálva feltűnést keltsenek. A 19. század második felében elterjedő bicikli hölgyek
közötti népszerűségét növelte a külföldi előkelő nők kerékpározása, habár az itt
honi tudósítók zöme ellenérzését fejezte ki. Ennek elsődleges oka a ruházat meg
felelőségében kereshető, hiszen a hosszú szoknyában szinte lehetetlen volt tekerni
a pedálokat, míg a nadrágviselet főként erkölcsi problémákat vetett fel.44
Egy másik állandó karaktert is ki lehet emelni az utánzás tekintetében. Juczi,
a szobalány45 − aki mindig úriasszonyokat szolgált − 1896 augusztusában tett
„bejegyzése” szerint a jelenlegi „naccsága” divatosan öltözködik, és ruhái passzol
nak cselédjére. Az írásban megjelenik az arisztokrata hölgyek ruhaajándékozási
szokása, amelyet gyakran szobalányaik kaptak meg. Juczi azonban megemlékezik
egy estéről, amikor az asszonya régi ruhájában sétálgat az utcán, és egy paraszti
származású férfi megjegyzi, hogy „Ejnye Jutka, de ki vagy nyalva!”, a szobalány
pedig a megjegyzésre elszégyelli magát. Az írás kiemeli az arisztokrata nő és a cse
léd közötti különbözőséget a ruha segítségével, a jómódú asszony az utcai sétálásra
felvehet egy drága ruhát, azonban a szobalányt elítélik miatta.46
Az utánzás kiemelése mellett több élclap is összehasonlította egymással az arisz
tokrácia hölgytagjait és a cselédséget a ruházkodás és a divat felhasználásával.
A turnűr segítségével vetette össze egymással a szobalányt és a hölgyet az Üstökös
1885. októberi karikatúrája. A rajzon a ház ura és a cseléd látható, amint az utóbbi
létrán állva díszíti éppen a falat egy virágfüzérrel. A férfi a következőképpen kije
lenti: „Ha a turnűrös divat elegáns, akkor a Manczi szobalány, ha akarja, még elegánsabb,
mint az asszonya.”47 A vicc alapja a cseléd természetes domborulatai és a turnűr által
„formált” test összevetése. A csípő kiemelése és a derék összeszorítása a 19. század
második felének szépségideáljával függött össze. A női öltözködéshez hozzátar
tozott a test merevvé formálása a fűzővel és a krinolinnal, mely utóbbi az 1850-es
évekre volt jellemző. A kifejezés a francia crin szóból eredt, amely lószőrt jelentett.
Az alsószoknya textilanyagát lószőrrel keverték, hogy merevebb tartást adjon. Az
ötvenes években azonban már egy új technika jelent meg, amely során vízszinte
sen rendezett és egyre bővülő acélkarikákat fűztek össze szalagokkal. Ez a megol
dás a szoknya alatt hordva bővítette az anyagot, ugyanakkor szabadabb mozgást
biztosított, mint az elődje. Végül ez a típus is krinolin néven híresült el. A turnűr
(magyarosabb nevén fardagály) szintén a csípő kiemelésére szolgált, azonban csak
a hátul, nagyobbnak mutatva a farrészt.48 Ez a kiemelés jelenik meg a vicc csattanó
jában: a kerekebb idomokkal rendelkező szobalány vonzóbb jelenség az úr szemé
ben, mint a merevítőt használó felesége.
Nemcsak a szobalányokkal, hanem a hölgyek férfiakkal való kapcsolatát is
kiemelték a vicclapok a divat és öltözködés segítségével. A lapok gyakran közöl
tek báli jelenetekről vagy fogadásokról karikatúrákat, amelyekben a férfiak estek
áldozatául a nőknek és a divatnak egyaránt. Az Üstökös 1893-ban közölt egy raj
zot,49 amely alatt a híres shakespeare-i „Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés” mon
Kozák, 2004. 40−54.
Buzinkay, 1988.
46
N. N., 1896a. 6.
47
N. N., 1885b. 4.
48
F. Dózsa, 2014. 292.
49
N. N., 1893b. 284.
44
45
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datot „Enni, vagy nem enni: ez itt a kérdés” verzióra átírva olvashatjuk. A kép egy,
a vacsoraasztalnál beszélgető kisasszonyok közé beszorult urat ábrázol, akit a höl
gyek – az 1893-as divatnak megfelelően50 – úgynevezett sonkaujjú (vállban erőtel
jesen bővülő) ruhája présel össze. A férfi haja égnek áll, szemei kidüllednek, arca
pedig eltorzul, erről azonban a kisasszonyok tudomást sem vesznek. A Divat áldozata címadás egyértelműen rá vonatkozik, hiszen a hölgyek divatkövetésétől nem
tudja elfogyasztani vacsoráját.

3. sz. kép. A sonkaujj divatja és áldozata. (Forrás: N. N., 1893b. 284.)

A bál gyönyörűségeiről közölt a Bolond Miska egy egészoldalas képet,51 amelyen
a rendezvény szereplőit – az arisztokrata urakat és hölgyeket – jelenítette meg egyegy, az esemény kezdetét és a végét ábrázoló képen. A nő az este kezdetén magasra
tornyozott hajjal és domborodó turnűrrel látható, míg a végén haja már csapzott és
a ruhája is lóg rajta. A férfi, aki a bál előtt „frakk”, apró csigákba fésült hajjal, kemé
nyített gallérral domborítja mellkasát, éjszaka már „krak”, haja kócos, a gallérja
egyik fele pedig lelapul. A frakk-krak52 szójáték utal a züllésre, amelyet a szóra
kozás vált ki. Szintén báli tudósítást készített karikatúra formájában a Bolond Istók,
amely egy táncoló arisztokrata párt ábrázol.53 A hölgy ruhája rózsával ékesített,
amely megszúrja a férfit. A vicc csattanójára a képaláírás utal: „Nincsen rózsa tövis
nélkül.” A rózsa azonban nem csak a ruhán jelenik meg, metaforaként utalhat a nő
jellemére is.
F. Dózsa, 2014. 336−338.
N. N., 1875. 32.
52
A Krach német szóból magyarosított kifejezés, kalamajkát, zűrt jelent.
53
N. N., 1878a. 9.
50
51
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A divattal, női öltözködéssel kapcsolatos karikatúrák a ruhát eszközként fel
használva igyekeztek élceikkel tipizálni a nők viselkedését, valamint egyfajta
karakterisztikát kidomborítani. Ezek közül elsőként a szeszélyességet érdemes
kiemelni, amelyet több esetben egyfajta „divattúlkapással” ábrázoltak. A Borsszem
Jankó ugyanazt az élcet (ugyan más módon rajzolva) több alkalommal is közölve
utalt a divatból eredő logikátlanságra, amelyet a hölgyek – akár annak kényelmet
lensége ellenére is – követnek. A lap 1882 júliusában karikatúrát közölt,54 amelyen
két divatos nő látható, az egyik ledér, kivágott öltözékben, míg a másik hosszú
kabátot, nagy kalapot és vastag sálat visel. A humor alapját az adja, hogy az elsőt
a rajz téli ruhának, míg a másikat nyári öltözéknek nevezi – utalva az ellentmon
dásos (női) gondolkodásra. Ugyanezen élccel dolgozott a lap egy másik (névtelen)
karikaturistája. Itt a nyáron sétáló nő puffos ujjú ruhát, széles gallért és nagy, díszes
kalapot visel, a téli képen pedig hátul mélyen kivágott és ujjatlan öltözékben pom
pázik.55 Egy 1880-as viccben szintén ezt jelenítette meg az újság, ekkor azonban
a téli ledér öltözet (amelyet véteknek nevez) leváltását a nyáron viselt meleg ruhára
vezeklésnek minősítette.56
A vak divatkövetést azonban nem csak a téli-nyári ruhák fordított viseletével
parodizálták ki az élclapok. Számtalan esetben közöltek olyan karikatúrákat és
írásokat, amely során a ruházat akadályozza, vagy egyenesen lehetetlenné teszi
a mozgást (vagy más egyéb cselekvést). A Borsszem Jankó bemutatott egy 1878-as
karikatúrát,57 amelyen az arisztokrata úr csak távbeszélő segítségével tud kom
munikálni a feleségével, mivel annak hosszú uszályától nem fér a nő közelébe.
A kép címét adó Divat itt kettős jelentést kap, egyrészt utal a ruházat mivoltára
(ugyan a karikatúrát 1878-ban közölte a lap, de az áprilisi számban még az előző
év hosszú uszályú trendjét parodizálták ki58), de a telefonra is, ugyanis az első táv
beszélgetés Sopron és Pinnye között 1877-ben jött létre. A divat követése sodor
erkölcstelen helyzetbe a nőt egy másik karikatúrán, ahol a túlságosan szűkre sza
bott ruhában sikertelenül próbál leülni egy karosszékbe, és az anyag szétfoszlik
a domborulatain – a képhez mellékelt „Abban a manó szűk ruhában ilyen casus is történhetik a nőkön” szöveg pedig jól mutatja, hogy az ilyen jellegű „balesetek” ellenére
is kedvelt volt a szűk ruházat.59 Szintén a Borsszem Jankó űzött gúnyt a ruha okozta
mozgásképtelenségből.60 Az ujj nélküli felöltőt viselő arisztokrata hölgy, nem tudja
kinyújtani a karját és viszontölelni kedvesét, mire a férfi válaszul felkiált „O tempora!” (Micsoda idők!). Ugyanezt az élcet jelenítette meg az Üstökös is, azonban az
ujj nélküli ruha esetében a testi deformációt emelte ki, mintha a kabátot viselő nő
kéz nélkül született volna.61
A divattal megjelenített és tipizált női jellemmel kapcsolatban érdemes kiemelni
az állatokhoz való hasonlítást, valamint az animizálás és az öltözködés kapcsolatát.
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4. sz. kép. A hosszú uszály és a telefon. (Forrás: N. N., 1878b. 6.)

A 19. századi élclapok előszeretettel éltek emberek és állatok összehasonlításával,
elsősorban a magyarországi kisebbségeket ábrázolták valamilyen állati formában
− majomként, békaként, vaddisznóként, méhként, lepkeként vagy valamilyen más
állatként azonosítva őket. A szimbolikus jelleggel rendelkező ember-állat karika
túrák célja − egy-egy állattal történő azonosítás segítségével − a különböző külső
vagy éppen belső tulajdonságok leírása volt. Ennek három fajtáját különböztethet
jük meg: csak egy-egy testrész átalakítása, emberi figura állattal való helyettesítése
és állatias vonásokkal rendelkező emberi alak megjelenítése.62 Habár a 19. századi
magyar élclapok mindhárom típussal gyakran éltek, a divatkövető nők kifigurá
zása esetében csak az első variánssal dolgoztak. Itt azonban nem egy-egy testrész
helyett, hanem egy-egy testrészen elhelyezkedő ruhadarabon jelenítettek meg álla
tokat, utalva ezzel viselőjük személyiségére.
Az Üstökös, a Borsszem Jankó vagy éppen a Bolond Istók előszeretettel vetették össze
a nőket patás haszonállatokkal. Az Üstökös 1893. áprilisi számában63 a lovakéhoz
hasonlatos kalapban jelenik meg a ház asszonya, míg a Borsszem Jankó a turnűr által
kidomborított csípőt hasonlította a ló tomporához.64 A lap egy másik karikatúrája
Tamás, 2014. 135.
N. N., 1893a. 175.
64
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lószerszámokkal ékesített nőt mutat be (a felirat szerint „à la Kincsem” stílusban),
ahol a hölgy csípőjét nyeregtakaró fedi, nyakában zabla, a hajában pedig lópatkó
található pánt gyanánt.65 A Bolond Istók szarvakkal ékesített esernyővel ábrázol egy
hölgyet, így hasonlítva őt egy szarvasmarhához.66
Az animizálás példájaként lehet említeni a Borsszem Jankó karikatúráját,67 amely
során egy nyak köré tekert óriási sál pillangóvá változtatja a nőt. A pillangó vagy
lepke jelentheti a törékenységet és a szépséget, ugyanakkor egyes értelmezése
szerint a bujaság ikonográfiai megtestesítője, és mint szimbólum, a középkor óta
használatos.68 A magyarországi művészetben a lélek, a feltámadás, a gonosz, a sze
retet vagy a bujaság megtestesítője lehet a lepke, ugyanakkor a 18. század során
a fényűző életvitel szimbólumaként azonosították, így valószínűleg erre utalhatott
a karikaturista rajzában.
Több alkalommal jelenített meg női kalapokon állatokat a Borsszem Jankó. 1884ben egy egész oldalt szentelt ennek a humortípusnak.69 A lapon két rajz található,
a felsőn az egyik kisasszony kalapján a bagolydísz megtámadja a másik hölgy fej
fedőjén lévő galambokat. A bagolynak egészen az ókortól eredő szimbolikus jelen
tése van, és éppúgy jelenthet bölcsességet, mint csalárdságot vagy bujaságot is.70
Ezzel szemben a galamb többféle jelentést is hordozhat: a lélek és erény mellett
megtestesítheti a hűséget is.71 Így elképzelhető, hogy a bujaság és a hűség szimbo
likus párharcát akarta láttatni a rajzoló.
A második képen több nő látható, mindegyik fején valamilyen állat található:
macska, pulyka, denevér, gém, lúd, tyúk, hal, nyúl, kígyó, béka és mókus. A macska
ügyességet, bujaságot vagy hízelkedést jelenthet, a magyarországi képzőművé
szetben pedig ledérséget és szabadosságot testesít meg.72 A pulyka a lobbanékony
ságot és a hirtelen haragot jelképezi,73 a denevér a paráznaságot, az álszentséget, az
ördögöt vagy halált.74 Ezzel szemben a gém (vagy kócsag) az okosságot és a tisz
taságot szimbolizálja.75 A lúd vagy liba általában az ostobaságra, valamint a plety
kálkodásra utal,76 ugyanakkor a tyúk a termékenység és a gondviselés jelképe
lehet.77 A hal egyaránt jelentheti a bűnbánatot és a bujaságot is,78 viszont a kígyó
nak79 és a békának80 a képzőművészetben negatív konnotációja van: míg előbbié
az álnokság, gonoszság és a kísértés, addig az utóbbié a gyávaság, gőgösség vagy
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67
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felfuvalkodottság. A rágcsálók is
sajátos jelentéssel rendelkeznek,
a nyúl a szaporaságot, a bujaságot
és a fürgeséget szimbolizálhat, míg
a mókus a kapzsiságot, de a szorgal
mat is.81
A kalap átalakulása látható
a Borsszem Jankó két másik karika
túráján is. Egy 1891. májusi rajzon82
két hölgy veszekszik, és kakassá
átalakult fejfedőik is összeszólalkoz
nak. A kép egyszerre parodizálja
a korszak változatos kalapdivatját83
és a nők közötti veszekedést, amit
baromfik vijjogásával mutat be.
Mivel a kakasok territoriális lények,
akik agresszíven védelmezik terü
letüket, valószínűsíthetően itt az
alkotó a kakas harciasságára vagy
féltékenységére utaló szimbolikát
használt fel.84 Egy másik, 1880-as
rajzon85 egy hölgyet láthatunk, fején
egy szamárral díszített kalappal
és néhány gyümölccsel. A szamár
ugyan jelenthet alázatosságot és
türelmet is, a népi kultúrában mégis
negatív tulajdonságokat párosíta
nak hozzá: ostobaságot, csökönyös
séget, bujaságot jelképező állat.
Valószínűsíthető, hogy ezen tulaj
donságok szimbolikus megjeleníté
sével akarta a művész tipizálni a női
viselkedés egy formáját.
Végül, de nem utolsósorban érde
mes kiemelni az agresszió és a divat
kapcsolatát. Néhány élclap karika
túrája a legújabb öltözékek megszü
letését fizikai erőszakkal kapcsolta
össze, utalva a divat ártalmasságára.
A Kakas Márton képregényes rajza86

5. sz. kép. A bicikli és a divat.
(Forrás: N. N., 1896c. 13.)
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egy kutyát sétáltató kisasszonyt mutat, akin áthajt egy biciklit tekerő fiatalember.
A baleset hatására az eredetileg harang alakú szoknya és lapos kalap felgyűrődik,
míg előbbi redőzötté és hullámossá válik, addig a fejfedő hátsó karimája felhajlik,
a ruha derékrészével egyetemben. Az Üstökös karikatúrája87 is hasonló gondolat
ból indul ki, a divat keletkezését egy balesettel társítja. Az utcán sétáló hölgy fejére
egy virágcserép esik, és ezt az eseményt állapítja meg a divat kezdőpontjának
a rajzoló. Mindkét karikatúra atrocitásra utal, amely során a legújabb divat az
erőszak árán születik meg.

Összegzés
Az alábbi példák jól mutatják az élclapokban megjelenő viccek sokszínűségét.
A korabeli karikatúrák, anekdoták vagy élclapi figurák gyakran parodizálták
a divatot, vagy azt eszközként felhasználva karikírozták ki a nőket és a férfiakat
egyaránt. Ennek számos vetülete jelenik meg az öltözködéssel kapcsolatban, az
utánzás kérdésétől egészen a (nyílt) agresszió megjelenítéséig. A divatkövetés
mivoltát ezek a lapok teljes mértékben elutasították, és gyakran az erkölcstelensé
get hangsúlyozva paródia mögé rejtették ítéletüket.
Az itt felsorakoztatott példák (a középosztály szemszögéből) felvázolják az
arisztokrácia zárt (és titkon irigyelt) világát. Erre utal a magyaros viseletű fiatal
úrifiúk kinevetése vagy a parasztasszony rácsodálkozása a fiatal, divatos ruhájú
úrhölgyre. Ugyanakkor az élclapok nemcsak az arisztokrácia tagjait, hanem az
őket utánzókat is előszeretettel figurázták ki, ideértve az asszonya ruháit viselő
(és ezáltal divatos) cselédet, a gazdagság látszatát mintás bundával hangsúlyozni
akaró középosztálybeli férfiakat vagy a joggyakornokot, akit a pénztelenség sem
állít meg abban, hogy arisztokratának tűnjön. Tehát a lap az előkelőség, gazdagság
és rang karikírozása mellett annak utánzását is „büntette”. Ezzel egy szigorúan
zárt, elkülönülő társadalmi rendszer vonalait vázolja a szemünk elé, ahol a másik
társadalmi réteg öltözködésének (és ezzel szokásainak) átvétele egyfajta határátlé
pést és ezáltal súlyos normaszegést jelent − ez a korlát pedig (bármely, de elsősor
ban az alsóbb) társadalmi réteg „elmozdulása” esetén fennáll.
Az élclapok eszközként használták a divatot a női jellemvonások tipizálására is,
amely legnagyobb arányban az állatokkal való összehasonlításban vagy az animizá
lásban jelenik meg. A ruházaton – leginkább kalapokon – szereplő állatok szimbo
likus jelentéstartammal bírnak, amelyek segítségével különböző, majdnem minden
esetben negatív jellemvonást igyekeztek kidomborítani és ezt a nőkhöz kapcsolni.
Ide sorolható a csalfaság, a hirtelen harag, a lobbanékonyság, a bujaság, az álnok
ság, a gonoszság, a gőgösség, a felfuvalkodottság vagy az ostobaság, amelyekkel
a rajzolók a divatkövető nők magatartását és viselkedését kívánták érzékeltetni.
A belső tulajdonságok mellett a hölgyek külső megjelenését is idealizálták az élcla
pok a humor eszközével, az összehasonlítás példáján keresztül. Legszemléletesebb
példája ennek Manczi szobalány és asszonyának összevetése, ahol a férj előnyben
részesíti a cseléd természetes domborulatait a felesége turnűrrel „megkonstruált”
87
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vonalaival szemben. A kor női testtel szembeni elvárása (keskeny derék és széles
csípő) köszön vissza az Üstökös karikatúráján.
Végül érdemes kiemelni a divat követéséből eredő agresszivitás kérdését. Az
élclapok nevelői szerepkört is felvállalva igyekeztek eltántorítani a „divatozástól”,
amellyel kapcsolatban akár tettlegességet is bemutattak. Az új kalapok elterjedése,
amely egy fejen talált cseréppel kezdődik, vagy a biciklis gázolásának köszönhető
szoknya változása mellett erkölcsi szempontokat is beemeltek vicceik csattanóinak
megalkotásához – példaként lehet említeni a leüléstől szétszakadó szűk ruhát vagy
a testi deformációra utaló ujj nélküli felöltő képét.
Összefoglalva, a 19. század második felében működő élclapok a divat segít
ségével egy zárt és immobilis társadalmi rendszert és nemi szerepkört vázol
tak fel, és az ebből kilépőket vagy normaszegőket tették nevetségessé. Ez a fajta
határátlépés tehát szigorú megítélés alá esett, és egyben az élclapi humor forrá
sává vált.
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