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 FABÓ EDIT

GÚNY ÉS KRITIKA

A dualizmus kori magyar élclapokban megjelenő karikatúrák és paródiák megjelenésében- 
ábrázolásmódjában nyomon követhető Norbert Elias „A civilizáció folyamatá”-ban tett 
állítása: „ahogy növekszik a polgárság társadalmi ereje, úgy enyészik el a gúny.”1 

Magyarországon az akkor lezajló – a nyugat-európaihoz képest felgyorsított, s annak 
mintáját követő – társadalmi változás az új szabályrendszerhez igazodó szerepek megformálását 
jelentette, amely az öltözködés, a viselkedés és az érintkezési módok változásában nyilvánult 
meg. Az átalakulás torzított tükörképével a nevelő feladatot felvállaló élclapok a polgárosodás 
élére álltak. A korszak első felének élclapjait az erőteljes szerepdisszonanciát érzékeltető 
vaskos – már-már durva – gúnyt tartalmazó karikatúrák, paródiák jellemezték, a későbbi 
lapok ábrázolásaiban pedig inkább a kialakuló, vagy az elfogadott normák megvalósításában 
érvényesülő ellentmondások, túlkapások, normaütközések kritikáját adták közre. 

Az alábbi tanulmány e folyamatot szeretné demonstrálni néhány markáns példa 
felvonultatásával, elemzésével.

***

A Kiegyezés utáni sajtószabadsággal a lapkiadók addig még nem tapasztalt erővel és 
intenzitással befolyásolhatták a közvéleményt, a köztudatot, miközben a piacot biztosító 
széles(edő) olvasóközönség elvárásainak, igényeinek is meg kellett felelniük. E szimbiózisban 
az ész, az irányító szerep természetesen a szerkesztőknek jutott. S bármilyen indíttatásból 
vállalkoztak a feladatra, valamennyien a megcélzott társadalmi átalakulás – a polgárosodás 
moderátoraiként léptek fel. A pedagógiai elszántság különösen igaz volt az élclapokra, 
amelyek az írásokban karikírozott jelenségek hathatósabb érzékeltetéséhez szívesen vetették 
be azok képi ábrázolását, amellett, hogy minden sajtóterméket annál könnyebb eladni, minél 
illusztráltabb. Ma már – vizualizált világunkban – el sem tudjuk képzelni, azaz elfelejtettük, 
milyen a befogadói átlényegülést elősegítő ereje volt egy-egy szöveghez tartozó képi 
információnak. Tehát a nyomdatermékek betűtengerében elhelyezett képtartalmak iránt 
általában élt egy fokozottabb (fogyasztói) igény, s ezt is szem előtt kell tartani a továbbiakban. 

Az élclapok szedése, tördelése mindenképpen lazább volt, mint más, kevésbé illusztrált 
sajtóterméké. Az oldalak zártságát egyrészt oldották a különböző műfajú rovatok, másrészt a 
hozzájuk rendelt kisebb, vagy nagyobb, olykor egész oldalas képanyagok. A szerkesztőknek 
határozott elképzelésük volt arról, hogy az általuk megjeleníteni kívánt alakok, események 
hogyan nézzenek ki, azaz mi az, ami a legjobban fog hatni, illetve amit tőlük – a lapjuktól 
– elvár a közönség. S az elgondolt ábrázolást esetenként kellő átéléssel el is játszották a jól 
kipróbált és gyakorlott grafi kusuknál, aki – a korszak elején jobbára – történetesen Jankó János 
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volt. A népszerű grafi kus jelentősen meghatározta az élclapok arculatát, képi világát. Jankót 
tekinti a művészettörténeti szakirodalom az első önálló, stílusteremtő magyar karikaturistának. 
Munkamódszeréről és tehetségéről Ágai Adolf a következőket írta: „A szerkesztő urak a hét 
elején vitték el hozzá a különféle témákat. A legszorgalmasabbja már vasárnap járt a nyakára. 

1. kép. Ágyút a honvédeknek nem adhatunk; hanem 
ha valaki a maga mozsarát privatim használni 

akarja, biztositjuk felőle, hogy ebben felyülről semmi 
akadállyal nem fog találkozni. Gyula.

Üstökös, 1871. 23. köt. 10. sz. márc. 4. 114

2. a. kép. Jankó [János], Kereskedők, mágnások, 
A kereskedők báljában a nagy számban megjelenő 
arisztokrácia annyira kiszorította a polgári elemet, 
hogy ez nem is táncolhatott, így következésképp...

Borsszem Jankó, 1873. 6. évf. 267. sz. febr. 9. 6

2. b. kép. Jankó [János], Kereskedők, mágnások, 
...a mágnások piknikjén a kereskedők fognak 

táncolni. Úgy sem először történik, hogy a kalmárt 
az arisztokráciában s a „nemességet” a kereskedők 

sorában találjuk.
Borsszem Jankó, 1873. 6. évf. 267. sz. febr. 9. 7
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Akinek sikerült a maga tárgyát szemléltetőn s jóizűn előadni, az jobb rajzokat is kapott. S 
amilyen kifejezést meg akart rögzíteni, olyan arczot vágott hozzá maga. (A vonásoknak ez 
az ösztönös játéka egyébkint közös a legtöbb rajzolóval.) Haragosat, ha valami bús szittya-
magyart rajzolt – pedig a legjobb kedvében volt; nyájasat, midőn vidám öreg úrral foglalkozott 
– pedig fojtogatta torkát a megdagadt nyeldeklő, mint akkor is, midőn épp önmagát örökítette 
meg a Borsszem Jankó számára.

Szóbeli előadásunk után nehány pillanattal a vázlat, ugy szólván dictando, már oda is volt 
suhintva. Az egyiken Tisza Kálmán leteperte az ellenzéket (Üstökös), a másikon az ellenzék 
Tiszát (Bolond Istók), a harmadikon leteperték egymást (Borsszem Jankó).”2

HUMOR ÉS KRITIKA

A széles néptömegek számára is fogyasztható élclapi stílus írásban és képben ekkoriban 
alakult ki. Eszerint az ábrázolásnak arra kellett törekednie, hogy a kifogásolni kívánt tartalom 
jelenségben, történésben, szereplőben közérthető, egyértelmű, kódolt többletjelentése, vagy 
többértelműsége azonosítható legyen, de ne túlzottan bántóan, az olvasó számára ne legyen 
taszító, s ugyanakkor szórakoztató maradjon. A megszólaltatott hangnem jellemzően az újságíró, 
a grafi kus személyiségétől, a szerkesztőség fi lozófi ájától függött. A kritikai beállítottságú 
sajtóorgánumok természetüknél fogva a fennálló kormányzat ellenzékének politikai oldalához 
kötődtek változó elkötelezettséggel. Jókai Mór Üstököse mellett a mértéktartó – a korban is 
ízlésesnek tartott – stílus megteremtésében az egyetlen kormánypárti élclapnak a Borsszem 
Jankónak, illetve a szerkesztő Ágai Adolfnak főszerep jutott. 

A Kiegyezés utáni élclapi sajtó stíluskeresésének egyik állandó főszereplője az akkori 
magyar miniszterelnök, illetve a későbbi közös külügyminiszter Andrássy Gyula volt. Mivel 
a jókiállású gróf rendkívül népszerű volt a hölgyeknél, kézenfekvőnek tűnt a politikusi 
teljesítményét férfi úi képességeinek megfeleltetni, így a megjelenített aktuális események 
(győzelmek, kudarcok) hőse rendszerint olyan nők karéjában pózolt, akiknek könnyed életére 
vagy alulról hiányos öltözetük, vagy felül sokat mutató báli ruhájuk utalt. A kacér, mondhatni 
ledér szépségek a pénzért megvásárolható politikai életet szimbolizálták, s bár kétségessé 
tették a történések értékét, mégis folytonos jelenlétük végig demonstrálta az államférfi ú 
kétségbevonhatatlan vonzerejét; megadva, (pozitív vagy negatív előjellel) elismerve – 
tiszteletben tartva – átlag feletti tulajdonságait. 

Erre a kialakult kontextusra épített az Üstökös egy, az 1871. év elején megjelent 
karikatúrájában.3 (1. kép) (A rajz vélhetően Jankó Janosé.) Az 1868-as törvényekben a császári 
és királyi hadsereg részeként megalakították a magyar honvédséget, amelyben a tüzérségi 
felszerelések biztosítása visszatérő probléma volt. Az élclap szerint Andrássy egy ilyen 
alkalommal szövegezett meg a képaláírásként olvasható távirati üzenetet: „Ágyút a honvédeknek 
nem adhatunk; hanem ha valaki a maga mozsarát privatim használni akarja, biztositjuk felőle, 
hogy ebben felyülről semmi akadállyal nem fog találkozni.” S a sorok fölött előzékenyen 
hajolt meg az idézett elegáns, nyakkendős, sötét zakós, világos nadrágos miniszter és széles 
gesztussal tárta kezeit a mellette, a közönségnek háttal álló, életerős, jókedélyű, fi atal, vajat 
köpülő copfos leányzó felé. A vaskos megjelenítésben tehát az ügyben tapasztalt kormánytag 
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meglehetősen szabadosan és nyomatékosan 
pártolja az ütemes légyottokat akár feleséggel, 
akár más családi állapotú katonaemberhez 
tartozó, a befogadásra nyitott nőszeméllyel.

Az 1860–70-es évek fordulóján a pol-
gárosodás egyik legszembetűnőbb változása 
a régi rend előjogait örökítő arisztokrácia, 
s az újonnan feltörekvő, tőkében gazdag, 
fényűző életvitelt biztosító, zsidóságot kép-
viselő, kereskedő pénzvilág, mint „polgári 
elem” vegyülése volt. A jelenséget szintén 
Jankó Jánossal ábrázoltatta (2. a./b. kép) 
a Borsszem Jankóban – bizonyára Ágai 
Adolf egy kétoldalas tükörkarikatúrán.4 
A kísérőszöveg szerint a kereskedők bál-
ján annyian voltak a mágnások, hogy ki-
szorították a vendéglátókat, így azok, ha 
szórakozni akartak elmentek az arisztokraták 
estélyére, ahol pedig ők voltak többségben. A 

3. kép. [Jankó János], Szivartanulmányok, 
25 évvel így ni. 55 évvel még így. 

75 évvel már csak így.
Borsszem Jankó, 1873. 6. évf. 262. sz. 

jan. 5. 8

4. kép. [Jankó János]: Ostendéből,  
 – Hát édesem, miért nem szállsz ki már a fürdőből?
– Várom a szabónémat. Mert csak nem szállhatok ki 

előbb, míg nem tudom, mi a legújabb divat? 
Borsszem Jankó, 1877. 10. évf. 506. 37. sz. szept. 16. 7

5. a. kép. [Jankó János]: Nők az alkotmányban, 
– Az öltöző és gyermekszoba titkaiból.

– No, ez az új képviselő jól ki fogja tölteni majd 
a helyét!

– Legjobb módja annak, hogy a gyermek mentől 
korábban szívja magába a parlamentárizsmust.

– Sajnálom, pártvezér úr, ma nem beszélhetek. Otthon 
felejtettem a gyémánt karperecemet, pedig beszéd 

közben nagy hatást csináltam volna vele; s aztán a 
nyakamban sincs szalag.

Borsszem Jankó, 1880. 13. évf. 667. 43. sz. okt. 24. 1.

5. b. kép. [Jankó János], Nők az alkotmányban, – Vén 
gorombája! Elaludni az én oldalam mellett! Tudja 

meg, hogy mellettem még Krajcsik sem szokott aludni!
– Ugyan, tisztelt képviselőtársam, mulattassa a 

kicsikémet, míg beszélek.
– Pénzügyi interpelláció.
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képen jól elkülöníthetőek, felismerhetőek külső megjelenés (pl. görbe orr) alapján a zsidósághoz 
tartozó alakok, anélkül, hogy az torzítóan túlzó hangsúlyt kapna. 

A dualizmus idején a sok szálon lezajló társadalmi változás másik fontos és úgymond 
látványos folyamata volt a középosztálybeli nők egyenjogúsítási törekvése. Sőt, mivel lazulni 

– Csalatkozik elnök úr, ha azt hiszi, hogy 
a házszabályokra való hivatkozás engem kihoz 

a sodromból.
– Legalkalmasb közbenjáró a pártok fúziójában.

Borsszem Jankó, 1880. 13. évf. 667. 43. sz. okt. 24. 2

5. c. kép. [Jankó János], Nők az alkotmányban, – Már 
megint éjjeli ülésre mégy, édesem?

– Ugyan ne félts, ne nyugtalankodjál! Bátran 
elbocsáthatsz; hiszen tudod, hogy mint képviselő 

sérthetetlen vagyok. Megvéd az a immunitás.
– Hova megint Emma, ilyen késő este?

– A klubba, fi acskám, az új pártalakulást elősegíteni. 
A miniszter azt mondta, hogy az én jelenlétem az esti 

ülésen, nagy befolyással lesz a fi atal képviselőkre. 
Ne aggódj, mucikám! Ha a szervezkedés a te kis 

feleségednek sikerül, megkapod a rendjelt!
– Először foglalom el az előadói széket. Reménylem, 

hatást csinálok föllépésemmel.
– A szónokot minden oldalról melegen üdvözlik. 

Borsszem Jankó, 1880. 13. évf. 667. 43. sz. 
okt. 24. 3
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látszottak a korábbi normák, a zártabb világ kötöttségei, megnőtt a nyilvánosság esélye, 
szerepe. Kérdéses lett, hogyan viselkedjenek a nyilvános tereken felügyelet nélkül egymással 
találkozó férfi ak és nők, illetve egyáltalán, milyen a férfi as férfi , milyen a nőies nő. A korabeli 
járókelő a férfi ak cilinderének, szivarjának és sétapálcájának állásából a tulajdonosuk szeretői 
képességeiről vont le messzemenő megállapítást, mint ahogy azt feltehetően megint csak 
Jankó szemléltette a „Szivartanulmányok” 1873. év eleji Borsszem Jankóbeli rajzán.5 (3. kép) 
Az egyes stációk alakjai már-már realisztikusak.

Szintén valósághűnek ábrázolta a grafi kus ugyanebben a lapban egy néhány évvel későbbi 
fürdői karikatúráján a külsőségekkel foglalkozó, költekező, csinos női főszereplőjét, aki 
addig nem óhajtott kilépni a medencéből, míg szabónéja meg nem érkezik a legújabb divat 
szerint készült ruhájával.6 (4. kép) A fürdőruhás hölgy mindazt láttatta, amelyeket a jelenet 
összes többi, idealisztikusan arányos testalkatú női mellékalakja is mutatott, azaz ami igazán 
izgalmas lehet a férfi szemlélő számára, vagyis a szép arcot, a karcsú derekat, a lapos hasat, a 
gömbölyded vállakat és a még gömbölyűbb tomport, az ívelő combokat. 

Ezek alapján látszólag rend uralkodott a két nem viszonyában. Ám az egyensúly azonnal 
felborult azzal, hogy a nők olyan (nyilvános) térbe kértek bebocsátást, ahova addig teljes 
jogú szereplőként csak férfi ak léphettek be. A parlament pontosan ilyen helynek számított. 
A női jogkiterjesztések körüli vitákban támogatók és ellenzők abban egyetértettek, hogy a 
kérdés különböző mértékű liberalizálása mellett a politizáló nőt abszurdumnak tekintették. 

6. kép. A nők az országházban, vagy: a „Jószívű” Parlament,
I. Dániel (az oroszlányok barlangjához lép): Helyemen egy nő ül! … Sátán, ne kísérts! Apage! Segítség! … 

(Elmenekül.)
Bolond Istók, 1888. 11. évf. 18. sz. ápr. 29. 3
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A „gyengébbik” nem teljes emancipálásának 
lehetetlenségét a témában alapvetően hagyo-
mányos nemi sztereotípiát közvetítő – férfi  
szempontokat megjelenítő élclapok rendre köz-
zétették.

1880-ban a Borsszem Jankó tizenhárom 
jelenetes karikatúrasorozatban (a címlapon és 
a következő két oldalon) adta közre politikusnő-
vízióját.7 (5. a./b./c. kép) A rajzok meglehetősen 
drasztikusan illesztették a nőiség-nőiesség leg-
sajátabb elemeit az elképzelt „koedukált” 
parlamenti politizálásba. A címlapon közölt 
nyitó karikatúrán egy nő (azaz: a nő) szög-
re akasztja háztartását, szépítőszereit, pó-
lyásbabáját, kézimunkáját, vagyis képletesen: 
eredeti hivatását. A következő képen egy férfi képviselő képviselőasszony-társa turnűrrel 
megnagyobbított hátsóját szemlélve arra felismerésre jut, hogy a hölgy biztosan „kitölti majd 
a helyét”. A harmadik egy képviselőházi padsorban csücsülő gyermeket éppen szónokló anyja 
társaságában mutat meg, hozzátéve, hogy ilyen tapasztalatokkal korán meg lehet tanulni a 
„parlamentárizmust”. A lap alján a hiú és a megjelenésére kényes képviselőhölgy kénytelen 
elállni a felszólalástól otthon felejtett gyémánt karkötője és nyakéke miatt, nélkülük ugyanis 
nem képes elérni a remélt hatást. A második oldalon egy női önérzetében sértett képviselőhölgy 
csap hatalmas patáliát, mert férfi szomszédja el mert aludni, holott ilyen illetlenséget még senki 
sem kockáztatott meg az ő jelenlétében. Alább a férfi  kényszerül női – pesztonkai – feladatra, 
hiszen a politikusasszony kedvesen unszolja (férfi )politikustársát, hogy amíg beszél, addig 
pátyolgassa pólyás csemetéjét, majd a pénzügyi interpelláció alkalmával a politikusnő – a 
férfi akra jellemző „brúderkám” pózban – az elképedő politikus vállára támaszkodva, csípőre 
tett kézzel bizalmasan sugdossa fülébe észrevételeit. A negyedik epizódban az öntörvényű 
honanyát még a házszabályok sem téríthetik el szándékától, az ötödiken „egyes-üléses/
egyesüléses” felirattal két politikus között egy belevaló, lábszárvillantós honleány lovagló 
ülésben töpreng a pártfúzión. A harmadik oldal első rajza szerint a parlamenti mandátummal 
járó védettség nagyobb önbizalmat és több kísértést jelentene a hölgyeknek, hiszen az éjféli 
ülésre távozó asszonyka képviselői sérthetetlenségére hivatkozva nyugtatja aggódó férjét, majd 
alább a késő este szervezkedni induló feleség  a morgolódó férjet egy rendjel lehetőségével 
igyekszik kiengesztelni, a harmadik kép kacér képviselőhölgye – hogy szónoklata nagyobb 
hatást érjen el – az emelvényre lépve kivillantja formás, harisnyás lábát, s az utolsó a 
gratuláció perceit mutatja, amint a testközelségre törtető férfi képviselő-társak felszabadultan, 
ahol érik, ölelik, fogdossák a beszédét sikeresen (?) bevégző társnőjüket. E karikatúrasorozat 

7. kép. [Jankó János], A Váczi utczán,
– Nos, miért haboz, miért nem adja nekem azt a 

bokrétát? 
– Hm! Félek, hogy nagysád nem talál helyet többé 

számára!
Borsszem Jankó, 1876. 9. évf. 449. sz. aug. 13. 7
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szemlátomást elsősorban azzal kívánt hatni, 
hogy a férfi -nő viszonynak szokásszerűen az 
intim szférában lejátszódó eseményeit egy az 
egyben ültette át a képviselők és képviselőnők 
között zajló történésékbe. Áthatja az az 
élclapok mindegyike által következetesen 
képviselt álláspont, amely szerint a nő csakis 
(és mindig) hagyományos szerepköreinek 
megfelelő, sztereotip viselkedésre (és rea-
gálásra) képes, s ezekre a férfi ak is csak a 
megszokott, sztereotip módon tudnak rea-
gálni. A bírálat (egyszersmind a komikum) 
alapja az, hogy egyik sem illik az intim és 
a nyilvános szférában addig szokásos elvárt 
társas érintkezési szabályokhoz. A nőkérdés 

bármely vonatkozását érintő karikatúrák többnyire előszeretettel hangsúlyozták a szerelem, 
sőt az erotika meghatározó voltát. 

Egy még 1888-as Bolond Istókbeli rajz szerint egy jótékonysági nőegylet megszállta az 
üléstermet, (6. kép) s a karikatúrát ihlető konkrét ok nélkül is látható, hogy a terembe lépő 
Irányi Dániel úgy megrettent az őt fogadó hangzavaron és látványon, hogy a halántékára 
fésült haja kétoldalt szarvként meredt előre ijedtében és ördögűző segélykiáltással menekült a 
helyszínről, ahol a helyén egy idősebb matróna elnökölt. Az asszonyság képtelen volt csendre, 
rendre bírni a padsorokban helyet foglaló egymással, vagy kis csoportosulásokban csevegő 
hölgyeket, hogy megadhassa a szót a jelentkezőnek.8

A VÁLTOZÁS

A nőkérdés kapcsán azonban az 1880-as évek fordulóján némi hangsúlyeltolódás érzékelhető. 
Az általános közvéleményt elmozdulásra késztette a vegyes házasságok lehetőségének törvényi 
rendezése iránti felfokozott várakozás. A korabeli napisajtót lapozva, úgy tűnt, hogy olyan 
előrehaladottnak ítélték az egyházival egyenértékű állami anyakönyvezésről (esküvőről) szóló 
parlamenti vitát, hogy akár hetek, de legfeljebb néhány hónap múltán a különböző valláshoz 
tartozó házasulandók törvényesen (is) egymáséi lehetnek. A honatyák azonban csak másfél 
évtizeddel később, 1895-ben adták áldásukat a polgári házasságra.9 

A változást jól példázza két Váci utcai epizód megjelenítése. Feltehetően Jankó Jánostól 
származik az az 1876-os Borsszem Jankóbeli karikatúra, amelyben a sétáló pár férfi tagja virágot 
vett egy kis virágáruslánytól szíve hölgyének, ám a gavallér hirtelen maga is meglepődött, 

8. kép. A váczi-utczáról,
FELESÉG: Hát nekem, édesem, ha veled találkozni 

akarok, az utcán kell utánad járnom? 
FÉRJ: Szép, hogy te appendálsz: hiszen épp téged 

kereslek.
Üstökös, 1884. 27. évf. 16. 1339. sz. ápr. 20. 9
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9. kép. Öltözködési tanulmányok,
Tűrhető, tisztességes, elegáns, kifogástalan, 

ellenállhatatlan, internacionális, józsefvárosi gusztus.
Üstökös, 1884. 27. évf. 13. 1336. sz. márc. 30. 7

10. kép. Lakos [Alfréd], Gigerlik, M. A. Aki csavargó, 
asszongya a szabáröndület, aztat én mind bekésérjem. 

Mer a’bizonyos, hogy ien áffcúgos sétacsavargók 
nem járhatnak szabadon. Va’ttán, hogy állatkerti 

szökevinyek? Telefonyolok 
a tekintetes Serák úr ü nasságának,  nem-é híjját  
tudja a majmainak. Nem tom, sivíjjak-é a Málé 

Mátyás komerádomnak?
Borsszem Jankó, 1893. 26. évf. 1343. 41. sz. okt. 8. 9

11. kép. Tavaszi divat, 
Kifundálta Kakas Márton saját külön udvari szabója.

Kakas Márton, 1895. 2. év. 30. sz. ápr. 21. 9
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hiszen akkor vette észre, hogy a dáma ruhájának virágdíszét nem máshol hordja, mint a turnűr 
legdomborúbb hátsó részén, s ahol már volt egy csokréta, tehát akkor hova is tűzhetné az 
ő virágját, ha már a hely foglalt.10 (7. kép) A rajz erotikus szimbolikája kétségtelen, hiszen 
a férfi  ekkor döbbent rá, hogy a kiszemelt, kívánatos, elegáns – az arcát nem láttatott, mert 
az olvasóknak háttal álló – nő a hóbortos divatnak köszönhetően egyik legvonzóbb testtáján 
jelzi, hogy esetleg már rendelkezik külön bejáratú kertésszel. Alig tíz évvel később, 1884-
ben az ugyanott játszódó jelenet szereplői – akik akár lehettek volna az előzőnek is egykori 
hősei – az Üstökösben léptek színre.11 (8. kép) A kissé feldúlt, jól öltözött férjet leleményes 
felesége a sejthetően neki szánt felelősségre vonó kérdéssel, az ügyben vétlenséget kifejező 
széttárt kezeinek gesztusával szerelte le: „Hát nekem, édesem, ha veled találkozni akarok, az 
utcán kell utánad járnom?” Mire a bosszús férj már erőtlenül tudta kifejezni méltatlankodását, 
miszerint épp a nejét kereste. E későbbi rajzon a házastársak egyenrangú felekként, szemtől 
szemben váltanak csörtét; valamint a női alak szintén elegáns, masnis, fodros turnűrt visel, 
ruhájának mintázata is divatos, sőt még a bokái is kivillannak, de e külsőségek korántsem a 
hölgy szexuális vonzerejének a kellékei, hanem a (költséges) dekorativitásának. 

12. kép. Bér [Dezső], Az érett kisasszony, 
hajdan és most.

Kakas Márton, 1900. 7. év. 28. sz. júl. 8. 7

13. kép. Lakos [Alfréd], Tudor Kamomilla.
Bolond Istók, 1900. 23. évf. 44. sz. nov. 4. 4
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AZ ÚJ FÉRFIKÉP ÉS AZ ÚJ NŐKÉP

Tehát elfogadottá válnak az utcán – a nyílt tereken – korzózó (egyedülálló) hölgyek, s 
felbukkanásuk már nem kizárólag bujtatott férfi vadászatként értelmezendő. A köztereken 
ugyanúgy előfordulhatnak mind a női, mind férfi  szereplők. A közel két évtizednyi polgárosodás 
nyomán az általában a tömegtermelés miatt egyszerűsödő öltözködési kultúra segítségével 
is meg lehet állapítani a külső alapján, ki honnan való, melyik társadalmi réteghez tartozik, 
milyen mentalitású, milyen értékrendet követ. A férfi ak legalább annyi gondot fordítanak 
kinézetükre, mint a hölgyek, s ruházatuk számos fontos információt hordozott környezetük 
számára. 

1884-ben az Üstökös egy tablót adott közre a tipikus férfi -megjelenésekről.12 (9. kép) A 
tűrhetőnek tekintett úr úgy elmerül az újságolvasásban, hogy nem veszi észre a kabátzsebéből 
kilógó zsebkendőjét; a tisztességes korosabb férfi  fehér glasszékesztyűt húzott fel; az elegáns, 
szivarozó úr világos kabátjához illő, ugyancsak világos cilindert választott; a kifogástalan 
frakkos hódoló mellényéről lelóg a láncos aranyóra, s egyik kezében hatalmas virágcsokrot 
tart; az ellenállhatatlannak vélt fi atalemberen szűk, sötét nadrág, sötét cilinder és szoros, rövid, 
világos kabát látható, gallérján virágdísszel; az internacionálist bő kabátjáról és a kabátgallér 
köré tekert sálnyakkendőről lehet megismerni; s a józsefvárosi illetőségű cigarettázó legények 
kifejezetten kedvelték a kockás szövetből készült nadrágot és zakót, csíkos gallérú inggel, 
világos kalappal hordani. 

Az élclapok oldalainak tanúsága szerint külön típust alkottak a legutolsó divatot követő 
gigerlik, akikről például Lakos Alfréd egy ötalakos a karikatúrát készített 1893-ban.13 (10. 
kép) Az öt egymásba karoló fi gura demonstrálta a férfi ruházat összhatásának eleganciáját, a 
hajlított vagy szögletes markolatú sétabotok, 
kalapok körvonalainak ritmikus ismétlődését, 
és a kockás, vagy csíkos szövetek összeillését. 
Együttesüket látván a rendőr Mihaszna András, 
a Borsszem Jankó állandó élclapfi gurája 
gondolkodóba esett, vajon az őrsre kísérje-e a 
„majmokat”, vagy az állatkertnél érdeklődjön 
a szökevények után. Két évvel később a róluk 
készült Kakas Mártonbeli karikatúra már 
csaknem egy tucat alakot mutat be.14 (11. 
kép) A tizenegy fi gurát a ruházaton kívül a 
szivarozás módja, a testtartás, a járás, a ki-
egészítő (kutyus, távcsőtok, henger formájú 
tok vagy táska) különbözteti meg.

14. kép. Ha csak agancs kell, 
– Mit csinálnak nagyságtok fürdőzés után?

– Én elmegyek utókúrára Balatonfüredre, a férjem 
meg valahova szarvas-vadászatra. Nagyon szereti az 

agancsokat.
– Nem fölösleges neki is elmenni? 

Üstökös, 1893. 36. évf. 1873. sz. Új folyam 16. köt. 16. 
sz. aug. 6. 65
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A férfi ak mellett megjelentek a korral haladó hölgyek is. 1900-ban a Kakas Márton egy az 
érett kisasszonyokról szóló, „régen és most” fejlődésrajzzal ábrázolta a korszellemet.15 (12. 
kép.) A női nemnek e tanult egykori képviselője, magányosan vénkisasszonnyá aszalódott 
otthon, a külvilágtól elszigetelten, a kerti padon, s virágokkal foglalkozó könyvével, ölében 
simogatott cicussal ábrándozott a világról a hozzá hasonló fogságban élő kalitkába zárt 
madárka társaságában. A századfordulón azonban már ugyanez a kisasszony szabad. A korral 
haladó, tanuló leányzó már nem mondott le az élet egyéb – nőies bájait is érvényesülni hagyó 
– szépségeiről, hiszen a kellemes arcú, csinos, divatosan fi dres-fodros blúzában és kalapjában, 
formás lábait láttatni engedő rövidebb szoknyájában fesztelenül sétált az utcán, vagy a téren, 
ahol a háttérben bámész férfi ak mustrálták a csoportosan, vagy egyedül korzózó hölgyeket 
– és a képen elvonuló tudatos fi atal leány egyik kezében latin könyvével azt sem bánta, ha a 
kiszámíthatatlan szél fellibbentette szoknyáját, mert szabad kezével kordában tudta tartani a 
(rakoncátlan) természeti erőket – vagyis teljesen ura volt sorsának.

A világra – férfi akra – nyitott hölgyek mellett viszont megjelent az a nőtípus is, amely 
minden szempontból taszító volt. Ők zömmel az egyetemre járó medikák voltak, akik közül 
egyet Lakos Alfréd a Bolond Istók állandó fi gurájának rajzolt meg.16 (13. kép) Tudor Kamomilla 
sötét ruházatú alakján, a kissé félrecsúszott kalap alól rendezetlen, rövid haj, sűrű összenőtt 
szemöldökű, okkulárés, pisze orrú arc látszott. A egyik glasszékesztyűs kezét zsebre dugta, 
a másikkal kígyóval díszített sétabotját tartotta, aki valójában inkább az egyetem mellé járt, 
vagy az ott szerzett ismereteit – mélyebb tudás híján – leendő betegein szadisztikusan kívánta 
alkalmazni és általában a gyors karrieren forgott az esze, illetve a folytonos férjlatolgatásaiban 
miniszternél ritkán adta alább.  

15. kép. Tavaszi hangulatok, 
– Volna egy jó ideám, Pista! Jerünk be egy 
divatkereskedésbe, csak úgy széjjel nézni.

– Kedvesem, a jó idea, olyan, mint a bajusz: csak 
férfi nak áll jól. 

– Már valami jót kéne ennünk, ha már vendéglőbe 
jöttünk.

– Sohse válogassunk Józsi, mert mi aztán nem 
szidhatjuk a rossz ételért a vendéglőst, ha egyszer 

magunk választottunk.
– Min búsulsz kedves leányom? 

– Hogy mikor megyünk már a zöldbe? mert itt már se 
lóverseny, se főrendiház …

Vajon miért fogadtak Kukayék más háziorvost? – Mert 
a volt háziorvos nem jól kezelte a leányukat, t. i. 
évekig járt a házhoz, aztán mást vett feleségül.

Üstökös, 1894. 37. évf. 1215. sz. Új folyam 17. köt. 22. 
sz. máj. 27. 256
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A POLGÁRI ÉLETVITEL NORMASÉRTÉSEI

A liberalizálódó polgári világ felszínre hozott olyan erkölcsi problémákat is, amelyek korábban 
nem voltak szembetűnőek. A megerősödő középosztály kialakult életvitelében elterjedtté 
váltak azok a szokások, pontosabban szólva allűrök, amelyeknek kiváló táptalajt biztosítottak 
a fogyasztói társadalom szabadidős szolgáltatásai. Az élclapokban a két nem kapcsolatában 
megjelenített visszásságok gyökerét – az alapfunkciójuktól eltérő, vagy érzelmileg, anyagilag 
kiüresedő, illetve megfeneklett – házasságok kisebb-nagyobb intézményfenntartó hazugságai, 
megalkuvásai képezték. Az 1870–1880-as évek báli és fürdőidényhez kötődő, a házastársi 
hűtlenséget pellengérre állító karikatúrák képi világa már nem a szereplők hiányos, ledér 
öltözetének, erotikus testi vonzerejének, mezítelenségének különböző fokozataira épül, hanem 
a tárgyi világ szimbolikájára, amelyek a kétértelmű kísérő szövegek egyéb jelentéstartalmait 
valószínűsíttetik. A ’90-es évektől rendszeresek a témával foglalkozó realisztikus, életképszerű 
ábrázolások. Az 1893-ban az Üstökösben közreadott „Ha csak agancs kell” című rajz egy első 
ránézésre disztingvált polgári lakásbelsőbe invitálja a nagyérdeműt.17 (14. kép) A szecessziós 
szobarészletben burjánzik az élet: fent középen egy élete virágjában elejtett szarvasbika 
trófeájának díszpéldánya kelti fel a fi gyelmet, amelynek egyik oldalához a vadon lágy ölét 
idéző, virágzó cserje nyúlik fel, a másik oldalához pedig a meghitt hangulathoz elengedhetetlen 
állólámpa ernyője ér fel; a cserjés-bozótos világot az állatokkal és növényekkel benépesített 
természeti ihletésű kárpittal díszített paraván választja el a civilizáció minden kényelmével 
ellátott mesterséges környezettől – az otthon szófás nyugalmától, ahol a két szereplő 
egymástól tisztes távolban, kifogástalan eleganciában társalog. A látogató házibarát udvariasan 
érdeklődik a vendéglátó házaspár jelenlévő hölgytagjánál a fürdő utáni további nyári tervek 
után, mire a feleség elmondja, hogy ő utókúrára készül, a férje pedig szavasvadászatra indul, 
mert imádja az agancsokat. A felvilágosítás nyomán a tudakozó úr értetlenkedve fogadja a 
ház urának kiruccanását, hiszen ha szereti a férj szarvakat, ahhoz felesleges elutaznia, mert 
azokat megszerezheti odahaza is. Tehát egyrészt a kiemelt címadó trófea jelképezi mind a 
megcsalatást, mind a felszarvazott férjet; másrészt a rendezett polgári lakásbelsőhöz járó 
életvitelhez pedig egyértelműen és kimondatlanul hozzátartozik a házasfelek félrelépése.

Ettől az időszaktól kezdve szintén a polgári életvitel kellemes évődéseinek visszatérő 
ábrázolásmódja a tablószerűen elrendezett, egymásba csúszó jelenetek sora, amelyek az előző 
példához hasonlóan szecessziósan burjánzó, komfortos polgári környezetben játszódtak. 
Ugyancsak az Üstökösből való a „Tavaszi hangulatok” összefoglaló cím alatt megjelent 
négyképes élclapoldal.18 (15. kép) Közvetlenül a cím alatt a parkban – a szabadban sétáló jól 
öltözött párnál a feleség tudatja urával, hogy támadt egy kitűnő ötlete, miszerint nézzenek 
körül egy divatkereskedésben, mire a megfontolt férj tréfásan ütötte el a költekezésre csábító 
felvetést: „a jó idea, olyan, mint a bajusz: csak férfi nak áll jól”. Alább alkalmazkodóbb 
fogyasztói magatartást tükröz a vendéglői asztalhoz telepedett házaspár beszélgetése, akiknél 
a férj igazán szeretne valami fi nomat enni, ha már ide eljött, mire hitvese önmérsékletre intette, 
azaz, a kiszemelt étkezési helyszínt ők választották (a sok közül), ezért aligha kifogásolhatják 
a vendéglős főztjét. A cím mellett a tanácstalanságában a kandallópárkányra könyöklő fi atal 
leányzónál az aggódó papa érdeklődött a nyomasztó ok felől, s kiderült, hogy a kisasszony 
nagyon vágyik már a természetbe, hiszen már nem elégítették ki sem a lóversenyek, sem 
főrendiházi események. S alább a szalonban két hölgy arról társalgott, hogy egy ismerős 
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család megvált a háziorvosától, mert évekig járt ugyan hozzájuk, mégis máshonnan választott 
magának feleséget. Tehát az új évszak magával hozta az ébredő vágyakat, a felpezsdülő életet.

A KOR LAZULÓ ERKÖLCSE ÉS NYOMORÚSÁGA

A biztonságos polgári lét azonban nem sokaknak jutott osztályrészül. Az élclapok érzékenyen 
reagáltak a leszakadó rétegek problémáira, amelyet különösen a felkapaszkodás csalóka 
reményébe feledkező éjszakai pillangók világán keresztül érzékeltettek. Az 1880-as évekre 
egyre gyakrabban jelentek meg a boldogulásukat a színházi világban, vagy a művészlét határán 
mozgó félvilági, éjszakai mulatókban kereső (fi atal) nők. A csupán fi atalságukat, szépségüket 

16. kép. Maszkos maszkok, – Aztán miről ismerem meg asszonyom? 
– Hát amiről a többi asszonyt is.

Pimpinella. Ejnye, édesem! egy kicsit vígabban, élénkebben! Még azt hiszik, hogy a dajkád vagyok.
– Hogy nem szégyenlem-e? Mai napság nem szabad az embernek a mesterségét szégyenleni.

– Jer vacsorálni. 
– Nem addig, míg meg nem ígéred, hogy feleségül veszel. Lásd: én éppen feleségnek való vagyok: toilettem 

csekélység mégis megakad rajtam a szemetek.
– Pimpinella! Hagyd abba azt a veszett táncot s jer igyál egyet! 

– Nem lehet: az anyám a karzaton van s minden lépésemre ügyel. Első a kenyér.
– Vacsorálj velem szép maszk. 

– Szívesen, hanem majd csak reggel felé! Meg kell tartani a sorrendet! Íme kedves báróm itt van a numerusod: te 
vagy a Numero 25.

Üstökös, 1884. 27. évf. 6. 1329. sz. febr. 10. 6–7
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leplezetlen módon kamatoztatni tudó hölgyek szexualitásának ábrázolása kifejezetten a 
harsányságra, a közönségességre épült. 

1884-ben hozta le az Üstökös a ,,Maszkos maszkok” című hatjelenetes karikatúráját.19 

(16. kép) Az első kép főalakja egy jelmezes táncoshölgy, aki hódolójától elfordulva 
púderpamacsával takarja atcát, s jobbját hátranyújtja csókra. A gavallér mélyen meghajolva, 
tekintetét fel sem emelve, tisztelettel tudakozódik, honnan fogja megismerni asszonyát. A 
felelő nő, mivel hírből jól ismerheti, felvilágosítja széptevőjét, hogy miként a többi tüneményt 
eddig azonosította, úgy fogja megismerni őt is. Alább az utcán aktuális barátjával sétáló, 
csupa szívszimbólummal teleaggatott, mégis ledéren öltözött, magamutogató Pimpinella, 
durván rászólt (anyagi és erkölcsi gondoktól) megkeseredett, kornyadt kísérőjére, hogy 
mutasson jobb kedvet. A másik hasáb felső rajzán a lábát dobáló táncoslány a foglalkozása 
miatti erkölcsi dilemmát rakja helyre, hiszen ha manapság valakinek mestersége van, akkor 
azt nem szabad szégyellnie. Alatta egy idősebb frakkos úr vacsorázni hívja a felül alig, alul 
szinte semmi ruházatú hölgyet, aki inkább feleségnek ajánlkozott, mintsem vacsorapartnernek, 
hiszen a tisztességes öltözet híján is felkeltette invitálója fi gyelmét. Az ötödik jelenetben 
Pimpinellát hiába hívja egy úr egy italra, visszautasítja, mert a karzaton fi gyeli a mamája, s 
különben is első a munka. A mellette levő rajzon a maszkos leány a bárói vacsorameghívást 
ugyancsak kenyérkereseti elfoglaltsága miatt halasztja reggelre, amikor is az előkelőség 25.-
nek kerül sorra. A báli idényben megjelenő karikatúrán a különböző társasági rendezvények 
után – családi kötöttségeiket is fi gyelmen kívül hagyó – felszabaduló, bűnre felbujtó urak 

17. kép. [Faragó József], Erkölcseink, A pesti kofa és 
a lánya.

Borsszem Jankó, 1901. 34. évf. 1755. 30. sz. júl. 28. 5

18. kép. Linek [Lajos], Budapesti erkölcsök, A 
tulajdon gyermek. A kölcsönkért gyermek.

Kakas Márton, 1902. 9. év. 9. sz. márc. 2. 7
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időtöltésként ellátogatnak a bemutatott hölgyekhez, kihasználva azok nyomorúságát, valamint 
a prostitúcióra kényszerülő nők önáltatását, sekélyességét, számító gyakorlatiasságát. 

A 19–20. század fordulóján az élclapok még élesebben, kontrasztosabban jelenítették meg 
e viszonylatokat, s „Erkölcseink” címmel sorozatokat indítottak. 1901 nyarán Faragó József 
fehér-fekete tónusú, kétképes oldalon ábrázolta, hogy a nappal – a világosban – zöldséget, 
gyümölcsöt áruló, formátlanná terebélyesedett kofaasszony este a megélhetéshez kénytelen 
áruba bocsátani, kurtizánlétre engedni leányát; s a jó fi zikummal rendelkező, éjszaka – a 
sötétben – férfi akkal dorbézoló nagyvilági dámának öltözött fi atal nőnek egyszerre két emberbe 
is kapaszkodnia kell, hogy bírja az iramot, szájából füstölgő cigaretta lóg, arca püffedt.20 (17. 
kép) A párosításban benne van a jelen csapdája, a kilátástalan jövő is: a családi, vérségi kötelék 
előrevetíti, hogy idővel a leány is anyja sorsára jut. A világos hátterű oldal a tisztességes, az 
elfogadott kenyérkereset, a sötét árnyalatú oldal a tisztességtelen, elfogadhatatlan pénzszerzési 
mód. Egy évvel később Linek Lajos már csak az árnyoldalt láttatta „Budapesti erkölcsök” című 
kétképes rajzán.21 (18. kép) A koldulni kényszerülő anya kénytelen magával cipelni pólyás 
gyermekét, míg a fi atal kávéházi örömlány a kölcsönkért angyali szépségű és ártatlanságú 
kisleányt együttérzést, részvétet keltő hatásvadászatra használja. (A leánygyermek kalapja 
glóriaként keretezi a kis szőke fejet.)

FELFORDULT VILÁG

A század vége felé – nemek tekintetében – 
a hagyományos értékrendhez szorosabban 
ragaszkodó férfi világ számára felfordult a 
világ: szembesülniük kellett azzal, hogy mivel 
a nők önállóan egyre magától értetődőbben, 
természetesen jelenhettek meg a társas, kö-
zösségi tereken, az nemcsak örömmel, 
hanem bosszússággal is járt – abban 
egyetértettek, hogy felfordult a világ. Még 
az egyik leginkább kompromisszumra hajló 
s egyben az egyik legbefolyásosabb élclap, a 
Borsszem Jankó szerkesztőjét, Ágai Adolfot 
is kihozták a béketűréséből a gátlástalan 
asszonyságok. Visszaemlékezésében felhá-
borodással mesélte el, hogy amikor előkelő 
férfi  ismerőse leült egy éppen szabad ká-
véházi asztalhoz, hamarosan odatelepedett 
egy, az adott asztalt rendszeresen használó 
hölgyemény, akihez nemsokára megérkezett 
barátnéja, kisvártatva annak a barátnéja, míg 
végül teljesen elfoglalták törzshelyüket, s 
kiszorították a hívatlan urakat.22 

A helyzet tarthatatlansága néhány év 
19. kép. Kávéházi élet Budapesten. 

Borsszem Jankó, 1890. 
23. évf. 1175. 29. sz. júl. 20. 3
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múltán már az élclapban is ábrázolásra került a „Kávéházi élet Budapesten” című karikatúrán.23 
(19. kép) A rajzon látható jelenet előterében három kislány és egy kisfi ú a földön ülve játszanak 
egymással, nem messze tőlük két serdülőkorba lépő leányka meglehetősen hiányos öltözetű 
szépségekről lapot nézegetnek, s a gyerekekhez legközelebb eső felnőtt asztaltársaságban öt 
nő önfeledten kártyázik egy férfi val, a kártyázó hölgyek egyikének szájából majd kiesik a 
cigaretta, másikának mellén csüng a csecsszopó babája, sőt két kibicelő úr is fi gyeli a játékot, 
az ő hátuk mögött pedig egy asszonyság készül dákójával lökésre a billiárdasztalnál. Arrébb 
egy újságot olvasó urat zavar fel a szomszédos széken civakodó két gyermek, mialatt egy 
harmadik apróság megissza a csészéje maradék tartalmát. Középen egy babakocsis nevelőnő 
ügyet sem vet a picire, újságot olvas és iszogat. A háttérben az egyik asztalnál egy levegőért 
kapkodó asszonyság kelt riadalmat, s akihez nagy sebbel-lobbal érkezik egy idősebb nő, a 
másik asztaltársaságot pedig elriasztja a közelükben felbotló pincér, akinek a vesztét ugyancsak 
a földön lábatlankodó csemete okozza – a baleset következtében repül a tálca, a pohár, a kanna. 
A képen teljesen felborul a rend, tökéletes a káosz és a hangzavar. A munkájában, a hivatalában 
megfáradt férfi embernek tehát nincs hol megpihennie, a kávéházakban ugyanolyan rumli veszi 
körül, mint amilyen miatt otthonról menekülne.

A 20. század fordulóján a helyzet még kiábrándítóbb lett. Az élclapok tükröztetése szerint 
a dolgukat, kötelességeiket hanyagoló asszonyok érdektelensége egyre mértéktelenebb és 

20. kép. Bér [Dezső], Asszonyok a kávéházban, 
A kövér asszony: Ugyan kik ezek? 

A soványabbik: A férfi  az uram s a gyerekek is 
alighanem az enyéim. Legalább ismerős az arcuk.

Kakas Márton, 1904. 11. év. 25. sz. jún. 19. 16

21. kép. Vadász [Miklós], Budapesti vasárnapok, 
Nők a kávéházban.

Borsszem Jankó, 1904. 37. évf. 1931. 50. sz.
 dec. 11. 24
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taszítóbb. 1904-ben Bér Dezső Kakas Mártonbeli karikatúráján az anya már nemcsak férjét, de 
gyermekeit is otthon hagyja.24 (20. kép) A rendezett öltözetű kávézgatók egyike sovány, másika 
kövér, s az utóbbi lornyonján keresztül szemléli az odatolakodókat. A hölgyek asztalánál 
megjelenő „idegenekben” egyikük felismerni véli urát és csemetéit. A pesztonkaszolgálatra 
kárhoztatott és háziköntösben felejtett apa kénytelen felkeresni elmaradó nejét, hiszen neki 
magának nincs (tiszta) ruhája, s gyermekeinek szintúgy: a karján ülőt egy pokrócba bugyolálta, 
s akinek a kezét fogja, arra sem tudott nadrágot adni. S nem ez volt a család legfőbb gondja, 
egész egyszerűen éhesek: a járni tudó feltűnően vézna kisfi ú megtörten, a másik legyengülve 
kapaszkodik édesapjába. A kávéház közönyös vendégeinek fel sem tűnnek a látogatók: a 
háttérben ülő urak elmerülnek a sajtóban, vagy beszélgetésben, s a hasonló hölgytársaságok 
szintén el vannak foglalva magukkal, illetve a pincér is csupán a rendelések teljesítésén 
fáradozik. Fél évvel később Vadász Miklós ábrázolta ugyanezt a témát a Borsszem Jankóban 
„Budapesti vasárnapok” című karikatúráján.25 (21. kép.) A felvetett hétvégi munkaszüneti nap 
– a cím folytatásában, az alcímnek is tekinthető képalírás szerint – nem telik másként, mint 
azzal, hogy a nők a kávéházban csücsülnek. A két főalak két kalapos, terebélyes asszonyság, 
akik nemcsak az asztalnál foglalnak el tekintélyes helyet, hanem a képet is jócskán betöltik. 
A szemközti kövér nő arcáról lerí az egykedvű unalom, a mellette levő aszalódott, sovány 
barátnő gondolatban teljesen máson mélázik, mintsem társnőire fi gyelne, s a háttal ülő széles 
asszony előtt egy ugyancsak háttal álló kislány kávézik, a társaság negyedik hölgytagjának 

23. kép. Linek [Lajos], Színésznők, Az egyik. 
– A négyéves kislányom máris borzasztóan érdeklődik 

a színház iránt. Pedig szeretném a kedvét elvenni. 
A másik. – No, ez könnyű. Csak olyankor kell 

színházba vinned, amikor te játszol.
Borsszem Jankó, 1904. 37. évf. 1931. 50. sz. dec. 11. 1

22. kép. Linek [Lajos], Nők az alkotmányban,
 – Remélem, kedves báró, vita nélkül megszavazza ezt 

a költségvetést. 
– Eszemben sincs. Obstruálok ellene …  

– Úgy? Én pedig akkor – új választást csinálok. 
Kakas Márton, 1904. 11. év. 47. sz. nov. 20. 5
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már csak a szoknyájának egy része látható. Hátrébb, középen kivehető még egy hasonlóan 
telt nőalak, illetve oldalt egy férfi , s a többiek elmosódtak. A rajz a szélsőségesen kövér és a 
sovány testarányok eltúlzásával, valamint az egykedvű arckifejezések ábrázolásával láttatja, 
hogy a feladatukat mellőző feleségek a kávéházi tétlenségük, unalmuk következtében híznak 
vagy aszalódnak meg, sőt a következő leánygeneráció bevonásával, azoknak is természetes 
lesz a vasárnapi kávéházi semmittevés.

VITRIOLOS DEMOKRÁCIA, FANYAR ELEGANCIA

A kávéházakban meghonosodott, azaz a társadalmi nyilvánosságban érvényesülő, a 
hagyományos nemi szerepeket érintő demokratizáló rendezőelvek beszűrődtek a magánélet, 
a közvetlen emberi kapcsolatok, barátságok, szerelmek intim szférájába. Az élclapokban a 
korszak első felére jellemző, a női egyenjogúság abszurditására alkalmazott parlamenti 
jelenetek a 20. század első éveiben már a párkapcsolatokban felhasznált – a politikai 
manőverekhez hasonló – érdekérvényesítési technikák ábrázolásában tér vissza. 

Linek Lajos a „Nők az alkotmányban” című Kakas Mártonbeli karikatúrája egy az 
arisztokráciához tartozó pár otthonába pillant be.26 (22. kép) A realisztikus képi igénnyel vázolt 
nagypolgári otthon szobabelsőjének részletében a szép, fi atal feleség vagy szerető kényelmes 
háziruhájában, a kanapéján fektében félig könyökölve nyújtja át meglettebb urának aktuális, 
kiegyenlítésre váró számláját. A kísérő szöveg egyértelműsítette a helyzetet: a hölgy stílusosan 
megkérdezte partnerétől, hogy elfogadja-e a papíron szereplő költségvetést, mire az zsebre 
dugott kézzel, kisebb terpeszállásban képviselői szófordulattal – határozottan – tiltakozott 
a pénzügyi merénylet ellen, ám a visszautasított és a hatalmi játszmákban jártas nő felveti, 
hogy a helyzet megoldására kénytelen új választást kiírni, azaz más támogatót keresni. A 
rajz bemutatja, hogy a partnerkapcsolatokban fellépő, netán arra alapuló egyenlőtlenségek, 
hogyan „egészítik ki” egymást, vagyis zsarolási potenciáljuk tartja fenn és mozgatja az adott 
életközösséget. Jelen esetben a megvásárolható boldogság megjelenítésében az idős, gazdag 
báró csak úgy tudja megtartani szépséges asszonykáját (kitartottját), ha fi nanszírozza annak 
kiadásait, s amennyiben ezt nem teszi, akkor a fi atal és elbűvölő hölgyemény gond nélkül fog 
(és tud) helyette új gavallért kegyeibe fogadni. 

Az élclapok képaláírásainak kritizáló hangneme a bemutatott nagypolgári világ 
érdekegyeztetési metódusainak fanyar eleganciájától a vitriolosig terjedt. Az előbbihez 
nagyon hasonló realisztikusan vázlatos Borsszem Jankó-címlap ugyancsak Linek Lajostól 
származott.27 (23. kép) A képen látható rózsaszín tónusú budoár két nőalakjának egyike 
gazdagon díszített, hatalmas öltözőasztala előtt – az iméntire emlékeztető – laza, kék 
háziruhás, hátradőlős pózban, kezével ölében fogott szövegkönyvével beszélget a rózsaszín, 
tollaskalapos, sárgaruhás kolléganőjével. Disputájuk tárgya színházi sikerességük. Az 
ürügyet egyikük kislánya szolgáltatja, aki a mama aggodalmára vonzódik a színházhoz, mire 
a másik azt tanácsolja, vigye el az anyuka a leánykát a saját előadására, amely garantálja 
az illúzióvesztés kívánt hatását. (A megszólaltatott művésznők azon kevesek közé tartoztak, 
akinek sikerült az áhított egzisztencia elérése.) A karikatúra – szöveg szerint – valójában 
az egymásra féltékeny színésznők gyilkos nyelvéről szólt, s a rajz csupán fi nom jelzésként 
használja jelentéstöbbletként az irigységre utaló sárga színt. 
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KÜLÖN UTAKON

A 20. század elején újabb fordulópont érzékelhető a két nem viszonyában az élclapok 
tükröztetésében. A legfontosabb változást a nők egyetemi diplomához való jutása hozta, amely 
értelmiségi pályával (s az annak megfelelő társadalmi presztízzsel) biztos megélhetést, önálló 
életvitelt tett lehetővé a középosztály hölgytagjai számára. 

Az emancipáció ihlet(het)te Goró Lajos 1904-es Üstökösben „Feltalálta magát” címmel 
közreadott karikatúráját.28 (24. kép) A kertek alján sétáló három (egy vidékiesebb zakós 
pipázó, egy hosszúkabátos városiasabb úr és egy vidám lovaglóruhás) jól öltözött, sétapálcás, 
szivarozó, már nem egészen fi atal úr megállít egy arra járó csinos kisasszonyt, hogy 
megkérdezzék, hármójuk közül vajon kinek adná a görög mondabeli Paris királyfi  almáját. 
A nézőnek háttal álló, árnyékolt arcú leányzó, aki lehet, hogy a (bőség) zavarában, illetve 
senkit sem akarván megbántani, kosarat adott: frappánsan azt felelte, inkább megenné maga 
az almát – és a férfi ak talán értékelték a talpraesett választ. A realisztikusnak is tekinthető 
rajzon talán csak a lovas kedvtelésnek hódoló úr vékony lábaiban fedezhető fel némi túlzás, 
ám a kiegészítő párbeszédet záró megoldás mindenképp túlmutat önmagán: egyrészt hoppon 
maradtak az öntelt férfi ak, másrészt minden más kitérő ürügy helyett az kisasszony választása 
jelzi öntudatosságát, magabiztosságát. 

Az egyedül is jobb, vagy kényelmesebb kérdéskör tematikája férfi oldalról is meg-
fogalmazódott. A következő év nyarán Garay Ákos a hosszú élet titkát fejtegető karikatúráját 
a Kakas Márton adta közre.29 (25. kép) A kertben helyet foglaló katonatisztet éppen a házasság 
élethosszabbító, jótékony hatásáról próbálta meggyőzni a neki oldalt ülő úri asszony, akit azzal 

fegyverez le a huszárkapitány, hogy nézőpont 
kérdése az egész: „a feleséges emberek csak 
hosszabbnak találják az életet”. A szintén 
valósághoz igazodó rajzon csupán a nézőnek 
háttal ülő hölgynél a kissé előrenyúló profi l 
utal az intenzív érvelésre, a képaláírás pár-
beszéde viszont annál csattanósabb.

24. kép. Goró Lajos, Feltalálta magát,
– No, szép kisasszony, tegyük, fel, hogy mi vagyunk 
a görög rege megfordítottjai: mink a három grátius, 
kegyed pedig a Paris helyett a Parisia: kinek adná 

közülünk az almát? 
– Én bizony – megenném magam.

Üstökös, 1904. 47. évf. 52. 2447. sz. aug. 7. 436
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ÖSSZEFOGLALÁS

A felvonultatott példák a dualizmus élclapi sajtóanyagából készült sokezres tételnyi 
gyűjtés jellemzőbb darabjai, amelyek alkalmasak arra, hogy a változás folyamatát 
demonstrálják. Bár a válogatást akkor a nőtörténeti szempontok vezérelték, mégis – mivel 
a vizsgált eseményeknek a férfi ak is részesei voltak, illetve kihatottak rájuk – a társadalom 
egészét is érintő megállapításokra ad lehetőséget.

A humor lételeme a gúny, a kritika. Az élclapokban a magyar nagyközönség számára is 
érthető, elviselhető, szerepformálásra nevelő, terelő kritika gúnyosságának mértéke, stílusa a 
kiegyezés utáni másfél évtizedben forrott ki. A stíluskeresés időszakában a vállaltan nagyobb 
popularitásra törekvő lapok a gúny, a lehetséges bántás élét előszeretettel tompították erotikus 
utalásokkal. Kezdetben a szexuális motívumok jóval direktebbek voltak, később jobbára 
áttételes értelmük kapott szerepet. (A csak gúnnyal vagdalkozó, sértő lapok rövid életűek 
voltak.)

A nemiség ábrázolását erőteljesen befolyásolta a korábbi kötöttségektől mentesebb társadalmi 
nyilvánosságban – a nyílt színtereken egyre gyakrabban és bátrabban előforduló hölgyek 
színrelépése. Bár valóban izgalmasabb volt a divatos (nőies) nő ábrázolása, de ugyanolyan 
teret kaptak a jól öltözött, vagy kevésbé elegáns férfi ak is. A nyilvános terek női jelenlétének 
elfogadása egybeesik az általánosabb polgári (férfi ) szerepelvárások kialakulásával. Az 
1880-as évek elejére körvonalazódtak az új társadalom tagjai számára a főbb szabályok, 
meghatározóbb sztereotípiák: a polgárosodott, a tömegtermeléssel uniformizált utca embere 
természetes közömbösséggel közlekedett a többi járókelő között, de az apró külső jegyek 
alapján mégis hozzávetőleges tudása volt 
a körülötte levőkről, illetve nem érzett 
közvetlen késztetést a hódítás/hódíttatás 
azonnali játékára. Ekkortól tehát jelentősen 
csökkent a karikatúrák erotikus töltete. 

Az élclapi tükröztetésekben az 1890-
es évekre megteremtődtek a szép új világ 
körülményei és rendje. Az életképszerű 
megjelenítésekben, a természetet is idéző 
szecessziós környezetben a szereplők 
gondtalan évődésének tárgya többnyire a 
mindennapok kisebb-nagyobb allűrjei. A 
végbemenő társadalmi változás nyertesei 
mellett kíméletlen őszinteséggel – kritikával, 
gúnnyal – foglalkoztak a vesztesekkel 
is: a kegyelemkenyérre, a prostitúcióra 

25. kép. Garay [Ákos], A hosszú élet titka, 
– De azt csak elismeri kapitány úr, hogy a feleséges 

emberek hosszabb életűek, mint az agglegények?
– Téved, asszonyom. A feleséges emberek csak 

hosszabbnak találják az életet. 
Kakas Márton, 1905. 12. év. 32. sz. aug. 6. 7
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kényszerülőkkel. Az éjszakai pillangók világában láttatott szexualitás egyértelműen a 
közönségességet képviselte. Nappal viszont a férfi társadalmat láthatóan bosszantotta az anyai 
kötelezettségeikről, a háztartásukról megfeledkező és a kávéházban időző – őket kiszorító 
asszonysereglet. A feladatukat hanyagoló  feleségek semmittevését élesen bírálták.

A 19. század végén, a 20. század elején az élclapok oldalain megfi gyelhető, hogy a női 
szerepkiterjesztések vívmányaként emancipálódott hölgyek sokat vesztettek vonzerejükből, 
némelyikük kifejezetten taszítónak tűnik. (A férfi  és nő közti kacérkodás feszültségoldó, 
„magyarázó” játéka tovább él a diplomás női értelmiségiek ábrázolásában.) Az egyenjogúság, 
a demokratikus eszmék beszüremkedtek az otthon fali közé, és a párkapcsolatokba is. Végül 
mind a férfi ak és mind a nők egyaránt el tudták képzelni önálló boldogulásukat, s úgy tűnik, 
mintha a házasság intézménye is változásnak indult volna.

A tanulmány elején hivatkozott megállapítás a növekvő polgárság erejétől elenyésző gúnyról 
csak azzal a megszorítással igaz, amennyiben a kritika tárgyának sikerül beépülnie a szélesebb 
polgári társadalom értékrendjébe, szabályrendszerébe. Ezt példázta Magyarországon a régi rend 
képviselőinek felszámolódása és beilleszkedésének menete a liberális társadalomba, valamint 
a női egyenjogúsítási törekvések elfogadtatása. Az élclapok a dualizmus második felében a 
középosztály életvitelét érintő kritikái elnézőek, összekacsintóak, míg a hagyományosabb női 
szerepkörrel járó kötelezettségükről megfeledkezőkre és a leszakadók gondjaira maró gúnnyal 
igyekezték felhívni a fi gyelmet.
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SARCASM AND CRITICISM

ABSTRACT

The caricatures and parodies published in the Hungarian comic papers of the dualist period bear out the following 
statement by Norbert Elias made in The Civilizing Process: with the growth of the social power of the bourgeoisie 
sarcasm is dying out. The social transformation going on in Hungary at a faster pace but in the same direction as in 
West Europe implied new roles adjusted to the new norms manifest in the changes of dressing, behavior and modes 
of social contact. Holding up a distorting mirror, comic papers undertaking the task of education spearheaded 
modernization. The funny press of the fi rst half of the period was characterized by coarsely, almost rudely ridiculed 
role dissonances in cartoons, parodies. The representations in later papers mainly criticized the contradictions, 
excesses, confl icting norms detected in the realization of emerging or accepted new norms.
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