
FABÓ EDIT

NŐKÉRDÉS: A HAGYOMÁNYOS SZTEREOTÍPIÁK MEGSÉRTÉSE

A 19. századvégi Európában, ideértve Magyarországot is színre lépett egy új, szokatlan
társadalmi szereplő: az önálló középosztálybeli nő. E független, de nemiségét is vállaló
lány vagy asszony nem fogadta el, hogy a nő boldogságához vezető egyedüli út a házasság
lenne, úgy vélte, hogy a megnyíló tanulási, munka és mobilitási lehetőségek még más ki-
teljesedésmódokat is lehetővé tesznek számára. A hagyományos érzületűek és gondol-
kodásmódúak azt szerették volna, ha a nő megmarad régi „természetes” szerepeiben az
otthon falai között, s egy egész világrend felforgatását látták az új női törekvésekben.
Angliában például akadtak olyan orvosok, akik a társadalom jövőjét féltették az új nőtől,
mert a fejében kavargó rögeszmék meddővé teszik a méhét, s hiába menne férjhez, akkor
sem volna képes szülni. Szerintük az új nőtípus éppen szokatlan ambíciói miatt ideges,
s kitűzött természetellenes céljainak való meg nem felelése súlyos lelki konfliktusokhoz
vezet, s ezek azután különféle idegbetegségeket generálnak, amelyeknek jellemző tünetei
anorexiában, neuraszténiában, hisztériában jelennek meg.1

Az ipari-gazdasági fejlődés talaján kibontakozó, s Európa nagy részében gyökeret
verő, 19. század közepi-végi liberális eszmerendszer ugyan lényegileg nem változtatta
meg a társadalmi berendezkedéseket, de mégis alapvető változásokat idézett elő. Vilá-
gossá tette (többek között), hogy a „szabadság, egyenlőség, testvériség” ígérete a nem-
csak a férfiaknak, hanem a – társadalmak másik felének – a nőknek is jár, s ennek
kivívására mozgalma(ka)t hozott létre.2 Az efféle egyéni és mozgalmi követeléseket
azonban a közvélemény a családra, a házasságra való hivatkozva elvetette, sőt, nemegy-
szer kigúnyolta.

Ahogy Európa számos országában, Magyarországon sem ekkor, a század második
felében került elő első ízben a női jogok kiterjesztésének, illetve a teljes emancipációnak
a programja,3 de mozgalmi vonásokat ekkor öltött először, s ezzel párhuzamosan az ún.
nőkérdés nyilvános megvitatása kilépett korábbi meglehetősen szűkös keretei közül,
mondhatni közérdekű kérdéssé vált.

A mozgalmi jelleg első megnyilvánulásai az 1868-ban megalakuló Nőképző Egye-
sület működésében jelentkeztek, példátlan újdonságnak számított, hogy 1896-ban a fel-
sőbb leányoktatás ügyében benyújtott kérvényükhöz 9000 nő támogató aláírását
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1 SHOWALTER, Elaine, Az Új Nő = A szex: Szociológia és társadalomtörténet: Szöveggyűjtemény, szerk., TÓTH
László, 2, Bp., Új Mandátum, 1998, 206–208.

2 Angliában, 1869-ben jelent meg John Stuart Mill, Harriet Taylor-Mill és Helen Taylor „A nő alávetettsége”
(The Subjection of  Women) című könyve.

3 L. erről FÁBRI Anna, „A szép tiltott táj felé”, Bp., Kortárs, 1996, 115–121., 139–143., illetve A nő és hivatása:
Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, szerk. FÁBRI Anna, I, 1777–1865, Bp., Kortárs, I, 1999,
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szerezték meg.4 Mindez persze azt is jelentette, hogy törekvéseik mögött számottevő
társadalmi támogatást tudhattak, s ez is merőben új volt. A fokról fokra bekövetkező
változások, mindenek előtt a középosztálybeli nők (ha szerény mértékű, de mégis látvá-
nyos) munkába állása azonban a nőkérdést illetően minden addiginál kiélezettebb vitákat
gerjesztett. A női munkavállalás ugyanis természetszerűleg együtt járt a megszokott csa-
ládi kör elhagyásával, s a szélesebb társadalmi nyilvánosság előtti szerepléssel. A moz-
gástér tágulása régen és mélyen beágyazódott társadalmi szokásokat, értékrendet
bolygatott meg, s elpusztíthatatlannak tűnő előítéletekkel szembesítette a nőkérdést az
elkerülhetetlen társadalmi változások perspektívájából szemlélő politikusokat, közírókat,
pedagógusokat, s mindenekelőtt az érintett nőket és családjaikat.

A közvéleményt is erősen befolyásolta a régi rendi, patriarchális világban gyökerező
középosztályi rétegek szemlélete, amelyben éppoly kitüntetett szerephez jutott a jövőre
irányultság, mint a változásokat óhajtókéban. Míg a tradicionalisták ijesztő képeket fes-
tettek arról a jövőről, amelyben a nők elhagyják a magánvilág köreit, s a család intézmé-
nyének felbomlását, s ezzel együtt a gyermeknevelés teljes átalakulását vetítették előre, a
változtatni kívánók e víziókat szinte teljes egészében elvetették, mert még azok is, akik
elismerték az aggályok egy részének reális voltát, a lehetséges hibákat elkerülhetőnek, a
veszélyeket kivédhetőnek tartották. Másfelől pedig, míg az utóbbiak érvelésüket hang-
súlyozottan racionális (sőt pragmatikus) megfontolásokra, velük szemben a tradiciona-
listák mindenek előtt a szimbolikus értékekre való hivatkozásokra építették. A mérsékelt
változásokat óhajtók és az addigiak eredményeit elismerők mindemellett éles kritikával
illették a tipikus középosztálybeli nők életvitelét és mentalitását: 

„A jövő a nőktől sokkal többet vár a vagyonszerzés tekintetében is, mint amennyit
eddig engedtek. Különös, hogy a társadalom alsóbb s míveletlenebb osztályaiban a munka
fölosztása a két nem között sokkal egyszerűbben van keresztülvive, mint a felső rétegekben.
A napszámosnak felesége is napszámba jár … a kiskereskedőnek a felesége is részt vesz az
üzletben, s a földmíveseknél, míg a férfi szánt, vet, addig a nő kimegy a piacra, s árulja évi
terményeiket. Ha egy fokkal föllebb megyünk, nem találjuk ezt a viszonyt. A hivatalnok-,
kisbirtokos- és jobb módú iparososztályoknál a férfi keresi a család fönntartására szükséges
vagyont, s a nő – úgy mondják – gondol a háztartásra s a gyermekek nevelésére. De ha a
színfalak mögé tekintünk, igen sok esetben úgy találjuk, hogy a háztartást drágán fizetett
szakácsné viszi, s a gyerekszobára csak is a dada ügyel föl; mialatt a háziasszony öltözékét
díszíti, divatlapokat, regényeket olvas, zongora mellett ül vagy látogatásokat tesz és fogad.
… ha tudnának dolgozni, mit mondana a világ, ez az előítélettel telt világ …? … Tehát
gyökeresen át kell alakítani a középosztálynál a leánynevelés rendszerét. …”5
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Az idézet, amely a főváros jótékony egyleteiről értekező Komáromy Lajos tollából
való, a látszatra polgári, de valójában a külsőségekre adó, tékozló női élet- és házvezetéssel
az alacsonyabb néprétegek cél- és ésszerűbb élet- és házvezetését állítja szembe, s eközben
egyértelműen azt állítja, hogy a polgárinak nevezett életvitelnek több olyan (messzire ható
következményeket maguk után vonó) eleme van, amely teljességgel idegen a polgári eré-
nyektől (pazarló reprezentáció, a háziasszony munkát kerülő presztízsőrzése stb.). Mások
arra hívták fel a figyelmet, hogy a felső- és középrétegek „nőtársadalma” mentálisan-kul-
turálisan rendkívül megosztott: a köznemesi származású hölgy nagyvonalú, de teljesen
tudatlan, az élet dolgaiban járatlan; a polgárság köréhez tartozó nő becsüli a házias eré-
nyeket, mellőzi az eleganciát, a zsidó nőnél a műveltség nem jár együtt a lelki finomsággal,
a tiszti kar körül levő nőnek mindennél fontosabb a látszat, s az arisztokrácia nőtagja egy-
fajta „hyperkultúrát” képvisel.6 A polgári iskolát végzett, tehetségesebb, ambiciózusabb
leányzók hamar érezhetik úgy, hogy életük zátonyra futott, mert bár műveltebbek, mint
anyáik, de ahhoz mégsem eléggé, hogy továbbléphessenek, a kínálkozó lehetőséget felis-
merhessék, kihasználhassák. Az időközönként megoldásként javasolt és elsősorban a jövőt
érintő leánynevelési és -oktatási reformok mellett7 a változtatni akarók (éppúgy mint az
ellenzők) nagy erővel törekedetek a sajtó mintaállító szerepének kihasználására is.

Több közíró is úgy vélte (és ennek szellemében cselekedett is), hogy a közismert
asszonyok életének (pozitív) példája az egész társadalomra befolyással bír.  A kiegyezés
utáni, soha nem látott mértékben megélénkülő publicisztikai irodalomban számos ilyen
„példamutató” nőportréval találkozhatunk, amelyek két nagy csoportot alkotnak: a fér-
jükhöz méltó arisztokrata, politikus feleségekéét és a magukat egy-egy ügynek, eszmének
szentelő hölgyekéét.

A neves politikusok jeles feleségeiről készített portréknak kettős célja volt. Egyfelől
hatásosan egészítették ki a férjeikhez kötődő sajtópropagandát, másfelől a női szerepvál-
lalások kívánatos példáját nyújtották: többnyire a hagyományos női szerepeket képviselték,
s bár társadalmi helyzetüknél fogva közszereplésre is hivatottak voltak, tartózkodtak a
nyílt politizálástól. A korszak meghatározó politikusának – a kiegyezés utáni első magyar
kormány elnökének – Andrássy Gyulának a feleségét, Katinka grófnőt is így szerepeltette
a sajtó. 1867-ben, a Családi Körben Kánya Emília8 és 1872-ben, a Borsszem Jankóban – va-
lószínűsíthetően – Ágai Adolf9 ismertette meg olvasóival a grófnőt. Az előbbi (női) lap
elsősorban a hölgyeknek kívánta bemutatni az ország első emberének kiváló feleségét, s
az utóbbi (az élclap) pedig a jelentékeny, sőt kiváló férj mellett helytálló asszony portréját
állította a közönség elé. A miniszterelnöknéről készült portrék retorikai felépítése azonos,
kötött formát mutat. Először – későközépkori, udvari felvezetésekre emlékeztető módon
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6 GEŐCE Sarolta, A leányok középfokú oktatásáról, Magyar Paedagogia, 1892. máj. 213–221. 
7 A századfordulón már többen az egységes leányközépiskola kialakításában látták a középosztálybeli női

társadalom elegyességének megszüntetési lehetőségét. 
8 [KÁNYA] Emília, Gróf  Andrássy Gyuláné, Családi Kör, 1867. dec. 15. 1177–1179. 
9 [ÁGAI Adolf] B. J., Katinka grófnő, Borsszem Jankó, 1872,  febr. 4. 1–2.
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– felsorolják a reprezentálásra okot és jogot adó társadalmi kötelezettségeket, címeket,
majd egy-két pozitív személyes tulajdonság említését követte a társadalmi, társasági elvá-
rásoknak való megfelelést igazoló események enumerációja következik. 

A Családi Kör szerkesztő asszonya, Kánya Emília legelőször a grófi férj azon érde-
meit veszi számba, amelyekért mindenki szereti, de legalábbis becsüli. Majd – a mindent
átható asszonyi szeretet jellem- és nemzetnemesítő erejéről szóló okfejtés után – a gróf-
nénak tulajdonított erényekre tér rá. A jellemzés alapját újból a férj példája adja meg, il-
letve az az állítás, mely szerint a szeretett nő formálja meg a férfit: hogy a
szeretet/szerelem „ miként lobban fel és minő hazafiúi tetteket terem, arra a nőnek van
elvitázhatatlan befolyása és osztályrésze; ő hangolja a férfi szivét és (… ) hogy e rendkivüli
tehetségek (…) erősbültek, azt bizonynyal nejének is köszönheti a haza.”  Majd felemlíti
a gyermek Kendeffy Katinka hittantanárának tett, hazaszeretetét bizonyító cselekedetekre
vonatkozó ígéretét, amelyet azzal váltott valóra, hogy Andrássy Gyula felesége lett – a
férfi és a haza üdvére. Az már csak ráadás, hogy a grófné (emberszeretetének kétségbe-
vonhatatlan jeleként) nagyban segíti a nőnevelés ügyét. 

Az élclapbeli közlésben a felvezető demonstratív felsorolásban csak áttételesen je-
lenik meg a férj alakja, egyenesen a „közös külügyminiszterné” lép az olvasó elé. Az egy-
kori leányka nagyszerűségét itt mindenek előtt abból lehet kikövetkeztetni, hogy egy
nagyszerű ember választása esett rá. A másik eltérés az Andrássyné arcképét kísérő szöveg
stílusában figyelhető meg. A címoldalon elhelyezett, élethű, színes portrén a grófnő ol-
dalnézetből látható: a feltűzött frizurájú, csipkével díszített zöldruhás, elegáns hölgy arca
megfontoltságot, komolyságot tükröz, s e hatást tovább fokozza, hogy kezében nem vi-
rágot, legyezőt vagy más effélét, hanem könyvet tart. A belső oldalon közölt írásbeli
portré szerzője azonban csipkelődik, majdhogynem kokettál az olvasókkal. 

„…A külügyministernének hivatalból értenie kell egy kicsit az intriguehez, egy kicsit
a scenirozáshoz, sokat a kulisszák titkaihoz, nem kevesebbet a főszerepek viteléhez, is-
mernie kell a hatásos föllépés nyitját, s mint a bécsi expositió alelnökének neje, az expo-
sitiótól sem lehet idegen. Estélyeinek finom menuje tanuskodik finom nyelv-érzékéről,
vendégei szerte hirdetik, mily mestere ő a dialogusnak, s ha mindez nem volna elég, drámai
hivatottságának bizonyitékaul: elég az az egy, hogy az ő excja – Kendeffy Árpád cousineja. 

Külömben is nem is volna magyar asszony, ha beérné –  e g y  hivatallal. Pedig ő
magyar asszony a chignontul a csokros czipőig s bizonyitja Andrásy Gyula gróf  … hogy
épen Katinka grófnőt választotta nejének; mert a kik Katinka grófnőt közelebbről is-
merik, azt állitják, hogy – kissé chauvinista magyar, s igy a baloldalhoz hajlik; de most
csak nem hajolhat a baloldal felé, mikor jobbja felől férje van, s ezzel Andrásy gróf  ál-
nokúl megfosztotta az ellenzéket oly vezérférfiútól a ki annál veszedelmesebb lett volna,
mert asszony. …

Ne is vádolják a mi Kata grófnőnket azzal, hogy asszonypolitikus, mikor a való csak
annyi, hogy politikus asszony. Nem csekélység az, három-négy hét alatt élére kerülni
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azon bécsi hölgyaristokrátiának, a mely már is egy kis fintorral várta, hogy milyen árva
lesz societas körében »cette petite comtesse, la femme de son mari.«

Kata grófnő meg is mutatta, hogy ő »la femme de son mari,« s hogy van  ő oly kül-
ügyministerné, mint a milyen külügyminister Andrásy. Azt mondjátok: »nem mesterség,
mert szép?« – Annál nagyobb mesterség! …”10

Ágai a jótékonysági bazárok hírverésekor, a jótékonykodó hölgyek ajánlásakor is alkal-
mazott incselkedő stílusban mutatta be közönségének a monarchia külügyminiszterének
hitvesét. A „színház az egész világ” felütéssel még inkább ki akarta emelni a külügyminisz-
terné különleges helyzetét, akinek mint a társasági élet illusztris szereplőjének legalább úgy
kell ismernie a politikai szálakat háttérben mozgató birodalmi érdekcsoportokat, mint fér-
jének a nyílt színi politikai tárgyalásokhoz, manőverezéshez. Ágai azt állítja, hogy Andrássyné
ebbéli pozíciójának megfelelően tudja, hogyan kell az embereket észrevétlenül irányítani. S
a magyar nemzeti érzésű asszony vállalt elkötelezettségéhez méltóan olyan átgondolt taktikai
lépéseket tesz a szalonok világában, amelyekkel kivívja Bécs elismerését. Bebizonyította,
hogy nem egyszerűen feleség, hanem „a férj felesége”. Vagyis Ágai Kendeffy Katinkája
szépséges, okos honleány, férjének, Andrássy Gyulának, a kiváló politikusnak egyenrangú
társa. Kánya Emília ennél sokkal óvatosabban fogalmazott, s kitérő magyarázataiban hang-
súlyozta, hogy a nőnek otthonától távol kell tartania az ellenségeskedésekre alapuló politikát,
helyette a megértő, kölcsönös szeretet szívekig ható, gyógyító légkörén kell fáradoznia. Kánya
Emília a politikusfeleség hazafiságának mércéjét, az általa sugárzott (haza)szeretetnek a po-
litikus férjre és rajta keresztül az országra gyakorolt hatásában jelölte meg. 

Az életüket, de legalábbis energiáik nagy részét közvetlenül a közügyeknek áldozó
nők legkiválóbbjai férjüktől függetlenül, kizárólag saját teljesítményeik révén meghatá-
rozva szerepelnek a sajtóban. A jótékonykodó hölgyekkel szemben, akik akarva nem
akarva mégiscsak képviselik férjeiket is, a nőügy harcosai és munkásai nem a családjukat,
nem a férjeiket, hanem csak és kizárólag a nőket (a vélt vagy valós női érdekeket) képvi-
selik. Egy részük nem is férjezett, mondhatni veszta papnői vagy inkább misszionáriusi
elhivatottsággal szolgálja a nőoktatás, nőképzés vagy a nőipar előmozdításának ügyét.
Írásos portréikban a tisztelet mellett olykor a szeretet (szeretetteljes humor) és a női la-
pokban a szolidaritás hangjai is megszólal(hat)nak. Ez utóbbi „jellegzetes vonása a nők
által megalkotott női portrék egyik csoportjának, amelyet az azonosulás ereje hat át, s
így valamiféle női összetartozás érzését kelti fel.”11 A nőügyért munkálkodó kiváló nők
kiváló férfiak által megrajzolt irodalmi arcképeiben (bár kevés ilyen van)12 az elismerés a
teljes értékűen betöltött szerep mellett az emberi kiválóságnak is szól. 
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10 Uo. 2.
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Az élclapok nőképe

Az élclapszerkesztőségek férfimunkatársai a nemek szerepfelfogásában különösen egy-
oldalú, a hagyományos nemi szerepeket állandó értéknek tekintő nézetet vallottak. Némi
leegyszerűsítéssel elmondható, hogy voltaképpen nem vették komolyan a nők szerepki-
terjesztő törekvéseit. Egy 1885-ös élclapi értekezés a nőkről alkotott sztereotípiák felso-
rolása után a következőképpen összegezte mindezt: az „egyik azt mondja, hogy a nő egy
szükséges rossz; a másik meg azt mondja, hogy a nő egy szép hibája a természetnek; a harmadik
meg azt mondja, hogy nem egyéb, mint a komoly bölcsesség paródiája, minthogy Plátó szerint
a bölcsesség az ő lelkökkel nem fér össze; a negyedik meg rájuk fogja, hogy rózsaszinű dé-
monok; a kik után magunk megyünk a gyehenna tüzébe. … Erre meg mi férfiak azt mond-
juk, hogy szeretjük a nőket … s nélkölök nem érne nekünk ez a világ egy fabatkát sem.”13

A magyar társadalom általában jelentős késéssel követte a tőle nyugatabbra zajló
változásokat. Ám amikor Angliában, 1870-ben esélyesnek tűnt a nők politikai egyenjo-
gúságát jelentő törvény parlamenti elfogadása, nyomban megjelent a felvetődött idea
magyarországi paródiája.

„Reményelhető, hogy mi magyarok, kik annyira szeretünk az angol institútiókra hi-
vatkozni, csakhamar utánozzuk a szép példát, és ez esetben valamelyik jövő választáskor
elkészülve lehetünk efféle scénákra.

H a m v a s s y  T i h a m é r  és  T ó t h  M i h á l y  urak lépnek föl, mint követje-
löltek; a feminák összeülnek magányértekezletre, és a következő vita foly közöttük:

MARISKA k. a. Hölgyeim! A kit mi választunk, az mi képünket viseli; kell tehát,
hogy olyan képe legyen, mely a mienknek becsületére váljék. (Kivesz a zsebéből egy fo-
tográfiát.) Ime, nézzük meg Tóth Mihály arcát! görbe orr, sanda szem, ragyás árcz, kopasz
fej, csak nem blamírozzuk magunkat ezzel a reprezentatióval? Hamvassyt ajánlom.

NYELVES asszony. Ejnye, Mariska … a kisasszony szobalánya … nem egyszer
leste meg Hamvassy urat, mikor Mariska kisasszonynyal csókolódzott … Ni, ni, hát azért
ragyás Tóth Mihály arcza?

EKNÖKNŐ (csöngetve.) Kérem a hölgyeket, a parlamentáris korláton tul nem
menni.

SÁRI NÉNI. Tisztelem, becsülöm az elnöknőt, de én rajt nem hagyhatom ezt a
Mariskán, … jobb volna, ha Nyelves asszony a maga ajtaja előtt söprené a szemetet …
No én nem bánom, ha Nyelves uram behunyta a szemét, hanem hát akkor Nyelves asz-
szony se nyissa föl a száját!

TÖBB HANG. Tárgy mellett! Tárgy mellett!
SZENDE RÓZA. aggszüz. Csak nem adhatjuk magunkat olyan csapodár ember-

nek, mint Hamvassy? A ki ma az egyiknek, holnap a másiknak kurizál, az ma az egyik,
holnap a másik elv mellett küzd. … Éljen Tóth Mihály!
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13 PARAL Bertalan, A nők, Üstökös, 1885. nov. 22. 4–5.
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MARISKA k. a. Ki meri mondani az Tihaméromra … pardon: Hamvassy urra, hogy
csapodár és elvtelen?

SZENDE RÓZA. Kicsoda? hát én. A kisasszonyt ölelgeti és az én Juczi hugomnak
már azt ígéri három hónap óta, hogy elveszi.

MARISKA k. a. (felsikolt.) Jézus Mária szent József! (elsiet.) (Sári néni nekimegy
Szende Rózának, ez sivít és védi magát, Nyelves asszony üstökön ragadja Sári nénit, az
elnöknő csönget, s a hölgyek fölugornak, általános zűrzavar, pártszakadás, hajbakapás,
az elnöknő feloszlatja a gyülést, és az értekezlet nagy zaj közt sikertelenül végződik.)”14

A jelenet meglehetősen sarkított kép a korabeli – férfiközpontú – női problémáról
és a női intellektusról. A korszakban az élclapok általános nőképe szerint a gyengébbik
nemet a szerelmi ügyei, a férfiaknak való tetszeni vágyásuk, a hölgytársaikkal való riva-
lizálásuk, a szépségük és kiválónak vélt tulajdonságaik mind szélesebb körű elismertetése
kötötték le, s amelyekért akár késhegyre menő csatákra is képesek voltak. Megszólalása-
ikat a kidomborított félműveltségük tette komolytalanná. A valóságban azonban egyre
sokszínűbb, árnyaltabb női életpályák bontakoztak ki. Tény, hogy a társadalomban nagy
feltűnést keltett a női szereplők megjelenése. Térigényük a művelődés, a munka és a kö-
zélet különböző színterein a nemcsak férfiak számára, hanem a nők egy részének is jobb
esetben megengedhetőnek, rosszabb esetben elképzelhetetlennek tűnt. A korszak első
felére jellemző hely- és szerepcserés emancipációs ábrázolásokban a felmerülő helyzetek
irrealitása tükröződött – később felszínre került a férfi nélkül, annak helyébe lépő, könnyű
szerrel boldogulni vágyó nő.

Egy egyedülálló, társaságbeli nő (a társasági színtéren kívül) a hagyományos – az
élclapokban képviselt – értékrendhez szokott férfiakból gyámolító, védelmező gesztu-
sokat és tetteket váltott ki, másfelől pedig a hódítás lehetséges tárgyaként tűnt fel. Az új
női törekvéseket a férfi és nő közötti erotikus közeledés sajátos változataiként fogták fel.
A megengedéssel és megtagadással egyensúlyozó kacérkodás15 játékát a párválasztást el-
nyújtó, tovább csigázó, gazdagító elemnek tekintették. 
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14 Emancipáljuk a nőket! Bolond Miska, 1870. máj. 15. 78.
15 Simmel a női kacérság lényegét olyan „díjban” határozta meg, amely értékessé és vonzóvá teszi a férfi

győzelmét, s érzelmi tartalmában a szerelem egyszerre hordozza a birtoklást és a nem-birtoklást.  A
női lélek sajátja a tökéletes odaadás és megtagadás képességének végletes egysége. Mivel a férfi vágyá-
nak teljesülése a nőtől függ, elfogadja és belemegy a számára élvezetet okozó megengedő-eltaszító já-
tékba. A férfinak az erotikus töltetű eseménysort boldogságélmény lehetősége kínálja, mert a
beteljesülés örömérzése átterjed az azt megelőző valamennyi – akár csak jelzésszerű – mozzanatra. A
kacérság nemcsak eszköz vagy mód, hanem olyan végső állapot lehet, amelyben a férfi elengedheti
magát – hiszen a nő sem gondolja komolyan magát –, a könnyed bizonytalanságban nincs jelentősége
sem az igen-nek, sem a nem-nek. SIMMEL, Georg, A kacérság lélektana, vál., ford. BERÉNYI Gábor,
Bp., Atlantisz Medvetánc, 1990 (Veszedelmes Viszonyok), 11–24.
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Nőies nő, divatos nő

A kihívón viselkedő nők ruhaformája is jelentősen változott. A ruházat társadalmi ho-
vatartozásról, és a megjeleníteni kívánt belső tulajdonságokról, mentalitásról, szándé-
kokról, vágyakról kódoltan árulkodó reprezentációs homlokzategység. S a nők elsődleges
eszköze a figyelem, a vonzalom felkeltésében. Az élclapok is előszeretettel foglalkoztak
a női divat változásával. Az 1860-as évek végén levetették a széles abroncsszoknyát, az
1870-es években, a turnűr idején a szoknya kissé bővülő fazonja szűkült, a tomport göm-
bölyűre tömték, az uszály pedig lassan eltűnt. A főkötőket felváltotta a kalap. A hátul,
derék alatt kipárnázott turnűr megmozgatta a karikaturisták képzeletét. Egy 1885-ös ka-
rikatúra a turnűrben négyféle lehetőséget jelenített meg. 

„– Mióta kisült, hogy a hölgyek tiltott portékákat szoktak a turnür alatt csempészni, a
hatóságnak szabályozni kéne divatot olyképen, hogy a fináncz kibuktathassa a dugárúkat.

– Édes mama, tégy fel engem a nyergedbe!
– Ej, ej, édes feleség! Én már hetek óta kutatom, keresem a vadásztarisznyámat, már

megnyugszom benne, hogy ellopták s ime: te használod toilettnek!
– Az új divat leginkább tetszik a suszter inasoknak.”16

A turnűrt hamarosan kiszorította egy másik, szűkfazonú szoknya, amely deréktól
combközépig szorosan követte a női alakot, s fűzővel még hangsúlyosabbá tette a göm-
bölyded női idomokat. Egy már 1877-ben készült fürdői divatkarikatúrán a grafikus ki-
emelte mindazt, ami a férfiszem számára fontos: az arányos női testalkat megfelelő
domborulatait.17 Az élclapok mindent kitakaró, megmutató estélyi öltözetéhez kapcsolták
a nők (és a férfiak) erényességét. Sorra jelentek meg azok a karikatúrák, ahol a divat meg-
kísértésbe és bűnbe csábította az erkölcsöt.18 Az 1870-es évek végén terjedt el a nagy
széles karimájú kalap, amely befedte a turbékoló szerelmespárt és a titkolt szeretőt.19

Más női kalapok inkább bolondos képzettársításokra adtak lehetőséget.20 Az 1890-es
években a szoknya az aszfaltsöprő hosszúsága miatt vált érdekessé.21

Az élclapok szerint a férfiak legalább annyit foglalkoztak külsejükkel, öltözetükkel,
mint a nők.22 Az 1870-es évek amorózója a városban frakkosan csúsztatta oda levélkéjét
a báli dámának a hölgyet támogató konzolasztalkán, a falun pedig magyaros ruhában
fesztelen közvetlenséggel cirógatta a mezőn gereblyéző szép parasztlány arcát.23 A me-
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16 A turnür, Üstökös, 1885. szept. 1. 7.
17 Ostendéből, Borsszem Jankó, 1877. szept. 16. 7. 
18 L. A divat mint veszedelme az erénynek, Borsszem Jankó, 1875. jún. 13. 8., Bűnbánó divat, Borsszem Jankó,

1876. szept. 10. 7., Vezeklő divat, Borsszem Jankó, 1880. aug. 1. 6–7.
19 L. A növekedő kalap, Borsszem Jankó, 1880. okt. 17. 6–7., Divat, Borsszem Jankó, 1880. dec. 12. 7.
20 L. Divat, Bolond Istók, 1887. júl. 17. 5., 1889. szept. 1. 9.
21 L. SZENTGYÖRGYI [István], Úri módi utczaseprők, Bolond Istók, 1901. máj. 12. 6. 
22 L. Metamorphosisok, Borsszem Jankó, 1871. márc. 5. 648–649.
23 Metamorfozis, Borsszem Jankó, 1877. jún. 17. 6. 
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gyei hivatali posztok betöltőinél a ranglétra emelkedésével vált egyre díszesebbé, magya-
rosabbá a férfiviselet, az országgyűlési képviselők hol díszmagyarba, hol frakkos, vagy
felöltős „civil” ruhába bújtak. Az évtized vége felé a kabátokról, kalapokról szóló divat-
karikatúrák olyan fazonokat mutattak be, amelyeket nők és férfiak egyaránt viselhettek.24

Megjelentek az unisex ruhadarabok. Az élclapi ábrázolás szerint az asszony nyugodtan
magára vehette férjével közös utcai öltözetüket: az ágyban az újságot bújó ura fel sem
nézett, mikor elköszönt.

„– Pá muczikám! Egy óra mulva visszajövök; aztán te veheted magadra a kabátunkat
meg a kalapunkat. Addig te csak maradj az ágyban. Pá, muczikám!”25

A női ruhadarabok hóbortos túlkapásainak ábrázolásában több fantáziát láttak. A
kalap emlékeztethetett vödörre, kávédarálóra, tölcsérre, tálra, serpenyőre, különböző ma-
dárfélék kotlós párjára, fülesnyuszira, a nagy kitömött ruhaujjak angyalszárnyakká vál-
tozhattak, a feleség hosszú boájába az egész család belegabalyodhatott.26 A férfiak
esetében a megjelenés összképének karakterisztikus jegyeit mutatták be. Az 1880-as évek-
ben már sokat számított a stílus, azaz a vasalt, rendezett, árnyalatban harmonizáló, vagy
a lezser, slampos, szedett-vedett, gyűrött ruhadarabok variációja.27 Az egyszerűsödő fér-
firuházatból kiemelték az összhatás eleganciáját, a hajlított vagy szögletes markolatú sé-
tabotok, kalapok körvonalainak ritmikus ismétlődését, és a kockás, vagy csíkos szövetek
összeillését.28 A férficsoportokra jellemző uniformizálódó öltözet apró eltérései, kiegé-
szítői alapján behatárolható lett a foglalatosság, foglalkozás.29

A leányzókat karcsú alakkal, a nőies nőt gömbölyded formákkal hangsúlyozták, a
vénleányok ráncosra aszalódtak, az idős-, illetve özvegyasszonyok kiterebélyesedtek. A
fiatalemberek szintén vékonyak voltak, akik meglett korukra jókora pocakot eresztettek.
A kiegyezés korában a szivarozásnak nagy divatja volt a férfiak körében. A szivarozás
módja megkülönböztette a füstölgőket pártállásuk, nézeteik, kedvük szerint.30 S ahogy
a hetyke szivar lankadt, úgy konyult lefele a sétapálca is korosodó, gyengülő potenciálú
férfi kezében.31 A korszak elején egyértelműen kirajzolódott egy – Magyar Mihály képé-
ben megjelenő, Andrássy Gyula vonásait idéző – férfias férfiideál. Az élclapokban a mi-
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24 L Az uj divat, Borsszem Jankó, 1875. máj. 9. 10.
25 Divat. Egy isten, egy kalap, egy kabát, Borsszem Jankó, 1877. márc. 4. 7.
26 L. Divat, Borsszem Jankó, 1875. okt. 24. 10., Divatkép, Borsszem Jankó, 1875. dec. 5. 8., Divat, Bolond

Istók, 1891. nov. 8. 3., JENEY [Jenő], Divatmetamorfozis, Bolond Istók, 1913. nov. 9. 5.
27 Öltözködési árnyalatok, Üstökös, 1884. márc. 30. 7. 
28 L. A váczi utczáról, Üstökös, 1877. ápr. 15. 177., LAKOS [Alfréd], Gigerlik, Borsszem Jankó, 1893. okt. 8.

9., Gigerlik, Üstökös, 1891. dec. 20. 294–295.
29 F. K., Tavaszi divat, Kakas Márton, 1895. ápr. 25. 9.
30 Szivar tanulmányok, Borsszem Jankó, 1887. jún. 19. 7.
31 Szivartanulmányok, Borsszem Jankó, 1873. jan. 5. 8. 
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niszterelnök gyakran jelent meg lengén öltözött hölgyek társaságában.32 Sőt olyan vaskos
karikatúrákban is szerepelt, ahol a neki háttal mozsárban őrlő leányzó mellett közölte,
hogy a honvédeknek ágyút nem adhat, de mindenki használhatja a „privát” mozsarát.33

A férfiak szexuális képességeire történő szimbolikus utalás direktebb volt, mint a nőknél.
A hölgyeknél a kacér játékosság csalogató elemei kerültek kifejezésre. Vonzerejük teljes
tudatában tették közszemlére gömbölyded meztelen vállaikat, karjaikat, szép dekoltázsu-
kat és a szoknya alól kivillanó bokáikat. A férfi számára a vonzó, szép nő önmagában ki-
hívás, s megnyerése a legfőbb cél, illetve a nőnek sem lehet más óhaja, minthogy kellemei
sikeréül meghódítsák.

Szembetűnő a nőalakokat ábrázoló magyar karikatúrák erotikus töltete a hasonló
nyugat-európaiakhoz képest. Az angol Punchban 1896-ban mindössze egy rajz monda-
nivalójában bújt meg erotikus elem.34 A német lapok nőalakjai otthonosabban fordulnak
elő férfiközegben (kocsmában, vendéglőben, strázsafülkében, zenekarban), viselkedésük
fesztelenebb, erotikumuk szegényesebb.  

A kifejlett polgári társadalmak letisztult érték- és szabályrendje kevésbé ad alkalmat
a gúnyra.35 Magyarországon viszont a polgárosodó rétegek között még nagyon nagy volt
a különbség, s a nők fellépése jobban provokálta a hagyományos szerepfelfogású köz-
véleményt. A magyar élclapok nőkérdést úgy prezentálták, hogy a kor, az újdonság, a
divat csupán alkalom az incselkedésre. A jelenség kacérkodást kifejező ábrázolása végig
megmaradt, bár a megjelenítés erotikus ereje jelentősen csökkent, annak mértékében
mennyire váltak általánossá a magyar társadalomban megszilárduló szabályok.

A női és a férfi öltözet feltűnően árulkodó, megkülönböztető vonásai a korszak má-
sodik felére a ruházat uniformizálódásával elmosódtak, a korábbi divatkarikatúrák ki-
koptak. Az 1880-as évek közepéig a megjelenés külső reprezentációs jegyeinek látványos
díszessége volt a meghatározó, majd ezt követően a reprezentációs kategóriák apró elté-
résekre (pl. a gallér hajtókájára, a mandzsetta szélességére, a gombok sűrűségére) korlá-
tozódtak. A sematikusabb öltözetnek viszont az egyéniséget, a belső értékeket kellett
kifejezni. Kirajzolódott a polgári világban önállóan érvényesülő ember, az önmagából
építkező személyiség – akár férfi, akár nő volt.
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32 L. A miniszterelnök a hárembe kvártélyozva, Üstökös, 1869. dec. 18. 418., Alant, fent, Bolond Miska, 1871. nov.
26. 192. 

33 [Cím nélkül Andrássyról], Üstökös, 1871. márc. 4. 114. 
34 The element of  surprise, Punch, or the London Charivari, 1896. szept. 19. 143.
35 ELIAS, Norbert, A civilizáció folyamata: Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások, ford. BERÉNYI Gábor,

Bp., Gondolat, 1987 (Társadalomtudományi Könyvtár), 783.
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Régi és új női szerepkörök

Az élclapok a hagyományos női szerepkörök (feleség, anya, háziasszony) kapcsán a visz-
szásságok bemutatását tekintették feladatuknak, hanem, s elsősorban a családi életet is
átható anyagi érdekekre hívták fel a figyelmet. Ha nem is mindenestől válságban levő in-
tézményként mutatták be a házasságot, sokat foglalkoztak a házastársi együttélés kudar-
cait kifejező, illetve leplező (visszás) megoldásokkal. A férj és feleség kapcsolatát igen
gyakran hatalmi játszmák sorozataként mutatták be. Mégpedig a középosztálybeli fele-
ségek érzelmi és anyagi zsarolásaikkal tartották sakkban párjukat, az alsóbb néprétegek
asszonyai közvetlen fizikai erőszakot alkalmaztak házastársukon.36 Míg a női zsarnok-
ságról gyakran és változatos formában esett szó, addig a zsarnokoskodó férjek alig (szinte
soha) nem jelentek meg. Jóval kevesebb bírálat (és gúny) illette az anyákat, s ennek túl-
nyomó része is az anyósokra (vagy az anyósi szerepre készülő lányos mamákra) irányult.
Az anyós figurájában egyrészt a saját házasságának boldogtalanságát, kudarcát később a
gyermekei családi életében kompenzáló nő jelent meg, másrészt a házaspárok közti bűn-
bak szerepét töltötte be, hiszen neki köszönhetően elkerülhették a kettejük közti tulaj-
donképpeni problémákkal való szembesülésüket, s megmenekültek az igazság okozta
jelentős anyagi és egzisztenciális veszteségektől. Az anyósok mellett, akikre egyébként a
sajtó egészében csak igen csekély figyelem fordult, az élclapok csupán az „antianyákat”,
azaz az anyai kötelességeikről megfeledkező, illetve az önmegvalósítási törekvéseket az
anyai hivatás elé helyező nőket szerepeltették említésre méltó számban. (E csoportba a
családi élet köreiből kilépő nőket sorolták, a kávéházakat gyermekeikkel együtt megszálló
nőket éppúgy, mint az értelmiségi pályára lépő vagy közéleti/egyleti szerepet vállaló,
netán politizáló családanyákat.)

A tradicionális női szerepekből a háziasszonyi, a gazdasszonyi feladatok kevésbé ér-
dekelték az élclapokat, viszont annál nagyobb teret engedtek a lenézett háztartási mun-
kában alkalmazott cselédeknek. A cselédkérdés ebben a fórumban kifejezetten
középosztályi kérdésként tűnt fel. Jogosnak érzékeltették a cselédeket lekezelő bánás-
módot azzal, hogy a háztartási cselédeket általában ostobáknak, tanulatlannak ábrázolták.
Olyanoknak, akiknek sokszor arra sincs rálátásuk, hogy mivel és miben bántják meg őket.
A cselédek és asszonyaik viszonyát éppúgy kétszemélyes játszmákként, sőt folytonos
harcként jelenítették meg, mint a házastársakét.37 E küzdelmekben nemegyszer a cselédek
győzedelmeskedtek, hiszen család testi kényelmének biztosítása az ő kezükben volt, s az
őket ért sérelmek kisszerű megtorlásával éppen ezért sok kényelmetlenséget okozhattak,
másfelől pedig akár úrnőik szerelmi vetélytársként is feltűnhettek/felléphettek. 

Az élclapok a munkavállaló, középosztálybeli nőket, mint a boldogtalan, férj/férfi
nélküli nők párkereséses pótcselekvésének láttatták, vagy azt hangsúlyozták, hogy a nők
„női praktikákkal”, ügyeskedésekkel váltják ki a komoly, érdemi munkát.
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36 L. Metamorfózisok, Üstökös, 1903. márc. 22. 183.
37 L. SARLAY, Jucika pechje, Kakas Márton, 1898. ápr. 3. 11.
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Az élclapok hagyományos szerepfelfogásához egyáltalán nem illett a dolgozó értel-
miségi nő képzete, s ennek megfelelően számos alkalommal a család és a munka össze-
egyeztethetetlensége mellett tették le voksukat.38 Csupán egyetlen pálya kapcsán
mellőzték erre vonatkozó kifogásaikat: a színésznők munkáját nemcsak elfogadták,
hanem méltányolták is. Ahogy a többi lap, az élclapok is magasztalták a legkiemelkedőb-
bet: a primadonnákat és a vezető drámai színésznőket. A színésznői hivatás e sikeres
képviselőit azért is becsülték, mert bennük a hagyományos női szerepkörön belül meg-
kívánt nőiesség, szépség, kulturáltság programadóit láttatták. Azzal pedig, hogy szemé-
lyükben az önálló, önmagáért eredményesen harcolni tudó (színész)nő képét is
felvillantották, voltaképpen elismerték, hogy akadnak helyzetek, amelyekben a nők mun-
kahelyi érdekérvényesítése nemcsak megengedett, de teljesen természetes is. Az önállóság
a kisebb, kevésbé sikeres színésznők esetében legtöbbször csak látszat volt, amely mögött
sokszor a prostituáltakéhoz hasonló kiszolgáltatottság rejtőzött. Az ő világukra a diskur-
zus nem tért ki (csupán a pletykalapokban irányult rájuk néha figyelem), az élclapok
azonban rendre a bepillantottak a színfalak mögé, s közszemlére tették a tipikus csapda-
helyzeteket (egyszersmind a kitartottság különféle stációit).39

A nőkérdés egészét tekintve e korszakban a leányok középfokú oktatását, később
pedig egyetemi képzését kísérte a legélénkebb sajtópolémia és élclapi visszhang. Az élc-
lapok azonban általában csak azt a közvéleményt erőteljesen átható (és műveltebb kö-
zéposztály körében már meglehetősen ósdi) álláspontot jelenítették meg, amely nemcsak
a lányok taníttatásának szükségességét, hanem a tanulás iránti fogékonyságukat is meg-
kérdőjelezte. Kétségtelen, hogy a tanulás, a műveltség az új női szerepek kialakítását, el-
fogadtatását jelentősen előrelendítette. Ezzel a férfiaknak az utolsó olyan privilegizált
pozíciója is megszűnt a magánéletben és a nyilvánosságban egyaránt, amellyel addig a
nők fölébe kerekedhettek: most már nemcsak a férfi családfő lehetett a fontos kérdések
eldöntéséhez szükséges tudás birtokosa, hanem a feleség is, ráadásul előfordulhatott,
hogy a férjnek a munkahelyi versengésben a kollégák mellett a kolléganőkkel is meg kel-
lett küzdenie. Az egyetemi diploma iránti női és bizonyos mértékű társadalmi igényeket
talán éppen ezért fogadta meglehetősen széleskörű és heves tiltakozás.40 Az élclapok vi-
szont egészen mást domborítottak ki. Minthogy a nő (leány) érettségének megfelelő ta-
nújelét a házasságban (és gyermekszülésben) látták, a tanulást többnyire a leányok
felesleges és hasztalan házasság előtti kitérőjeként, a nőknek az egyetemi diákságban való
megjelenését pedig mindkét nem szempontjából előnyös és kényelmes ismerkedési le-
hetőségek intézményesítéseként mutatták be.41 Ezzel együtt felerősítették azokat a köz-
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38 L. CSERÉPY Á[rpád], Legkiterjesztettebb női munkakör: (A felső leányiskolából), Bolond Istók, 1895. márc. 24. 8.
39 L. HOMICSKÓ [Atanáz], A kulisszák mögül, Üstökös, 1888. nov. 25. 237.
40 Bár az erről folyó sajtódiskurzusban támogató és ellenző vélemények egyaránt helyet kaptak, olykor minden

más érvénél erőteljesebbnek hatottak (a diplomás férfiak által megfogalmazott) kenyérféltési aggodalmak.
41 L. HOMICSKÓ [Atanáz], Nők az egyetemen, Bolond Istók, 1895. dec. 1. 8., FARAGÓ [József], Nők az

egyetemen, Borsszem Jankó, 1895. jún. 9. 8–9. 
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keletű véleményeket, miszerint az elhúzódó tanulmányok felemésztik a leányok fiatalsá-
gát, életkedvét, rontják életesélyeiket, illetve, hogy az egyetemre majdan beszabaduló höl-
gyek előtt addig nem létező lehetőségek nyílnak meg a flörtölés, sőt a szerelem (s
hozzákapcsolódóan a házasság) terén. Az élclapok a maguk sajátos eszközeivel igen erő-
teljesen képviselték az idősebb legtöbbször női generációknak a fiatalabbak életmód- és
értékváltásával kapcsolatos értetlenségét, aggodalmait, s olykor még szánakozását is. S
különösen sokat foglalkoztak azzal a zavarral, amely az új helyzetekben való megfelelő
viselkedéssel kapcsolatban mutatkozott, mindenekelőtt azzal a bizonytalansággal, hogy
hogyan viselkedjenek például (férfiak és nők) a korábban tiltott s most az orvosi képzés
során szükségszerűen előálló helyzetekben.42

Bár e korszakban a nők teljes jogegyenlőségének megvalósulására nem került sor,
fontos részeredmények születtek. Az egyetlen ilyen 1872-es törvényjavaslat az azt be-
nyújtó parlamenti képviselő csúfos politikai bukását eredményezte.43 E bukásban igen
nagy szerepet játszottak az élclapok, amelyek előszeretettel és minden méltányosságot
mellőzve tették nevetségessé az emancipáció ügyét. A ’90-es évtizedtől kezdve azonban
az élclapokban is megkezdődik az új női szerepigények értelmezésének tisztázódása, s
kérdés differenciáltabb (bár továbbra sem elfogadó) megközelítése. Míg a korszak első
felében jellemzően a két nem teljes hely- és szerepcserés ábrázolásával reflektáltak az
emancipációs törekvésekre, addig a korszak második felében már olyan valós problémák
kerültek az élclapi publikációk előtérbe, mint hogy az értelmiségi pályákra lépett (vagy
lépni kívánó) hölgyek képessége, tudása, kitartása nem felétlenül elegendő új hivatásuk
méltó betöltéséhez, illetve hogy ezekhez az új női szerepalakításokhoz  a férfiak (általá-
ban) nem tudnak megfelelő partneri támogatást nyújtani. Az 1890-es évek végétől pedig
már olyan ábrázolások is megjelennek, amelyek az egyenjogúságot (vagy az emancipációt)
a házasságon, párkapcsolaton belüli problémaként mutatják meg: az élclapi férjek meg-
lepetten tapasztalják, hogy „úrnőjük és parancsolónőjük” akarata érvényesítéséhez ezen-
túl jogi érvelést is igénybe vesz.44 Mindez arra utal, hogy a hagyományos férfi-nő szerepek
eróziója a házasságban is megindult.

A nők közéleti tevékenységének eleinte egyetlen fajtáját fogadta ellenérzés nélkül,
sőt tetszéssel a közvélemény.  Az élclapok ekkor (az 1860-as, ’70-es években) úgy tekin-
tettek az előkelő hölgyek egyleti jótékonykodására, mint a nemzet egészére ható, a tár-
sadalom bajait orvosló, tiszteletreméltó, lényegét tekintve hagyományos női
tevékenységre. A segélyakciókat lebonyolító hölgyek presztízse nagyban emelte a jóté-
konysági céllal áruba bocsátott tárgyak értékét, s a különféle gyűjtések bevételének össze-
gét. Az ár-érték aránytalanságot a női vonzerő és kedvesség egyenlítette ki. A karitatív
ügyek mellé a férfiak is felsorakoztak, s jelentősen hozzájárultak az események eredmé-
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42 L. Női doktorok, Borsszem Jankó, 1882. nov. 19. 7.
43 Nő emancipátio, Férfi emancipátio, Üstökös, 1873. aug. 16. 390–391. (A kétoldalas karikatúrán Majoros István

képviselő női ruhában főz.)
44 L. FARAGÓ [József], Női emanczipáczió, Borsszem Jankó, 1897. aug. 22. 5. 
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nyességéhez. A dualizmus második felére a nőegyletek élclapi támogatottsága megkopott.
A sajtóban többen és többször is felhívták a figyelmet a jótékonykodó egyleti munka
során mellőzendő hívságos külsőségekre, amelyek alapjaiban mondtak ellent a karitász
szellemének. A 20. század elején a jótékonykodó gazdag asszonyok ugyanúgy – a hagyo-
mányos női szerepük megerősítéseként – álltak feladatukhoz, mint az 1860–1870-es
években, csak talán szervezettebben és többen vettek benne részt. Az élclapok ekkor
már alig érdemesítették figyelemre a karitatív megmozdulásokat, s ha mégis, akkor a ro-
konszenv és a támogatás minden jele nélkül. Pedig a hagyományos jótékonykodást si-
kerrel gyakorló egyesületek a nőemancipáció kérdéseit illetően több vonatkozásban is
konzervatív (tehát az élclapokéval megegyező) álláspontot foglaltak el: a leányok diplo-
más – netán tudományos –, önálló pályáját például feleslegesnek, sőt haszontalannak
tartották. 

Karitativitás, társadalomjobbító szándék hatotta át a 20. századra kibontakozó fe-
minista mozgalmat. Az élclapi feminista nő messze volt attól a nőképtől, amely a femi-
nista, nőszövetségi lapokban tükröződött, illetve attól a szociális nőképtől, amelynek
realizálására a nőmozgalom képviselői törekedtek. A konzervatív férfivilág, a közvéle-
mény, s ebből fakadóan az élclapok is értetetlenül álltak a sok szállal a külföldhöz kötődő,
eredményes nőszervezetek munkássága előtt. Legjobb esetben is tisztelettel vegyes ide-
genkedéssel szemlélték a tőlük függetlenedő, nélkülük is boldogulni akaró és tudó nőket.
Részvétlen és kissé sértett kívülállóként figyelték a nők társadalomjobbító akcióit, s árgus
szemmel lesték, mikor lepleződnek le, mikor szólják el magukat, hogy minden vágyuk a
férjhezmenetel, s a család. A magukra hagyatkozó, s nélkülük is létező nő egyre ellen-
szenvesebb, gyanúsabb, lett, egyre érzéketlenebbnek, gátlástalanabbnak tűnt. Jobb eset-
ben leszólták őket, rosszabb esetben egyáltalán nem vettek róluk tudomást. 

Bár a nők tágítani, sőt olykor teljesen átformálni kívánták szerepkörüket, semmi
jel nem utalt arra, hogy a férfiak viselkedésmódjában, mentalitásában lényegesebb vál-
tozások mennének végbe. A felmerülő új szerepigényeket csakis a két nem közti, addig
ismert viszonyrendszerben értelmezték. Értetlenül, sőt ellenszenvvel fogadták, hogy a
társaságukban fellépő hölgyek munkát, oktatást, értelmiségi hivatást, és választójogot
szeretnének. Mindez úgy tűnt föl, és sokan úgy is értelmezték, mintha a nők egész egy-
szerűen rivalizálni akarnának a férfiakkal, vagyis egyértelműen kivonnák magukat a két
nem viszonyát, kapcsolatait szabályozó hagyományos normák meghatározottságai alól.
Akadtak olyanok, méghozzá szép számmal (az élclapok szerzői között is), akik az így
keletkezett feszültséget, sőt frusztrációt úgy oldották fel, hogy az új női törekvéseket a
férfi és nő közötti erotikus közeledés sajátos változataiként fogták fel. Az új női sze-
repigényeket így nemegyszer kapcsolatteremtési ürügyként vagy szokványos kacérko-
dásként mutatták be.

Az élclapok a hagyományos férfi-nő viszony szerepeinek megfelelően értelmezték
a nők új szerepigényeit. A szerepcserés tükröztetésben (l. férfi női ruhában, nők férfiru-
hában) mindkét nem nevetségessé vált, érzékeltetve, hogy a helyzet mindkettejükhöz
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méltatlan. A későbbi megközelítésekben a hagyományos női sztereotípiák elégtelennek
bizonyultak a kért szerepeknek való megfeleléshez. A karikatúrákban, paródiákban a fér-
fiakkal azonos szituációban megjelenő hölgyek fellépése határozott volt. Ábrázolásukban
a komikum abból fakadt, ahogy kiderült, hogy a nők magabiztossága milyen gyenge lá-
bakon állt: a múló külsőségekre (divatos ruhákra, kiegészítőkre, frizurára), szépségükre,
fiatalságukra támaszkodtak.45 Az általuk képviselt mondanivaló megalapozottsága sem
terjedt tovább a háztartás és csábítás tudományánál. Hiányzott belőlük a műveltség, a
tanultság, amellyel, ha még rendelkeztek is, tévesztettek.46 A leányzónak azonban az is-
kolapadban sem a lecke járt a fejében.47 A szertelen és – az élclapolvasó, s a férfi számára
– követhetetlen női észjárás középpontjában a férjhez menetel, a jó parti és a könnyed,
gondtalan élet megszerzése állt.

Mégis azonban egyre tisztázatlanabbá vált, hogy a férfi hogyan viselkedjen férfiként
a munka (sőt a közélet) terén férfi módjára boldoguló, önálló, netán férjezett nővel, s
kapcsolatuk mikor váljon, vagy válhat-e egyáltalán intimmé. (Ugyanez fordítva is gondot
okozott.) Azonban, a hagyományos sztereotípiákhoz igazodva, a nyilvánosságban fellépő
nő még mindig – akadékoskodó – kihívásként értelmeződött. A provokáció ereje a kor-
szak elején volt a legerősebb, és ezzel együtt ekkor volt a legnyíltabb az élclapi ábrázolások
erotikus töltete. Később, az emancipáció folyamatának előbbre haladtával, s az önálló,
sőt több tekintetben férfiasan önálló nők színrelépésével az élclapok jogkövetelő vagy
feminista hölgyei sokat veszítettek erotikus vonzerejükből. 
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45 L. Nők az alkotmányban, Borsszem Jankó, 1880. okt. 24. 1–3. 
46 „Kineveztek demonstratix-szá! (Helyesen írom, nehogy Wlassics Gyulus azt mondhassa, hogy nem érde-

meltem meg az érettségi bizonyitványt!)” JENEY [Jenő], Sublimáthy Hyménea orvosnövendék-kisasszony,
önkéntes mentő, belgyógyászati észlelő és ösztöndijas demonstrátor tudományos eszmefuttatásai bonczolás közben, Bo-
lond Istók, 1898. nov. 13. 9., vagy l. JANKÓ [János], Majoros századából, Bolond Miska, 1874. júl. 19.
143. 

47 L. Apropó leányginázium! Üstökös, 1892. szept. 4. 117.
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Metamorfózisok, Üstökös, 1903. márc. 22. 183.

252

FABÓ EDIT

EKévkprintplusz  2011.04.07.  18:00  Page 252



CSERÉPY Á[rpád], Legkiterjesztettebb női munkakör: (A felső leányiskolából), Bolond Istók, 1895. márc. 24. 8.
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SARLAY, Jucika pechje, Kakas Márton, 1898. ápr. 3. 11.
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Nő emancipátio, Üstökös, 1873. aug. 16. 390.
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Férfi emancipátio, Üstökös, 1873. aug. 16. 391.
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HOMICSKÓ [Atanáz], A kulisszák mögül, Üstökös, 1888. nov. 25. 237.
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HOMICSKÓ [Atanáz], Nők az egyetemen, Bolond Istók, 1895. dec. 1. 8.
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FARAGÓ [József], Nők az egyetemen, Borsszem Jankó, 1895. jún. 9. 8–9. 
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Metamorfozis, Borsszem Jankó, 1877. jún. 17. 6.
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JANKÓ [János], Majoros századából, Bolond Miska, 1874. júl. 19. 143.
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FARAGÓ [József], Női emanczipáczió, Borsszem Jankó, 1897. aug. 22. 5.
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Gender Issues: Violations of  Traditional Stereotypes
Summary

In the second half  of  the 19th century the industrial-economic development’s liberal
thought started fundamental changes. In Hungary questions of  public interests were se-
veral topics of  women’s issues as for example traditional women’s roles (wife, mother,
housekeeper) women’s work, women’s learning opportunities, efforts to attain women’s
equality, women’s associations and women’s movements. Although women wanted to
expand and sometimes even completely transform their roles, there were no signs that
pointed to any substantial changes in men’s behaviour and mentality. The demand for
new roles was solely interpreted in the context of  the familiar relationship between the
two sexes. Men were baffled by, and sometimes were even repulsed by women in their
environment who wanted work, education, a white-collar job or suffrage. This was simply
perceived, and even interpreted by many as women’s desire to engage in rivalry with
men, i.e. that women clearly wanted to extricate themselves from the definiteness of  the
traditional norms that used to govern male-female relations. There were a number of
people (even among the authors of  satirical magazines) who resolved the resulting ten-
sion by interpreting women’s newly formulated ambitions as unique variants of  erotic
advances between men and women. Women’s demand for new roles was often presented
as an excuse for getting acquainted with men, or simply referred to it as ordinary co-
quetry. Later when the process of  emancipation further developed, and was more inde-
pendent, and in many respects more masculine women took to the frontlines of  the
process, the feminist women portrayed by satirical magazines, adamantly fighting for
their rights, considerably lost from their erotic appeal. 
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