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Disszertációm eredeti célkitűzése szerint az 1867 és 1918 között a magyar élclapi 

sajtóban jelenlevő társadalmi sztereotípiák kiterjedt (a polgárosodás folyamatával 

egybekapcsolódó) csoportját kívánta rekonstruálni és elemezni.  Abból igyekeztem 

kiindulni, hogy a dualizmus kori magyar élclapok karikatúrái és paródiái az egyes 

csoportokról  és  rétegekről  kialakult  (illetve  alakulófélben  levő)  sztereotípiák 

(sajátos)  mentális  reprezentációit  jelenítik  meg,  eközben azonban arról  is  képet 

adnak, hogy voltaképpen milyen jellemzőkkel is bírtak és hogyan is viselkedtek. 

Azzal kellett azonban szembesülnöm, hogy a kiegyezés utáni félévszázad 

sajtótermésének csupán 1-3 %-át  kitevő  élclapok is  kezelhetetlen  forrástömeget 

jelentenek.1 S ez így volt még akkor is, amikor már csupán a korszakon átívelő, 

hosszabb élettartamú élclapokra összpontosítottam figyelmemet,2 hiszen egy-egy 

oldalon rendszerint  több (akár  négy-öt)  karikatúrát,  illetve  szatirikus  karcolatot, 

humoreszket  vagy  paródiát  is  közöltek,  ezért  egy-egy  szám  feldolgozása  is 

rendkívül sok időt emésztett fel. Az első áttekintés-válogatás során mintegy 4500 

képet és szöveget rögzítettem (digitális felvételen), amelyeknek első rendszerezése 

is  komoly  nehézségekkel  járt,  hiszen  minden  egyes  darab  egyszerre  többféle 

elemző szempontot is felkínált.  Eleinte azzal próbálkoztam, hogy a Pesti Napló és 

a  Fővárosi Lapok  korabeli  közleményeire  támaszkodva megkíséreljem az egyes 

karikatúrák, paródiák (lehető legtágabb értelemben vett) politikatörténeti hátterét, 

illetve társadalom- és kultúrtörténeti vonatkozásait feltárni. Igen hamar fel kellett 

azonban ismernem, hogy az élclapi közlések alapjául szolgáló konkrét események, 

személyi hírek hatalmas tömegét lehetetlen maradéktalanul visszakeresni. S hogy 

egy-egy  élclapi  közlés  hátterének  rekonstruálása  olykor  akár  hetek  munkájába 

kerülhet.  Még reménytelenebbnek  tetszett  utalásaik  (a  képi  megjelenítés  egyes, 

valóságból  átemelt  elemeinek és a parodizált  /azaz eredeti/  szövegeknek, rejtett 

idézeteknek) felismerése és megfejtése. Mindez még nyilvánvalóbbá tette, hogy az 

élclapok  létének  (egyik)  legfőbb  alapja  a  teljes  jelenidejűség,  vagyis  az  az 

ismeretközösség, amely az élclap előállítói és kurrens közönsége között fennáll, s 

1 Pedig  az  anyaggyűjtés  során  eltekintettem  az  egyházi  kötődésű  élclapoktól.  A  bennük 
meghatározóbb az állam és egyházi  viszony, illetve a vallásos világnézet már különálló kutatási 
területet képez. – Az ELTE Egyetemi Könyvtár nem gyűjtötte ezeket az élclapokat, csak az OSZK 
állományában maradtak fenn évfolyamaik.
2 Üstökös (1858-1905),  Borsszem Jankó (1869-1905),  Bolond Istók (1878-1915),  Kakas Márton 
(1894-1905),  Bolond  Miska (1860-1875),  Ludas  Matyi (1871-1872),  Charivari (1875),  Uram 
Bátyám (1887), Dongó Naptára (1864), Pecsovics Naptára (1868).
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amelyet  egy  később  kor  olvasója  (még  ha  rendelkezik  is  bizonyos  fokú 

korszakismerettel) nyilvánvalóan nem birtokolhat.    

A megvalósíthatóságot tekintve az egyetlen reális lehetőségnek a vizsgálni 

és feldolgozni kívánt téma szűkítése kínálkozott. Minthogy a forrásfeltársaim során 

összegyűlt anyagban első áttekintésre is feltűnően sok volt a nő-férfi viszonnyal, a 

két  nem  egymásról  alkotott  képével,  illetve  a  bontakozó  nőmozgalmakkal 

kapcsolatos karikatúra, illetve különféle élclapi műfajú kispróza, úgy döntöttem, e 

témaköröket  állítom  disszertációm  középpontjába.  Úgy  tetszett,  hogy  az  e 

szempont  szerint  megszűrt  forrásanyag  a  társadalmat  ekkortájt  erőteljesen 

foglalkoztató  nemi  szereposztás  markáns  tendenciáit  tárja  fel.  A döntés  mellett 

szólt, hogy az utóbbi időkben jelentős nőtörténeti forrásrendszerezések folytak, s 

amelyek  eredményei  biztos  tájékozódási  pontot  képeztek.3 Mindezzel  együtt  a 

nőkérdés  középpontba  állítása  elégségesnek  látszott  ahhoz,  hogy  –  bizonyos 

vonatkozásokban – a szélesebb perspektívájú társadalmi folyamatokat is tükrözze.

Minthogy  az  élclapi  sajtó  mindig  az  aktualitásra  reagál,  a  nőkérdést  is 

ebben a reflektáló viszonyban próbáltam megragadni.  A körülötte  kibontakozott 

korabeli  diskurzust  pedig  a  különböző  sajtófórumokban  megjelent  vélemények 

összevetésével  igyekeztem értelmezni.  Feltételezésem szerint  a  hozzászólásokat 

meghatározó  (mentális)  csoportelköteleződések  és   személyes  attitűdök 

együtteséből rajzolódik ki az elképzelt megoldások támogatottsága. Úgy találtam, 

hogy  az  élclapok  meglehetősen  híven  megjelenítik  a  korábbiakhoz  képest 

erőteljesen  változó  női  szerepfelfogások  és  -alakítások  társadalmi 

elfogadottságának mértékét. S mint ilyenek meglehetősen egyoldalú, a megszokott 

nemi  szerepkörökhöz és  szerepekhez  ragaszkodó álláspontot  tükröznek.  Ezek a 

bevett  nemi  szereposztást  többé-kevésbé  mereven  támogató  álláspontok  jól 

példázzák,  hogy  a  jogegyenlőség  eszméjét  hordozó  polgárosodás  menetében 

előkerülő  nőemancipációs  törekvések  –  nem  is  olyan  régen  –  milyen  erős 

ellenállásba  ütköztek  férfiaknál  és  nőknél  egyaránt.  Mindemellett  az  élclapi 

publikációk  éles  fényt  vetnek   arra  a  körülményre  is,  hogy miközben  új  és  új 

társadalmi  feladatok,  szerepek  nyíltak  meg  a  nők  előtt  (s  ezáltal  is  jelentősen 

változott önképük és önértéktudatuk is), a férfiszerepek átalakításának, a változó 

3 A nőkérdéssel kapcsolatos sajtópolémiák tekintetében nagy segítséget nyújtott „A nő és hivatása” 
című  szemelvénygyűjtemény  1.  és  2.  kötete,  illetve  a  Dr.  Fábri  Annával  való  folyamatos 
konzultációk.
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körülményekhez való igazításának lehetősége fel sem vetődött (illetve teljesen el 

lett vetve).

A  források  társadalomtörténeti,  mentalitástörténeti  értelmezéséhez,  a 

szerepkérő, -osztó, -vállaló és -elfogadó motívumok feltárásához, az összefüggések 

kibontásához,  tárgyalásához  20.  századi  társadalomteoretikusok  munkáit, 

mindenekelőtt Georg Simmel, Norbert Elias, Jürgen Habermas és Pierre Bourdieu 

műveit hívtam segítségül.

A karikatúra, a paródia sajtóviszonyainak vázlatos bemutatása után rátérek 

arra, hogy az európai kultúrtörténetben miként jelentkezett a kritikai vélemény e 

sajátos  megnyilatkozása,  kik  fogalmazták  meg,  a  közvéleményt  mekkora 

mértékben érték el, milyen viszonyban álltak a hatalommal, s kapcsolatuk hogyan 

befolyásolta a sajtó világát – különös tekintettel a dualista Magyarország sajtójára 

és  élclapalapítására.  A  továbbiakban,  a  korszakban  a  nőkről  és  női  jogok 

kiterjesztéséről, illetve a női szerepekről folyó diskurzusra támaszkodva tárom fel a 

kérdéskörökhöz kapcsolódó sajtópublikációkat.  A korabeli  napilapok,  kulturális, 

közéleti,  családi  lapok  és  az  élclapok  párhuzamos  elemzése  nélkül  a  hajdani 

élclapok  egyszeri  interpretálásai  megfejthetetlenek,  másrészt  pedig  rávilágít  az 

élclapok értelmezési alapjaira, technikáira, munkamódszereire.

2. Karikatúra, paródia, élclap – áttekintés 
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2.1 Karikatúra, paródia

A karikatúra és a paródia hosszú története során igen gyakran a kor emberében 

lakozó  félelmet,  kétkedést  jelenítette  meg.4 Az  európai  művészetekben 

(irodalomban, festészetben és szobrászatban egyaránt) mindkettő a végzet, a sors 

illetve a hatalom, az elkerülhetetlen elleni lázadás, szembeszegülés kifejezésének 

eszközeként  tűnt  fel  a  kezdetektől  fogva.  A  gúnyolódás,  a  csúfolódás,  a 

kárörvendés  mint  frusztrációt  kerülő,  tompító,  illetve  vele  szembeszegülő  (és 

szokásosnak  mondható)   cselekedet  virtuális  (és időleges)  hatalmat  teremtett  a 

valóságos (konkrét vagy szimbolikus) fensőbbségek felett.   

 A  karikatúra5 elsődlegesen  képzőművészeti  ábrázolásmód  (majd  műfaj), 

amely  a  társadalmi  jelenségek,  folyamatok,  s  a  bennük  érvényesülő 

személyiségjegyek,  viselkedések  belső  ellentmondásait  eltúlozva,  felnagyítva 

mutatja be. Egyszerűsítő megfeleltetései olyasfajta kategóriapárokra épülnek, mint 

régi és új, szép és rút, álom és valóság, cél és eszköz, tartalom és forma, szándék és 

tett, terv és eredmény, az igazság és hazugság. A megjelenítés az egyenértékűség 

vagy a  hasonlóság,  illetve  az  ellentétesség,  továbbá szokatlannak  tetsző  az  ok-

okozati  összefüggések  érzékeltetésével  az  esztétikum  elfogadott  kritériumait 

mellőző,  meglepetést,  megdöbbenést  keltő  arányeltolásokon  alapul,  amelyek 

egyszerre  hatnak  az  érzelemre  és  az  értelemre.  Ez  utóbbi  (azaz  a  torzítás)  a 

befogadóból egyfajta távolságtartó attitűdöt hív elő, amely lehetővé teszi, hogy az 

esetleges érintettsége mellett is, kívülállóként szemlélhesse az ábrázoltakat, illetve 

átértékelhesse  a  megjelenítetthez  fűződő  addigi  ismereteit.  A  meglevő 

tapasztalatok átrendezésének (de nem érvénytelenítésének) sikeres aktusa általában 

4 A fejezet a következő művek összefoglalásai alapján készült: ANTAL Frigyes, Stílus – kortörténet, 
ford.  KOÓS Anna,  utószó  ZÁDOR Anna,  [Bp.],  Corvina,  1979 (Művészet  és  Elmélet),  191-206., 
HANKISS Elemér, Megismerés és értékelés, A komikus határhelyzet, Donald kacsa és a szemiotika = 
Érték és  társadalom:  Tanulmányok  az  értékszociológia  köréből,  Bp.,  Magvető,  1977 (Elvek  és 
Utak),  7-78.,  SZERDAHELYI István,  Műfajelmélet  mindenkinek,  Bp.,  Akadémiai,  1997,  219-227., 
Humorlexikon,  szerk.  KAPOSY Miklós,  Bp.,  Tarsoly,  2001,  423-424.,  430., Lexikon  der  Kunst:  
Architektur, bildende Kunst, angewandte Kunst, Industrieformgestaltung, Kunsttheorie, Hrsg. von 
Ludger ALSCHER, 2, Leipzig,  Seemann, 1976, 543-546.,  Művészeti lexikon: Építészet, szobrászat,  
festészet, iparművészet, szerk. ÉBER László, társszerk., GOMBOSI György, 2. átd. kiad., 1, Bp., Győző 
Andor, 1935, 527-529., Művészeti lexikon, szerk. ZÁDOR Anna, GENTHON István, 2, Bp., Akadémiai, 
1966, 566-567,  Világirodalmi Lexikon, főszerk. KIRÁLY István, 1-19, Bp., Akadémiai, 1970-1996, 
Wörterbuch der Kunst, in Verbindung mit Robert HEIDENREICH und Wilhem von JENNY, verfasst von 
Johannes JAHN, Stuttgart, Kröner, 1957 (Kröners Taschenausgabe, 165), 340-341. 
5 A „karikatúra” kifejezés az olasz „caricare”, azaz „túlozni, túlhalmozni, felnagyítani, túlterhelni” 
szóból ered.
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jóleső  önfelmentéssel,  önfeloldozással  járhat  együtt,  s  ez  megsokszorozza  a 

komikum, a humor erejét. Elmondható tehát, hogy az átértékelő, kritikai nézőpont 

nemcsak  a  karikaturistának,  hanem a  közönségnek  is  sajátja:  vagy eleve  is  az 

(ilyenkor a ráismerés vagy egyetértés öröme töltheti el a befogadót), vagy pedig a 

befogadás folyamatában alakul ki és szilárdul meg.  

A rajzos karikatúra hatását gyakran hozzáfűzött szöveg erősíti fel. Ezek a 

szövegek  (képaláírások)  általában  segítik,  sőt  irányítják  az  értelmezést, 

egyszersmind  rövidre  is  zárják  (nem  engednek  szélesebb  körű  értelmezési 

szabadságot),  de  meg  is  nehezíthetik,  ha  a  befogadó  nincsen  birtokában  olyan 

konkrét ismereteknek, amelyekre a kép lazábban, a  szöveg  pedig erőteljesebben 

utal. 

A szépirodalmi műformák kifejezőeszközeinek utánzásával alkotott paródia 

mindenképp  valamilyen  hétköznapias  (sokszor  lealacsonyított)  témakörhöz 

kapcsolódik.  A  karikatúrában  alkalmazott  torzítások,  átigazítások  az  irodalmi 

paródiában nyelvi szinten valósulnak meg.6 Az irodalmi paródia játszik a stílussal, 

a műfajjal, a szavakkal, a szómagyarázatokkal, a névferdítésekkel, az állandósult 

szókapcsolatokkal,  a  közmondásokkal.7 A  téma  és  stílus  kitervelt 

ellentmondásaiból  fakad  a  humor,  a  szatíra.  Ahogy  a  karikatúrához  társulhat 

szöveg, a paródiához is csatlakozhat kép.

2.2 A karikatúra, a paródia, a szatíra  mint a polgári társadalom kritikai 

tényezője,  az élclapok születése és első virágkora 

6 A különböző művészeti ágak szerint léteznek egyéb paródiák, amelyekre itt most csak utalni lehet. 
Az  élclapok  is  rendszeresen  közöltek  színházi  paródiát,  amelyek  egyszerre  figurázták  ki  a 
színdarabot és a társulat tagjait, hiszen az igazi darabbeli cselekmény megjelenítésébe beleszőtték a 
színészek, igazgatók, rendezők konfliktusait,  rivalizálását. (L. A proletárok, Bolond Istók, 1880. 
febr. 1. 6-9.,  Jelenetek a „Czifra nyomorúságból,  Üstökös, 1881. nov. 6. 1159.,  Bolond Istók a 
szinházban,  A méhek,  Bolond Istók, 1889. dec.  8. 6-7.) A zenei paródia a hangzás segítségével 
helyezi az ábrázoltakat egy alantasabb közegbe (l. Camille Saint-Saëns „Az állatok farsangjá”-ban 
vendéglátóját  és  társaságát  szólaltatta  meg).  A  filmparódiák  az  utánzott  filmben  bemutatott 
rendkívüli emberi képességeket, teljesítményeket helyeznek teljesen hétköznapi környezetbe, ahol 
már a hőstett egyszerűen elmebajnak hat (l. a „Halálos fegyver”-t karikírozó „Csupasz pisztoly”-t). 
7 BUZINKAY Géza,  Borsszem  Jankó  és  társai:  Magyar  élclapok  és  karikatúráik  a  XIX.  század  
második felében, Bp., Corvina, 1983, 116.

9



A gúny, a szatíra szinte évezredek óta hatásos fegyvere a politikai, ideológiai téren 

egymással  szembenálló,  harcoló  feleknek.  Európában  először  a  reformáció 

hitvitáiban  „vetettek  be”  tömegesen,  röplapokra  nyomtatott  karikatúrákat.  A 

katolikus egyházat és papaságot gúnyoló karikatúrákra a Vatikán hasonló módon 

válaszolt.  A  reformáció  és  ellenreformáció  küzdelme  nemcsak  fegyveres 

harcokban,  nemcsak  hitvitákban  ment  végbe,  hanem  karikatúra  (és  paródia) 

háborúkban is. A névtelen alkotások mellett megjelenték a kor nagy művészei által 

jegyzett  karikatúrák  is.  A  művészettörténet  a  műfaj  fejlődéstörténetének  első 

fontos állomásait Hieronymus Bosch, ifjabb Hans Holbein művészetében, illetve 

Leonardo da Vinci „Trattato della Pittura” (1490-1513) című kéziratos, illusztrált 

értekezésében tartja számon.8 A kibontakozást azonban csak a polgári társadalom 

tette lehetővé.9

A műfaj új lehetőségeit és új szerepkörét a leginkább szatirikus realistának 

nevezhető angol festő és grafikus, William Hogarth teremtette meg a 18. század 

első  felében.  Nagy  népszerűségre  jutott,  voltaképpen  epikusnak  is  nevezhető 

képsorozataival merészen tárta fel a polgári társadalom erkölcsének visszásságait 

(Egy  kurtizán  élete,  1731;  Egy  korhely  élete,  1735;  Divatos  házasság,  1745). 

Hogarthnak  számos  követője  lett,  akik  a  mindennapi  élet  eseményeire  és 

jelenségeire összpontosították figyelmüket és kritikai indulataikat, de ugyanekkor 

színre  lépett  (és  ugyancsak  Angliában)  a  politikai  karikatúristák  első  nagy 

generációja  is.  Ez  utóbbiak  élesen  kritizálták  az  angol  királyi  házat,  a  vezető 

politikusokat, és a felső polgári rétegeket. Karikatúráik a sajtó (s vele együtt az új 

sokszorosító  eljárások)  révén  széles  körben  ismertté  váltak  és  kisebb-nagyobb 

8 Gombrich kutatásai szerint a képzőművészetben csak a 16. sz. legvégén kezdték el következetesen 
használni a (portré)karikatúra kifejezést. A 16-17. században meghatározóak voltak g a Caracci-
testvérek  és  Baldinucci  Bernini  karikatúrái.  Leonardo  fiziognómiai  tanulmányaihoz  hasonlóan 
később Charles  le  Brun  1696-ban  a  „La  Méthode pour  apprendre  à  dessiner  la  assions”  című 
művében adta közre sematikus (arc)kifejezés-ábrázolás technikáit. William Hogarth képsorozatai 
elvezettek  Alexander  Cozens  „Principles  of  beauty  relative  to  the  human  head”  1778-as 
értekezéséhez és Francis Grosse „Rules of drawing caricature” 1788-as kötetének megjelenéséhez. 
A típusalkotás szempontjából – még Daumier munkássága előtt – a kortársakra jelentős hatással 
bírtak  az  1810-ben  kiadott  Thomas  Rowlandson  által  „Dr.  Syntax”-hoz  készített  illusztrációk. 
Mindezek megalapozták Rudolf Töpfer elméleti munkásságát, aki 1845-ben Rudolf Töpfer „Essays 
de  physiognomie”  című  művében  már  részletesen  elemezte  a  karikatúrák  vizuális 
hiánymegformálásai  révén  keletkező  pszichés  benyomásokat.  GOMBRICH,  Ernst  Hans  Josef, 
Művészet és illúzió: A képi ábrázolás pszichológiája, ford. SZABÓ Árpád, Bp., Gondolat, 1972, 310-
321.  
9 Norbert Elias levezette azt a társadalomlélektani folyamatot, ahogyan a polgárság egyre finomítja 
a  maga  szabályrendszerét  és  egyre  egyértelműbbé  teszi  az  egyes  társadalmi  kategóriákat  és 
viselkedésmódokat.  ELIAS,  Norbert,  A civilizáció folyamata: Szociogenetikus és pszichogenetikus  
vizsgálódások, ford. BERÉNYI Gábor, Bp., Gondolat, 1987 (Társadalomtudományi Könyvtár)
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mértékben  (bár  közvetve)  visszahatottak  a  közéletre.  A  század  végén  pedig  a 

francia forradalom, majd pedig a napóleoni háborúk biztosítottak termékeny talajt 

a karikatúra számára, amely – akárcsak a korábbi időszakokban – a nemzetközi 

politikai küzdelmek egyik „fegyvernemeként” tűnt fel. 

A  19.  század  folyamán  a  nyomdatechnikai  vívmányok  következtében  a 

sajtótermékek  Európában  és  Észak-Amerikában  tömegcikké,  egyúttal  kelendő 

áruvá váltak. Az egyre nagyobb teret hódító képes újságok körében a legelsők és a 

legnépszerűbbek  közé  tartoztak  az  ún.  szatirikus  lapok,  amelyeknek  oldalait 

nagyrészt  karikatúrák  és  paródiák  töltötték  meg.10 A  század  első  felében  több 

rendkívül sikeres, nagyhatású és hosszú életű szatirikus lapot alapítottak: elsőként, 

1830-ban a párizsi La Caricature11, 1832-től (naponta) a  Le Charivari jelent meg 

(mindkettő Charles Philippon szerkesztésében), 1841-ben a londoni Punch, 1844-

ben a müncheni  Fliegende Blätter, 1847-ben a  Düsseldorfer Monatshefte, 1848-

ban pedig  a berlini  Kladderadatsch és  Journal  pour Rire.12 E lapok – a többi 

sajtótermékhez  hasonlóan  –  a  német  államokban  állandó  cenzúra  alatt  álltak 

(munkatársaikat  pedig  rendszeresen  megfigyelték  a  titkosszolgálatok).  Ennek 

megfelelően ritkán politizálhattak nyíltan: rendszerint a hagyományos értékrendet 

és erkölcsöt szem előtt tartva kritizálták a kapitalizálódó társadalmi és gazdasági 

élet  visszásságait  és  anomáliáit,  egyszersmind  a  társadalmi  igazságosság  és 

méltányosság jegyében hívták fel a figyelmet a távlatok nélkül élő kisemberek, a 

nyomorgók  és  kiszolgáltatottak  helyzetére.  Pellengérre  állították  a  kíméletlen 

harácsolókat,  a  kisemberek  életproblémái  iránt  érzékelten  tőkéseket  és 

bürokratákat,  a  képmutatókat  és  törtetőket.  Típusalkotásaikkal, 

esetreprezentációikkal, a társadalmi szerepek értelmezésével és kategorizációjával, 

a társadalmi viselkedésmódok bemutatásával és értékelésével, egyértelmű erkölcsi 

állásfoglalásaikkal fontos szerepük volt a közvélemény alakításában (s ezen belül a 

sztereotípiák kialakításában).13

10 Habermas a nyilvánosság teljességeként vetette fel, hogy a közönség, a diskurzus részese önmaga 
számára  is  tükröt  tartott,  amikor  fellapozta  például  a  Tatlert,  a  Gaurdiant,  vagy  a  Spectatort 
HABERMAS,  Jürgen,  A  társadalmi  nyilvánosság  szerkezetváltozása:  Vizsgálódások  a  polgári  
társadalom egy  kategóriájával  kapcsolatban, ford.  ENDREFFY Zoltán,  Bp.,  Századvég,  Gondolat, 
1993 (Századvég Könyvtár), 100-101.
11 Olyan kiváló művészek dolgoztak a lapban, mint pl. Grandville (vagyis Ignace Isidore Gérard) és 
Honoré Daumier, a karikatúra két nagy mestere.
12 A   század  második  felének  legsikeresebb   szatirikus  lapjai   közül  1860-ban  jelent  meg  a 
Frankfurter Latern, 1865-ban a La Lune, 1879-ben a Der wahre Jakob, 1882-ben a Süddeutscher  
Postillon, 1893-ban a Chambard, 1896-ban a  Simplicissimus, 1900-ban az Assiette au beurre.
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Franciaországban az angol minta nyomán felvirágzó politikai karikatúrák 

komolyan  próbára  tették  a  kontinens  többi  államához  képest  kifejezetten 

liberálisnak mondható kormányzati hatalom tűrőképességét. A kor egyik legelső és 

legnagyobb sajtóbotránya is a hamar népszerűségre jutott  Charivari  egyik 1834-

ben  megjelent  számához  fűződött,  amelyben  Daumier  vitriolos  karikatúrát 

jelentetett  meg,  a  „körtefejű  polgárkirályról”,  Lajos  Fülöpről.  A  botrányt  csak 

fokozta  a  fensőbbség  által  indított  sajtóper,  amelynek  végén  a  meglehetősen 

szigorú  ítélet  lerántotta  a  leplet  a  polgárkirályság  liberalizmusának  valódi 

természetéről, másfelől a kormányzat gyengeségéről is, hiszen a lap szerkesztője, 

Philippon  az  ítéletet  magát  is  kifigurázta  a  Charivariban  (mellesleg  fontos 

kijelentéseket  tett  a  karikatúra  kiemelő  egyszerűsítésre  és  hasonlatosságra  építő 

eljárásairól).14 Az újság később sem lett hűtlen első évtizedének bátor és szellemes 

kritikai attitűdjéhez: következetesen megjelenítette a bonapartizmus, III. Napoleon 

és a nyárspolgárság fonákságait is, s – a szintén Daumier által teremtett – állandó 

karikatúrafigurájában  pedig  a  „polgárcsászárság”  egyik  „oszlopát”,  az 

aggályoskodó tőkepénzest tette gúny tárgyává.

1841-ben  két  angol  újságíró,  Henry  Mayhew  és  Mark  Lemon  úgy 

határozott,  hogy megindítja a „londoni Charivari”-t, amelyet  a vásári Pulcinella 

piros bábfigurájának angol megfelelőjéről Punchnak nevezett el. Az élclap néhány 

éven belül a középsőktől a felső rétegekig meghódította az angol társadalmat, sőt 

még az udvarban is  népszerű  olvasmány lett.  Az évek folyamán  szót  emelt  az 

eladók  munkaidejének  csökkentéséért,  a  szegénység  enyhítéséért,  a  munkásait 

13  Meg kell jegyezni, hogy a karikatúra a műkedvelők és amatőrök kedves műfaja lett a Napóleon 
utáni  korszak  Európájában,  barátok  és  ismerősök  kedvvel  „karikatúrázták”  egymást,  a  német 
államokban  a  kávéházi  és  vendéglői  asztaltársaságokat  ún.  asztali  karikatúrák  mulattatták. 
Magyarországon  ügyesebb  kezű  írók,  költők,  értelmiségiek  készítettek  humoros  portrékat  és 
önarcképeket,  ugyanez  mondható  el  némely  kiváló  rajzkészségű  arisztokratáról  is  (közismert 
példája ennek gróf Waldstein János karikatúrája Széchenyi Istvánról).     
14 A „körte” szó a francia nyelvben átvitt értelemben „tutyi-mutyit,  tökfejet” is jelent. Philippon 
lapja még egyszer, felvetvén a per tárgyát, az 1834. február 27-i számában körte formában szedve 
közölte az ítélet szövegét.
„Egy  uralkodói  karikatúra  felismerésekor,  ha  Ön  nem  ragaszkodik  Őfelségének  hasonlatosság 
szerinti ábrázolásához, nagyot fog tévedni. Íme a kis rajzok, amelyekkel talán védekezhettem volna. 
– Az első kép hasonlít Lajos Fülöpre, elítéli hát? – Ekkor a másodikat kell elítélni, amely hasonlít 
az  elsőre.  –  Majd  elítélni  ezt  [a  harmadikat],  amely  hasonlít  a  másodikra.  –  Végül,  ha  Ön 
következetes, nem kegyelmezne ennek a körtének sem [a negyediken], amely az előző rajzokra 
hasonlít. 

Nos, egy körtéért, egy briósért és minden groteszk fejért, amelyekben a véletlen vagy a 
rosszindulat ezt a bánatos hasonlóságot felfedezi, Ön 5 év börtönt és ötmillió frank büntetést szab ki 
az  alkotójának.  Vallják  be,  Uraim,  hogy ez  különleges  sajtószabadság!”  GOMBRICH,  Ernst  Hans 
Josef,  Művészet  és  illúzió:  A képi  ábrázolás  pszichológiája,  ford.  SZABÓ Árpád,  Bp.,  Gondolat, 
1972, 311.
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nyomorgató  munkáltatók,  valamint  a  Krími  háborúban  való  részvétel  ellen, 

mindeközben  kedvvel  kötött  bele  a  legkülönfélébb  törvényjavaslatokba  és 

politikusokba.  (De nem kímélte  a  legelőkelőbbeket  sem:  szóvá tette  például  az 

egyik  nagynevű  herceg  apanázsának  enormis  mértékét,  s  úgy  vélte,  hogy 

egyharmadából is megoldható lenne az elhanyagolt szegény gyermekek oktatása.) 

A  Punchban  a  humoros  rajznak  két  nagy  típusa  volt  jelen.  Az  első 

tulajdonképpen igazi karikatúra volt: a társadalmi és társasági viselkedés szabályai 

ellen  való  vétségeket,  a  titkolt  szándékok  lelepleződését  jelenítette  meg.  Az 

egységes  stílusú,  realista  rajzok  többségükben  a  polgári,  nagypolgári, 

arisztokratikus otthonok miliőjét jelenítették meg. A másik típust azok klasszikus – 

torzított  –  karikatúrafigurák  alkották,  amelyek  lap  különböző  rovatainak  élén 

álltak.  E  rovatokban  a  többi  között  neves  és  kevésbé  neves  politikusokkal, 

közismert  színészekkel,  a  házimunka  és  férfiúi  hűtlenség  ellen  lázadó  névtelen 

hölgyekkel,  tanulni,  művelődni  vágyó  kisasszonyokkal,  szolgálólányokkal 

foglalkoztak  –  főképpen  írásban.  (A  lap  terjedelmének  mintegy  háromnegyed 

részét írott anyag töltötte meg.)

1844.  november  7-én  került  először  a  közönség  elé  és  hamarosan  a 

legnépszerűbb német  nyelvű  szatirikus  lap rangjára  emelkedett  a  Kaspar  Braun 

által alapított Fliegende Blätter, amely havonta két-három alkalommal jelent meg. 

Első évfolyamaiban a politikai szatírák mellett,  humoros, egyszersmind erőteljes 

társadalomkritikát  megfogalmazó  novellákat,  öncélú  tréfákat  és  érzelmes 

elbeszéléseket és költemények jelentek meg,  színvonalas – szöveges, vagy szöveg 

nélküli  –  karikatúrák  tömegének  társaságában.  A  lap  indulásától  kezdve  olyan 

kiváló  képzőművészeket  foglalkoztatott,  mint  Karl  Spitzweg  vagy  Moritz  von 

Schwind vagy az árnyképrajzok utolérhetetlen mesterének tartott Franz Pocci. Az 

1850-es  években  került  a  laphoz  a  karikatúráival,  szatirikus  rajzaival  (sőt 

„képregényeivel”) csakhamar az európai hírnévre jutott Wilhelm Busch. A bőséges 

karikatúrák  mellett  a  rovatok  rövidek  voltak,  színvonalas  irodalmi  szövegeket 

adtak közre, élclapfigurákat nem használtak. A Fliegende Blätter a maga módján a 

német társadalom valamennyi jellegzetes szereplőjét és színterét megjelenítette, a 

legnagyobb figyelmet a városi kispolgárságnak szentelte 
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Ha  nem  is  érte  el  a  Fliegende  Blätter népszerűségét,  de  erősen 

megközelítette  1848  májusától  megjelenő  berlini  szatirikus  lap,  a 

Kladderadatsch15. 1848-as forradalmi év után –  politikai kérdésekben  legalábbis – 

visszafogta bíráló hangnemét.  Kitartóan támadta viszont a távolságtartó és rideg 

hivatalnokréteget, az arrogáns arisztokráciát, a hadsereg eltúlzott tekintélyét. 1866 

után ugyan egyértelműen támogatta Bismarck politikáját, de kritizálta a szociális és 

gazdasági  állapotokat.  Fenntartásokkal  fogadta  a  gyorsan  nagy  vagyont 

felhalmozókat,  szóvá  tette  a  kétségbeejtő  lakáshiányt,  a  gyermekbűnözést,  a 

hadirokkantak és a szegények kiszolgáltatottságát. 

A David  Kalisch  által  alapított  élclap  utolsó  oldalát  többnyire  egyetlen 

nagyobb  terjedelmű karikatúra  töltötte  be.  A címlap  (egyszerre  jóindulatúan  és 

ravaszkásan  mosolygó)  mosolygó  fejlécfigurája  mellett  a  belső  oldalakon  fel-

feltűnt  egy-egy  beszélgető  pár  pici  alakja  is,  sőt  olykor  egy-két  oldalnyi  több 

karikatúraképből,  -jelenetből  álló  illusztrációval  is  igyekeztek  a  közönség 

kedvében  járni,  az  első  években  a  verbális  humor  uralkodott  a  lapban.  (A 

nyolcadik  számtól  a  szerkesztő  állandó  rovatot  nyitott  az  ún.  Schultze-Müller 

beszélgetéseknek. Ezek az  amolyan korai és porosz Hacsek és Sajó dialógusok 

csakhamar a berliniek kedvenc olvasmányai közé emelték a Kladderadatschot.) A 

lap csak az 1880-as évektől kezdett el nagyobb számú és nívós karikatúrát közölni. 

Első meghatározó rajzolója Wilhelm Scholz volt.  

A  paródiák,  szatírák  és  gúnyiratok  természetesen  Magyarországon  is 

évszázados múltra tekintettek vissza, más volt viszont a helyzet a karikatúrákkal. 

Míg  az  1830-as  években,  Angliában  százezres  előfizető-tábora  volt  a  filléres 

néplapoknak, a Penny Magazin-nak és társainak a magyar köznép számára indított 

népszerű,  ismeretterjesztő,  szórakoztató,  igényes  újságoknak  (sem az  1834-ben 

elindított Garasos Tárnak, az ugyanakkor induló Fillértárnak, sem pedig az 1848-

ban megjelent kassai Ábrázolt Folyóiratnak) 16  nem volt nagy sikerük, pedig éppen 

ezek voltak a hazai karikatúra első jelentősebb fórumai.   Más volt  a helyzet  az 

igényesebb magyar  és német  nyelvű divatlapokkal  (Honművész,  Pesti  Divatlap, 

Der Ungar): ha nem is értek el igazán nagy példányszámokat, népszerűek voltak a 

15 A Kladderadatsch „élettartamában” is megközelítette a Fliegende Blättert, csaknem száz éven át 
szórakoztatta a közönséget.
16 RÉVÉSZ Emese, A történeti kép mint sajtóillusztráció = Történelem – kép: Szemelvények a múlt s a  
művészet kapcsolatából Magyarországon, szerk. MIKÓ Árpád, SINKÓ Katalin, Bp., Magyar Nemzeti 
Galéria, 2000 (A Magyar Nemzeti Galéria Kiadványai, 2000/3), 593.
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művelt  közönség körében,  s  minthogy helyet  kaptak a  kaszinói  könyvtárakban, 

magyar  viszonylatban  meglehetősen  kiterjedt  olvasóközönséghez  jutottak  el.  E 

lapok amelyek minden számukban (mellékletként) szép metszeteket adtak közre, 

több-kevesebb rendszerességgel közöltek karikatúrákat is.  Egy részük a külföld 

humoros lapjaiból való utánközlések voltak, más részük azonban hazai művészek 

alkotása. A politikai kérdésekkel foglalkozó karikatúrák többsége hazai művésztől 

való (de akad néhány osztrák is). A képek nem csupán a sajtótermékeket tették 

kelendőbbé,  hanem az ábrázolt  szöveg, esemény átélését  is megkönnyítették.  A 

technikai fejlődés egyúttal kedvezett a sokszorosított grafika térhódításának is. A 

legtöbbet  foglalkoztatott  magyar  rajzolók  között  található  Perlasca  Domokos, 

Mücke  Ferenc,17 Medve  Imre18 és  Szerelmey  Miklós.19 Szerelmey  Lauka 

Gusztávval20 társulva  1848-ban,  három hónapig21 kiadta  az első magyar  nyelvű 

élclapot  a  Charivarit.  A  lapot  Laukával  közösen  írták,  szerkesztették,  amely 

parodizálta ugyan a 48-as kormány tagjait, közéleti személyiségeit, nemzetiségeit, 

valójában  a  szabadság  és  a  haza  védelmére  buzdított.  Az egyes  számok  egész 

oldalon  hozták  Szerelmey  egy-egy  aktuális  karikatúráját.  Az  1848-49-es 

eseményekhez is kapcsolódtak (rokonszenvet illetve ellenséges érzéseket érvényre 

juttató) karikatúrák, ezeket azonban hasonlóan a korábbi korszakokhoz röplapokon 

terjesztették. 

Az  1848-as  szabadságharc  elvesztése  gátat  vetett  minden  addigi 

sajtókezdeményezésnek. Az abszolutizmus cenzúrája alatt elsősorban az irodalmi, 

kulturális  sajtó  működhetett.  A  (történelmi,  nemzetegység)  szimbólumokat  is 

hordozó illusztrációs anyagra a szerkesztők különös gondot fordítottak: jól képzett, 

jártas  művészeknek adtak lehetőséget.22 Szívesen adták közre Johann Nepomuk 

Geiger, Weber Henrik, Franz Kollarz, Than Mór, Lotz Károly alkotásait. Az 1850-

17 Mücke Ferenc  (1819-1893) festőművész képei  mai is  a nemzetközi  aukciós  galériák keresett 
darabjai.
18 Medve Imre (1818-1878) írói álneve Tatár Péter. A jogvégzett férfiút a 48-as forradalom lelkes 
íróvá  avatta,  a  népművelés  mellett  kötelezte  el  magát.  Tevékenységét  folyóiratok,  naptárak 
hasábjain fejtette ki. A világirodalomnak közel száz híres művét népszerűsítette lerövidítve, füzetes 
ponyvában. Nem egy közkeletű betyárhistóriának volt a szerzője.
19 Szerelmey Miklós (1802-1875) mérnöknek tanult Bécsben. Pesten 1845-ben kőnyomdát nyitott. 
1848-ban elindította a  Charivarit. 1850-től Londonban élt, ahol kőkonzerváló eljárását még száz 
évig alkalmazták.
20 Lauka Gusztáv (1818-1902) író, költõ, humorista, újságíró. Bölcsészetet és jogot hallgatott. A 
Petőfi Irodalmi Társulat alapítótagja. A 19. sz. közepének és második felének népszerű humoristája.
21 1848. jún. 15. – szept. 21. között összesen 100 oldal terjedelemben.
22 RÉVÉSZ Emese,  Képi elbeszélés és popularizálódás az 1850 és 1870 közötti sajtóban megjelent  
történeti képek példáján, Művészettörténeti Értesítő, 2001, 1-2. sz., 147-172.

15



es évek történeti képeit az 1860-as évek végére felváltották az életképek. A képek 

a  közönség  egyszerűsítő,  tipizáló,  sematizáló  képértelmezési  készségét  és 

képolvasási kultúráját tették még egységesebbé, érzékenyebbé. 

Az  önkényuralom alatt  két  életképes  élclapalapítás  történt:  az  Üstökösé 

(1858) és a  Bolond Miskáé (1860). Mindkét fővárosi lap – erősen cenzúrázottan 

ugyan, de – ellenzéki volt. Az Üstökösre a karikatúra mellett (sokszor a szerkesztő, 

Jókai  maga  rajzolta  elő  a  karikatúrákat,  néhány  ilyen  vázlata  fennmaradt 

kéziratban)  az  irodalmi  igény is  jellemző  volt,  míg  a  Bolond Miska inkább az 

aktualitásokkal foglalkozott. Mindkettőnek voltak típusfigurái, esetbemutatásai. Az 

Üstökös egyik  állandó „szereplője” – a  szerkesztő,  Jókai  humoros  alteregója,  a 

kakasfejű, embertestű Kakas Márton képben és írásban egyaránt szórakoztatta az 

olvasókat. Vele már korábban találkozhatott a közönség, hiszen már feltűnt Jókai 

korábbi élclapjaiban: a Nagy Tükörben (1856-1858) és a Kakas Márton Albumában 

(1858). Rajtuk kívül még egy jelentősebb élclap látott napvilágot: Kecskeméthy 

Aurél  Handabandája  volt.  A  lapot  csak  1863  első  felében  adták  ki,  benne  is 

szerepeltek  egymással  beszélgető  kis  figurák,  sajtóstílus-paródiák,  adomák.  A 

társadalmi  életben  jelentkező  hiányosságokat  bemutató  Kecskeméthy  többször 

pellengérre állította az úrhatnám, rátarti,  felszínes, klikkesedő arisztokráciát és a 

látszatra (azaz inkább a külsőségekben) polgárosulni vágyó köznemességet.

3. A sajtó szerepe és helyzete a kiegyezés utáni Magyarországon

3. 1 A sajtó és közönsége

A kiegyezést követően életbe lépett sajtószabadság, (amelybe nemcsak a cenzúra 

nélküli véleménynyilvánítás lehetősége, hanem a lapalapítás teljes szabadsága is 

beletartozott,  gyökeresen  megváltoztatta  az  addigi  sajtóviszonyokat  és  csaknem 

teljesen  átértékelte  az  újságírói  szerepkört.  Nyilvánvalóvá  vált,  hogy  merőben 

üzleti szempontok is irányíthatják a sajtót (és irányították is tekintélyes hányadát), 

míg az önkényuralmi időszakban a minőségi (és hazafias) sajtó fenntartásában az 

üzleti  megfontolások  (értelemszerűen)  korlátozottabb  szerepet  játszottak.  Ennek 

megfelelően  az  újságírói  munkálkodás  is  mindinkább  új  jelleget  öltött,  a 

hatáskeltés és véleményformálás olyan eszközeinek birtoklását is szükségessé tette, 
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amelyeknek hiányát korábban pótolta a közönséggel fennálló erkölcsi és érzelmi 

egyetértés. (A népszerű élclap, az  Üstökös már 1874 nyarán megfricskázta a régi 

típusú,  hagyományos,  mondhatni  idényjellegű  szerkesztőségi  munkát:  ha  az 

országgyűlés ülésezett  a zsurnaliszták lógatják lábukat,  s ha parlament  szünetel, 

akkor az újságírók körmölnek, vagy más lapokból ollózzák össze cikkeiket.23) Az 

1880-as  évekre  a  piac-  és  haszonszerző  versenyszellem  megerősítette  az  új 

„reporteri”  újságírószerepet.  Az  olcsó,  innen-onnan  vett,  félig  sem  igaz 

szenzációkeltő  híreket  tartalmazó  lapok  gyorsabban,  nagyobb  példányszámban 

fogytak,  az  olvasók  kedvelték  az  extrém  történeteket,  s  a  megnövekedett 

példányszám emelte a hirdetési bevételeket is. A hír üzleti alap, a hirdetési felület a 

legfőbb bevételi forrás lett. Már nem a (párt)politika mozgatta a sajtót, hanem a 

nyereségesség.  1883-ban  a  jelenségről  a  Borsszem  Jankó készített  kétoldalas 

karikatúrát:  régebben,  a magyaros  ruházatú újságírók szeme előtt  a „szabadság, 

egyenlőség,  testvériség” eszméje lebegett,  most  pedig a pantallós  tollforgatók  a 

szenzációért, a hatáskeltésért rajonganak, s az előfizetésért törtetnek.24 A  sajtó 

mindinkább  üzleti  alapokra  való  helyezkedése  természetszerűleg  járt  együtt 

spektrumának  szélesedésével,  a  meglévő  olvasói  igények  előzékenyebb 

kiszolgálásával  és  újabbak  felkeltésével.  Másfelől  pedig  a  sajtóvállalkozások 

számának ugrásszerű megnövekedésével.  A robbanásszerű fejlődés  meggyőzően 

illusztrálható az előfizetők és a szétküldött példányok számával: míg 1870-ben az 

éves postai szállítás 15,5 milliós25 darabszám volt, addig ez a tételszám 1900-ban 

csaknem 100,26 és 1914-ben 200 millióra27 rúgott.

1885-ben  a  magyarországi  két  nagyobb  német  nyelvű  napilap  (Neues 

Pester Journal,  Neues Politisches Volksblatt) húszezres példányszámait tizenhat-

tizennyolcezerrel közelítették meg a magyar nyelvűek (Pesti Hírlap, Budapest). A 

politikai  hetilapok  egy-két  ezres  példányszámban  jelentek  meg.  A  helyi 

23 Antagonismus, Üstökös, 1874. aug. 8. 375.
24 Mult.  [A képen  szabadság,  egyenlőség,  testvériség”  feliratú  tábla  előtt  állnak  az  újságírók.] 
Nemes szivü és bölcs tanitó, / Csak egy vezérli s ez – az elv, / Ha háborog – a szava harsog, / De 
vadságot kerül a nyelv. Jelen. [Egy előfizetési perselyt a nyakában hordó úr oldalán a szenzációt és 
a  reakciót  szimbolizáló  két  hölgyet  vezet,  akiket  az  újságírók  letámadnak.]  Nemigen 
tiszteletreméltó, / Hajhászva ily mód népkegyet, / Pörzsöly csörömpöl a nyakában… / Kivételeknek 
tisztelet! Magyar zsurnalisztika, Borsszem Jankó, 1883. júl. 29. 6-7. (42. kép)
25 KÓKAY György, BuZINKAY Géza, MURÁNYI Gábor, A magyar sajtó története, Bp., MÚOSZ, Bálint 
György Újságíró-iskola, [1995], (Sajtókönyvtár), 137.
26 Magyar  Statisztikai  Évkönyv,  szerk.  ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISZTIKAI HIVATAL,  Buda, 
Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1900, 374.
27 Magyar  Statisztikai  Évkönyv,  szerk.  ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISZTIKAI HIVATAL,  Buda, 
Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1914, 302.
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érdekeltségű  vidéki  újságokat,  a  tudományos  szaksajtót,  az  egyházi  és  vallásos 

kiadványokat ezer alatt nyomták ki. 500 és 5000 közötti példányszámban adtak ki 

minden  más  szaklapot,  vagy  szórakoztató,  olvasmányos  sajtót,  köztük  az 

élclapokat. Az oktatásügyi folyóiratok példányszáma olykor elérhette a 14000-et 

is.28

Az  1890-ből  származó  hirdető  ügynökségi  példányszám-kimutatások 

szerint  a  magyar  napilapok 3000-től  25 ezres,  a  heti  sajtót  zömmel  egy-három 

ezres  darabszámban  nyomtatták.29 Ezer,  vagy az  alatti  tételszámnál  maradtak  a 

vidéki lapok és a szűkebb szakterületnek szóló fórumok.

 1899-ben  az  ügynökség  már  elvétve  közölte  a  napilapok  adatait.  A 

populárisabb hetilapok példányszáma 5-10 ezerre emelkedett, s 2000 körüli, vagy 

az  alattiak  voltak  a  vidéki  sajtó,  a  különböző  szakmák,  érdekképviseleti 

szervezetek heti kiadványainak darabszámai.30

A példányszámokkal kapcsolatos adatokat mindig kétség övezi, s ha több 

forrásból  valók,  általában  nem  is  egyeznek.31 A  postai  nyilvántartások  sem 

egyértelműek,  de  alkalmat  adnak  az  egyes  laptípusok  összevetésére.32 A  Grosz 

Viktor által nyilvántartott 1885-ös lapok közül 1850-ben még csupán 9 létezett: 5 

politikai napilap, 2 vidéki és 2 egyházi lap. 1867-ben minden (szak)területnek volt 

legalább  egy  (szak)lapja,  az  újságok  zöme  azonban  politikai  napisajtó  körébe 

tartozott. Ezt követően valamennyi témakörben további emelkedés figyelhető meg, 

kiugró a növekedés üteme a tanügyi és a vidéki sajtóban. Az évek előrehaladásával 

az  egyes  tematikus  sajtóféleségek  megoszlásai  éves  szinten  elmozdultak: 

egyenletes  az  emelkedés  a  szépirodalmi  és  ifjúsági  gazdasági,  ipari  és 

28 GROSZ Victor,  Hazánk hirlapjai a budapesti Országos Általános Kiállításon 1885-ben,  [Pest], 
Bemjamin Manó, 1885
29 GOLDBERGER Antal, Zeitungs-Catalog. Hirlap-jegyzék, Bp., Posner, 1890, 1-13.
30 GOLDBERGER Antal, Zeitungs-Catalog. Hirlap-jegyzék, Bp., Posner, 1899, 1-20.
31 A Magyar Statisztikai Évkönyv az 1885-1889-es évekről kétféle kimutatást rögzített, az aktuális 
években közzé tett élclapi példányszámok életszerűtlenül alacsonyak, hiszen ezek alapján például 
1885-ben egy élclapnak alig volt kétszáz előfizetője. Hihetőbb az 1892-ben megjelent ezekre az 
évekre visszamenőlegesen közölt postaforgalmi adatok. Az Évkönyvek alapján készültek az 1-4. 
tábla grafikonjai.
32 Az  1892-es  évtől  a  postaforgalmi  adatfelvétel  politikai,  helyi,  szak-,  szépirodalmi  lapok  és 
élclapok  kategóriákban  történt.  Mivel  az  élclapok  többnyire  hetente  jelentek  meg,  ezért  az 
összpéldányszámból  való  élclapi  példányszám  visszavetítés  a  nem  jelent  akkora  torzítást.  Így 
viszont az élclapkiadási tendenciák érzékelhetőek. Azonban Grosz Viktor 1885-ös statisztikája a 
részletes tematikus csoportosításban (politikai napi, politikai heti, vidékiek, élclapok, szépirodalmi 
és  ifjúsági,  tudományos,  egyházi  és  vallásos,  tanügyi,  gazdasági,  ipari  és  kereskedelmi,  jogi  és 
hivatalos,  orvosi)  feltünteti  az  újságok évfolyamát,  s  ez  lehetőséget  ad  arra,  hogy az  1885-ben 
megjelenő lapok fejlődési  ütemének nyomon követésére.  Adatai  alapján készültek az 5-7.  tábla 
grafikonjai.
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kereskedelmi  sajtóban,  ám  feltűnően  nőtt  a  vidéki  lapok  száma,  csökkenés 

figyelhető meg az élclapok, az egyházi és vallásos, a jogi és hivatalos, az orvosi, 

tanügyi,  tudományos,  a  politikai  heti  sajtó  esetében  és  látványos  visszaesés 

tapasztalható a politikai napilapok körében. (L. a 5-7. grafikonok tábláit hátul.) Az 

élclapok tekintetében a postaforgalmi adatok hosszú távon is csökkenő tendenciát 

mutatnak: a dualizmus végére az élclapok részaránya 4-ről 1 % alá esett. (L. 1-4. 

grafikonok tábláit hátul.) 

Amikor  a  Borsszem Jankó 1884 és 1885 fordulóján karikatúra-sorozatot 

közölt  a  magyar  újságolvasókról  voltaképpen  a  magyar  sajtó  sokszínűségét  is 

felmutatta33, az már más kérdés, hogy az élclapi kínálatból34 csak önmagát nevezte 

meg.  Az  egyes  olvasói  rétegeket  ismert  emberekről  készült  karikatúrákkal, 

valamint  állandó  (többnyire  nevesített)  élclapfiguráival  képviseltette:  a 

főtisztelendő  (takaros  gazdasszonyával)  a  Pikáns  Lapokon  kuncogott,  míg 

gyermekük (?) a Magyar Államot forgatta, a Kovács bakával évődő dadus ölében 

levő gyermek a Kis Lapokat szorongatta, Tisza Kálmán a Pester Lloydot olvasta, a 

hordár a Budapestet bújta, egy a lábát áztató, pipázó öreg úr a Vasárnapi Újságban 

mélyedt  el,  a  Bátori  Mátyás  zsidó  vegyeskereskedő  a  Neues  Pester  Journalt 

szemlézte, Juci szobalány, Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella, Cenci néni és Tinike 

a  Fővárosi  Lapok körül  gyűltek  egybe,  egy  elegáns  úr  az  első  osztályú 

vonatfülkében a  Pesti  Hírlapot  tartotta  a  kezében,  a színész Dicsőffy Loránd a 

Budapesti  Hírlapból  tájékozódott,  a  rabbi  Reb  Menachem  Ciceszbeiszer  és 

társasága  a  Függetlenségen vitatkozott,  Bukovay Absentius  joghallgató  pedig  a 

Borsszem Jankóval  a  hóna  alatt  udvarolt  a  kávéházi  pénztáros-kisasszonynak.35 

Említésre érdemes, hogy az ábrázolt újságolvasók kizárólag (fő)városiak voltak.

Az  1870-es  korszerű  statisztikai  módszerekkel  előállított  adatsorok,  ha 

teljes mértékben nem is támasztják alá az (újság)olvasás efféle szegregáltságát, de 

az alfabetizáció tekintetében markáns különbséget  mutatnak város és vidék között. 

33 Magyar újságolvasók, Borsszem Jankó, 1884. dec. 28. 7., 1885. jan. 4. 7., 1885. jan. 11. 3. (43. 
kép)
34 1885-ben 14 élclap létezett: Bolond Istók, Borsszem Jankó, Calikul, Cernoknaznik, Die Posaune, 
Füles Bagoly,  Füstölő,  Garabonciás Diák,  Pikáns Lapok,  Rebach,  Saphirs Styx,  Sztardali,  Styx, 
Üstökös. GROSZ Victor, i. m., 12.
35 A karikatúra azt sugallja, hogy a megjelenített élclapok a  korszak kedvelt és ismert lapjai közé 
tartoztak, a hozzájuk kötődő olvasói módok és szokások bemutatása pedig azt, hogy a társadalom 
széles  köreit  szólították  meg.  Ábrázolásuk  általában  kedélyes,  legfeljebb  csipkelődő,  csupán  a 
Magyar Államot – és vele a katolikus papságot – sújtja maró gúny. 
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A  lakosság  egynegyede  tudott  írni-olvasni,  alig  több  mint  tíz  százaléka  csak 

olvasott, s majdnem kétharmada írástudatlan volt.36 

1881-re  az írni-olvasni  tudók száma csaknem megkétszereződött,  a  csak 

olvasást  ismerők  aránya  nyolc  százalékra  csökkent,  az  analfabéták  még mindig 

jóval negyven százalék fölött voltak.37 A főváros kedvezőbb képet mutatott az írni-

olvasni  tudók  közel  60  százalékos  arányával,  igaz  Sopron  és  Pozsony 

alfabetizációs  mutatói  még ennél  is  jobbak voltak.38 Általában a  –  különösen a 

nyugat-magyarországi  –  városi  lakosság  műveltségi  mérőszámai  messze 

meghaladták a vidéki népességéét.39 

3.2 A magyar sajtó mint a modernizálódó magyar állam kialakuló negyedik 

hatalmi ága

1867 után a magyar államban a perszonálunió és a közös (pénz-, had-, kül-) ügyek 

árnyékában  újból  alkotmányosan  működhetett  a  törvényhozás,  a  végrehajtás,  a 

bíráskodás és a sajtó. Még a fordulat évének márciusában, az ez utóbbiról szóló 

törvényi szabályozást fogadták el leghamarabb, s evvel Magyarországon teljes lett 

a sajtószabadság.40

Mindez  természetszerűleg  a  sajtó  hatalmának  addig  soha  nem tapasztalt 

mértékű  megnövekedésével  járt  együtt.  Nyugat-Európában  ez  ekkorra  már 

megszokott körülmény volt, s többen úgy tartották, hogy a társadalomban a sajtó 

alkotja  a  „negyedik  rend”-et.  A  kifejezést  Thomas  Carlyle  használta  először, 

amikor az angol parlamentben helyet foglaló újságírókra utalt. A fogalom bekerült 

a 19. századi liberális társadalomfilozófusok szókészletébe, akik közül John Stuart 

Mill  érvelt  a  legerőteljesebben  amellett,  hogy  társadalmi  szinten  az 

(ellen)vélemények nyilvánosságával érhető el a legteljesebb igazság. Akkor még 

36 Ír-olvas: 25 %, olvas: 11,1 %, analfabéta: 63,9 %. Az 1870-es adatokat összevetésben közölték az 
1881-es értékekkel.  A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás  
főbb  eredményei  megyék  és  községek  szerint  részletezve,  szerk.  ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI 
STATISZTIKAI HIVATAL, 2, Pest, Pesti Könyvnyomda, 1882, 227.   
37 Ír-olvas: 46,02  %, olvas: 8,24 %, analfabéta: 45,74 %. Uo.
38 Fővárosban ír-olvas: 59.9 %, Sopronban ír-olvas: 70,1 %, Pozsonyban ír-olvas: 68 %. Budapest  
félévszázados  fejlődése  1873-1923,  előszó  THIRRING Gusztáv,  Bp.,  Statisztikai  Hivatal,  1925 
(Budapest Székesfőváros Statisztikai Közleményei, 53), 155.
39 A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei  
megyék és községek szerint részletezve, szerk. ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISZTIKAI HIVATAL, 2, 
Pest, Pesti Könyvnyomda, 1882.
40 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, 1867-1892, szerk. KOSÁRY Domonkos és 
NÉMETH G. Béla, Bp., Akadémiai, 1985 18., 29-33.
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elsősorban  a  tudósítás,  az  értékelés  szabadságáról  beszéltek.  Mindez  szorosan 

összekapcsolódott  az  „eszmék  szabad  piacá”-val.  A  sajtószabadság  története  a 

hatalom  intézményeiben  folyó  történések  elhallgatásáról,  illetve  nyilvánosságra 

hozataláról szól. A 19. században a sajtót már nem csupán informálásra, hanem 

befolyásolásra, propagandára is használták.41 

A  kiegyezés  kormányának  miniszterelnökét,  Andrássy  Gyulát 

nyilvánvalóan  efféle  megfontolások  vezérelték  amikor,  hivatalba  kerülését 

követően saját sajtóirodát állított fel. A miniszterelnöki sajtóirodában készültek el a 

külpolitikai  döntések  elfogadtatását  segítő,  vagy  a  miniszterelnök  belpolitikai 

érdekeit támogató írások. 42 A miniszterelnök az irodán keresztül közzétett (kézben 

tartott)  kormányzati  információk  és  hírek  révén    voltaképpen  szabadon 

befolyásolhatta a nyilvánosságot,   hiszen számos kérdésben az ellenzéki sajtó is 

csak ezekre a hírekre  és információkra támaszkodhatott. 43 Természetszerűleg volt 

így ez a korabeli félhivatalos „kőnyomatosok”: a fővárosi  Pester Correspondenz 

(később  Ungarischer  Correspondenz),  a  Budapesti  Tudósító és  a  kormány 

hivatalos lapja a  Budapesti Közlöny esetében. (A rendszeresen ülésező parlament 

üléseiről  tudósított  1869-től  az  Országgyűlési  Értesítő.  A  törvényszéki 

eseményeket  a  Magyar Híradó,  a  rendőrségi  aktualitásokat  a  Gyors Futár tette 

közzé.) 

A sajtóiroda első (állami fizetést húzó) munkatársainak elkötelezettségéhez 

nem fért  kétség,  nem egyszerűen  fizetésért,  hanem meggyőződésből  dolgoztak. 

Ahogy ezt egyikük, a későbbi sajtómogul, Rákosi Jenő megfogalmazta:

  
Akkor Európában az volt a felfogás, hogy Ausztriát, ha nem léteznék, fel kellene 
találni az európai egyensúly számára. … A Deák-párti államférfiak felfogása az 
volt, hogy ha a dinasztiával  ki lehet  őszintén békülni, akkor a paritásos kettős 
monarkia az a forma, melynek keretében Magyarország a megújhodás fenséges 
munkáját,  XIX.  század  epopeáját  sikeresen  folytathatja  és  befejezheti.  Dicső 
rendeltetés volt ez eszme napszámosának lehetni. Ez töltötte be az én életemet 
elejétől végéig.44 

A  sajtó  szerepéről  ugyanakkor  heves  viták  folytak.  Az  abszolutizmus  idején, 

cenzúrázott  sajtó  megtanította  a  publikumot  „a  sorok  között”  olvasni”.  Ekkor, 

41 MCQUAIL,  Denis,  A tömegkommunikáció  elmélete,  ford.  SZALAI Éva,  Bp.,  Osiris,  2003 (Osiris 
Tankönyvek), 133-134., 434.
42 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, i. m., 37.
43 Csak 1881-ben állt fel a Magyar Távirati Iroda.
44 RÁKOSI Jenő, 1, i. m., 145.
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1860-as  években  kezdett  a  sajtó  aktív  politikai  tényezővé  válni.  A  kiegyezést 

megelőző években Deák és köre a Pesti Naplón keresztül éltette a kiút reményét a 

közvéleményben.  A  kivárás  taktikájára  építő  Deák  Ferenc,  amikor  1865-ben 

elérkezettnek látta az időt, a sajtót használta fel, hogy lépéskényszerbe hozza az 

udvart.  Javaslatait  áprilisban,  a  Pesti  Naplóban tette közzé, s beleegyezett  abba, 

hogy nézeteit májusban, a bécsi magyar ókonzervatívok lapjában, a Debatte-ben a 

szerkesztő  részletesen  kifejtse.45 A  provokatív  lépés  valóban  meghozta  a  várt 

eredményt: az események felgyorsultak. Az egyezség után Deák és pártja a rend és 

nyugalom érdekében  szerette  volna  a  politikai  vitákat  a  parlament  falain  belül 

tartani.46 

Deákot  a  visszaemlékezők  többször  idézték,  miszerint  parlamenti 

felszólalásaiban  kijelentette,  hogy  a  sajtóban  mindenki  szabadon  véleményt 

nyilváníthat, ám az mindig az újságíró, illetve a szerkesztőség álláspontja marad.47 

Jókai,  aki  egy  személyben  volt  laptulajdonos,  kiadó,  szerkesztő  és  politikus,  a 

sajtót a kormányzat ellenőrzési fórumának tekintette, de a hírlapi politikai vitát, a 

gyors riposztok technikai kivihetetlensége miatt életszerűtlennek tartotta.48 Efféle 

vita Kossuthnak az emigrációból írt nyílt leveleivel kapcsolatban sem alakult ki, 

noha e levelek mindegyike kivívta a sajtó, a közvélemény és a politika figyelmét.49 

A  kiegyezéssel  együtt  átrendeződött  politikai  tér  nagymértékben 

megváltoztatta a sajtóviszonyokat is. Az a körülmény pedig, hogy az átrendeződés 

nem zárult  le 1867-tel,  illetve,  hogy a kormánypártiság és az ellenzékiség  nem 

alapállástól,  hanem a választások kimenetelétől  függött olykor egyaránt  zavarba 

hozta  a  pártokat  és  újságíróikat.  Kormányra  kerülésekor  Andrássy  például  már 

nem  számíthatott  a  korábban  Deák-párttal  azonosuló  élclap,  a  Bolond  Miska 

támogatására, mivel szerkesztője a parlament ellenzéki padsorában kapott helyet. 

Ezért  a  kormányfő  úgy gondolta,  hogy az élclapi  egyensúlyt  is  megteremti,  ha 

abból is indít egy kormánypártit (kormányra kerülésekor Andrássy ugyanis saját 
45 HALÁSZ Imre,  Egy  letünt  nemzedék:  Emlékezések  a  magyar  jogállam  kialakulásának  ujabb  
krrszakából, Bp., Nyugat, 1911, 196-199.
46 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, i. m., 34.
47 Deák Ferenc … [felszólalásában] «A kormánynak egy orgánuma van, a hivatalos  Közlöny. … 
Bármit ír az egyik vagy a másik lap, azért a [Deák-]párt solidaritást sohasem vállal, mindegyik 
független, mindegyik a maga nézetét írja le. (Általános tetszés).» KÓNYI Manó, Beust és Andrássy.  
1870- és 1871-ben, Bp., Frankin-Társulat, 1890, 23.
48 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, i. im., 34., 93.
49 „A  kormány  bántatlanul  hagyta  megjelenni  s  terjeszteni  Kossuth  manifesztumait  …  De  a 
közvélemény nem tudott  sokáig ezen objektiv állásponton megmaradni.  A közönség nagy része 
aggodalommal tekinté azon rendszeres izgatást, …” TOLDY István, Öt év története: 1867-1872, új 
kiad., Bp., Ráth Mór, 1891, 54-55.

22



lapot  is  indított:  a  Magyarországot,  amely  a  kormány  stabilizálódásával  az  év 

végén megszűnt.)  Ez a szándék hívta  életre  a  Borsszem Jankót.  Az ellenzék fő 

orgánuma Jókainak A Honja volt, ám az író állásfoglalásai inkább kérdésfüggőek, 

mint pártszempontúak voltak.50 Ezért 1868-ban a nagyobbik ellenzéki párt vezére 

Tisza Kálmán is szükségét látta egy saját lapnak, s megalapította a Hazánkat.51

E napilapok első  helyen  hozták  az  országgyűlési  beszámolókat,  amelyet 

követtek a belföldi és helyi hírek, a cikkek, a „kis színesek”, az olvasói, szerkesztői 

levelek, a tőzsdei jelentések s végül a hirdetések. Az újságok címoldaláról induló 

alsó felébe, a „vonal alá” kerültek a tárcák, vélemények, folytatásos regények. A 

pártfüggő  sajtó  gyorsan  felismerte,  hogy  a  politikai  rivális  ellehetetlenítésére 

hathatósabb  a  korrupciós  ügyeik  kitárgyalása,  mint  légből  kapott  rágalmazások 

puffogtatása.  1872-ben  ily  módon  bukott  meg  Lónyay  Menyhért,  az  akkori 

miniszterelnök,  vagy  az  1880-as  évek  leghangosabb  botrányhősének,  Zichy-

Ferraris  Viktor  belügyminisztériumi  államtitkárnak  le  kellett  mondania,  vagy 

Szapáry  Gyula  pénzügyminiszter  a  hasonlóan  kétes  ügyei  feszegetése  miatt 

kényszerült  aktuális  törvényjavaslatának  visszavonására.52 A  sajtó  nemcsak 

eltüntethetett  valakit,  hanem  fenn  is  tarthatta  az  érdeklődést  személye, 

tevékenysége iránt. A közszereplők előbb vagy utóbb felismerték, hogy a sajtóbeli 

jelenlét  reklámértéke  jelentősebb  lehet  a  megjelenések  hírértékénél53,  s  ha 

feszélyezőnek is találták a  sajtószerepléseket, általában maguk is törekedtek rá.  

3.3 Újságírók: régiek és újak 

Amikor  Andrássy  a  Miniszterelnöki  Sajtóiroda  megalapításával  foglalkozott, 

nyilvánvalóan  számításba  kellett  vennie,  kiket  célszerű  alkalmaznia 

munkatársakként és kire bízhatja az iroda vezetését.

        A forradalom utáni majd húsz esztendő sajtójának vezéregyéniségei nyilván 

nemigen  jöhettek  szóba.  Egyfelől  túlságosan  is  nagyformátumú  személyiségek 

voltak, másfelől pedig túlságosan is (és olykor máshová) elkötelezettek. Az ’50-es 

50 „[Jókai], ki politikai naivitásával tudott a hét három napján háromfelé kacérkodni mindannyiszor 
mély meggyőződéssel, …” Uo. 63.
51 „Tisza  Kálmánt  rosszakarói  sem vádolták  soha  pazarlással,  főkép  ha  közügyekről  volt  szó, 
ellenségei  sem merték azzal gyanúsítani, hogy ambitióját képezi journalistákkal barátkozni, s ha 
ennek  dacára  némi  áldozattal  hozzájárult  a  Hazánk  élete  mécsesének  táplálásához,  és  annyira 
megfeledkezett magáról, hogy érintkezésbe lépett újságirókkal, …” Uo. 67.
52 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, i. m., 263., 327-328.
53 Erről árulkodnak a Borsszem Jankó 2000. jubileumi számában közölt hírességek emléksorai.
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években a nemzetgazdasági kérdések szakértőjeként számon tartott  Török János 

például  egyértelműen  Széchenyi  nézeteihez  kapcsolódott.  A  modernizáció 

alapjának  a  művelődést  tartotta,  a  földbirtokosságtól  várta  a  polgárosodást,  a 

közigazgatás  demokratizálásától,  a  községrendszertől  remélte  a  haladást.  1853-

1855 között  a  Pesti  Naplót  szerkesztette,  majd ezt  követően  Bécsben alapította 

meg a Magyar Sajtót.

Az  akkor  már  jelentős  közírói  munkásságot  maga  mögött  tudó  báró 

Kemény  Zsigmond  1855-ben  került  a  Pesti  Napló élére,  s  ő  tette  a  korszak 

legszínvonalasabb  és  legnagyobb  tekintélyű  magyar  nyelvű  közéleti  lapjává, 

egyszersmind  Deák  Ferenc,  illetve  a  lassan  formálódó  Deák-párt  szócsövévé. 

Keménynek,  a  szerkesztőnek  és  publicistának,  s  nem  utolsó  sorban  Deák 

bizalmasának döntő szerepe volt  a párt  nemzeti  egységprogramjának széleskörű 

elfogadtatásában:  elültette  a  közvéleményben  a  kiegyezési  tárgyalások 

szükségességét és előkészítette annak lehetőségét.  E szerkesztőség neveltjei volt 

nem egy későbbi neves kormánypárti vagy ellenzéki újságíró.                 

Nagyhatású  volt  az  egykori  márciusi  ifjú,  Jókai  Mór  sajtótevékenysége. 

Függetlenségi szellemű, liberális elveket valló, ellenzéki újságok sorát hívta életre. 

Miután évekig  csaknem egyedül  szerkesztette  (és részben írta)  a  legnépszerűbb 

hetilapot,  a  Vasárnapi Újságot, saját élclap (Üstökös),  népújság (Igazmondó)  és 

közéleti  lap  (A Hon)  kiadását  kezdte  meg,  amelyek  mindegyike  fenn (s  többé-

kevésbé  népszerű)  maradt  a  kiegyezés  után  is.  Ezen  lapok  és  utódjaik 

szerkesztőségeihez olyan újságírók csatlakoztak, mint Horn Ede, György Aladár, 

Csernátony Lajos vagy Csávolszky Lajos.

Volt  azonban  két  olyan  tehetséges  és  felkészült,  a  magyar  és  osztrák 

sajtóban  egyaránt  megbecsült  újságíró-szerkesztő:  Falk  Miksa  és  Kecskeméthy 

Aurél,  aki  szakmai  szempontból  kiválóan  alkalmas  lehetett  volna  a  sajtóiroda 

vezetésére. Mindkettő bizonyos elfogulatlansággal, de legalábbis távolságtartással 

volt képes szemlélni a magyarországi történéseket (noha mindketten bejáratosak 

voltak  Széchenyi  döblingi,  szűk  társaságába),  rugalmasabbak  és 

professzionálisabbak  voltak  hazai  pályatársaiknál.  Az  abszolutizmus  évei  alatt 

jórészt  Bécsben éltek,  s bécsi  és pesti  lapoknak egyaránt  dolgoztak,  jó tollú  és 

tájékozott publicistáknak tartották őket.  Falkot kifinomult metaforikus nyelvezete 

miatt „a sorok közti” stílus mesterének tartották. Bár az 1850-es években egyes 

cikkeiben az udvar politikáját támogatta, a kiegyezési tárgyalások alatt a magyar 

24



törekvések  mellett  állt  ki.  A  Pester  Lloyd munkatársa,  később  főszerkesztője, 

közgazdasági  és  külpolitikai  szakíróként  egyaránt  tekintélynek  számított.  1868 

karácsonyán az ő – igaz Andrássyval, Eötvössel egyeztetett – a magyar kormány 

külpolitikájáról  szóló  írása  nyugtatta  meg  a  nemzetközi  diplomáciát,  amelynek 

bizalma igencsak megingott egy korábbi, Pesti Naplóbeli cikk nyomán.54 

Barátja,  Kecskeméthy  Aurél  újságírói  tehetsége  előtt  meghajoltak  a 

kortársak, sokan tekintették példaképüknek, de személye már megosztotta őket. Az 

önkényuralmi időszak kezdetén, ő is, akár Falk Bécsben kereste boldogulását,  a 

bécsi  Magyar  Hírlap  munkatársa  lett,  ám  biztosabb  anyagi  egzisztenciájának 

megteremtése  érdekében  1854-től  cenzori  állást  vállalt.  Akárcsak  Falk  ő  is 

rendszeresen  látogatta  Széchenyit.  Sok fiatal  pályatársának  egyengette  az  útját. 

1860-tól  a  bécsi  kormány  hivatalos  lapját,  a  Sürgönyt  szerkesztette.  1863-ban 

rövidéletű  élclapot  alapított  Handabanda  címmel.  1866-tól  az  udvart  támogató 

bécsi  Magyar  Hírlap munkatársa  lett.  A saját  balszerencséje  felett  is  ironizáló 

újságíró cinikusan, csípősen tette szóvá megfigyeléseit (az arisztokrácia klikkszerű 

zártságát, a dzsentri lustaságát, rátartiságát). Amikor megtudta, hogy ki lesz az új 

kormány sajtófőnöke, legyintett: „Ez jellemzi Andrássyt.”55 

A  miniszterelnökségi  sajtóiroda  első  főnöke  végül  is  a  38  éves  Ludasi 

(korábban  Gans)  Mór  lett.  A  szabadságharc  után  Bécsben  élt,  de  1849-es 

(forradalmi) sajtószereplései miatt rendőrségi megfigyelés alatt állt, szépírással és 

lapkiadással  egyaránt  kísérletezett,  osztrák  és  magyar  lapoknak  (köztük  a 

konzervatív  szellemű  Sürgönynek)  egyaránt  dolgozott,  s  folytatásos 

rémregényekkel  tette  kedveltté  magát  a  bécsi  közönség előtt.  Az 1860-as  évek 

elején azután az ókonzervatív – a 48 előtti állapotokat óhajtó – Apponyi György és 

Sennyey Pál megkeresésére  elvállalta  a  Debatte szerkesztését,56 amely kitartóan 

küzdött a kiegyezésért. Kinevezését, tekintélyét az 1865-ös  Debatte-beli Deákkal 

egyeztetett  programkifejtésnek  köszönhette.  Jókor  lépett,  jó  helyre.  Régi 

kapcsolatait felelevenítve szervezte meg az „Angol királynő”-beli találkozót, ahol 

kifaggatta  a  politikust.  A beszélgetés  lényegét  sikerült  hitelesen  tolmácsolnia  a 

bécsi  lapban.  Andrássy  megbecsülése  jeléül  nemesi  ranghoz  juttatta,  s 

54 HALÁSZ Imre, i. m., 80-82.
55 FALK Miksa KECSKEMÉTHY Aurél Elkobzott levelezése, szerk., bev., jegyz. ANGYAL Dávid, Bp., Pesti 
Lloyd Társaság, Magyar Történeti Társaság, 1925 (Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. 
Levelezések), 288.
56 SUPKA Géza, Ludasi Ludassy Mór, Andrássy Gyula sajtófőnöke, Magyar Hírlap, 1935. júl. 21. 23-
24.
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sajtófőnökként  szabad  kezet  adott  neki  (bár  az  1850-es  években  a  bécsi  rossz 

nyelvek azt  beszélték róla,  hogy a politikai  széljárás szerint  vette fel a frakkot, 

vagy az attilát57).

Andrássy  nem  foglalkozott  a  kiválasztottak  nézetegységével,  sőt  a 

visszaemlékezésekből úgy tűnik, hogy számított beosztottai egyéni véleményére, 

amelyek  részletkérdésekben  többnyire  különböztek  is  egymástól.  A  hosszú 

pórázon tartott újságírók viszont joggal gondolhatták úgy, hogy befolyásuk lehet 

az eseményekre.  Amikor  Andrássy 1871-től  a  Monarchia  külügyminisztere  lett, 

magával vitte Ludasit is Bécsbe. Az itthoni utód, Halász Imre évtizedek múltán is 

felháborodva emlékezett vissza a – szerinte – anarchikus hivatalbeli állapotokra: az 

iroda  kötelékébe  tartozó  újságírók  a  kormány  külpolitikájától  egészen  eltérő 

nézeteiknek adtak hangot saját lapjaikban, s amelyek miatt Andrássy a nemzetközi 

diplomáciában nem egyszer kellemetlen helyzetbe került. Egy alkalommal a német 

nagykövet ezt a körülményt a magyar kormányfő orra alá is dörgölte.58 

Halász, a jogvégzett újságíró korábban a pénzügyminisztérium tisztviselője 

és  a  Pester  Lloyd munkatársa  volt.  Andrássyt  hibáztatta,  amiért  nem  tartotta 

szorosabb kézben a sajtóhivatalbeli információáramlást, ezért ha szükség úgy hozta 

Eötvös Józseffel konzulált.59 Pedig Andrássy figyelemmel kísérte, hogy a sajtóban 

kik, mit írnak, s a számára rokonszenves tollforgatókat lehetőséghez jutatta (erre 

Halász saját példáját hozta fel visszaemlékezésében60). Halász csak egy évig állt az 

iroda élén, utóda az ugyancsak jogász végzettségű Berczik Árpád lett, aki egészen 

1887-ig töltötte be az irodavezetői hivatalt.  

Az a  fiatal  értelmiségiekből  álló  kör,  amelybe  ez  utóbbiak  (a  sajtóiroda 

számos munkatársával együtt) tartoztak, zömmel polgári családokból származó (s 

többnyire  vidéki  eredetű)  tehetséges  fiatalemberekből  verbuválódott,  szinte  napi 

rendszerességgel jött össze a Fürdő utcai „Kávéforrás”– kávéházban.  A kávéházi 

asztaltársaság  tagjai  –  harmincadik  életévüket  el  sem érő  – jogi  vagy bölcsész 

(kisebb részben pedig orvosi) végzettségű, többségükben írói babérokra is pályázó 
57 FALK Miksa KECSKEMÉTHY Aurél Elkobzott levelezése, i. m., 285-290.
58 HALÁSZ Imre, i. m., 88.
59 „A sajtóosztályhoz  pedig hiába fordultam volna,  mert  tudtam, hogy ez maga is  tájékozatlan. 
Andrássy  ez  időben  nem  igen  törődött  a  sajtóval,  legfellebb  dementik  közlésére  használta. 
Meglátogattam tehát b. Eötvös Józsefet, ki … barátságosan és hosszasan elbeszélgetett velem.” Uo. 
89.
60 „… ezentul  meghivtak  azokra  a  fényes  estélyekre,  melyeket  Andrássy  és  neje  minden  télen 
többször adtak. A vendégsereg száma ezer körül lehetett. A grand seigneur házi úr, ki a nagyterem 
ajtajában fogadta vendégeit, mindig vett magának fáradságot, hogy néhány szives szóval kifejezze 
munkálkodásom iránt való érdeklődését.” Uo. 72.
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fiatal  emberek  voltak.  A dualizmus  kori  sajtó  későbbi  vezéralakja  Rákosi  Jenő 

visszaemlékezésében így jellemezte e társaságot.

Itt volt egy kis csoport fiatal író tanyája. Itt jöttek össze minden este Toldy Pista, 
Berczik  Árpád,  Urváry  Lajos,  Almási  Tihamér  és  még  néhányan.  Egy  kissé 
finomabb  modor,  előkelőbb  szellem  uralkodott  itt,  mint  minő  más 
kávéházakban… Lassan az eredeti csoport tetemesen kibővült. Én már közéjük 
jártam.  Jött  Tóth  Kálmán is,  Ágai  Adolf,  Molnár  György,  a  színész,  Mauritz 
Rezső  tanár.  Én  vezettem be  Dóczy Lajost,  akit  egy  előkelő  bécsi  lap  külön 
tudósítónak  küldött  ide  a  kiegyezés  utolsó  csatáira.  Csepreghy  Ferenc,  a 
színműíró, szintén az én révemen került közibénk. Tagja lett a pompás és érdekes 
társaságnak  Kaas  Ivor  báró,  majd Asbóth  János,  a  nagy  hallgató  és  végül  az 
összes  Márkus-fiúk:  a  geniális  Pista,  aki  Baross  Gábornak  volt  képviselő 
versenytársa… a szentimentális Miklós, a Krisztus-arcú Elek… És végül József, a 
későbbi  polgármester.  A  Márkus-gyerekek  –  Emilia  testvérei  –  Horváth 
Boldizsárnak, a kiegyezési korszak igazságügyminiszterének voltak unokaöccsei. 
A társasághoz tartozott még Kőrössy József is, akit én vittem bele a sajtóba s ki 
később nagyérdemű igazgatója lett a fővárosi statisztikai hivatalnak.61 

   A 19. századi Magyarországon a polgári  nyilvánosság fontos fórumai 

voltak  a  fővárosi  kávéházak,  ahol  az  összetartó  asztaltársaságok  kulturális, 

irodalmi  diskurzusaiban  a  kiegyezés  közeledtével  mind  hangsúlyosabb  lett  a 

politikai szólam. S azt követően, pedig a politikai megoldások variációi tartották 

lázban  a  kávéházi  köröket,  ahogy  a  korlátok  nélküli  nyilvánosságot  ízlelgető 

közéletet is. A kiegyezés körüli években, akkor talán a legismertebb ilyen kör a 

Kávéforrásé volt, amely egyszerre több lap szerkesztőségét is magába foglalta. A 

61 RÁKOSI Jenő, Emlékezések, 1, Bp., Franklin, 1926 (Rákosi Jenő Művei), 142-143.
Az emlékező, a dunántúli sváb születésű Rákosi Jenő, még joghallgató volt, de már évek óta a Pesti  
Naplónál  dolgozott,  és  első  színdarabjával  már  debütált,  a  Nemzeti  Színházban  később  nagy 
karriert futott be. Szerkesztette a  Reformot, a  Budapesti Hírlapot, az  Esti Újságot, a Népszínház 
igazgatója lett,  nemesi címet kapott, képviselővé választották. Társai is sokra értékelték az ifjan 
elhunyt  Toldy  Istvánt,  az  Egyetemi  Könyvtár  igazgatójának,  a  magyar  irodalomtörténetírás 
megteremtőjének fiát, aki szintén jogot tanult, minisztériumi tisztviselősége mellett újság- regény-, 
és drámaírással foglalkozott, s később a Nemzeti Hírlapot szerkesztette. Az ugyancsak jogvégzett 
Urváry Lajos újságíróként,  szerkesztőként dolgozott a  Pesti Naplónál, később a  Századunknál, a 
Napkeletnél, s ő is képviselőként bekerült a parlamentbe. Az orvos Almási Balogh Tihamér, a híres 
homeopata  orvos  és  politikus  fia,  a  gyógyítás  mellett  szaklapot  szerkesztett,  színműveket  írt. 
Molnár György színész darabokat rendezett, megalapította a budai Népszínházat, s színházelméleti 
munkákat is írt.  Ismét csak jogi  diplomával bírt Dóczi Lajos,  aki előbb a bécsi  Presse-nél volt 
budapesti tudósító, a Borsszem Jankó első munkatársai közé tartozott, színműveket írt, majd 1871-
ben miniszterelnökségi titkár lett, s utóbb bárói rangig vitte. Csepreghy Ferenc asztalossegédből lett 
ünnepelt színműíró, s Rákosi Jenő sógora. Jogász volt az arisztokrata Kaas Ivor is, aki előbb A Hon, 
a Hazánk belső munkatársa volt, egy Föld körüli utazás és egy miniszterelnökségi sajtóirodai állás 
után írt a Reformba,  a Pesti Naplóba, a Budapesti Hírlapba, és az Alkotmányba. Mérnöki diplomája 
volt Asbóth Jánosnak, aki különböző hivatalokban tisztviselőként dolgozott, később a Kelet Népe, 
majd a Magyarország főmunkatársa lett. A jogvégzettségű Márkus-fiúk közül István is dolgozott a 
miniszterelnökségi sajtóirodán a Reform, majd a Nemzeti Hírlap munkatársa lett, Miklós tehetséges 
költőnek  indult,  és  József,  aki  főpolgármestersége  előtt  a  Reformnál  és  a  Nemzeti  Hírlapnál 
kötelezte el magát. A statisztikus Kőrösi Józsefet Rákosi helyezte el a  Pesti Napló közgazdasági 
rovatánál, később a Fővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója, s az MTA tagja lett.
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sajtófőnök,  Ludasi  is  rendszeresen,  törzsvendégként  látogatta  el  helyet.  Rákosi 

Jenő  szerint  a  Belváros  és  Lipótváros  találkozásánál  működő  kávéház 

mértéktartóbb és választékosabb volt a többi irodalmi kávéháznál.  

A  Kávéforrás  kevésbé  volt  bohém…  Jobban  öltözködtek,  rendesebben  éltek, 
társaságba  jártak,  modernebbek  voltak,  nem  játszták  a  radikálist.  És  amint  a 
kiegyezési  mozgalmak  közeledtek  a  siker  felé,  e  kétfajta  íróvilág  mint  új 
nemzedék, politikai színt is kezdett felvenni. A Kávéforrás lett a Deák-párti fiatal 
irodalom, szemben az ellenzéki új írói nemzedékkel, mely részben szélsőbali volt, 
részben Tisza-párti.62 

 Bár a Deák-párthoz befolyásos irodalmi szalon is kapcsolódott: Csengery 

Antalé, ez – természetesen – sokkal formálisabb, tekintélyelvűbb, és mindenekelőtt 

sokkal zártabb volt, mint a kávéházi társaság. A Csengery-szalon – többek állítása 

szerint  –  csaknem  megkerülhetetlen  volt  az  irodalom  és  a  tudományosság 

világában érvényesülni akarók számára, de a sajtókarrierre vágyók inkább politika 

első számú irányítóinak figyelmét kívánták magukra vonni. 

Az irodalomban el volt terjedve az a vélemény,  hogy az írói karrier Csengery 
Antal szalónjából indul ki. Aki valamire vinni akarja, annak iparkodnia kell, hogy 
oda bejusson. Csengery egyik tekintélye volt a Deák-pártnak, nagy tekintélye volt 
az  irodalomnak  is.  Én  pedig  sohasem  fordultam  meg  házában  és  sohasem 
beszéltem vele. És nem különben volt a miniszterekkel is. Andrássy Gyula grófért 
rajongtam. Az ő kortesestélyein a miniszterelnöki palotában fennjártam. Ő ismert 
engem, ha találkoztunk köszöntöttük egymást – de vele sem beszéltem soha, se 
politikát, se mást. 63

Különféle  visszaemlékezések  tanúsága  szerint  a  Kávéforrás  újságírói 

vendégkörének  valósággal  bálványa  volt  Andrássy.  Valamennyien  csodálták 

politikai  képességei,  nagyvonalúsága,  eleganciája,  megjelenése,  közvetlensége 

miatt. Őt tekintették koruk egyik közéleti (fő)hősének. A gróf pedig politikája és 

törekvései alkalmas segítőit látta bennük,  s – közvetve vagy közvetlenül – többük 

számára  megnyitotta  az érvényesülés  útját:  érdemi  feladatokhoz és pozíciókhoz 

segítette  őket.  E  meglehetősen  népes  fiatal  társaság  a  kezdeti  segítség  után, 

nemcsak megvetette  a lábát a magyar  sajtóvilágban, hanem mind nagyobb teret 

foglalt  el  benne.  Az  Andrássy  által  életre  keltett  sajtóvállalkozások  közül  a 

legéletképesebbnek egy élclap, a Borsszem Jankó bizonyult. Míg a Magyarország 

(és  a  kormány  részéről  főként  Eötvös  József  támogatását  élvező  Esti  Lap) 

62 RÁKOSI Jenő, 1, i. m., 143.
63 Uo. 193.
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legfeljebb  csak  ugródeszkául  szolgálhatott  szerkesztőnek  és  munkatársnak,  a 

Borsszem Jankó túlélte a 19. századot.

3.4 Egy kormánypárti élclap alapítása

Az élclapok közül kitüntetett figyelem jár ki a Borsszem Jankónak, mert ez volt az, 

amely a kötetlen és közvetlen kávéházi törzsasztal-beszélgetések során, illetve az 

olvasó és szerkesztő közti levelezések útján minden laptársánál szélesebb kört vont 

be a  lap előállításába.  A szerkesztőt,  Ágait  inspirálta  a  sokféleség,  megengedő, 

együttműködő  vezetői  egyéniségével,  kifinomult  stílusérzékével  pedig  egységes 

arculatot tudott formálni.64 Az élclap a mögötte álló és a benne megjelenő széles 

társadalmi bázissal  kikerülte  azt  a csapdát,  hogy a kormány szócsöve legyen,  s 

mindez  a  (népszerűséghez  is  szükséges)  megfelelő  távolságtartást  biztosította 

számára.   A maga módján minden fontosabb társadalmi (és közéleti)  kérdésben 

véleményt  nyilvánított,  de sohasem képviselt  radikális  álláspontot,  s  ez  éppúgy 

hozzájárult ahhoz, hogy szakmai és a szélesebb közvélemény az ország első számú 

élclapjaként  tartsa  számon,  mint  kidolgozott,  ötletgazdag  ábrázolás-  és 

kifejezésmódja.  

A kiegyezési tárgyalások idején a létező két élclap: az Üstökös és a Bolond 

Miska közül csupán az utóbbi támogatta a kormánypártot. Amikor azonban az év 

végén  szerkesztője,  Tóth  Kálmán  is  az  ellenzékhez  csatlakozott,  Andrássy, 

felismerve  a  hirtelen  megbillent  élclapbeli  sajtóegyensúlyból  következő 

veszélyeket, utasította sajtófőnökét, Ludasi Mórt, hogy minél előbb állítsa fel egy 

új, kormánypárti élclap szerkesztőségét. A sajtófőnök saját körére, a Kávéforrásra 

hagyatkozott a jelöltek keresésében. A kortárs szintén természetesnek találta, hogy 

„egy  Deák-párti  élclapot  nem  lehet  alapítani  a  Kávéforrás  közreműködése 

nélkül.”65 Ludasi választása a jó humorú, gyakorlott tárcaíróra, Ágai Adolfra esett, 

aki el is vállalta a megbízást,  s az új  élclap címe Andrássy javaslatára a csípős 

Borsszem  Jankó lett.66 A  Kávéforrásbeli  asztaltársaságban  újabb  szerkesztőség 

képződött.

64 Ágai Adolf ugyanazt a „lasse faire” vezetői stílust gyakorolta, mint Andrássy.
65 RÁKOSI Jenő, 1, i. m. 176.
66 ÁGAI Adolf, A „Borsszem Jankó” története, Borsszem Jankó, 1887. ápr. 10. 2.
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A  választás  Ágai  kultúrákat,  nyelveket  és  nézőpontokat  integráló 

személyiségén, hozzáértésén és kiváló szakmai kapcsolatain alapult,67 s hamarosan 

bebizonyosodott, hogy aligha lehetett volna nála alkalmasabb személyt találni egy 

a  társadalom  legszélesebb  rétegeit  megszólítani  kívánó,  s  a  maga  sajátos 

eszközeivel  hatásos,  de  nem  agresszív  kormánypropagandát  kifejtő  élclap 

szerkesztőségének élére. 

Gyakorlott,  jó  tollú  újságíró  volt,  akinek  írásait  több név (Forgó János, 

Forgó bácsi, Ali és Porzó) és jel alatt  (Δ és )  is megismerhette a közönség, később 

sem sokat  használta  a  saját  nevét:  a  Borsszem Jankóban csaknem 30 (zömmel 

állandó  alakká  váló)  élclapfigura  nevében  „szólalt  meg”,  könyveit,  nagyobb 

publikációt pedig Porzó néven jegyezte.68 Ez utóbbi álnevét a szellemes társasági 

emberként  számon  tartott  kollégájától  Pompéry  Jánostól  kapta,  akinek  humora 

főként  társalgás  közben  csillogott,  számtalan  tréfával,  ötlettel  gazdagította  a 

Borsszem Jankót.69 Oszlopos tagja volt a Kávéforrás-körnek, amelyből az induló 

élclap alkotói közössége formálódott.

67 Ágai  Rosenzweig  Adolf  néven  született  egy  Magyarországra  települt  vallásos  lengyel  zsidó 
családban 1836-ban.  Az orvos édesapa fiának is  a gyógyítói  hivatást  szánta.  A Rosenzweig-fiú 
lelkében,  értékrendjében  magyar  lett,  „tősgyökeres  magyarnak”  vallotta  magát.  Meghatározóak 
voltak nagyabonyi, nagykőrösi, pesti gyermek- és iskolaévei. 12 éves diákként szem- és fültanúja 
az 1848-as pesti  forradalomnak,  áhítattal  nézte a márciusi  ifjakat,  láthatta Petőfi  Sándort,  Jókai 
Mórt, Vajda Jánost, illetve az egymásnak kezet adó Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost, később 
családja elszállásolta a bujdosó Vörösmarty Mihályt. A gimnáziumi magyar órákon Arany János 
egyengette a stílusát. 18 éves volt, amikor a Hölgyfutár közölte első novelláját. Bécsben idegennek 
érezte  magát,  s  orvosi  tanulmányai  alatt  előszeretettel  látogatta  a  kint  élő  magyar  fiatalok  – 
újságírók kávéházi törzsasztalát, ahol a szorosabb baráti körnek egyetlen közös vágya volt: íróvá 
válni.  (A  szűkös  kosztpénzét  kiegészítendő  alkalmanként  írogatott  a  Humorist és  más  bécsi 
élclapokba,  s  amelyek  hívták  állandó  munkatársnak  is.  A  bécsi  évek  alatt  többször 
hazalátogathatott,  s  megfordulhatott  Pesten  is,  bár  ő  erről  külön  nem írt.  1858.  decemberében 
például  az  Üstökösben  tűnt  fel  a  jellegzetes  kissé  pufók,  göndör  hajú,  kackiás  bajszú,  kockás 
nadrágos alakja az előfizető-hajhász szerkesztők egyikeként. Gyalog lófuttatás, Üstökös, 1858. dec. 
25. 148-151.) Bécsben került kapcsolatba újságírói példaképével Kecskeméthy Auréllal, valamint 
azzal a szakmai társasággal, amelynek révén Pestre hazaköltözve, rövid orvosi praxis után, végleg a 
magyar sajtónál kötelezte el magát. Dolgozott a Magyar Világnál, a Magyarországnál, a Vasárnapi  
Újságnál.  Pályája  fordulópontját  a  Borsszem  Jankó szerkesztőségére  való  1868-as  felkérés 
jelentette.  A  sikeres  és  közkedvelt  élclap  egy  életen  tartó  elismerést,  megbecsülést  biztosított 
(Csicseribors) számára. 1870-től 1879-ig elvállalta a Magyarország és a Nagy Világ szerkesztését, 
illetve 1871-ben Forgó Bácsi név alatt elindította a Kis Lapot. Tárcaíróként azonban más lapokban 
is publikált, s jelentős műfordítói tevékenységet fejtett ki. 1916-ban Budapesten hunyt el. 

68 A  Porzó  nevet  első  Magyarországbeli  tárcája  után  vette  fel.  Az  írás  ürügyére  szerkesztője 
Pompéry János hívta fel a figyelmét, ugyanis a lap szomszédságában hosszasan bontották az Első 
Hazai Takarékpénztár épületét, s az ezzel járó por sok bosszúságot okozott a környékbelieknek. A t 
por ihlette meg Porzót. [ÁGAI Adolf] PORZÓ, Por és hamu, Bp., Athenaeum, 1892, 99-101.
69 „Nevezetes alakja volt Pompéry annak az időnek. Elegáns, gavallér ember, úri modorral. 1861-
ben politikai napilapot szerkesztett, mely azonban nem sokáig élt. Különös dolog, hogy Pompéry 
János társaságban a legszellemesebb emberek egyike volt. Egymaga el tudott mulattatni egy egész 
társaságot. Ellenben mint [elbeszélés]író halálosan unalmas volt.”  RÁKOSI Jenő, 1, i. m. 178.
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Innen verbuválódtak az első állandó munkatársak: Márkus István, Dóczy 

Lajos,  Berczik Árpád, Rákosi Jenő és Hevesi  Lajos.70 Dóczy hozta  a politizáló 

„vezérverseket”,  Rákosi faragta a klasszikus, deákos makaróni-verseket, Berczik 

vállalkozott politikai, Hevesi, pedig kulturális, tudományos vonatkozású írásokra. 

Annak, hogy a  Borsszem Jankó a  dualizmus talán legsikeresebb élclapja 

lett,  döntő szerepe  volt  annak,  hogy a  szerkesztő  szívesen  tanult  sikeres  (vagy 

érdekes) laptársaitól. Amolyan összegző lappá tette a Borsszem Jankót: mintának 

tekintette  Kecskeméthy  Aurél  Handabandájának  csípős  stílusát,  polgárosító 

programját, és inspirálta a Bolond Miska szókimondósága is.

Ám  azért  szivesen  beismerem,  hogy  a  »Bolond  Miska«  első  hatásával  a 
»Kladderadatsch«-on kívül egy létezett vagy meglevő élczlap sem vetélkedhetik. 
Sőt ama berlini lapnál is erősebben gyújtott, mert a »B. Miskának« több volt a 
szabadsága s nagyobb a bátorsága.71

A külföldi testvérlapok közül pedig elsősorban a  Kladderadatschba talált 

olyan  jellegzetes  figurákra,  vicctípusra,  amelyet  át  lehetett  ültetni  magyar 

viszonyok, de  gyakorta  felhasználta  más külföldi élclapok anyagát, ötleteit is. 

Hazai versenytársai közül ezeket az „ötletkölcsönzéseket” leggyakrabban a Bolond 

Miska tette szóvá, amely lényegre törően csak Lopszem Jankóként emlegette Ágai 

lapját.72

A lap első grafikusa  is külföldi volt: a cseh Karel Klič, a  portrékarikatúrák 

mestere 73  Amikor 1870-ben a szerkesztőség nagy része – az Andrássyt követő – 

Ludasival Bécsbe ment,  Klič is velük tartott. Rákosi Jenőt lekötötte (az 1869-ben 

általa alapított, Deák-párti irányultságú)  Reform szerkesztése, majd pedig  (1875-

től) a Népszínház igazgatása és csaknem teljesen visszavonult az élclapi munkától. 

Hosszú ideig csupán ketten, Ágai és Berczik vitték a lapot. 

70 Hevesi [Löwy] Lajos bécsi nyelvészi és orvostudományi egyetemi stúdiumai után Pesten a Pester  
Lloyd munkatársa, majd Bécsben neves műkritikus lett.
71 [ÁGAI Adolf] PORZÓ, Por és hamu, i. m., 296.
72   Lopszem Jankó: – Hogy van az Bolond Miska bácsi, hogy a tolvajok önt lopták meg és nem 
engemet? Bolond Miska: – Hja kedves öcsém, ezekben is van ám  k o l l e g i á l i s  érzület.” [A 
rajzon az Ágai feletti polcon sorakoznak a Punch, Fliegende Blätter, a Graphic, és Paul de Kosko 
munkáinak kötetnyi példányai.] Kérdés-felelet, Bolond Miska, 1873. jan. 19. 1. (23. kép)
73 Ágai  az  élclap  indulásakor  nagy  gondban  volt,  mert  az  egyetlen  rajzolót,  Jankót  teljesen 
lefoglalta  a  konkurencia.  1868.  márciusában  a prágai  Wessely  listy-et  lapozva szokatlan,  vidám 
karikatúrákra lelt, azonnal táviratozott a rajzolónak, Karel Kličnek, hogy jöjjön. A cseh grafikusnak 
jókor érkezett a meghívás, mert éppen politikai sajtóper készülődött ellene. [ÁGAI Adolf] CSICSERI 
BORS, A „Borsszem Jankó” története, Borsszem Jankó, 1887. ápr. 10. 3.
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A megcsappant  szerkesztőségi  létszám nem éreztette  hatását.  Karel  Klič 

távozása  után  sikerült  megnyerni  a  lapnak  Jankó  Jánost,  aki  jelentősen 

meghatározta  az  élclap  arculatát,  képi  világát.  Jankót  tekinti  a  képzőművészeti 

irodalom az első önálló, stílusteremtő magyar karikaturistának. Munkamódszeréről 

és tehetségéről Ágai a következőket írta:

A szerkesztő urak a hét elején vitték el hozzá a különféle témákat. A 
legszorgalmasabbja már vasárnap járt a nyakára. 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).74

Jankó  alkalmazkodott  a  megrendelők  igényeihez,  s  látszatra  pártatlannak  tűnt, 

holott ő maga „csöndes ellenzéki volt”. Ágai benne látta azt a művészt, aki igazán 

híven ábrázolja a „magyart”.

Jankó  az  ő  merészebb  torzalakjaiban  is  megmarad,  hogy  ugy  mondjam, 
jószivünek, kedvesen kaczagó humoristának, poétának. Az ő magyar  alakjai: a 
bölcseledő és hetyke csizmadia, tünődő juhász, a szózatos kántor, a duhaj csikós, 
a  furfangos  czigány,  az  elmés  falusi  zsidó,  a  kedves  urambátyám  s  az  áldott 
asszonynéni…  Legmagyarabb  költőinkkel  vetélkedik  ő  a  való  magyar  élet 
feltüntetésében, a magyar szivdobbanás megrögzitésében. Magyar vér lüktet az ő 
mindenegy tollvonásában.75

Ez idő tájt (a 70-es évtizedben) körvonalazódott  az új szellemi társaság, 

amely 1881-ben Kagál néven alakult meg. A Kagál egyik vendéglőből a másikba 

tette  át  helyét,  megfordultak  a  Mocca  kávéházban,  az  Angol  királynőben,  a 

Weingruberben,  a Royalban,  a Vigadó kávéházban s az Európa szálló  „Európa 

fülkéje”  kávéházában.  A  társaság  fontos  eseményének  a  hétfő  esti  vacsorák 

számítottak. Nyáron a Kagál az „Öreg diófánál” vacsorázgatott, télen behúzódott a 

Reitterbe. Jól érezték magukat.

Oh, azok az esték, a »Kagál« estéi! A »Borsszem Jankó« irástudóinak, 
piktorainak és l.  t.-jainak hétfei  vacsorái!  Fölváltva hol a »Bristol« fogadónak 
franczia,  hol  a  zsidó  rituális  konyhájának,  hol  meg  a  szögedi  Balóné 

74 [ÁGAI Adolf] PORZÓ, Uj hantok, Bp., Athenaeum, 1906, 59.
75 Uo. 73-74.
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hasonlíthatatlan magyar  főztjére  gyülekezünk mi ott  egybe.  S mint  hogy ez a 
hármas konyha is példázza: kerül ott franczia esprit, zsidó elmésség s paprikás 
magyar tréfa bőven. Esnek parádés estéink is, melyeket a »Kagál« körén kivül 
álló jelesekkel szeretünk fölékesíteni. A pikáns ellentét kedvéért ez a mi mameluk 
bandánk az ellenzék soraiból szedeget magának vendéget, megvegyitvén egy-egy 
hivatásos  katonatiszttel,  kegyelmes  úrral  s  néha  napján  aranyos  fiatal 
asszonyokkal.76

Ehhez  a  szerkesztőségként  is  működő  asztaltársasághoz  voltaképpen  bárki 

csatlakozhatott,  nem volt  állandó  tagsága.  Felhasználtak  minden  ide  hozott,  itt 

született jó témát, ötletet. Az önkéntes munkatársi közösség estéről-estére spontán 

módon  alakult.  A  belső  munkatársak  azonban  éber  figyelemmel  követték  a 

jókedvű társalgást és szorgalmasan jegyzeteltek. 

Gyakran  megfordultak  itt  hírességek  is:  írók,  újságírók,  politikusok, 

táblabírák,  előkelőségek.  A  megbeszélésekre  és  a  vacsorákra  szívesen  látták 

Eötvös Károlyt, a „vajdát”, a jogvégzett Lipcsey Ádám – az élclap társszerkesztője 

–  olykor  Mikszáth  Kálmánt,  a  „palócot”  vitte  magával,  s  időnként  el-eljártak 

Szécsi  Ferenc,  Bessenyey Ferenc ügyvédek,  Bartóky József,  Jeszenszky Sándor 

államtitkárok,  illetve  Kozma  Sándor  főügyész.  A  főügyész  fia,  a  biztosítási 

tisztviselő – de jeles költőként számon tartott – Kozma Andor 1884-től szállt be 

szerkesztői  munkába  és  szervezte  ő  is  az  összejöveteleket.  A cimborákká  váló 

vendégek hívtak életre  számos  élclapfigurát.  Ágai  gyermekkori  jóbarátja  az író 

Abonyi Lajos Péter Povadilek alakját teremtette meg, Székely Ferenc, a későbbi 

Belvárosi Takarékpénztár elnöke Seiffensteiner Salamonét, Bácskai Albert ügyvéd 

Bukovay Absziét, Aczél Endre újságíró a vidéki mucsaiakét, Karsai Albert és Péter 

Dénes, földbirtokosok Tojás Dániel és Vöröshegyi Dávid figuráját.77 

Mindezzel egyidőben, az 1880-as évek közepén jelentkezett  az új önálló 

véleményt  is  megjelenítő  grafikus-nemzedék  Homicskó  Atanázzal,  Fényes 

Adolffal,  Faragó  Józseffel.  A  következő  évtizedben  már  a  különböző  stílusú 

karikatúristák közül lehetett választani. A hagyományos stílusban rajzolt ifj. Jankó 

János, Jankó Elemér és Garay Ákos, realista-naturalista stílust képviselt Kunossy 

Ferenc és Cserépy Árpád, szecessziós hatás érződött Márk Lajos és Lakos Alfréd 

karikatúráin.78 

A  karikatúrák  képi  világa  egyre  részletezőbb  lett.  A  korszak  elején  a 

rajzokban az emberi alak-, testrésztorzításokat, és gesztusferdítéseket dolgozták ki 
76 Uo. 266.
77 PÁSZTOR Mihály: Jubilál a „Kagál”, Magyar Hírlap. 1931. júl. 5. 8.
78 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, i. m., 396-397.
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részletesen.  Provokatívak  voltak.  Később –  irányzattól  függően – egyre  inkább 

fontosabb  lett  a  téma  tárgyi  világa,  a  környezeti  háttérelemek  a  valóságosra 

hasonlítottak.  A  19-20.  század  fordulóján  a  téma  valósághű  képi  megjelenítés 

egészébe komponálódott.  Az esztétikai túlzásokban már a fogyasztói társadalom 

újszerű  anomáliái  (földet  söprő,  hullámzóan  hosszú,  szűk  szoknyák,  kerékpár 

okozta  elkorcsosulások,  száguldó  autók,  tömegközlekedési  epizódok)  jelentek 

meg.  A  19.  század  végére  a  karikatúrák  élclapi  megjelenése  is  változott:  az 

oldalakon sűrűbben fordultak elő a kisebb, illusztratív jellegű rajzok. Ezeknek a 

karikatúra-közléseknek már nem volt olyan figyelemkeltő hatásuk, mint a korszak 

első felében. Ezt a jelenséget összegezte Norbert Elias úgy, hogy „ahogy növekszik 

a polgárság társadalmi ereje, úgy enyészik el a gúny.”79 

3.5 A Borsszem Jankó és a többiek

A kiegyezés követő években az élclapok a  Borsszem Jankót  kivéve az ellenzék 

kezében voltak.  Az Üstökös Jókai közös főszerkesztősége miatt A Honnal mutatott 

rokonságot.80 1867-től  1873-ig  élt  a  Ludas Matyi,  mely kiadója  és  szerkesztője 

révén  a  Nép  Szavához  kapcsolódott.  A  katolikus  egyházi  laptulajdonos  és 

szerkesztő, Lonkay Antal 1871-1875 között jelentette meg a Magyar Állam mellé 

élclapját,  a  Mátyás  Deákot.  1875 után már  nem mutatható  ki  ilyen  egyértelmű 

összetartozás politikai  lap és élclap között.81 A tisztázódó országos pártpolitikai 

erőmegoszlás  után  a  (sajtó)figyelem a központosuló  állam társadalmi  gondjaira 

terelődhetett.  Az  éles  élclapi  politizálást  egyre  inkább  társadalomkritikai 

szempontok nyomták el.

A korszak élclapjai az átalakuló (modernizálódó) társadalom jelenségeire 

és  történéseire,  a  hagyományos  vagy  az  éppen  a  terjedő  félben  levő  új 

szabályoktól,  a  képződő  új  normáktól  való  eltérő  viselkedésekre  reflektáltak,  a 

nevettetés  kritikai  (egyszersmind  nevelő)  erejére  építettek.  Népszerűek  voltak. 

79 ELIAS, Norbert, A civilizáció folyamata: Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások, ford. 
BERÉNYI Gábor, Bp., Gondolat, 1987 (Társadalomtudományi Könyvtár), 783.
80 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, i. m., 169.
81 Az  1875-ben  megszűnt  Bolond  Miska,  illetve  szerkesztője  Tóth  Kálmán  nem  kötődött 
szorosabban más lapokhoz úgy, mint a felsoroltak. Az utódául tekinthető Bolond Istók tulajdonosa, 
Bartók Lajos személyes  vállalkozásának tekinthető, akkor is, ha Bartók egy ideig 1886 és 1896 
között Függetlenségi párti képviselő volt. S az 1894-ben indult jelentősebb élclap, a Kakas Márton 
már teljesen pártfüggetlenként jelent meg az élclappiacon. Ez még végső soron talán az 1918-ig 
fennálló, időközben többször is jelentősen arcélet váltó Üstökösről is elmondható lett. 
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Igényesnek  számított  az  Üstökös,  érzelmi  elfogultsággal  mindenbe  belekötött  a 

Bolond Istók,  ám hatásában valamennyi  közül  kiemelkedett  a  Borsszem Jankó. 

(Sajtótörténeti  szempontból is erről  maradt fenn a legtöbb forrás.) Ágai egykori 

barátja  szerint  az  olvasók  különösen  intellektuális  színvonalát  (és  erejét) 

méltányolták:  „Hihetetlennek  látszott,  hogy  a  Borsszem  Jankóban  valami 

értelmetlenség  jelenjen  meg.  Az emberek  inkább magokat  hitték  butának,  mint 

Ágai Jankóját.”82

         A korabeli élclapok – humoros-szatirikus beállítottságának megfelelően – az 

erkölcs  és  a  viselkedési  normák  tekintetében  általában  értékkonzervatív 

állásponto(ka)t  jelenítettek  meg,  s  ebből  adódóan  az  általában   a  hatalommal 

szembeni,  ellenzéki véleményeket képviseltek. Még akkor is, ha, mint a Borsszem 

Jankónak,  a kormánytól  függött  az  anyagi  létük.  Azonos vagy hasonló témáról 

szólva a  kritika erőssége, élessége, nem pedig megléte vagy hiánya mutatta meg 

egy-egy lap kormányközeli, vagy ellenzéki voltát.

        Bár  az élclapok olykor  egyazon olvasói  kör figyelmét  (és  előfizetését) 

igyekeztek megszerezni,  s olykor élesen támadták is egymást,  a szerkesztők (és 

munkatársak) informálisan jó viszonyt tartottak fenn.    

A Kávéforrás-kört és Deák-pártot elhagyó  Bolond Miskát szerkesztő Tóth 

Kálmánt  például  a  Borsszem  Jankó körül  csoportosuló  tagok  továbbra  is 

kitüntették  barátságukkal  és  felkeresték  önkéntes  száműzetésében  is,  s  az  így 

keletkezett Aunye-Baunye kompániában vele itták meg déli feketekávéjukat.

Elhatároztuk, hogy egyszer  rajtaütünk s megújítjuk vele a barátságot.  A dolog 
nagyon jól ütött ki … [Bolond Miska] élclapnak volt két figurája: Kis és Nagy. … 
Ez a két hülye valami ostoba párbeszédet produkált, mely mindig így végződött: 
Kis. Aunye! Nagy. Baunye! Megesett, hogy a társaság is kórusban mondta, hogy 
aunye, ha valamelyik tagja nagyon rossz viccet talált megkockáztatni. 83

     A Bolond Miska84 különben meglehetősen gyakran foglalkozott Ágaival és a 

Bolond Miskával. A kritika mellett olykor elismeréssel is:

Eleinte orvos akart  lenni,  de miután három betege közül négy halt  meg,  ezen 
pályáról  az  emberiség  iránt  való  tekintetből  lemondott.  …  Határozottabb 
szereplése Schmerling „Bécsi Hiradó”-jában kezdődött; meg kell vallanunk, hogy 
ebbe igen szellemdus czikkeket irt s nagyon jóízű tréfákkal festette le a magyar 
embert, a ki bizik a magyarok istenében, s nem megy a rajxráthba, … Felébredt 

82 RÁKOSI Jenő, 1, i. m. 178.
83 RÁKOSI Jenő, 2, i. m. 20-21.
84 Itt (és a továbbiakban is, ha nincs kurziválva, akkor) az újságot megtestesítő élclapfigura.
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egy szép reggel gr. Andrássy Gyula, megfriziroztatta magát a gondolat; csinál ő 
most valami olyant, a mi még Anglia  kormányférfiainak se jutott soha eszébe; mi 
az a „Morning Post”, a „Star”? … egy humorisztikus kormánylap … ez kellene 
… c’ est magnifique! … hol van Ludassy? És megindula Ludassy és kerese egy 
kormánypárti  bolondot.  …  Különben  Borsszem  Jankó  igen  jó,  ötletdus  és 
kedélyes fiu, s ha az ember beszél vele, olyan ártatlan hangulat ömlik el egész 
lényén, mintha azt se tudná, mi az a subventio? …85

      A Borsszem Jankó állami büdzséből való támogatottságát valamennyi élclap 

szóvá tette. A Bolond Miska az előbb idézetteknél jóval markánsabban és csaknem 

refrénszerűen. 86 Andrássy és  Ágai  mint  Lopszem Jankó és  Jula  gróf   gyakran 

szórakoztatták párbeszédeikkel a lap olvasóit.87 A legerőteljesebb a  Ludas Matyi 

volt, amely Ágait Andrássy láncos kutyájaként jelenítette meg.88 Bár Ágai sokáig 

együtt  dolgozott  Jókaival  a  Vasárnapi  Újságnál  (Forgó  néven  a  lap  kedvelt 

tárcaírója volt),  az Üstökös sem bánt kesztyűs kézzel a Borsszem Jankóval, pufók 

képviselőjelöltként mutatta be az orvosi végzettségű állás- és megbízatáshalmozó 

szerkesztőt.

Doctor  medicinae  utriusque  A’gay.  Tiszelt  előfizetők!  (Ez  lévén  a  választási 
cenzus.) Még mindig meg vagyok Spitzig Itzig. Hiszen az idén borsot árulok. Ez 
jobb  kseft,  mint  koriándrum  (vulgo  kalendárium).  A  többi  boltosok  azzal 
csinálnak nekem reklámot, hogy egyre hirdetik felőlem, hogy eladtam  m a g a m 
a t, megvett a kormány. Ebből tűnik ki, hogy milyen  b e c s e s  ember vagyok. 
… A stylusom ismeretes:  tudok oly nyelven beszélni, a miről a magyarok azt 
hiszik, hogy magyarul van, s a zsidók azt hiszik, hogy magyarul van s egyik sem 
érti. … Az uti költséget előre kérem; mert míg Náday Ezüstül dr. Porzóig s dr. 
Porzótul Borsszemjankóig utazom, az szép kerülő!89

1869-ben, az erdélyi határőrvidék feloszlatásakor ugyancsak az Üstökös vette célba 

négyoldalas,  hétepizódos  karikatúrájában  Andrássy  s  propagandagépezetének 

létrejöttét.90 1875-ig  a  grófot  és  a  szerkesztőt  gyakran  szerepeltették  együtt  az 
85 Jeles férfiak arcképcsarnoka, Bolond Miska, 1868. máj. 3. 71.
86 Jövedelmi bevallások, Bolond Miska, 1868. júl. 26. 120.,  Heti kép, Bolond Miska, 1868. szept. 
27. 156. (21. kép)
87  Lopszem Jankó. Kedves papa, mikor lesz már vége Páris határzárolásának? Jula gróf. Hát mit 
érdekel  téged az?  Lopszem Jankó. Nagyon nélkülözöm a párisi élczlapokat.  Jula gróf. Mintha 
bizony te a régi párisi vállalatokból is nem lophatnál; hát azt a legközelebbi képedet, a hol Jules 
Favre egy lábtóra állva beszélget  Thiers-el,  nem egy régi  franczia vállalatból  loptad?  Lopszem 
Jankó. Hát a papa ezt is tudja? – no ezt a hirt bizonyára megint az „Árva Miska” terjesztette el; 
ezen „Árva Miska” miatt maholnap az embernek nem is lehet becsületesen lopni. Lopszem Jankó,  
Jula gróf, Bolond Miska, 1870. okt. 23. 169.
88 Két régi történet új kiadásban, Ludas Matyi, 1871. júl. 9. 220-221. Milyen demokraták vagyunk 
mi? Ludas Matyi, 1871. aug. 6. 252-253.
89 Képviselőjelöltek az egybehivott zsidó országgyülésre, Üstökös, 1868. szept. 6. 282.
90 A világteremtés munkája, Üstökös, 1869. júl. 3. 212-215. [A képen az, ami a képaláírásban.] I. 
[Andrássy] Első nap teremtette a  m e n n y e t  és földet. II. Továbbá a napot, holdat és a  c s i l l a 
g o k a t [azaz a kitüntetéseket]. III. Második napon teremtette a  f á k a t  és a  n ö v é n y e k e t 
[Temesvárt, határőrvidéket]. IV. Harmadik napon a  h a l a k a t  és más  c s ú s z ó – m á s z ó  á l l  
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élclapok. A Borsszem Jankó azonban nem szerepeltette 1870-ig a grófot, s akkor is 

színes portréhoz mellékelt szöveg az ellenzéki lapoknak szánt visszavágás volt.

Három éve  vagyok  Magyarország  miniszterelnöke…Gyengéim  közül, 
nem  tudom,  melyiket  emlitsem;  mert  nem  tudom,  melyik  áll  legjobban.  … 
Emlitsem, hogy időt forditok frisurámra? Miből élne Tóth Kálmán [konkurens 
élclapja], ha nekem sűrű hajam, s neki hig humora nem volna? 

Szeretem a népszerűséget, s az egyik főbb hibám; mert sok ellenséget 
csinál a baloldalon; …Hogy mit csinálok Bécsben? Azt, a mit az ellenzék szerint 
Pesten:  s u b v e n t i o n á l o m  a  l a p o k a t. Van is látszatja. Valahányszor 
csak  kiszállok  a  Nordbahnhof  perronjára,  már  ott  van  készen  a  nyomtatott 
Steckbrief, mely szerint Andrássy Gyula, az ismert veszélyes egyén, ismét Bécset 
látogatja  meg,  hogy  Beustot  megingassa,  …  Visszatérve,  rá  sem  ismerek 
ellenzéki lapjaimra. … még az „I g a z m o n d ó” közönsége is büszke reám, 
mikor  olvassa,  hogy  a  magyarokat  hóditóknak  nevezik  a  bécsi  lapok.  Ez  a 
kormányzás titka Magyarországon. …Szerkesztő úr, sajnáljon meg: nagy ember 
szeretnék lenni és nincsenek nagy ellenségeim.  …91

Miután  Andrássy  a  monarchia  külügyminisztere  lett,  az  élclapok  diplomáciai 

lépéseire reagálva általában nem őt, hanem az érintett nemzeteket, nemzetiségeket 

figurázták  ki.  A  jó  megjelenésű  –  a  maga  korában  a  magyar  férfiideált  is 

megtestesítő  –,  sikeres  politikust  legtöbbször  (hölgyek  társaságában)  hódító 

amorózóként,  vagy furfangos  külpolitikai  cselszövőként  ábrázolták.92 A  Bolond 

Istók az 1882-es hármasszövetség aláírása előtt kíméletlen, sértő, rágalmazásokkal 

teli pályaképet rajzolt arcképéhez.93 Az élclap ezt követően a róla és Haymerléről 

mintázott  Zsül  és  Hugli külpolitikai  kérdéseket  érintő,  arisztokratikus,  franciás 

selypítésű  párbeszédeivel  szórakoztatta  olvasóit.94 A  gáncs  a  kiegyezés  kori 

nemzedék által bálványozott államférfiúi eszményképén mit sem fogott.

 Az 1875-ös pártfúzióval, azaz a Deák-párt és a Balközép párt egyesülésével 

létrejött  a  Szabadelvű  Párt.   Az  addig  Deák-párti  Borsszem  Jankó helyzete 

(anyagilag)  kérdésessé  vált.  Az  élclap  válságos  helyzetét  az  most  már 

kormánypárti  Üstökös egy  cím  nélküli  karikatúrában  jelenítette  meg,  ahol  a 
a t o k a t [Ágaiékat]. V. Negyedik napon teremtette a  m a d a r a k a t [Ludasit]. VI. Ötödik napon 
teremtette az  o k t a l a n  állatokat. VII. Hatodik napon teremtette az  e m b e r t [üres bakaruha]. – 
S akkor aztán nagyot pihent.
91 Hiresek arczképcsarnoka, Andrássy Gyula, Borsszem Jankó, 1870. febr. 62-63.
92 A miniszterelnök a hárembe kvártélyozva, Üstökös, 1869. dec. 18. 418. (61. kép),  Alant, fent, 
Bolond Miska, 1871. nov. 26. 192.
93 „… Az egykor parádés frakk és nadrág ott lóg a karóra tákolva, madarakat ijeszteni. Pedig beh 
szép  parádés  frakk  és  nadrág  volt  az!  Hej,  de  az  idő  kiszedte  a  szinét,  meglazitotta  benne  a 
szövetszálakat.  Most  már csak  madárijesztő.  Hanem az  a  hibája,  hogy már madárijesztőnek  se 
alkalmas.  Megrebbentek  ugyan  egy  pillanatra  a  mult  héten  a  bosnyák  madarak,  de  mihamar 
magukhoz tértek megint. A jó madarak hirtelen belátták, hogy nincs mit félni tőle, hiszen ez csak 
madárijesztő.  S  már  egészen  bátran  a  fejére  is  ültek.  Szegény  nadrág,  szegény  frakk!...”  Az 
„Üstökös” arczképcsarnoka, Gróf Andrássy Gyula, Üstökös, 1882. ápr. 30. 1-3.
94 Zsül és Hugli, Bolond Istók, 1883. febr. 11. 4.
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középen  álló  Ágai  Adolf  mögött  egyik  oldalon  sértett  ellenségei  bunkósbottal, 

fokossal,  öklüket  rázva  hadonásztak,  a  másik  oldalon  Jókai  odasúgta  az 

Athenaeum képviselőjének, hogy vegyék meg a lapot.95 (Az adásvétel valóban így 

történt.)  1875-ben  a  Borsszem  Jankó új  tulajdonosával  a  háttérben  békejobbot 

nyújtva az új pártegyesülésnek, megmaradt kormánypárti élclapnak. 

3.6 A Borsszem Jankó irányultsága, szerkezete és „hősei”

Ágai  (és  bírálói  szerint  hosszú  ideig  a  kormány)  élclapja  általában  a  polgári 

szabadságért és egyenlőségért  emelt  szót.96 Kezdettől  fogva sokat foglalkozott  a 

magyarországi  zsidóság  emancipációjával,  elfogadtatásával,  beilleszkedésével. 

Számukra a magyar nemzetiség és kultúra vállalását látta követendőnek. Károsnak, 

kerülendőnek  tartotta  a  túlzott  liberalizmust,  a  kozmopolita  politikát,  az 

antiszemitizmust,  a  zsidó  ortodoxiát,  a  kikeresztelkedési  lázat,  a  neofita 

túlbuzgalmat és a nemesi címkórságot. Az arisztokráciában csupán a különcködő 

életformát  látta.  A  szabadságot  a  vallásgyakorlatra  és  az  egyházakra  is 

kiterjesztette,  így  elutasította  a  katolikus  államvallást,  illetve  bármely  más 

felekezet  ortodoxiáját.  Filantróp módon közelített  a  nyomorhoz,  szembesítette  a 

szegénységet  és  a  gazdagságot.  A  női  emancipációt  lehetetlennek  tartotta,  a 

nyugdíj kérdésében kívülálló volt. 

A polgárosodást és a magyarosodást, mint az egybetartozás közös és egyéni 

nemzetélményének  identitáserősítő  programját,  a  konzervatív  középtől  való 

eltéréseket  tagadva  hangoztatta.  A  nemzet  érdekében  a  kormánnyal  és  annak 

némely lépésével  is  szembeszállt,  támadta  a  dzsentrit,  bírálta  a  Balkánon folyó 

háborút. Az 1880-as években elsősorban társadalmi jelenségekre, összefüggésekre 

fókuszált,  s  olyan  fontos  kérdéseket  vett  elő,  mint  a  feudális  intézményeket,  a 

korrupciót,  az  antiszemitizmust,  a  német  fejlődés  európai  szintű befolyását.  Az 

1880-as  évek  vége  felé  az  erősödő  osztrák  antiszemitizmus  miatt  olykor 

kiegyezésellenes  karikatúrákat  engedett  meg,  érzékenyebben  reagált  a  polgári 

házasságot  elutasító  véleményekre,  jobban kritizálta  – a  korábbiak mellett  –  az 

95 [A kép előterében Andrássy földön heverő portréján egerek futkosnak, s a kis Borsszem Jankó 
ezredes  pedig  az  üres  szubvenciós  táskában  keresgél.]  Dobsa,  Están,  Sanyi,  Posnerkolojos  stb. 
Süssük meg! Üssük agyon! Nyuzzuk meg! Együk meg. Jókai Cséryhez: Okosabbat mondok annál: 
vegyük meg. JANKÓ [János], [Cím nélkül Ágairól.] Üstökös, 1875. ápr. 8. 171. (64. kép)
96 A magyar sajtó története, szerk. SZABOLCSI Miklós, II/2, i. m., 400-402. 
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ultramontanizmust,  a  klerikalizmust,  a  mezőgazdaságot.  A  polgárosodást 

azonosította a gazdasági, politikai fejlődéssel. A a 2000. számát ünneplő élclapot 

ifjabb Andrássy Gyula a nagyhírű angol elődhöz hasonlította: „A »Punch« annak 

idején  kivette  részét  az  angol  parlamentarizmus  küzdelmeiből.  Vegye  ki  a 

»Borsszem  Jankó« is  a  magáét  a  magyar  alkotmányért  folyó  ellenállásból.”97 

Emellett  a nemzeti  érdekeket is folytonosan szolgálta  a lap,  s ezt  a legnagyobb 

határozottsággal és nyíltsággal a kiélezettebb közösügyi konfliktusok idején tette.

A Borsszem Jankó egyaránt foglalkozott a vidékkel és a várossal. Figyelme 

kiterjedt  az  élet  minden  területére.  Törődött  a  nyelvhelyességgel,  a 

közerkölcsökkel,  a  közegészségüggyel,  a  szegénységgel,  gazdagsággal,  a 

természeti  csapásokkal,  modernizálódással,  kultúrával,  az  irodalommal  és  a 

politikával.  A dualizmus második felétől csökken a szerepeket, a szerepformálás 

tökéletlenségét, diszharmóniáit gúnyoló karikatúra és paródia, inkább a szerepek 

hitelessége,  a  valódi  és  leplezett  szándékok,  az  élethelyzetek,  a  polgári  világ 

képmutatásai, szociális problémái kerültek terítékre.

Határozottabb  szerkesztési  elvek  csak  az  első  és  utolsó  oldalakon 

mutatkoztak. A címoldalon szereplő, aktuális (rajzos) téma részletesebb kifejtését a 

második  oldalon  hozták,  illetve  hátul  rendre  a  szerkesztő  válaszolt  az  olvasói 

levelekre,  és  figyelmeztettek  az  előfizetési  lehetőségekre.  A  belső  oldalakon 

állhatott  egy-két  nagyobb,  vagy  többepizódos,  oldalnyi  karikatúra,  a  kisebb 

rajzokon rendszerint az élclap állandó figurái voltak láthatók, mellettük levélben, 

monológban,  szónoklatban,  versben megszövegezett  aktuális  gondolataikkal.  Az 

alakok társítása, hacsak a téma nem indokolta, teljesen eklektikus volt. 

A lap  vége  felé  következtek  a  főként  nyelvi  stílusparódiákat  tartalmazó 

sorozatok  –  rovatok.  A „Borsszem Jankó tárczája”  rovatban  az  országot  érintő 

külföldi kritikákat,  illetve más újságok tárcarovatait  parodizálták.  A műveletlen, 

igénytelen  Magyarországot  „Vidéki  trombitában”  mutatták  be.  Az  újságírói 

vadhajtásokat a „Kis káté kezdő journalisták számára”, az „Újságírói katekizmus” 

és  az  „Újságírói  anzágolások”  rovatokban  gyűjtötték  össze.  A „Tudományban” 

Vigyázó  Laci  gyermekszájába  adtak  komoly  tárgyú  kérdéseket.  A  szintén 

nyelvművelő  „Csodabogarak”  rovatban  az  írásbeli  kulturálatlanságokat,  a 

„Theatralia” rovatban a színházi és zenei életet kísérték figyelemmel. Az utóbbiban 

közöltek színdarab- és operaparódiákat.  A Műcsarnok őszi tárlatairól  készítettek 
97 ANDRÁSSY Gyula, Emléksorok, Borsszem Jankó melléklete, 1906. ápr. 8. 12.

39



képzőművészeti  paródiákat.  A korabeli  sajtó  több  orgánumáról  jelentettek  meg 

(lap)paródiákat,  illetve  egy-egy  visszás  társadalmi  jelenség,  kérdés 

megtárgyalására – ugyancsak parodisztikus hangnemben – új  lapokat is kreáltak.

A  rovatoknál  is  nagyobb  elrendező  és  „lapfenntartó”  szerepük  volt  a 

visszatérő,  mondhatni  állandó  élclapfiguráknak,  akik  valós  társadalmi  rétegek, 

csoportok  jellemző  karikaturisztikus  képviselőiként  álltak  az  olvasók  elé.  A 

figurákba sűrített  (főként negatív)  jellegzetességek összhangban volt  alakjukkal, 

külsejükkel, ruházatukkal, beszédmódjukkal. A felerősített, jellegzetes jegyekből a 

karikatúra,  a  paródia  és  a  szatíra  eszközeivel  fogalmazódott  meg  az  „ilyen  ne 

légy”, illetve az „ennyire ne légy ilyen” példa üzenete. A karikatúrák, a paródiák 

szükségszerűen  arra  késztették  a  kortárs  olvasóközönséget,  hogy  a  kiemelt 

vonásokat magukban, környezetükben észrevegyék és elvessék. 

Már a figurák neve jelezte,  hogy melyik  társadalmi  rétegből,  csoportból 

jöttek, hova kívánnak tartozni, mi a foglalkozásuk, milyen meghatározó személyes 

tulajdonságaik vannak, milyen kereseti forrásuk, időtöltésük, vágyaik, életvitelük, 

szemléletük, érvényesülési módjuk, életstratégiájuk. Voltak olyan figurák, akiknek 

magányosan  dünnyögő,  füstölődő,  félhangos  monológjait  tették  közzé,  s  voltak 

olyanok, akik harsány, választ sem váró, szónoklatokat tartottak. Alkalmanként a 

levélírók,  a  monológizálók,  a  szónoklók  versben  fejezték  mondanivalójukat.  A 

megnyilatkozások  mindig  valamilyen  kerülendő,  nem  kívánatos  mentalitást 

(felszínességet, tudálékosságot, linkséget, duhajkodást stb.) takartak. Nyelvezetük 

kiforrottsága,  szókincse,  nyelvi  stílusa  tükrözte  a  képviselt  rétegek,  csoportok 

műveltségi  –  műveletlenségi  fokát.  Legtöbben  a  közérdeklődésre  érdemesített 

értekező, vagy röpiratszerű, kérdésfelvető levelekben fejtette ki nézetét. Az állandó 

levélírók címzettjei lehettek az egyes problémában érintett közszereplők, vagy más 

velük levelezésben álló – élclapfigurák, vagy maga a szerkesztőség.

Többségük Ágai teremtménye volt, de a Kávéforrás és a Kagál kör tagjai is 

„besegítettek”.  Ágai gyermekkori  jóbarátja az író Abonyi Lajos Péter Povadilek 

alakját teremtette meg, Székely Ferenc, a későbbi Belvárosi Takarékpénztár elnöke 

Seiffensteiner Salamonét, Bácskai Albert ügyvéd Bukovay Absziét, Aczél Endre 

újságíró a vidéki mucsaiakét, Karsai Albert és Péter Dénes, földbirtokosok Tojás 

Dániel és Vöröshegyi Dávid figuráját.98 Ágai Adolf Karsai Albert nekrológjában 

részletesen leírta e két utóbbi alak születésének körülményeit.
98 PÁSZTOR Mihály: Jubilál a „Kagál”, Magyar Hírlap, 1931. júl. 5. 8.
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Szerette  ezt  a  földet,  melyen  született.  S  az,  hogy  a  sors  kedvező 
jóvoltából nehány ezer hold jutott neki belőle, érdemelt szerencse. Levonta belőle 
a kötelességet…

Erős volt itéletében. Kritikus fő s egyúttal elmés is.
Nem szerette azt az »uj földesurat«, aki … idegen formákba szorítaná a 

honi gyakorlatot… Az ilyen, mondá… addig meg sem nyugszik, mig szántásra 
nem fogja a birkát.

De éppen ilyen elkeseredéssel szólt a maradi gazdáról, arról a kirgizről, 
aki  még most  is  faekével  húzna  barázdát,  mert  hogy a vas  nagyon  drága.  … 
Koplaltatja  embereit,  s  hüségüket  követeli.  Éhen  ámolyog  a  jószága,  s  erejét 
akarja.  Szidja az adót, a zsidót, némelykor magát az öreg istent is; se hisz, se 
tanul, se bizik, s egy bús nap csak azon veszi észre magát, hogy azon a birtokon 
ispánkodik, amely valamikor az övé volt.

És igy született meg Tolyáss Dánielnek tragikomikus alakja. … 
S  akit  ő  (Karsai)  szivből  utált  mindig:  épp  annak  a  modernkedő 

idegenségekkel bélelt, fitymáló s szertelen uj földesúrnak angolos igájába görbült 
hajdan büszke, vastagnyakú komposszesszor lesz ispán a »nemessÿ Birtokon«. S 
igy született meg a kegyes, jóltevő, nagyságos Wewrewsshegyy Dávid úr. …99

A fent  említetteken  kívül  tömegével  jelentkeztek  az  ötletadó „munkatársak”.  A 

Kagál más alkalmi vendégei és a Borsszem Jankó olvasói szorgalmasan küldték a 

szerkesztőségbe az általuk kedvelt figurák leveleit, jeleneteit,100 amelyeket Ágainak 

csupán  formára  kellett  igazítania.  A  húzásokat,  javításokat  később  a 

segédszerkesztőre bízta. 

A Borsszem Jankó olvasói 1890-ben már 33 állandó figura „kalandjain” és 

„eszmefuttatásain” mulathattak. Ágai felbuzdulva az  élclapfigurák népszerűségén 

Almási Balogh Tihamérral és Kozma Andorral „Egy görbe nap” címmel vígjátékot 

írt az élclapfigurák színreviteléhez. A darabot a fővárosban és vidéken is játszották, 

s még sem volt akkora sikere, mint azt az élclapi fogadtatás alapján remélték. A 20. 

század  elején  Schöpflin  Aladár  a  Borsszem  Jankó figuráinak  hatásáról 

megállapította,  hogy  „… a  közönség  elfogadta  hitelesnek  azokat  a  képeket, 

melyeket Ágai torzító tükrében elébe tartott,… még ma is sokan vannak, akik a 

parlagi magyar nemes ember, a tósztozó vidéki kortes, a parvenü zsidó újnemes és 

az ősjogász típusképét az ő karikatúráiról rögzítették meg elméjükben.”101

Ágai  legelső,  egyik  legkedvesebb  teremtménye  a  saját,  szűkebb 

környezetéről  mintázott  Spitzig  Itzig  volt.102 1868-ban,  az  újdonsült  szerkesztő 
99 [ÁGAI Adolf] PORZÓ, Uj hantok, i. m., 274-277.
100 KNER Izidor, Fél évszázad mezsgyéjén : Kner Izidor ismert és ismeretlen emlékezéseiből, szerk., a 
jegyzeteket írta, a képeket vál. HAIMAN György, Bp., Gondolat, 1987 (A Magyar Könyv), 167-187.
101 SCHÖPFLIN Aladár, Ágai Adolf, Nyugat, 1916. 19. sz. 495.
102 Ágai az élclapfigurák népes táborának magvát alkotó három alakot: Spitzig Itziget, Monoklest és 
Lengenádfalvy  Kotlik  Zirzabellát  még a  kiegyezés  előtt,  Bolond Miskánál  keltette  életre,  de  a 
Borsszem Jankóban teljesítette ki:…a »B. Miská«-ba (…) a Lajthán tul.»Pesti figurák« czimen apró 
fővárosi  czikkeket  és  jeleneteket  irogattam;  majd  kiugrattam  a  tscholádapát  és  ischmeretsch 
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Spitzig  első  Borsszem Jankóbéli  levelével  tette  világossá  a  lap  irányultságát,  a 

Deák-pártiságot  és  a  középutas  liberalizmust.  Spitzig  Itziggel  az  emancipálódó, 

magyarosodni  vágyó,  német  nyelvű  (teréz)városi  zsidó  kispolgár  szólalt  meg. 

Hamarosan Spitzig  sógora,  Seiffensteiner  Salamon bölcselkedő levelei  is önálló 

helyet kaptak. Később Spitzig megmagyarosodott fia, Spitzényi Árpád néven lépett 

elő. Velük együtt kerültek színre a magyarországi zsidóságot megszólító kérdések: 

a  beilleszkedés,  az  elfogadtatás,  a  vállalkozói  mentalitás  értéki  és  visszásságai, 

valamint az antiszemitizmus. 

A női  élclapfigurák  ősanyja,  a  buzgóan aktív  női  lét  hőse és  hangadója 

Lengenádfalvay  Kotlik  Zirzabella.  A kissé  megaszalódott,  verselgető,  széplelkű 

honleány  szenvedélyesen  lelkesedett  egy-egy  eszméért,  mozgalomért,  lázasan 

epekedett egy-egy politikusért,  művészért.  Zirzabella tüzes szózataiban szélsőbal 

ellenes politikai propaganda rejlett. 

Az  arisztokráciát  képezte  le  a  léha  világfi  Monocles  figurája.  Az  ifiúr 

tudósításaiban szerepeltek a legfrissebb divatbeli  hóbortok,  a legújabb szokások 

cifraságai.  A  jól  értesült  divatfi  mintája  fedezhető  fel  a  későbbi  gigerlikben, 

zsúrfiúkban, potyázó diákfikban, élősködő kóklerekben és szerencsevadászokban. 

Az időrendben őt követő Gyári Áronban és Kukoricza Szilárdban a zsidó ipari és 

földbirtokos nagypolgárság testesült meg.

A Borsszem Jankó első népszerű „párosa” Estyán és Sanyi volt. Miután a 

duhajkodó  kisnemesek  alakját  konkrét  személyekről  mintázták,  s  miattuk 

személyeskedéssel  vádolták  a  lapot,103 a  páros  többé  nem szerepelt,  de  belőlük 

gyúrta  Ágai  legsikeresebb  élclapfiguráját:  Mokány  Bercit,  ezt  a  korlátolt, 

nagyhangú, kártyás, mulatozó, borissza, szerenádozó balközép vidéki kisnemest. 

Mokány  Berci  érzelgősen  kesergett  a  magyar  nemzet  sorvadásán  és  buzgón 

udvarolt  egy-egy  zsidó  szépségnek,  de  tolakodásáért  rendre  kosarat  kapott.  A 

vidéki nemesek sora folytatódott Kospallaghi Ambrussal, akit csupán peres dolgai 

tartottak az ország és az „erkölcsi  fertő” fővárosában. Őt követte Suttyomberky 

Dárius, majd a literátusi őstehetség, Titán Laczi.

hazaphit, Spitzig Itziget, akivel váltakozott Lengenádfalvay-Kotlik Zirzabella a gyöngéd honleány, 
és Monokles, a léha firtli. Ezek voltak első »alkotásaim« (azóta harminczegyre szaporodott föl) – 
melyek közé néha ég egy-egy novemberi  »dáthás levelet« s hasonló apróságot szurtam.”  [ÁGAI 
Adolf] PORZÓ, Pos hamu, i. m., 291-292.
103 Patay István debreceni, Csiky Sándor egri 48-as párti képviselők.
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Az élclapfigurák  száma  egyre  nőtt.104 Vidékről  levelezett  Cenci  néni,  a 

balkáni  háborúból  küldte  „Bakaleveleit”  Josef  Kovács,  a  tőzsdén  eszelte  ki 

nyakatekert szószüleményeit  Börzeviczy W. Mór [Wahrmann Mór], Pozsonyban 

bosszankodott  a  magyargyűlölő  német  háziúr  Kraxelhuber  Tóbiás,  a 

„Tudományos”  rovatot  vezette  a  pösze  kisfiú:  Vigyázó  Laci,  a  diákélet 

kacskaringóit  mutatta  be a joghallgató Bukovay Absentius,  a jogi műhibákat és 

kiskapukat  szavalta  el  Hombár  Mihály,  a  gazdálkodás  kérdéseit  egyeztették  az 

egymással  levelező  zsidó  földbirtokos  Vöröshegyi  Dávid  és  gazdatisztje  Tojás 

Dániel,  az  ügyvéd  állandó  vendége  volt  a  külvárosi  kisuzsorás  Blau  Kóbi,  a 

diplomáciai élet dolgai felett dohogott az osztrák képviselő Johann Kaiserschmarn 

Suttyomberkivel, a társadalmi életről butuska szezonleveleket írt Tinike Birikének, 

interjúit  közölte  a  rámenős  újságíró,  Claquehutes  Frigyes,  a  közállapotokon 

szemlélődött a rend őre, Mihaszna András, antiszemita nézeteit fejtette ki Podlupka 

Vendel, az antiszemitákra szórta átkait Reb Menáchem Ciceszbeiszer, műnépdalait 

ontotta Cirok Alfonz, színészi jubileumát ünnepelte Dicsőffy Loránd, díjmentesen 

filozofált  Koroghy  Bendő,  a  cselédlány  tapasztalatait  gyűjtötte  egybe  Juci 

szobalány, a lapos zsebe miatt kesergett a kistisztviselő Sanyarú Vendel, bizalmas 

okoskodásai  voltak  a  Sursl  gyereknek,  az  utasokat  tette  helyre  a  vasúti  kalauz, 

Pokróc Ádám,  kacifántos  pohárköszöntőkre Rucaháti  Tarjagos  Illés  emelkedett, 

gyógykovácsműhelyben pattintotta üzeneteit Ülley Calapicus, magyarosodni akart 

a  tót  Szekerka  Ondro,  pipafüstben  eregette  meglátásait  Pipágyi  úr,  részegen 

óbégatott bánatában a kortes Borbolya Bálint, vidéki otthonában nyugtalankodott 

kópé  férje  miatt  Cibak  Sándorné,  szóvicceket  költött  Vicmándi  Kalembursky 

Vicibáld,  a  főváros  közigazgatási  érdekességeit  dobolta  ki  Szopik  András, 

asszonyokat,  lányokat  szédídett  a  hozományvadász  minisztériumi  tisztviselő 

Nagypárthy  Viktor,  partiképes  legényeknek  adott  tanácsot  a  házi  barát  Bálffy 

Oszkár, újságírói gyorstalpaló tanfolyamot tartott a Claquehutes papa a fiának, a 

vidéki élet eseményeit a „mucsaiak” adták elő, együtt lutrizott a két öregasszony 

Náni és Bábi néni, nagy politikai és társadalmi feladatokra vállalkozott Strebinyei 

Strebinszky Caesar, a néppártiakat térítette Páter Povedálik Hyacinthus, képviselői 

csevegéseket  tartott  Kolosvári  Kis  István,  feltűnt  a  tanult  gazdász,  az  ifjabb 

Tolyáss  Dani  és  a  jogszigorló  ifjabb  Hombár  Mihály,  pénzügyi  dalokat  költött 

Szimathi Szemlész Pindár, hódított a szívtipró fenomén, Csáby Tóni, tudományos 
104 KÉKY Lajos, Ágai Adolf, Budapesti Szemle, 1918, 173. sz., 204-207.
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lírát írt Tömb Szilárd, programbeszédet tartott a néppárti zsidójelölt, Minden Áron, 

a vendéglátásban helyezkedett el Büffet Mariska, zenei reformtervei voltak Trom 

Péternek és a lótenyésztés ügyét vitatta meg Capt. Green és Végh-Állomássy.

A felszaporodott  állandó figurákban felaprózódtak  a  korábbi,  mondhatni 

„ős”alakok típusjegyei. Az általánosabb kategóriaképző vonások egyre több egyedi 

– egyéni, már-már személyes – jeggyel keveredtek. A korszak első felének élclapi 

alakjai  (legalábbis  a  Borsszem  Jankóban)  a  létező  és  a  kívánatos  társadalmi 

szerepekhez való viszonyulásokat (önmegjelenítéseket) állították (karikaturisztikus 

előadásmódban)  az  olvasók  elé,  később,  pedig  már  inkább  a  differenciálódó 

(foglalkozási)  csoportokban  megjelenő  érvényesülési,  boldogulási  módokat 

(karrierépítéseket,  életstratégiákat)  mutatták  be.  Az  1880-as  évektől,  az  egyre 

szűkebb  csoportot  képviselő  –  már-már  egyedinek  ható  –  élclapfigurák  révén 

megfogalmazott  értékítéletekkel  való  befogadói  azonosulás  részlegesebbé 

válhatott, mert az olvasót saját csoportidentitása könnyebben távol tartotta az előtte 

körvonalazott,  más  csoporthoz  tartozó  figura  neki  nem  tetsző  jegyeitől.  A 

felvonultatott  alakok  eltérő  csoportkötődései  csökkentették  az  olvasók  saját 

szerepértelmezési és szerepkorrekciós késztetését. 

A  Borsszem  Jankó –  ahogy  a  többi  élclap  –  élő,  akkor  közismert 

emberekről  is  készített  karikatúrát.  Az  első  ilyen  sorozat  a  „Híresek  arczkép 

csarnoka” volt,  amellyel  1873-tól felhagytak.  A címlapon szerepelt  az arckép,  s 

következő  oldalon  a  hozzátartozó  szöveg.  A  tárlatban  magyar  ellenzéki 

politikusokat és osztrák államférfiakat lehetett látni. 1874-ben hasonló rövid szériát 

közöltek „Új szentek csarnoka” címen a mozgolódó ellenzékiekről.  Az 1880-as 

években többször is hoztak különféle portrésorozatot. (a lezajlott antiszemita vita 

nyomán az „Új híresek”-et és „Bukott képviselők album”-át, 1884-ben, az 1887-es 

választásokon  bejutott  új  parlamenti  képviselőkről  szólt  a  „Szüzek 

arczképcsarnoka”  1888-ban,  az  élénkülő  szociáldemokrata  és  agrárius 

mozgalmakat  ellensúlyozó  Néppártot  alakító  politikusoké  volt  a  „Magyar 

ultramontánok  arczképcsarnoka”  1894-ben).  Ünnepelt  primadonnákról  és 

politikusfeleségekről is közöltek portrékat előadások, fellépési  jubileumok, vagy 

születésnapok alkalmával.

1906-ban  a  lap  2000.  ünnepi  számához  a  szerkesztők  különböző 

hírességektől kértek dedikáló sorokat. A sokszor támadott egykori kultuszminiszter 

Wlassics Gyula először megdöbbent.
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De  mihamar  meggondoltam  a  dolgot  s  kaczagnom  kellett  rajta.  Mégis  csak 
mulatságos,  mikor  a  rám  kővel  dobáló  naivul  önmaga  kéri,  hogy  kenyérrel 
dobjam vissza.  S végre  annyi  áll,  hogyha  malicziából is,  nekem a  »Borsszem 
Jankó« sok reklámot csinált. Miért ne csináljak ez egyszer én is neki? … Azért 
csak irjon rólam bátran akármit, ezentul is. Hanem ha egy kissé kevésbé torznak 
rajzoltat, mint eddig: annak, bár nem vagyok hiú, az igazság érdekében örvendeni 
fogok.105 

A  Borsszem Jankó vagy más élclap oldalain való szereplés kellemetlenségekkel 

járt.  S  mint  ahogy  a  fenti  miniszteri  idézet  is  utal  rá,  az  ember  jórészt 

kiszolgáltatott  saját  külső  adottságainak,  a  külvilág  előtt  először  erre  fordít  a 

legtöbb  gondot.  A  karikatúra  elsőként  éppen  ennek  a  külső  felületnek  a 

diszharmóniáit  erősíti  fel,  amely  után  már  könnyebben  figurázhatja  ki  a 

személyhez  fűződő  ügyet,  eseményt,  vagy  teljesítményt.  Valójában  az  élclapi 

jelenlét  hatása kétesélyes lehetett.  Wlassics a jobbik, előnyös, propagandisztikus 

oldalát  nevez(het)te  meg,  de  érvényesülhetett  a  jelenlétnek  az  kifejezetten 

hátrányos  oldala,  amely  akár  a  kiszemelt  áldozat  karrierjét  ásta  alá  (l.  később 

Majoros István esetét). 

Ezzel  szemben  általában  kifejezetten  előnyösen  jelenítették  meg  a 

jótékonykodó előkelő hölgyek,  valamint  a  magyar  kultúrát,  a nemzeti  értékeket 

megszemélyesítő színésznők alakját. (Az idősödő művésznőkről ifjabbkori képeik 

alapján készültek az élclapi portrék,  Blaha Lujzáról  pedig egyenesen idealizáló 

festményt  tettek  közzé.)  Azzal,  hogy  a  primadonnákat  szépnek  ábrázolták, 

nemegyszer  az  őket  inzultáló  kritikusok,  rendezők,  igazgatók  gorombaságát, 

igazságtalanságát  emelték ki.  Az egyikkel  kapcsolatos tapintat  csak eszköz volt 

arra,  hogy  a  másikon  minél  nagyobbat  üssenek.  Akár  összhangban,  akár 

ellentétben volt egymással szemantikailag a kép és a szöveg, mindenképp erősítette 

egymást.

Az egyes társadalmi csoportokat a nekik megfelelő állandó élclapfigurákon 

keresztül karikírozták. A velük/bennük megjelenített és kigúnyolt rossz vonásokkal 

együtt  mégis  elfogadhatóaknak,  rokonszenveseknek  hatottak,  mert  sorozatosan 

olyan élethelyzetekben kerültek színre, amelyek az olvasó számára is ismerősek, 

átélhetőek  voltak  (szerettek,  bosszankodtak,  udvaroltak  stb.).  Hétköznapiságuk, 

esendőségük, tompította ábrázolásuk kíméletlenségét.

105 WLASSICS Gyula, Emléksorok, Borsszem Jankó melléklete, 1906. ápr. 8.  13.
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4. Nőkérdés: a hagyományos sztereotípiák megsértése 

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 kiteljesedésmódokat is lehetővé tesznek számára. 

A hagyományos érzületűek és gondolkodásmódúak 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, 
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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.106

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.  Világossá  tette  (többek  között),  hogy  a  „szabadság, 

egyenlőség,  testvériség” ígérete a nemcsak a férfiaknak, hanem a – társadalmak 

másik felének – a nőknek is jár, s ennek kivívására mozgalma(ka)t hozott létre.107 

Az efféle egyéni és mozgalmi követeléseket azonban a közvélemény a családra, a 

házasságra való hivatkozva elvetette, sőt, nemegyszer 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,108 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  a  Veres  Pálné  által 

kezdeményezett  Nőképző  Egyesület  működésében  jelentkeztek,  példátlan 

újdonságnak  számított,  hogy  a  felsőbb  leányoktatás  ügyében  benyújtott 

kérvényükhöz 9000 nő támogató aláírását szerezték meg.109 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 látványos)  munkába állása 

azonban a nőkérdést illetően minden addiginál kiélezettebb vitákat gerjesztett. A 

női munkavállalás ugyanis természetszerűleg együtt járt a megszokott családi kör 

elhagyásával,  s  a  szélesebb  társadalmi  nyilvánosság  előtti  szerepléssel.  A 

mozgástér  tágulása  régen  és  mélyen  beágyazódott  társadalmi  szokásokat, 

értékrendet bolygatott meg, s elpusztíthatatlannak tűnő előítéletekkel szembesítette 

106 SHOWALTER, Elaine,  Az Új Nő =  A szex: Szociológia és társadalomtörténet: Szöveggyűjtemény, 
szerk., TÓTH László, 2, Bp., Új Mandátum, 1998, 206-208.
107 Angliában, 1869-ben jelent meg John Stuart Mill, Harriet Taylor-Mill és Helen Taylor „A nő 
alávetettsége” (The Subjection of Women) című könyve.
108  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, 237-242.
109 MÁDAY Andor, A magyar nő jogai a múltban és a jelenben, Bp., Athenaeum, 1913, 158.
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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 festettek arról a jövőről, amelyben a nők elhagyják 

a  magánvilág  köreit,  s  a  család  intézményének  felbomlását,  s  ezzel  együtt  a 

gyermeknevelés teljes átalakulást vetítették előre, a változtatni kívánók e víziókat 

szinte teljes egészében elvetetették, 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 

hangsúlyozottan racionális (sőt pragmatikus) megfontolásokra,  velük szemben a 

tradicionalisták   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. …110

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 

110 KOMÁROMY Lajos, Budapest jótékony intézetei: Az országos nőiparegylet, Vasárnapi Újság, 1874. 
aug. 2. 489-490.
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életvitelnek több olyan (messzire ható következményeket maguk után vonó) eleme 

van,  amely   teljességgel  idegen a  polgári  erényektől  (  pazarló  reprezentáció,  a 

háziasszony munkát kerülő presztízsőrzése stb.). Mások arra hívták fel a figyelmet, 

hogy a  felső- és középrétegek „nőtársadalma” mentálisan-kulturálisan rendkívül 

megosztott:  a köznemesi  származású hölgy nagyvonalú,  de teljesen tudatlan,  az 

élet dolgaiban járatlan; a polgárság köréhez tartozó nő becsüli a házias erényeket, 

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 egyfajta „hyperkultúrát” képvisel.111 A polgári iskolát végzett, 

tehetségesebb, ambíciózusabb leányzók hamar érezhetik úgy, hogy életük zátonyra 

futott,  mert  bár  műveltebbek,  mint  anyáik,  de  ahhoz  mégsem  eléggé,  hogy 

továbbléphessenek,  a  kínálkozó  lehetőséget  felismerhessék,  kihasználhassák.  A 

időközönként megoldásként javasolt és elsősorban a jövőt érintő leánynevelési és -

oktatási reformok mellett112 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 férjükhöz 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 szerepvállalások 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  Emília113 és  1872-ben,  a  Borsszem  Jankóban  – 

valószínűsíthetően – Ágai Adolf114 ismertette meg olvasóival a grófnőt. Az előbbi 

111 GEŐCE Sarolta, A leányok középfokú oktatásáról, Magyar Paedagogia, 1892. máj. 213-221. 
112 A  századfordulón  már  többen  az  egységes  leányközépiskola  kialakításában  látták  a 
középosztálybeli női társadalom elegyességének megszüntetési lehetőségét. 
113 [KÁNYA] Emília, Gróf Andrássy Gyuláné, Családi Kör, 1867. dec. 15. 1177-1179. 
114 [ÁGAI Adolf] B. J., Katinka grófnő, Borsszem Jankó, 1872,  febr. 4. 1-2.
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(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 – felsorolják a reprezentálásra okot és 

jogot adó társadalmi kötelezettségeket,  címeket,  majd egy-két pozitív személyes 

tulajdonság említését követte a társadalmi, társasági elvárásoknak való megfelelést 

igazoló események enumerációja következik. 

A  Családi Kör szerkesztő asszonya, Kánya Emília legelőször a grófi férj 

azon érdemeit veszi számba, amelyekért mindenki szereti,  de legalábbis becsüli. 

Majd – a mindent átható asszonyi szeretet jellem- és nemzetnemesítő erejéről szóló 

okfejtés után – a grófnénak tulajdonított erényekre tér rá. A jellemzés alapját újból 

a férj példája adja meg, illetve az az állítás, mely szerint a  szeretett nő formálja 

meg  a  férfit:   hogy  a  szeretet/szerelem „  miként  lobban fel  és  minő  hazafiui 

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 

kétségbevonhatatlan jeleként) nagyban segíti a nőnevelés ügyét. 

Az  élclapbeli  közlésben  a  felvezető  demonstratív  felsorolásban  csak 

áttételesen jelenik meg a férj alakja, egyenesen a „közös külügyminiszterné” lép az 

olvasó  elé.  Az  egykori  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  oldalnézetből  látható:  a  feltűzött 

frizurájú,  csipkével  díszített  zöldruhás,  elegáns  hölgy  arca  megfontoltságot, 

komolyságot  tükröz,  s  e  hatást  tovább  fokozza,  hogy  kezében  nem  virágot, 

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,  ismernie  kell  a  hatásos  föllépés  nyitját,  s  mint  a  bécsi  expositió 
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alelnökének  neje,  az  expositiótól  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  ismerik,  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  álnokúl  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 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 külügyministerné, mint a milyen külügyminister Andrásy. Azt mondjátok: 
„nem mesterség, mert szép?” – Annál nagyobb mesterség! …115

Ágai a (jótékonysági) bazárok hírverésekor, a jótékonykodó hölgyek ajánlásakor is 

alkalmazott  incselkedő  stílusban  mutatta  be  közönségének  a  monarchia 

külügyminiszternének hitvesét. A „színház az egész világ” felütéssel még inkább 

ki akarta emelni a külügyminiszterné különleges helyzetét, akinek mint a társasági 

élet  illusztris  szereplőjének  legalább  úgy  kell  ismernie  a  politikai  szálakat 

háttérben mozgató birodalmi érdekcsoportokat, mint férjének 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  hangsúlyozta,  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  (politikus) férjre és  (rajta keresztül) az országra gyakorolt 

hatásában jelölte meg. 

115 Uo. 2.
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Az életüket, de legalábbis energiáik nagy részét közvetlenül a közügyeknek 

áldozó nők legkiválóbbjai férjüktől függetlenül, kizárólag saját teljesítményeiktől 

meghatározva 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)  képviselik.  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 lapokban) 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.”116 A  nőügyért  munkálkodó 

kiváló nők kiváló férfiak által  megrajzolt  irodalmi arcképeiben (bár kevés ilyen 

van)117 az  elismerés  a  teljes  értékűen  betöltött  szerep  mellett  az  emberi 

kiválóságnak is szól. 

4.1 Az élclapok nőképe

Az élclapszerkesztőségek férfimunkatársai a nemek szerepfelfogásában különösen 

egyoldalú,  a  hagyományos  nemi  szerepeket  állandó  értéknek  tekintő  nézetet 

vallottak.  Némi  leegyszerűsítéssel   elmondható,  hogy  voltaképpen  nem  vették 

komolyan  a  nők  szerepkiterjesztő  törekvéseit.  Egy  1885-ös  élclapi  értekezés  a 

nőkről  alkotott  sztereotípiák  felsorolása  után  a  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 démonok; a kik után magunk megyünk a gyehenna tüzébe. … Erre meg 

mi férfiak azt mondjuk, hogy szeretjük a nőket … s nélkölök nem érne nekünk ez a 

világ egy fabatkát sem.”118 

116 DEDE Franciska,  Példaképek,  önreflexió =  A nő és  hivatása:  Szemelvények  a magyarországi  
nőkérdés történetéből, szerk. FÁBRI Anna, II, Bp., Kortárs, 317. 
117 Pl.. GYULAI Pál,  Veres Pálné emlékezete, Budapesti Szemle, 1896. ápr.-jún. 454-458, MIKSZÁTH 
Kálmán, Veres Pálné. 1815-1895, Vasárnapi Újság, 1896. ápr. 19. 249-251. 
118 PARAL Bertalan, A nők, Üstökös, 1885. nov. 22. 4-5.
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A magyar társadalom mindig jelentős késéssel követte a tőle nyugatabbra 

zajló változásokat. Ám amikor Angliában, 1870-ben esélyesnek tűnt a nők politikai 

egyenjogúságát  jelentő  törvény  parlamenti  elfogadása,  nyomban  megjelent  a 

felvetődött idea magyarországi paródiája.

Reményelhető, hogy mi magyarok, kik annyira szeretünk az angol institútiókra 
hivatkozni, 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  Tó t h  M i h á l y  urak lépnek föl mint  
követjelöltek; 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 fotográfiát.) 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 asszony se nyissa föl a száját!

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

embernek, mint Hamvassy? A ki ma az egyiknek, holnap a másiknak kurizál, az 
ma az egyik, holnap a másik elv mellett küzd. … Éljen Tóth Mihály!

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.) 119

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 rivalizálásuk,  a szépségük és kiválónak vélt  tulajdonságaik 

mind szélesebb körű elismertetése kötötték le, s amelyekért akár késhegyre menő 

csatákra is képesek voltak. Megszólalásaikat a kidomborított félműveltségük tette 

komolytalanná. A valóságban azonban egyre sokszínűbb, árnyaltabb női életpályák 

bontakoztak ki. Tény, hogy a társadalomban nagy feltűnést keltett női szereplők 

119 Emancipáljuk a nőket! Bolond Miska, 1870. máj. 15. 78.
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megjelenése. Térigényük a művelődés, a munka és a közélet 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 gesztusokat és tetteket váltott ki, másfelől pedig a hódítás 

lehetséges tárgyaként tűnt fel. Míg a nők szerepkörüket tágították, semmi jel nem 

utalt arra, hogy a férfiaktól elvárt (ősi) magatartásminta változna. A felmerülő új 

szerepigényeket  csakis  a  két  nem  közti,  addig  ismert  viszonyrendszerben 

értelmezték.  Így  a  férfiak  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  egyszerűen  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.  A  megengedéssel  és 

megtagadással  egyensúlyozó  kacérkodás120 játékát  elnyújtó,  tovább  csigázó, 

gazdagító elemeknek tekintették őket. Az új női szerepigényeket így nemegyszer 

kapcsolatteremtési ürügyként, incselkedésként mutatták be.  

Eközben  azonban  tisztázatlanná  vált,  hogy  a  férfi  hogyan  viselkedjen 

férfiként  a  férfi  módjára  boldoguló,  önálló,  netán férjezett  nővel,  s  kapcsolatuk 

mikor  váljon,  vagy  válhat-e  intimmé.  Ugyanez  fordítva  is  igaz.  Azonban,  a 

120 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 vágyának teljesülése a nőtől függ, elfogadja és belemegy a számára élvezetet okozó 
megengedő-eltaszító  játékba.  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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hagyományos  sztereotípiákhoz  igazodva,  a  nyilvánosságban  fellépő  nő  még 

mindig – akadékoskodó – kihívásként értelmeződött. A provokáció ereje a korszak 

elején  volt  a  legerősebb,  és  ekkor  érhető  tetten  az  élclapi  ábrázolások erotikus 

töltete.

4.2 Nőies nő, divatos nő

A kihívón viselkedő nők ruhaformája is jelentősen változott. A ruházat társadalmi 

hovatartozásról,  és  a  megjeleníteni  kívánt  belső tulajdonságokról,  mentalitásról, 

szándékokról, 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 szoknya 

kissé bővülő fazonja szűkült, a tomport gömbölyűre tömték, az uszály pedig lassan 

eltűnt.  A  főkötőket  felváltotta  a  kalap.  A  hátul,  derék  alatt  kipárnázott  turnűr 

megmozgatta  a  karikatúristák  képzeletét.  Egy  1885-ös  karikatúra  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. 121

A turnűrt  hamarosan  kiszorította  egy másik,  szűkfazonú szoknya,  amely 

deréktól  combközépig  szorosan  követte  a  női  alakot,  s  fűzővel  még 

hangsúlyosabbá  tette  a  gömbölyded  női  idomokat.  Egy  már  1877-ben  készült 

fürdői  divatkarikatúrán  a  grafikus  kiemelte  mindazt,  ami  a  férfiszem  számára 

fontos: az arányos női testalkat megfelelő domborulatait.122 Az élclapok mindent 

kitakaró,  megmutató  estélyi  öltözetéhez  kapcsolták  a  nők  (és  a  férfiak) 

erényességét. Sorra jelentek meg azok a karikatúrák, ahol a divat megkísértésbe és 

bűnbe csábította az erkölcsöt.123 Az 1870-es évek végén terjedt el a nagy széles 

121 A turnür, Üstökös, 1885. szept. 1. 7.
122 Ostendéből, Borsszem Jankó, 1877. szept. 16. 7. (36. kép)
123 L.  A divat  mint  veszedelme az erénynek,  Borsszem Jankó, 1875. jún.  13.  8.  Bűnbánó divat, 
Borsszem Jankó, 1876. szept. 10. 7. (34. kép) Vezeklő divat, Borsszem Jankó, 1880. aug. 1. 6-7.
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karimájú kalap,  amely befedte  a  turbékoló szerelmespárt  és a titkolt  szeretőt.124 

Más női kalapok inkább bolondos képzettársításokra adtak lehetőséget.125 Az 1890-

es években a szoknya az aszfaltsöprő hosszúsága miatt vált érdekessé.126

Az  élclapok  szerint  a  férfiak  legalább  annyit  foglalkoztak  külsejükkel, 

öltözetükkel,  mint  a  nők.127 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.128 A  megyei  hivatali  posztok  betöltőinél  a 

ranglétra  emelkedésével  vált  egyre  díszesebbé,  magyarosabbá  a  férfiviselet,  az 

országgyűlési  képviselők  hol  díszmagyarba,  hol  frakkos,  vagy  felöltős  „civil” 

ruhába bújtak. Az évtized vége felé a kabátokról, kalapokról szóló divatkarikatúrák 

olyan  fazonokat  mutattak  be,  amelyeket  nők  és  férfiak  egyaránt  viselhettek.129 

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!130 

A női  ruhadarabok  hóbortos  túlkapásainak  ábrázolásában  több  fantáziát 

láttak. A kalap emlékeztethetett vödörre, kávédarálóra, tölcsérre, tálra, serpenyőre, 

különböző  madárfélék  kotlós  párjára,  fülesnyuszira,  a  nagy  kitömött  ruhaujjak 

angyalszárnyakká  változhattak,  a  feleség  hosszú  boájába  az  egész  család 

belegabalyodhatott.131 A  férfiak  esetében  a  megjelenés  összképének 

karakterisztikus jegyeit  mutatták be.  Az 1880-as években már sokat számított  a 

stílus, azaz a vasalt,  rendezett,  árnyalatban harmonizáló, vagy a lezser, slampos, 

szedett-vedett, gyűrött ruhadarabok variációja.132 Az egyszerűsödő férfiruházatból 
124 L.  A növekedő kalap, Borsszem Jankó, 1880. okt. 17. 6-7. (38. kép)  Divat, Borsszem Jankó, 
1880. dec. 12. 7.
125 L. Divat, Bolond Istók, 1887. júl. 17. 5., 1889. szept. 1. 9.
126 L. SZENTGYÖRGYI [István], Úri módi utczaseprők, Bolond Istók, 1901. máj. 12. 6. (12. kép)
127 L. Metamorphosisok, Borsszem Jankó, 1871. márc. 5. 648-649.
128 Metamorfozis, Borsszem Jankó, 1877. jún. 17. 6. (35. kép)
129 L Az uj divat, Borsszem Jankó, 1875. máj. 9. 10.
130 Divat. Egy isten, egy kalap, egy kabát, Borsszem Jankó, 1877. márc. 4. 7.
131 L. Divat, Borsszem Jankó, 1875. okt. 24. 10. (33. kép), Divatkép, Borsszem Jankó, 1875. dec. 5. 
8., Divat, Bolond Istók, 1891. nov. 8. 3., JENEY [Jenő], Divatmetamorfozis, Bolond Istók, 1913. nov. 
9. 5.
132 Öltözködési árnyalatok, Üstökös, 1884. márc. 30. 7. (71. kép)
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kiemelték az összhatás eleganciáját, a hajlított vagy szögletes markolatú sétabotok, 

kalapok körvonalainak ritmikus ismétlődését,  és a kockás, vagy csíkos szövetek 

összeillését.133 A férficsoportokra jellemző uniformizálódó öltözet apró eltérései, 

kiegészítői alapján behatárolható lett a foglalatosság, foglalkozás.134   

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.135 S ahogy a 

hetyke  szivar  lankadt,  úgy  konyult  lefele  a  sétapálca  is  korosodó,  gyengülő 

potenciálú  férfi  kezében.136 A  korszak  elején  egyértelműen  kirajzolódott  egy  – 

Magyar  Mihály  képében  megjelenő,  Andrássy  Gyula  vonásait  idéző  –  férfias 

férfiideál.  Az élclapokban  a  miniszterelnök  gyakran  jelent  meg  lengén  öltözött 

hölgyek társaságában.137 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.138  A  férfiak  szexuális 

képességeire  történő szimbolikus  utalás  direktebb  volt,  mint  a  nőknél.  Náluk  a 

kacér játékosság csalogató elemei kerültek kifejezésre. Vonzerejük teljes tudatában 

tették közszemlére gömbölyded meztelen vállaikat, karjaikat, szép dekoltázsukat és 

a szoknya alól kivillanó bokáikat. A férfi számára a vonzó, szép nő önmagában 

kihívás, 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  mondanivalójában  bújt  meg  erotikus  elem.139 A  német  lapok  nőalakjai 

otthonosabban  fordulnak  elő  férfiközegben  (kocsmában,  vendéglőben, 

133 L.  A váczi utczáról, Üstökös, 1877. ápr. 15. 177., LAKOS [Alfréd],  Gigerlik, Borsszem Jankó, 
1893. okt. 8. 9. (48. kép), Gigerlik, Üstökös, 1891. dec. 20. 294-295.
134 F. K., Tavaszi divat, Kakas Márton, 1895. ápr. 25. 9.
135 Szivar tanulmányok, Borsszem Jankó, 1887. jún. 19. 7.
136 Szivartanulmányok, Borsszem Jankó, 1873. jan. 5. 8. (31. kép)
137 L. A miniszterelnök a hárembe kvártélyozva, Üstökös, 1869. dec. 18. 418., Alant, fent, Bolond 
Miska, 1871. nov. 26. 192. 
138 [Cím nélkül Andrássyról], Üstökös, 1871. márc. 4. 114. (62. kép)
139 The element of surprise, Punch, or the London Charivari, 1896. szept. 19. 143.
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strázsafülkében,  zenekarban),  viselkedésük  fesztelenebb,  erotikumuk 

szegényesebb.  

A kifejlett polgári társadalmak letisztult érték- és szabályrendje kevésbé ad 

alkalmat a gúnyra.140 Magyarországon viszont a polgárosodó rétegek között még 

nagyon nagy volt a különbség, s a nők fellépése jobban provokálta a hagyományos 

szerepfelfogású  közvéleményt.  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 

társadalom megszilárduló szabályok.

A női  és  a  férfi  öltözet  feltűnően  árulkodó,  megkülönböztető  vonásai  a 

korszak  második  felére  a  ruházat  uniformizálódásával  elmosódtak,  a  korábbi 

divatkarikatúrák  kikoptak.  Az  1880-as  évek  közepéig  a  megjelenés  külső 

reprezentációs  jegyeinek  látványos  díszessége  volt  a  meghatározó,  majd  ezt 

követően a reprezentációs kategóriák apró eltérésekre (pl. a gallér hajtókájára, a 

mandzsetta  szélességére,  a  gombok  sűrűségére)  korlátozódtak.  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.

Az  élclapok  a  hagyományos  férfi-nő  viszony  szerepeinek  megfelelően 

értelmezték a nők új szerepigényeit.  A szerepcserés tükröztetésben mindkét nem 

nevetségessé  vált,  érzékeltetve,  hogy  a  helyzet  mindkettejükhöz  méltatlan.   A 

későbbi  megközelítésekben  a  hagyományos  női  sztereotípiák  elégtelennek 

bizonyultak a kért szerepeknek való megfeleléshez. A karikatúrákban, paródiákban 

a  férfiakkal  azonos  szituációban  megjelenő  hölgyek  fellépése  határozott  volt. 

Ábrázolásukban  a  komikum  abból  fakadt,  ahogy  kiderült,  hogy  a  nők 

magabiztossága milyen gyenge lábakon állt: a múló külsőségekre (divatos ruhákra, 

kiegészítőkre,  frizurára),  szépségükre,  fiatalságukra  támaszkodtak.141 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.142 A leányzónak azonban az iskolapadban sem a lecke 

140 ELIAS,  Norbert,  A civilizáció folyamata  :  Szociogenetikus  és  pszichogenetikus  vizsgálódások, 
ford. BERÉNYI Gábor, Bp., Gondolat, 1987 (Társadalomtudományi Könyvtár), 783.
141 L. Nők az alkotmányban, Borsszem Jankó, 1880. okt. 24. 1-3. (39. kép)
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járt a fejében.143 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.

5. Hagyományos női szerepek: feleség, anya, háziasszony

A sajtóban,  az  élclapokban a  korabeli  társadalom tükröződött,  s  azt  jelenítették 

meg,  ami  a  közvéleményt  valóban  foglalkoztatta.  A  kiegyezés  utáni 

Magyarországon  a  fellazult  patriarchális  és  a  kiépülő  polgári  társadalomban 

természetszerűen  vetődött  fel  a  hagyományos  női  szerepek  (bizonyos  fokú) 

átértelmezése. A női lét alapját, értelmét, kiteljesedését továbbra is a férfi, azaz a 

házasság, a család jelentette a legtöbb nő számára. A házasság és a család (mint 

korábban is)  egyszerre  volt  alakítója  és  eredménye  a  házastársak  által  betöltött 

szerepeknek.  A  család  sorsát  elsősorban  a  családfenntartó  férfi  (férj  és  apa) 

családon  kívüli  teljesítményei  (munkája,  előmenetele,  társadalmi  presztízse) 

határozták  meg.  A  nőkkel  (feleségekkel  és  anyákkal)  szembeni  elvárások 

mindenekelőtt  otthoni  teljesítményeikhez  (háztartásvezetési,  gyermeknevelési  és 

rekreációt  lehetővé  tevő  feladataikhoz)  kötődtek.  A családra  mint  a  társadalom 

fundamentumára tekintett a közvélemény, súlyát és jelentőségét úgyszólván senki 

nem kérdőjelezte meg. Épp ezért fontos (a nőkérdést az eddiginél nagyobb erővel 

felszínre  hozó)  társadalmi  problémaként  tűnt  fel  a  családalapítási  hajlandóság 

csökkenése, amely nyomán egyre több magáról gondoskodni kénytelen leánnyal és 

142 „Kineveztek demonstratix-szá! (Helyesen írom, nehogy Wlassics Gyulus azt mondhassa, hogy 
nem  érdemeltem  meg  az  érettségi  bizonyitványt!)”  JENEY [Jenő],  Sublimáthy  Hyménea 
orvosnövendék-kisasszony,  önkéntes  mentő,  belgyógyászati  észlelő  és  ösztöndijas  demonstrátor  
tudományos eszmefuttatásai  bonczolás közben.  Bolond Istók,  1898. nov. 13. 9.  (8.  kép) vagy l. 
JANKÓ [János], Majoros századából. Bolond Miska, 1874. júl. 19. 143. (25. kép)
143 L. Apropó leányginázium! Üstökös, 1892. szept. 4. 117. (76. kép)
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özvegyasszonnyal  kellett  számolni.144 A  lanyhuló  házasodási  kedv  okaként  a 

népszerű  családi  lap  szerkesztőasszonya  a  szerelmi  házasságokhoz  fűződő 

illúzióvesztést, illetve a vagyoni szempontok erejét jelölte meg.145 

Azt  is  többen  szóvá  tették,  hogy  minden  eddiginél  nehezebb  helyzetbe 

kerültek középosztálybeli férjezetlen nők, a vidéki birtokos létből kilépő családok 

ugyanis általában már nem voltak képesek gondoskodni róluk. Míg korábban egy-

egy hajadon nagynéni, testvér eltartása nem okozott különösebb gondot (s ő maga 

is  könnyebben  tudta  hasznossá  tenni  magát),  városi  (sokszor  nagyvárosi) 

körülmények, azaz szűkösebb lakás- és élelmezési viszonyok közé kerülve mindez 

visszájára fordult. A hagyományosan mindig is létező vénlánygúnyolás ellen lépett 

fel a  Nők Lapja szerkesztőnője, Egloffstein Amália, s azt hangsúlyozta, hogy az 

önmagukat  eltartó,  dolgozó  egyedülálló  nőket  voltaképpen  tisztelet  illeti.  Nem 

tudhatni  –  fejtegette  –  melyik  anya,  melyik  leánya  kerül  ugyanilyen  sorsra  – 

helyesebb,  ha  eleve  munkára  nevelik  a  hajadonokat.146 Az  élclapok  azonban 

keveset törődtek a méltányossággal, „örökzöld” komikai témaként jelenítették meg 

a  vénlánysorsot.  Kedvvel  figurázták  ki  a  pártában  maradástól  rettegő,  idősödő 

hajadonok férjfogási kísérleteit. 1877-ben az Üstökös gyilkos szatírát jelentett meg 

a „válogatós” leányokról.147 Azt sugallta (s ezt a véleményt hagyományosan többen 

is  osztották),  a  vénlánysors  nevelési  hibák  eredménye:  a  regényolvasáson 

nevelkedett  leányzó  más  (jobb)  vőlegényt  szeretett  volna,  mint  amilyet  az  élet 

kínált számára, hoppon maradt, s férfi hiányában egyre kirekesztőbb élethelyzetek 

sorozatát kell megélnie. 

5.1 A férjes asszony 

144 [SZEGFI Mórné KÁNYA] Emília, A nőről, Családi Kör, 1864. aug. 28-nov. 20. 
145 Uo.
146 BÁRÓ EGLOFFSTEIN Amália, Igaztalan előítélet, Nők Lapja, 1871. márc. 22. 66. 
147 Az aggszűzzé válás folyamatát három részre osztotta az írás. Az első, a 14 és 24 éves korig tartó, 
„forró”  szakaszban  a  felserdült  leányzóban  regényolvasmányai  alapján  megszületett  az  áhított 
férfiideál,  s  a  beképzelt  szépség  boldogan  menne  férjhez,  de  a  jelentkező  kérő  nem  tetszik, 
kikosarazza. A második, 25 és 40 éves korig terjedő, „heves” szakaszban eleinte még próbálkozik, 
aztán sóhajtozva beletörődik sorsába, múlik üdesége, keserűen sóvárog gyermekek után, többet jár 
templomba, idősecske barátnéjával is összekap, mert az elkél, a szerencsétlen házasságok leltárával 
vigasztalódik, mindenbe beleártja magát, egy tehetős, idős érdeklődne iránta, de mire válaszolhatna, 
a  koros  vőlegényt  megüti  a  guta.  Az  utolsó,  41  és  52  éves  korig  nyúló,  „meleg”  szakaszban 
romantikus  női  regényeket  olvas,  pletykál,  fékezhetetlen  kitörései  vannak,  enyelgő  szobalányát 
megfenyíti, macskákkal veszi körül magát, fiatal lányoknak erkölcsi prédikációkat tart, unokahúgát 
neveli,  a  farsang  idején  unatkozik,  harisnyát  kötöget,  minden  tréfát  magára  vesz,  megsértődik, 
szenvedéseinek egy rossz tüsszentés vet véget. Az aggleányság utja, Üstökös, 1877. jún. 10. 273.
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A  polgárosodásnak  teret  adó  városi  lét  bérházai,  lakásviszonyai  nagyobb 

bepillantást  engedtek  az  otthonokba,  a  magánélet  színfalai  mögé:  kisebb  lett  a 

magánszféra és a nyilvános tér közti távolság. Szembeszökőbbek lettek a hasonló 

jellegű  magánéleti  problémák,  nyilvánvalóbbakká  a  tönkrement,  szerencsétlen 

házasságok.  Az  1870-es  évek  elején  mindezt  tényként,  sőt  társasági  csevegés 

témájaként mutatta be a legnépszerűbb női (családi) lap.148  S ha mint téma mindez 

újszerűen is hatott, a (női) szerző reflexiói (ötven, sőt száz év előtti tanácsokhoz 

képest) semmi újat nem tartalmaztak: a középosztálybeli feleségnek mindenekelőtt 

arra kell törekednie,  hogy megőrizze férje iránta való vonzalmát.  Minden napra 

úgy kell tekintenie, mintha ünnepnap lenne, őrködnie kell gyermekei lelki és testi 

tisztaságán,  tartózkodnia  a  női  varázst  megtörő,  szélsőséges  érzelmi 

megnyilvánulásoktól. Folytonos igyekezettel a nőnek a családon belül s azon kívül 

magának kell kivívnia a neki járó tiszteletet, de az anyák dolga erre megtanítani a 

leányokat.

A  Családi  Kör hasábjain  gyakorta  került  elő  a  házasság  témája,  s 

(némiképpen  nagynevű  német  filozófusok,  Hegel  és  Fichte  álláspontjához 

hasonlóan)149 az is megfogalmazódott, hogy a feleség mindenben a férj „fele-sége, 

külön önmagában: semmi”150.  Másfelől azonban legalább ekkora súllyal esett szó 

a  feleség  nevelői  (tehát  irányítói)  szerepéről  és  lehetőségeiről.  A  tékozló 

fiatalemberek azért olyanok – hangsúlyozták –, mert nincs mellettük asszony, az 

idősebb zsugori agglegények céltalan élete könnyen öngyilkosságba fullad. A nő e 

„fél-létállapotában”  nemcsak  a  társas,  hanem a  szellemi  és  az  erkölcsi  téren  is 

felerészt (sőt gyakran többet) tesz ki. A férfi a nőben a szépség esszenciáját látja, 

azaz  a  gyöngédséget,  a  szelídséget,  a  derűt,  a  megdicsőült  önfeláldozást.  A 

névtelen (férfi) cikkíró a férj arcáról leolvasta a feleség lelkét, mert a férj a zord 

világban való küzdelméhez otthonról merített erőt; közvetlen, társasági ember, ám 

neje  hatására  megvetette  és  kerülte  a  rossz  kompániát.  A  feleség  jó  példája 

csodákra  volt  képes:  férje  megosztotta  vele  anyagi  gondjait,  megfékezte  ura 

indulatosságát,  az erény és becsület  útjára terelte.  A megrajzolt  nő az idealizált 

148 JANKOVICH REMENYI Katalin, A nő hivatása, Családi Kör, 1872. aug. 18. 739. 
149 A nő és hivatása: Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, szerk. FÁBRI Anna, I, 
1777-1865, Bp., Kortárs, 1999, 121-128.
150 A feleség, Családi Kör, 1875. jún. 20. 588., jún. 27. 612., júl. 4. 636. Ugyanezt az álláspontot 
Simmel a férfiak optikai tévedésének nevezi, elveti, hogy a nő csupán férfi-nő viszonyában létezne, 
s önmagában semmi sem lenne. SIMMEL, Georg,  A kacérság lélektana, vál., ford. BERÉNYI Gábor, 
Bp., Atlantisz Medvetánc, 1990 (Veszedelmes Viszonyok), 52.
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szerepfelfogásban  teljesen  feloldódott  az  „egyek  vagyunk”  tudatában.   Az 

élclapokban  azonban  (és  természetesen)  ez  efféle  angyali  lények  helyett  a 

házsártos feleségek szerepeltek, akik papucs alatt tartották életük párját. Különös 

(és  feltűnő)  körülmény,  hogy  rabbiátus  férjek  nem  igen  jelentek  meg  az 

élclapokban,  úgy tetszik ebben a közegben,  szóbeli  és főként fizikai  erőszakkal 

mindenekelőtt  az  asszonyok  éltek.  Míg  a  konszolidáltabb  középosztálybeli 

feleségek  különböző  jussaikért  perlekedtek  férjeikkel151,  addig  az  alsóbb, 

szegényebb néprétegek asszonytársai nyers tettlegességgel próbálták uraikat rendre 

szoktatni.152

 

5.2 Szerelem és párválasztás

„A szerelem a házasságnak  szerzője, a házasság a szerelem censora, s az elválás 

előfizetési fölhívás az újabb javított kiadásra.” – tartotta a Borsszem Jankó állandó 

nagynéni-figurája.153 Bár az ábrázolások szerint a szerelmet nem feltétlen követte a 

házasság,  minthogy  ritkán  találkozott  a  házasság  anyagi  alapját  biztosító 

vagyonnal. A kettő külön úton járt.

Úgy tetszik, a szerelem és a házasság kérdéseiről szólva, a családi lapokkal 

szemben  az  élclapok  a  való  élet  tényeiből  indultak  ki:  titkos  találkákról, 

megcsalatásokról számoltak be. S eközben hol a biedermeier bohózatok, hol pedig 

a frivolabb kabarék témáit  és hangjait  szólaltatták meg.  Hétköznapi  történetnek 

számított, hogy a szegény és egymásért dobogó szíveket elszakította a vagyon. Az 

elszakadás keserve nem tartott sokáig: szerelmesekből szeretők lettek.

A könny felszáradt, – fiú s lány
Most vígan élnek, boldogan.
Világos, hisz a lánynak
Milliomos vén férje van.154

A  párkeresés  legfőbb  színterei  a  báli  rendezvények  voltak.  A  farsangi 

szezont,  az  év  első  báli  idényét,  a  tavasz  –  a  szerelem  előhírnökének, 

előkészítőjének tekintették,  az élclapok ennek megfelelően nagy teret  szenteltek 
151 L. FARAGÓ [József], Női emanczipáczió, Borsszem Jankó, 1897. aug. 22. 5., vagy LINEK [Lajos], 
Ruhaszámlák, Kakas Márton, 1905. júl. 2. 16.
152 L. Minek emancipáljuk a nőket?! Bolond Miska, 1873. okt. 5. 1. (24. kép), vagy Haza jöjj ám 
vacsorára! Üstökös, 1880. jan. 25. 45. (65. kép)
153 A Czenczi néni kosarából, Borsszem Jankó, 1890. márc. 9. 8.
154 Modern szerelem, Üstökös, 1894. aug. 4. 369.
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neki. Hasonlóan a nagyobb lapok társasági rovatához nagy figyelmet fordítottak az 

öltözetekre.  A karikatúrákon a  férfiak fess  eleganciával  tűnnek fel,  a gyönyörű 

hölgyek az alakot szépen formáló, láttatni engedő ruhakölteményeikben hívják fel 

magukra a figyelmet. Azt is bemutatták az élclapok, hogy az esti táncmulatságok 

sokat  megmutató  öltözékeit  nappal  a  hölgyek  sötét,  zárt,  többrétegű  ruházattal 

váltják fel, s a férfiak ugyancsak sötét és egyszerűbb szabású öltözéket öltenek.155 

A farsangi báli idény a házasságszerzés bevett  alakalmának számított.  A 

társaságbeli kisasszonyok jogászokból, írókból, orvosokból, hajósokból, festőkből, 

színészekből,  technikusokból  (vagyis  mérnökhallgatókból),  honvédtisztekből 

válogathattak a táncparketten, s kitartóan báloztak, hogy megtalálják az igazit.156 

Az élclapok (egyöntetűen) kíméletes humorral mutatták be, hogy a fiatal lánykák 

tiszta  szerelemről  álmodoznak157,  de  szinte  minden  esetben  kidomborították  a 

bálozás „leányvásár” vagy „férjvadászat”  jellegét. 158 

  A lányos mamák – legalábbis az élclapok interpretálásában – csakis a 

házasságok előmozdítására tudnak gondolni a bálokban: egy percre sem tévesztik 

szem elől a leányuk körül legyeskedő – és még szabad – férfiakat.159 De nemcsak a 

lányok egzisztenciális  biztonsága és presztízse függhet eljövendő házasságuktól, 

hanem  a  fiatalembereké  is.  A  házasságot  igen  sokan  mindenekelőtt  vagyoni 

ügyletnek, befektetésnek, életbiztosításnak tekintették.

Az  élclapok  egyébként  is  előszeretettel  foglalkoztak  a  nem  a  saját 

képességeik, tudásuk, hanem a kapcsolatok és a vagyon révén feltörő férfiakkal – 

155 L.  Tánczos böjt, Borsszem Jankó, 1879. márc. 16. 7. (37. kép) ill.,  A vezeklő divat, Borsszem 
Jankó, 1888. aug. 1. 6-7.
156 „– Kiknek tánczoltál már? – Én a jogászoknak, az iróknak, az orvosoknak. – Én fogok még a 
hajósoknak, a festőknek, a szinészeknek, a technikusoknak, és honvédeknek. – Jaj de sok szegény 
embert  kell  nekünk  segitenünk.  –  Az  ám;  aztán  milyen  keserves  fáradsággal!”  Két  kisasszony 
beszél egymással a bálban, Üstökös, 1870. febr. 5. 66.
157 „Szép nyári  estéink vannak. Elnézem sokszor a ragyogó csillagos eget.  Nem tudom elhinni, 
hogy az mind olyan világ, mint a mi földünk. És én keresem az én csillagomat … Mikor pedig az 
egyik lehull, ugy megreszket bele a szivecském. Azt hiszem, hogy egy szép fiatalember másképen 
magyarázná a csillagokat, mint az a mi csunya természettanárunk.” Czukros Baba leánygimnáziumi  
süvölvény naplójegyzeti diákéletéből, Bolond Istók. 1902. júl. 13. 7. vagy  Leány középtanfolyam, 
Bolond Miska, 1875. okt. 10. címlap
158 L.[Csokornyakkendős férfi az ülő báliruhás lány fölé hajolva:] Úr: Meg kell jegyeznem édesem, 
hogy  körülbelül  egy  millió  van  a  birtokomban.  Hölgy: Óh,  az  nem  baj  majd  egy  kicsit 
takarékoskodni fogok. Alkalmazkodó, Üstökös, 1898. aug. 21. 403.
159 L.  A mama.  [a  bokrok  rejtekéből:]  Jesszusom! végre  megfogta  a  kezét!  Most  vagy  soha! 
Odakiáltok, hogy most már csak tartsa is meg! FODOR József,  A saison végén, Üstökös, 1899. szept. 
10. 445. (83. kép) vagy [Középkorú úr vénkisasszonyhoz:] – Én majd átsegítem a kisasszonyt a 
patakon… szabad kérnem a kezét? – Mama, mama, jer ide hamar: Dutkó úr megkérte a kezemet! 
FODOR József, Szezon-végi hangulat, Üstökös, 1902. okt. 26. 523.
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belőlük  váltak  a  legelszántabb  hozományvadászok.160 A  jelentős  hozományhoz 

többnyire – a fiatalemberek karrierje szempontjából – előnyös kapcsolatrendszer 

társult.161 Az Üstökösben gyakorta szereplő Svihák, a csapodár léhűtő nemcsak a 

pénzt  tartotta  szem  előtt,  a  szépséget  is  nagyra  becsülte.  Számításai  szerint  a 

százezer korona vagyonnal bíró csúnyácska hölgyért már érdemes volt fáradni, a 

nincstelen,  de  formás  volt  asszonykáért  jobban  lelkesedett,  ám  leginkább 

gömbölyded és gazdag hölgy kegyeit tekintette a legértékesebbnek.162 1903 nyarán 

az  Üstökös „Életképek”  sorozatában  már  nyers  szarkazmussal  hozta  elő  ezt  a 

kérdést, azt sugallva, hogy a szerelem helyét a cinikus számítás foglalta el.163 

Úgy tetszik, a lányok kiházasítása a családok legnagyobb anyagi és érzelmi 

megpróbáltatásai  közé  tartoz(hat)ott.  A  20.  század  elején  egy  élclapi  papa 

kaszinóbeli barátainak a következőképpen keseregte el a kiházasítás buktatóit: Hét 

lánya  közül  az  egyiknek  a  kérője,  néhány  nap  múltán  levélben  nyújtotta  be 

apósjelöltjének a hozománybeli igényeit, azaz a menyasszonyi stafírung mellé még 

egy  tucat  férfiruhaneműket,  illetve  tizenkét  darab  százas  bankót  rendelt.  A 

felháborodott apa kiadta a vőlegény útját, ám ekkor már másik lánya miatt főtt a 

felesége feje, mert a becsületesnek látszó férjjelöltet gyanússá tette az, hogy nem 

kért  semmit.164 Az  előbbiekből  világosan  kitetszik,  hogy  az  élclapok  szerint  a 

házasság  vagyoni  megalapozottsága  fontosabb  volt,  mint  a  házasulandó  felek 

érzelmi vonzalma. 

Egy az 1881. elején (minden jel szerint reklámcéllal készült) lapparódia, a 

Hymen is  ebben  a  szellemben  jelenítette  meg  a  házasságkötést  megelőző 

döntéseket.165 A Hymen élclapi szerkesztősége – különösebb felvezetés nélkül – a 
160 L. Korunk romantikája, Üstökös, 1903. jún. 28. 406. 
161 L. „.. Rögtön statisztikát csináltam a rendelkezésemre álló adatok alapján. Összesen 60,000 hold 
föld (prima), 14 ház (mind emeletes), 600,000 frt készpénz. A marillavölgyi szépek tehát summa 
summarum: 4.235,431 frt és 663 krajczár értéket képviselnek. Teher nélkül. … Miczi? Speczerájos 
üzlet 20,000 frt jövedelemmel és csúnya feleség. Nem! Ilyen olcsón nem adom el magamat! Talán 
Ilona?  Iránta  való  szerelmem  a  forrponton  állt,  de  a  hozomány  a  nulla  alól  lévén:  lehültem. 
Legokosabb  lenne  Gizinek  nyujtani  az  aranyalmát,  ha  nem  félnék,  hogy  ő  meg  fügével  fog 
kedveskedni nekem. … Most hallom, hogy Marienak befolyásos onklija van. Agiója emelkedett. 
Valószínűleg ő lesz egyetlen szerelmem.”  Nagypárthy Viktor úr miniszteri  titkár,  házi  barát és  
eladó legény levele Bálffy Oszkárhoz. Borsszem Jankó, 1890. júl. 27. 10. (46. kép)
162 Dominus Svihák comparátiója, Üstökös, 1882. márc. 5. 9.
163 Korunk romantikája, Üstökös, 1903. jún. 28. 406. [Egy szép, de butuska, elsőbálozó, 16 éves 
leánykából  apránként  kiszedi  a  neki  udvarló,  dörzsölt  gavallérnak  hozománya  nagyságát,  s  az 
édelgő párbeszéd végén megkéri a kezét.]
164 Papucsfi Flórián hét eladóleányos apa a gombaszögi kaszinóban, Bolond Istók, 1911. jan. 29. 8.
165 Hymen, Borsszem Jankó, 1881. jan. 9. 5. (A lapparódia egyetlen kerettel kiemelt oldalon jelent 
meg,  az  újságcím  betűtípusa  egyezett  az  eredetivel,  a  rovatok,  a  szerkesztőségi  és  terjesztési 
információk  pedig  felismerhetően  az  eredetieket  parodizálták.)   Az  azonos  című  parodisztikus 
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felek összeboronálásával egy csapásra megoldotta a világban feszülő ellentéteket, s 

az  egységesülési  törekvések  eredményességét  történelmi  példákkal  igazolta.  A 

történelmi  tanulság  levonása  után  a  kor  hétköznapjainak  (érdek)házassági  és 

hűtlenségi eseményeit  közölte. „Irodalom és művészet” rovata viccesen, tréfásan 

értesítette olvasóit,  hogy Szász Károly újabb fordításon dolgozik,  tudósított  egy 

neves  festő  híres  leánykérést  ábrázoló  műve  fényképnek  megvásárlásáról, 

felháborodását  fejezte  ki  egy  drámabíráló  bizottsági  döntésről,  beharangozta 

Lónyay  Menyhért  „Az  arany-  és  ezüstjáradék  helyettesítése,  arany-  és  

ezüstmenyegző  által” című  művét.  A  kultúra  hírei  után  egy  körözési  felhívást 

tettek  közzé,  mert  egy frissen  nősült  őrnagy a  szökés  bűntettét  követte  el.  Ezt 

követte  két  házassági  hirdetésparódia  a  nők  elszántságáról,  s  a  férfiak 

hozományéhségéről:

Egy  magyar  delhölgy,  ki  a  60-as  évek  virágjában  áll,  30  frt  évi 
jövedelemmel bír, s már kétszer volt férjnél, uj frigyet kiván kötni egy vagy két 
fiatal  és  gazdag  uri  egyénnel.  Szépség  hátránynak  nem tekintetik.  Fényképek 
teljes titoktartás mellett a szerkesztőséghez küldendők. »Ej, haj 2345« alatt.

50,000  hold területű  birtokot  kiván  nőül  venni  egy  miniszteri 
fogalmazósegéd.  Ha  leány  jár  vele,  rajta  maradhat  betáblázva.  Tudakozhatni: 
Budavár, Szt.-György tere 2. sz. alatt. 166

szépirodalmi hetilap csupán húsz alkalommal került  ki a nyomdából:  május végén megszűnt. A 
Schmittely  József  –  álnevén  Szentirmay József  –  szerkesztésével  jegyzett  lap  igyekezett  a  kor 
kedvelt  íróitól,  költőitől  olyan  írásokkal  megnyerni  közönségét,  amelyek  az  epekedő  szerelmes 
szívekhez, a házasság, szerelem után vágyódókhoz szóltak. Híres fiatal hölgyekről közölt arcképet, 
rövid tudósítással  a  szülői  hátterükről,  báli  sikereikről  és  partiképességükről.  A lapban  kiemelt 
helyet kaptak a házassági hirdetések. (Schmittely Józsefről keveset lehet tudni. 1855-ben született, 
előbb  a  Budapest napilapnál  jelentek  meg  cikkei,  majd  a  Pesti  Hírlap segédszerkesztője  lett. 
SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, 22, Bp., Hornyánszky, 1908, 510., SIMON Zsuzsanna, 
Irodalmi  kánonalakítók  a  huszadik  századforduló  sajtótörténetében, 
http://archivum.iti.mta.hu/kutatasieredmenyek/Pestihirlap.htm [nyomtatott  formában még  nem 
jelent  meg].  A  szerkesztőt  MIKSZÁTH Kálmán  A  Wekerle  orvosa karcolatában,  SZOMORY Dezső 
Levelek  egy  barátnőmhöz 15.  részében,  és  KRÚDY Gyula  X.  Y.  pesti  demokrata  hiteles  polgár  
történetében említette.)
166 A valódi házassági hirdetésekben a férfi vagy női hirdető megadta vagyonát, jövedelmét, várható 
előmenetelét,  gyarapodását,  és  meghatározta  milyen  anyagi  háttérrel  rendelkezők  jelentkezését 
fogadja el. L.:  Csinos, barna, kereskedő-segéd, 26 éves szolid magaviseletü, keresztény,  kinek 
képzettsége biztos jövőt jósol, komoly házassági szándékból ösmeretséget óhajt kötni 17-26 éves, 
háziasan  nevelt  lánynyal  vagy fiatal  özvegygyel,  ki  5-11,000 forint  hozománynyal  rendelkezik. 
Csakis komoly ajánlatok lehetőleg arczképpel a „Hymen” szerkesztőségébe „Remény 12” jelige 
alatt küldendők. Titoktartás becsületbeli dolog. * Két fiatal csinos, árva leányka, vidéki az egyik 
szőke, a másik barna, jó családból, – ügyesek a háztartásban, varrásban – férjhez kivánna menni 
valamely biztos jövedelmü hivatalnokhoz, jegyzőhöz v. szolid, becsületes iparoshoz. Mindenik bir 
600  frt  készpénzzel,  mely  összeg  azonnal  felvehető.  Arczképpel  ellátott  ajánlatok  a 
szerkesztőséghez  küldendők  e  jelige  alatt:  „Árva  kis  leány  a  szerelem  violája.”  A  házasság 
előcsarnoka, A „Hymen” házassági apró hirdetései, Hymen, 1881. márc. 20. 94.
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A korabeli  házassági  hirdetésekben  ott  szerepelt  a  meglevő és  az elvárt 

vagyoni  helyzet.  A csinos és fiatal  ara költséges  választás  volt.167 A párkeresés 

nemcsak  társasági  eseményeken  történt,  hanem  voltak  házasságközvetítéssel 

foglalkozó  vállalkozások  is.  Minthogy  a  zsidóság  körében  szokásszerű  volt  a 

házasságszerzés,  az  1890-es  években  az  Üstökös  színre  léptette  a  rámenős 

ügynököt,  „Tholakoday  Izidor  lipótvárosi  hymen-kötélverőt”,  aki  nem  ismer 

„eladhatatlan árut”.168 

A házasságkötés problematikájának politikai felhangjai is voltak. Az olyan 

nagy országos politikai események, mint például az 1889-es véderővita kimenetele 

a lakosságot nem érdekelte annyira, mint a polgári házasság elfogadtatásának ügye. 

A korabeli napilap, a  Pesti Napló  vonatkozó, korabeli számait fellapozva látható 

igazán,  hogy  milyen  össznépi  érdeklődés  kísérte  a  törvény  parlamenti  vitáit,  s 

milyen  ováció  fogadta  a  szentesítést.169 A  törvény  –  eltekintve  a  katolikus 

egyháztól  és  a  klerikális  sajtótól  –  nagy támogatottságnak örvendhetett,  mert  a 

szentesítését  követő  utcai,  többnapos,  fényes,  önfeledt  ünneplés  egy  népakarat 

beteljesülésének értékelhető. A közvélemény azt láthatta, hogy a liberalizmus és az 

alkotmányosság  keretei  között,  bátor  és  bölcs  államférfiak  segítségével  még  a 

szerelem is győzelemre jut.

167 L. [Az irodából egy hölgy távozik, s egy úr belép:] A házasságközvetítő: Nos, doktor úr, hogy 
tetszik  önnek  ez  a  kicsike?  A  doktor  úr: Tulságosan  szép.  Tíz-huszezer  koronával  csunyább 
lehetne. BÉR [Dezső], A házasságközvetítőnél, Kakas Márton, 1904. dec. 4. 11. (59. kép)
168 L. „Daktarkám, szólok a moltkor edj ödjvédhez todok edj hülgyet, oki mogát ösmeretlenül is 
őrölten szereti  és  nem tudja éccakázni  ün miatt.  Hun lakik – kérdi  ű.  –  Saját  poléban,  thatája 
meghalt, o momája meg fag halni, a két nagybátyja is meg fag halni, tizenkét hülgy testvérje is meg 
fog  halni és akkor ű lesz oz edjedüli türvényes ürüküs. Micsoda soját ház az,– mondta ű, – ahol 
tizenkét nűvér és edj mama még él és edjedől a thata holt meg?...Daktar or! daktar or! maga itt 
hagy, elszolod! Moga eldabálja a moga szerencséjét. Tsok ne siessen olyan nodjon, szalodok én is 
mogo  otán.”  Tholakoday  Izidor  lipótvárosi  hymen-kötélverő  diplomatikus  monológjai,  Üstökös, 
1891. máj. 17. 242.
169 1894. december 9-én a Pesti Napló öles betűkkel nyomatta ki másnap reggeli kiadásában, hogy 
„A szentesités megtörtént!”.  A rá következő napon Balogh Pál „Ave!” felkiáltással éltette az új 
törvényeket, a királyt, mint az alkotmányosság letéteményesét, a kiegyezés eszméjét, s a működő 
magyar jogállamiságot. Ugyanazon szám belső oldalai írtak arról, hogy a fővárosban felpezsdült az 
élet az utcán, kávéházakban, társaságokban, az erről tudósító lapokat szétkapkodták, kivilágították 
az ablakokat, este még hullámzott az utcán ünneplő tömeg, a fiatalok fáklyás felvonulást terveztek. 
BALOGH Pál: Ave! Pesti Napló, 1894. dec. 11. Reggeli kiad. [1-2.] A szentesítésnek az egész ország 
örült, a városi törvényhatóságok fellelkesült, ünnepi közgyűléseket tartottak, volt, ahol a lakosság 
ünneplő tüntetést rendezett, ám a leglátványosabb demonstrációt Budapesten szervezték. A fáklyás 
felvonulás  fiataljai  a  szabadelvű párt  klubja elé  tódult,  ahol a  klubelnök,  Podmaniczky Frigyes 
köszöntötte őket.  Útközben a fiatalság harsogta,  hogy „Éljen a király!  Éljen Wekerle,  Szilágyi! 
Éljenek  a  liberális  egyházpolitikai  törvények!  Éljen  a  liberális  minisztérium!  Éljen  a  polgári 
házasság!” és transzparenseken hirdették, hogy „Éljen Wekerle Sándor és Szilágyi Dezső! Éljen az 
alkotmányos  király!  Éljenek a liberális  eszmék!”  A diadal ünnepe,  Pesti  Napló,  1894. dec.  14. 
Reggeli kiad. [2-3.]
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Az  évtizedek  során  időről-időre  előkerülő  törvényjavaslat  az  élclapok 

figyelmét  is  magára  vonta.  A  polgári  házasság  ügyéhez  kapcsolódó 

megnyilvánulásaik többsége nem az elutasításban vagy elfogadásban különbözött 

egymástól,  hanem  a  következmények  megítélésében.  Az  Üstökös a  polgári 

házasságért  harcolók mögöttes,  előnyszerző érdekeire  világított  rá.170 Bemutatta, 

hogy a beilleszkedni vágyó zsidóság a (köz)nemesi keresztény családokkal való 

házasodással is növelni akarta új társadalmi presztízsét,  de azt is, hogy  a gazdag 

zsidó  családok  anyagi  hátterével  könnyebb  életvitelt  –  és  nem utolsó sorban – 

kedvezőbb kapcsolatrendszert alakíthattak ki a tönkrement „jobb családok” sarjai. 

A  Borsszem  Jankó a  törvény  megalkotása  és  érvényesülése  körüli  kétségeit, 

pesszimizmusát fogalmazta meg. Vélhetően örült a törvény elfogadásának, ám az 

újonnan  létrejött,  betöltendő  anyakönyvvezetői  hivatalokat  a  nepotizmus  újabb 

terepeként mutatta be.171 A Bolond Istók harsányabban tapsolt a győzelemnek, de 

határozottabban hívta fel a figyelmet  a hozzákapcsolódó   (lehetséges)  visszás 

jelenségekre  is..  Figyelmeztetett  az  előálló  korrupciós  lehetőségekre:  az  állami 

álláshelyek  pártismerősök  közti  szétosztására,  a  lekötelezettségekből  fakadó 

(pártos) részrehajlásokra, vagyis a törvény szellemének, a „polgári becsületnek” s a 

tisztes munka érvényesülnének akadályoztatásaira.172 

A  polgári  házasság  bevezetése  előtt  a  polgári  törvénykönyv  családjogi 

részének a házasfelek személyes jogairól és kötelezettségeiről, illetve a házassági 

vagyonról  szóló  fejezeteit  rendezték.  A  beterjesztett  törvénytervezetet  a  Pesti  

Napló is  közölte.173 A parlamenti  viták  idején  az  Üstökös a  vagyonjogi  fejezet 

tárgyalásakor  elkészítette  a  maga  parodisztikus  verzióját.  A  paródia  első 

paragrafusát az egészre általánosítani lehet: a házasság az asszonynak kötelesség, a 

férfinak jog.

A tervezett magyar polgári törvénynek fenti czimen közzétett részéből közöjük 
egyelőre a házastársak egymáshoz való személyes viszonyáról és a vagyonjogról 
szóló §§-ok szövegét.

Az V. fejezet fejetlenségei.
1. §. A férjnek az a joga, a mi a nőnek kötelessége. 
2.  §.  A  férj  a  feje  a  házi  körnek.  Fejetlenség  e  szerint  csak  a  nő  részéről 
uralkodhatik. Házi perpatvarok alatt a férj is elvesztheti a fejét. 

170 Lügewacker levelei,  Üstökös, 1883. nov. 25. 6., LINEK Lajos,  A polgári házasság tárgyalása  
közben, Üstökös, 1883. nov. 25. 7.
171 L. Az uj „hévatal”, Borsszem Jankó, 1893. dec. 17. 4.
172 L. Polgári házasság, – polgári becsület, Bolond Istók, 1893. nov. 12. 2. 
173 A családjog, Pesti Napló, 1892. nov. 5. Reggeli kiad. [5.], nov. 10. Reggeli kiad. [5-6.]
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3. §. A férj köteles a feleséget eltartani. Házasságjog szerint pedig mindig a nő 
tartja. 
4. §. A nő viseli férjének a vezetéknevét. A férj ellenben csak a szarvakat viseli. 
5. §. A házvitel a nőnek a dolga. Ugyanis a nő tartozik hozományképpen legalább 
is egy házat vinni a házhoz. Faluhelyen megjárja a földszintes, de a fővárosban 
legalább is két emeletes legyen az. 
6. §. Köteles a nő a férjét  támogatni,  ha ez valami muriból nem éppen biztos 
lépésekkel jön haza reggel felé. 
7.  §.  A házibarátok  megválasztására  rendszerint  a  nő jogaihoz  tartozik:  a  férj 
köteles őket türni és szivarral megkinálni. 
8.  §.  A  házas  életben  megfelelő  magatartás  rendesen  a  nő  testalkatától  van 
függővé téve. 
9. §. Házon kivül viselt dolgairól a férfi nem tartozik a nőnek felelősséggel. 
10.  §.  A  szobacziczusok  felfogadásánál  a  nőnek  mindig  a  férj  izlését  kell 
előlegesen kikérni. 

VI. fejezet. A házassági vagyonjog.
11. §. A nő vagyona és hozománya egyuttal a férfié is, a férj vagyonához ellenben 
a nőnek semmi köze. 
12. §. Minél több vagyona van a nőnek annál jobb. 
13. §. A házas élet terhei alatt értendő ama bizonyos kilencz hónap. 
14. §. A gyermekek szülése a nő természetszerü hivatásához tartozik. 
15.  §.  A  férfi  nem  tartozik  szülni  gyermekeket,  hanem  igenis  kötelessége  a 
kakukfiak neveltetéséről gondoskodni. 
16. §. Fekvő birtokba rendszerint a férj táblázza be – jogait. 
Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminiszter bizatik meg.174

 

A szokásos humorisztikus (mondhatni cinikus) közhelyek felvonultatása mellett ez 

a  „törvényparódia”  világossá  teszi,  hogy  a  házasság  „legfőbb  törvénye”  az 

alkalmazkodás és a kölcsönös elnézés (vö. V. fejezet 7. és 10., valamint VI, fejezet 

15. § ).  

5.3 A házasság: férfi- vagy nőuralom?

Az  élclapok  szerint  a  házasság  nem  köti  le  a  szerelmi  érdeklődést,  s  szinte 

természetesnek tartják a házasságon kívüli kapcsolatokat. Az 1880-as évek elején 

az  Üstökös kilenc epekedő férfitípust mutatott  be vágyakozásuk tárgyával:  1. az 

újdonsült férj szívében megfért a régi szőke és legújabb barna babája, 2. a „végzett 

földesúr” lelkét egy busás vagyont hozó parti álma töltette be, 3. a tudóst az ókori 

egyiptomi asszony képe kötötte le, 4. a költő gyötrődött csalfa kedvese miatt, 5. A 

bankár  előtt  egy  gyönyörűség  lebegett,  akit  tulajdonképpen  egy  kékvérű 

trónörökösnek szántak,  6.  a  színigazgató  egy új  üdvöskére  figyelt,  7.  Svihák  a 

férjes menyecskének hódolt, 8. a drámaíró értő múzsájáért vágyakozott, 9. a zsidó 

riporter  gondolatait  egy  botrányhősnő  foglalkoztatta.175 Az  élclapok  általában 

174 Rózsaláncz és borjukötél, Üstökös, 1892. nov. 13. 237.
175 Kinek mi lakik a szivében? Üstökös, 1883. nov. 11. 5. (69. kép)
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életfogytiglani rabságként tüntették fel a házasodást (nősülést)176, s azt sugallták, 

hogy házasság  a  szerelemnek  nemcsak  betetőzője,  hanem akadálya,  kizáró  oka 

is.177 

Boldog házasságot nem reprezentáltak, legfeljebb a házaslét ritka örömteli 

szakaszait  jelenítették  meg,  a  többi  háborús,  vagy  netán  unalmas  periódusok 

kiemeléséhez.  Egy 1890-es  karikatúra  háromoszlopos  jelenetsorozatban  foglalta 

össze a házasság korszakait. A szélső oszlopban a bemutatkozás, az ismerkedés, a 

jegyváltás, a szülői jóváhagyás szerepelt; középen a jegyesoktatás, az egyházi – a 

tanúk előtti  – esküvő, a nászi  csók; a belső oszlopban a zárt  ajtók mögött  élet 

kezdet,  a  gyermekáldás,  a  veszekedés,  a  házastársi  kötelék  jubileumi  egyházi 

megerősítése s végül a közös aggkor.178 Ugyanez az élclap bő tíz évvel később az 

átváltozásról nyújtott kíméletlenül egyszerűsítő képet: a pipiske (az egykori bájos 

ifjú lány)179 magabiztos pávává teljesedett ki, majd ifjú szerelmespárokat ellenőrző 

csoroszlyává  öregedett;  az  oroszlánszívű  ifjú  az  esküvőre  báránnyá  szelídült,  s 

végül a feleség papucsütlegeitől menekülő jelentéktelen alakká kopott.180 A többi 

élclapi megjelenítés összességében is  azt mutatja, hogy az esküvő után a szelíd és 

ártatlan leánykából hamarosan rettegve szeretett  zsarnok, a kedves és figyelmes 

ifjúból pedig érzéketlen, durva pokróc lesz. A feleségek a házasságon belül,181 a 

férj viszont a közös intézmény keretein kívül szórta a pénzt (nőre, kártyára, italra). 

A tapasztalt feleséges és leányos apa félreérthetetlen előjelekből már következtetni 

tudott a kiadásokkal járó, várható női mesterkedésekre.

176 L.  [Utcán,  csinos  ficsúr  a  lányhoz:]  Udvarló: Élek-halok  önért,  Vilma kisasszony!  Vilma: 
Legjobb a középút.  Legjobb. Urambátyám.  1887.  máj.  22.  244.  vagy [Fesztelen környezetben:] 
Férfi: Őszintén szólva, csak egy ok volt, hogy én a maga kezét meg nem kértem.  Nő: Nos, mi 
légyen  az?  Férfi: Mindig attól  tartottam,  hogy kikosaraz.  Nő: Csodálom, meg tudta  állani,  ne 
legyen rá kiváncsi, vajjon »Igen«-t vagy »Nem«-et fogok e mondani. VARGA [Imre], Nem kiváncsi. 
Bolond Istók, 1903. szept. 13. 7. vagy [A kertben egy szép hölgy faggatja a snájdig tisztet:] – De 
azt csak elismeri kapitány úr, hogy a feleséges emberek hosszabb életük, mint az agglegények? – 
Téved, asszonyom. A feleséges emberek csak hosszabbnak találják az életet. JENEY [Jenő], A hosszu 
élet titka. Kakas Márton, 1905. aug. 6. 7.
177 L. [A nő a kiélt férfiúhoz:] – Hogyan báró,  ön megnősülne,  Ön a híres Don Juan? – Igen, 
meguntam a nőket. FEIKS [Jenő], [Cím nélkül.] Kakas Márton, 1902. jún. 8. 23.
178 Perrendtartás a házasságban. Üstökös, 1890. ápr. 6. 160. (74. kép) 
179 A pipiske elnevezést Szabóné Nogáll Janka hasonló című könyve (az első magyar leányregény) 
terjesztette el. (Pipiske, 1895)
180 Metamorfózisok, Üstökös, 1903. márc. 22. 183. (86. kép)
181 [Polgári  szobabelső  kanapén  ülő  feleség  megtört  urához:]  Nő. Mondd  csak,  édes  Emil,  el 
tudnád-e képzelni, milyen volna az életed nélkülem?  Férj. Mindenesetre olcsóbb! HATOS T[ibor], 
Mézeshetek után, Bolond Istók, 1913. jún. 1. 9. (16. kép)
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Mikor a feleségem a leányommal sokat sugdosnak a divatlap nézegetés közben, 
előre  sejtem,  hogy  ennek  a  sok  csendes  beszélgetésnek  bizonyos  hangos  és 
esengő kifejezés lesz a vége. 182

Az  élclapok  nem  az  érzelmi  és  vagyoni  harmóniában  működő,  prosperáló 

házasságot jelenítették meg, hanem az intézményt mozgató érzelmi és gazdasági 

érdekek  felemás  viszonyát.  Azt  sugallták,  hogy  az  anyagi  biztonságot  jelentő 

házasságokban a párok között állandó érzelmi diszharmónia uralkodik. A szeretetet 

és  a  gondoskodást  a  házasfelek  különböző  praktikákkal  csikarják,  csalják  ki 

egymásból. 

 Meglehetősen  sokat  foglalkoztak  azzal  a  ténnyel,  hogy  a  házasságban 

előforduló súrlódások, konfliktusok hátterében a házastársak egymásközti hatalmi 

játszmái  (értékrend-küzdelmei)  húzódnak  meg.  1872-ben,  az  Üstökös például 

egyfajta  „házassági büntetőkódexszel”  szembesítette  olvasóit,  amely a feleségek 

által  a  különböző  sérelmezett  helyzetekben  alkalmazott  megtorlásokat 

rendszerezte.  A  (férfi)  szerző  pontokba  szedte  azokat  a  férj  által  elkövethető 

cselekményeket,  amelyekkel  megpróbálhatja  kijátszani  a házasságban jelentkező 

nőuralmat, azaz a feleség „erkölcsre való törekvését”.183 

A  házasélet  előléptetés  honpolgári  minőségből  otthonpolgárivá.  Állam  ez  az 
államban, hol a feleség az uralkodó, a törvényhozó, a biró és a börtönőr. Ez az 
állam kormányformája  nem alkotmányos,  hanem absolut  nőuralom. A Corpus 
Juris  a  nőnél  van;  és  nincsenek  csak  büntető  czikkelyei.  A  büntetések  a 
kegyetlenséggel határosak s rendszerint minden irgalom s fellebbezési jog nélkül 
hajtatnak végre.

A férfi főbb bünös cselekményei röviden a következők:
1. A  f e l e s é g s é r t é s t  elköveti, a ki nejének első, vagy utolsó 

kívánságát nem teljesíti; ezen büntett sulyosabban számítatik be, ha a szívtelen 
férjet még az asszony könnyei sem lágyítják meg.

2. H ü t l e n s é g  büntette czimében viseli magyarázatát; terhesebb 
beszámitás alá esik oly esetben, hogy ha nejénél kevésbé szép nőért követtetik el.

3. L á z a d á s. Ha a nőd többszörös tilalma ellenére is későn jössz 
ebédelni, éjfél után becsipetten térsz haza, a dohányzást el nem hagyod, ha sáros 
csizmával lépsz a szobába, ha az ablakfülkében levő porondos láda mellőzésével 
konokul a szőnyeg mellett maradsz.

4. I z g a t á s, hogy ha meg nem elégedve saját férfi romlottságoddal, 
más férjeket is hasonló bünök elkövetésére csábitasz.

5. L e v é l t i t o k  m e g s z e g é s e  kettős büntett, melyet elkövet a 
férj:  a)  ha  neje  leveleit  felbontja;  b)  ha  nem  engedi,  hogy  levelei  neje  által 
bontassanak fel.

6.  P  é  n  z  h  a  m  i  s  i  t  á  s,  ha  a  kedves  feleségtől  reggel  kapott 
zsebpénzzel este nem tudsz beszámolni; szigoruan vizsgáltatik azon körülmény: 

182 JENEY [Jenő], Czukros Papa hamiskodásai, Bolond Istók, 1898. szept. 25. 8.
183 Simmel szerint a társadalom az erkölcs szigorába zárja a nőt, hiszen azt is mondják róla, hogy 
„erkölcsre  törekszik”,  gátolja  a  férfi  mozgását.  A  cselekvés  szabadságát,  természetének 
érvényesülését a nő az erkölcsben, a férfi az erkölcsön kívül találja meg. SIMMEL, Georg, A kacérság 
lélektana, vál., ford. BERÉNYI Gábor, Bp., Atlantisz Medvetánc, 1990 (Veszedelmes Viszonyok) 59. 
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vajjon  az  általad  elveszettnek  mondott  piczula  nem  forditatott-e  veszélyes 
czélokra?

7.  H  a  m  i  s  e  s  k  ü.  Egyenlően  sujtatik  az  oltárnál  mondott  eskü 
megszegése  azéval  melyet  minden  reggel  köteles  vagy  megismételni:  hogy 
kávházba, sörházba nem mégy, hogy senkire nem kacsingatsz az utczán, és hogy 
idejében haza jösz.

8. H a m i s  v á d,  r á g a l o m  é s  b e c s ü l e t s é r t é s: ha 
nőcskédről fel mered tételezni, hogy megkozmásitotta a rántást, hogy söpretlen a 
lakást,  hogy  mást  sem  tesz  mint  a  szomszédban  trécsel  s  hogy  nagy  a 
masamódkontó.

9.  A  p á r  v i  a d a l   szigoruan  el  lévén tiltva,  ha nőd jónak látja 
magának  hajadon,  szemeiden  és  orczáidon  elégtételt  venni,  őt  e  jogában 
akadályozva a bántalmakat viszonozni nem szabad.

10. A  s z e m é l y e s  s z a b a d s á g  m e g g á t l á s á t  követed el, ha 
a nőd bármely szeszélyének ellenszegülsz.

11. A  k e t t ő s  h á z a s s á g  koronája minden férfi-büntettnek, de ez 
már a női biráskodás hatáskörén kívül esik.

A büntetések nemei a következők:
1. sirás;
2. szótlan duzzogás;
3. gyöngédségi fukarság;
4. rosz ebéd;
5. szobafogság;
6. pénzmegvonás;
7. különböző testibüntetés; 
8. elválás.

Ezen  büntetések  különböző fokozatokban alkalmaztatnak és  szigoruk  mérve  a 
körülményektől függ. Igy p. o. sirás a legsulyosabb és az elválás a legenyhébb 
büntetéssé lehet.184

A  háborúságok  dacára  a  házasságok  mégis  működőképesek  voltak.  Az 

élclapok rávilágítottak azokra a ki nem mondott (meglehetősen gyakorinak tetsző) 

alkukra, csalásokra, amelyek ha titokban maradtak elviselhetőbbé tették a meglevő, 

hosszabb távra szóló kompromisszumokat. A karikatúrák, humoreszkek általában 

kölcsönös  hazugságokra  épülő  helyzeteket  mutattak  be.  A  házasságokban 

bejáratottnak  tűnő,  legelterjedtebb boldogságfenntartó  vagy -szerző eljárásnak a 

(titkolt,  hallgatólagos)  nyitott  házasságot  tüntették  fel.  Amíg  a  csalások  nem 

kerültek  nyilvánosságra,  s  nem  kellett  a  közösség,  a  társadalom  előtt  egyfajta 

presztízsrestaurációs  demonstrációt  (válást,  párbajt,  öngyilkosságot)  bemutatni, 

addig a kisiklások felett összekacsintottak – megengedhetőek voltak. A vétkezőket 

egyformán ítélték meg. Mivel a társadalom számára a nő, a feleség jelenítette meg 

a  saját  – és rajta  keresztül  –  a  család  erkölcsösségét,  jó  hírét,  az  ő  vétségének 

lelepleződése  súlyosabb  következményekkel,  nagyobb  presztízsvesztéssel  járt. 

Erkölcsös (házi)asszonyból bukott nő lett. Az élclapok azonban elsősorban nem a 

184 Házasélet büntető codexe, Üstökös, 1872. szept. 2. 418. 

71



büntetést  szemléltették,  vagy  ha  igen,  úgy,  hogy  a  társadalom  (általánosabb) 

igazságtalanságaihoz  sorolták.185 Hanem  a  házaspárral  –  a  házassággal 

kapcsolatosan, mintha magával a bűnnel vállaltak volna cinkosságot, mivel az már 

egy  meglevő  sérelmet,  hiányosságot  kompenzált  (pl.  a  kölcsönös  hűtlenségek, 

zsörtölődő asszony és kocsmázó férje). 

A  házasélet  kudarcának  természetrajzával  szívesen  foglalkoztak  az 

élclapok.  Gyakori  oknak tűntették  fel  a  féltékenységet:  először  ez  egyik  félben 

merül  fel  a  megcsalatás  gyanúja,  amelyet  szemrehányás,  szakítás,  kölcsönös 

elhidegülés, majd tányércsapkodó nagy veszekedések követnek, s végül mindkét 

fél másnál lel  vigaszra.186 A férjnyúzó feleségek rendesen csalták hites társukat, 

viszont  a  cicázó férjnek biztosan kikaparták  a  szemét.  Az élclapokban gyakran 

szerepeltek  olyan  fiktív  levelezések,  amelyeket  feleségek  folytattak  –  távolba 

szabadult – hites urukkal, s időnként egy-egy férji válaszlevelet is közreadtak. A 

levelező vidéki feleségek egyike minduntalan felemlegette kétségeit:

Jaj te Sándor!
Már megint nem aludtam az éjszaka! …. Hát az olyan ember, mint te 

vagy, akinek 24 évi boldog házas élet nyomja a vállait …
Te hős akarsz lenni és elfelejted, hogy nős vagy!? És nemcsak hogy nős, 

hanem 3 eladó virágszálnak vagy az apai törzsöke! Jaj te!
Váltig  bujtam  a  pesti  ujságokat,  hogy  majd  valahol  találkozom  a 

neveddel … és – ehol van ni! – azt olvasom rólad, hogy párbajsegéd voltál! …
A most haza küldött fehérneműd is olyan parfémos volt, amilyenről a 

kétes  hirü  dámákat  tiz  lépésnyire  is  meg  szoktuk  ismerni  mi  tisztességes 
asszonyok.

Sándor, Sándor, ez a parfém nyomra fog engem vezetni és rettenetes lesz 
majd a leszámolás órája! 187

Ha kézzel  fogható bizonyíték birtokába jutott,  akkor is  szemet  hunyt.  A látszat 

fennmaradt,  a  leszámolás  elmaradt.  A  pár  ráunt  egymás  társaságára.188 A 

házastársak  elfogadták  helyzetüket,  tudták,  hogy  párjuk  miben  lel  kárpótlást: 

185 L. a Borsszem Jankó 1898-as „Erkölcseink”, (52. kép) vagy a Kakas Márton 1902-es „Budapesti 
erkölcsök” sorozatát.
186Regény a házaséletből, Üstökös, 1884. márc. 2. 7. (70. kép)
187 Czibak Sándorné otthon. Egy honanya tépelődései, Borsszem Jankó, 1888. jan. 22. 8.
188 L. [A feleség a nyaraló bejáratában kézimunkázik, s férje a lépcsőn ül.] – Látod Gyula: ez a 
nyaralás igazán nem fizeti ki magát;  senki sem jön felénk ilyen messzire; az ember holtra unja 
magát. – Igazad van, kedves feleség; én már gondolkoztam is, hogy ugy lehetne rajta segiteni, hogy 
téged hazaküldelek vagy én megyek haza. Nyaralóban, Üstökös, 1887. aug. 14. 51. (72. kép)
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szerencsejátékban,189 mulatóban,  táncosnőben,  gavallérban.  Az  elgyötört  férjek 

számára hosszúnak tetszett a nap otthon, és rövidnek az éj a szeparéban.190 

A 20. század eleji feleségek idegeit megviselte az örök kétség. Egy frissen 

választott  képviselő hátrahagyott  neje  felrótta  urának,  hogy amíg  ő Budapesten 

élvezi az új rangjukkal járó helyzet előnyeit,  addig otthon neki csak költsége és 

bosszúsága  van,  mert  kétszer  annyi  borravalót  várnak  el  a  cselédeknek,  mint 

korábban,  és  nehezen  akar  megkerülni  az  a  bizonyos  fővárosi  lakás,  amelyben 

csatlakozhatna  férjéhez,  s  ahol  táncmulatságokat,  színielőadásokat,  koncerteket 

adhatna.  Nem  titkolja,  hogy  férje  hosszas  hallgatása,  kétes  értékű  becézése 

(„banya), rövidke születésnapi távirata  kikezdte házastársi hitét, bizalmát. 

Mióta  –  most  az  egyszer  nagy  örömmel  elbúcsúztunk  egymástól, 
egyetlen pici, parányi szócskát sem irtál a te hűséges, kis aranyos – banyádnak. 
(Most még eltüröm ezt a fura beczéző »banyát«, – de egyszer – s ah!...

Azt  a  rövidke  telegrammot  csak  nem  számíthatom,  melyet  a  –  a 
születésemnapjára kegyeskedtél küldeni: – »Ölellek és csókollak. A távolból és 
telegrafice!« – köszönöm szépen! 191

A  levél  végére  megenyhülve,  hízelegve  igyekszik  rávenni  férjét  a  mielőbbi 

lakáskeresésre, ennek érdekében az utóiratban képes lemondani a fürdőszobáról és 

beérni  a  kisebb  hálóval  és  nappalival.  Az  élclap  bemutatta,  mennyire 

megbízhatatlan az újdonsült kormánypárti országgyűlési képviselőférj, aki – egy 

hónapos  késéssel  –  szeretné  eloszlatni  hitvese  aggodalmait,  de  elhallgatásai, 

lódításai  leleplezik  igazi  szándékait.  Tagadja,  hogy  ő  lenne  az  oka  a  levelek 

elmaradásának, s arról számol be, hogy éjt nappallá téve dolgozik, egyszersmind 

asszonykája  lelkére  köti,  nehogy  bárkinek  is  említse  megválasztásának 

körülményeit. Gondoskodó megjegyzései nyilvánvalóan álságosak: óvatosságra int 

az  oltással  kapcsolatban,  a  mama  ellátásához  csak  az  idős  orvost  ajánlja,  s 

gyermeknevelési hozzájárulása kimerül a gyenge bizonyítvány – tanár, vagy iskola 

általi  – korrigáltatásának deklarálásában.  Válaszában ki se tér felesége kérésére; 

kerüli e témát, mint ördög a tömjénfüstöt. Minden erejével igyekszik lebeszélni a 

189 L.[Két előkelő hölgy beszélgetése:] – Azt hallottam kedvesem, hogy fiatal korod dacára már is 
megirtad a végrendeletedet. Kérdést sem szenved, hogy férjed az általános örökös. – Oh kedvesem, 
tehetne-e  egy  szerető  feleség  máskép;  de  mivel  férjem  nagyon  kártyázik,  kikötöttem,  hogy  a 
vagyont csak halála után kapja kezébe. [Cím nélkül.] Charivari, 1876. febr. 3. 40.
190 FEIKS [Jenő], Hosszu nap, rövid éj, Bolond Istók, 1899. szept. 10. 7. (9. kép)
191 VARGA [Imre],  Döbrököziné nagysága levele nagyságos férje urához, Bolond Istók, 1901. dec. 
15. 6.
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feljövetelről, még olyan orbitális hazugságot is bevet a cél érdekében, mint hogy 

halálos kór ütötte fel a fejét a fővárosban. 

Kedves angyalom!
Oly őszintén mondom, mint a hogy téged udvari tanácsosnévá kivánlak 

tenni,  hogy  fennidőzésem  óta  már  kétszer  is  irtam  teneked.  Bizonyosan  a 
levelezőlapok megdrágitása miatt a postánál előállt zavarok okozták leveleimnek 
eltévedését. … 

Édes angyalom! Te kétkedtél rajta, hogy itt a fekete himlő uralkodik! … 
De itt bizony szedi az áldozatokat, a miért igen helyesen teszed, hogy ha fel nem 
jössz. Külömben is azt irod, hogy indiklinálsz a himlőhöz, a mi kétszeresen int az 
óvatosságra. …

Pénzt  csak  február  1-én  küldhetek,  a  mikor  felveszem  az  angariát. 
Képzeld, az a szemtelen Lévi végrehajtást vezetett a fizetésemre. No, de majd én 
is elütöm a kezéről az alapitványi bérletet.

Most Isten veled! Sietnem kell egy vegyes bizottságba. 192

Némi késlekedéssel inkább küldött pénzt, véletlen se látogassa meg ígérgetésekkel 

traktált  „angyalkája”.  A feleségnek maradt a csalfa remény,  s a férjnek pedig a 

biztonságos – tartós – távolság.  Ez a helyzet, sőt olykor még levelezés fordulatai is 

meglepő mértékben emlékeztetnek Mikszáth Kálmán (képviselővé lett) Katánghy 

Menyhértjének  megnyilvánulásaira.193 A  házasság(ok)  humoros-szatirikus 

ábrázolását  tekintve  az  élclapok  számos  irodalmi  példára  támaszkodhattak,  és 

viszont. Bár Mikszáth maga jellemzően nem élclapokban nem publikált, időnkénti 

szerzősége sem zárható ki, mint ahogy az sem, hogy őt parodizálták. A Borsszem 

Jankó vagy az  Űstökös  álnéven  vagy névtelenül  írogató szerzői  között  számos 

megbecsült író és jótollú publicistát lehetett találni.     

Ugyancsak  kedvelt  irodalmi  (sőt  mikszáthi)  téma  a  házassági 

megpróbáltatások vagy (egyszerűen csak) unalom fürdőhelyi  tartózkodással való 

enyhítése, amellyel az élclapok is kedvvel foglalkoztak. Bemutatták, hogy ha netán 

a  házastársak  egyike  túlságosan  ragaszkodott  a  másik  társaságához,  az 

kétségbeesetten  kiáltott  orvosért:  küldje  fürdőkúrára  a  „hűségi  rohamban” 

szenvedő felet.194 Az egymás magánéletét tiszteletben tartó, tapintatos házaspárok 

tagjai pedig egymást váltották a fürdő(kö)n.195 

192 JENEY [Jenő], Döbröközi ifju liberális képviselő levele feleségéhez, Bolond Istók, 1902. jan. 19. 4.
193 Mikszáth  Kálmán  még  a  regény  megjelenése  előtt  publikálta  a  Pesti  Hírlapban  Katánghy 
tizenkét levelét feleségéhez (1893. szept. 26–1894. márc. 28.). A „Két választás Magyarországon” 
először 1896-ban látott napvilágot. (MIKSZÁTH Kálmán Művei tizenkét kötetben. Regények, 2, Bp., 
Magyar Helikon, 1966, 675-676.)
194 Uj baj, Bolond Istók, 1891. szept. 6. 5.
195 JENEY [Jenő], Fürdő-évad végén, Üstökös, 1904. szept. 4. 483.
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 Számos  forrásból  tudható,  hogy  a  polgárság  tehetősebbjei  valóban 

előszeretettel  látogatták  a  felkapott  fürdőhelyeket.  A  –  történeti  összefoglalás 

szerint is – a testi-fizikai kultúrát,  komfortérzetet  megélni kínáló intézmények a 

hétköznapi  gondoktól,  kötöttségektől  mentes,  program-  és  élménygazdag, 

természetközeli  légkörét  áthatotta  a  szerelem  ígérete.196 A  házasfelek  nyugodt 

nagyvonalúsággal  engedték  egymást  gyógykúrákra  (így  maguk  is  némi 

szabadsághoz juthattak). Effajta megoldást ismertetett meg olvasóival a Borsszem 

Jankó egyik  páros  karikatúrája,  amelyen  a  feleség  azt  írja  Bad-Ischlből,  hogy 

magányában epekedik ura után, s eközben a táncot ropja egy nyalka huszártiszttel; 

az őrizetlenül hagyott férj, pedig azt füllenti, hogy otthon állandóan nejére gondol, 

mialatt  cimborákkal,  s  balerinával  múlatja  az  időt.197 A  Bolond  Istók  általában 

gyarlóbbnak ábrázolta az asszonyokat (mint férjeiket)198, bár az előbbi esetre ő is 

hozott példát egy évvel később: a pár miközben telefonon keresztül öleli-csókolja 

egymást miközben a férj egy szőke szépség derekát szorongatja, hitvese turnűrjére 

egy csinos ficsúr öle simul.199 Az  Üstökös  „Szalon”, „Tavaszi hangulatok”, vagy 

„Nyári hangulatok” címmel többször is egy egész oldalnyi karikatúrát adott közre, 

amelyek a férjek felszarvazása mellett a nyaralásról, az udvarlásról, a költekezésről 

stb. is szóltak.200

A tehetős urak gyönyörű és üde feleségei nemcsak a báli szezonban, hanem 

a fürdőidényben is  kifosztották  a  bankszámlát.201 (Az előzékeny,  idősebb férjek 

azonban maguk mentek elébe a rejtett kívánságoknak: karácsonyra inkognitóban 

196 KÓSA László, Fürdőélet a Monarchiában, Bp., Holnap, 1999, 155-173.
197 Szalmaözvegység, Borsszem Jankó, 1887. ápr. 7. 6. (45. kép)
198 L. Fürdőn, [A jobb felső képen a szunyókáló bankár fiatal nejét a festő ölelgeti.] Bolond Istók, 
1897.  szept.  5.  5. (6.  kép)   Fürdő,  kánikula. [Egy  –  férje  által  nem kellőképp  megbecsült  – 
asszonyka hűsége a szép szőrmebundáért megvesztegethető.] Bolond Istók, 1879. aug. 3. 6-8. vagy 
Fürdői  képek.  Két  fürdőorvos  közt,  [Két  –  hangsúlyosan  zsidósra  rajzolt  –  orvos  huzakodik  a 
menyecskén.] Bolond Istók, 1884. aug. 3. 6.
199 Fürdői freskók. A telefon mint ellenőr, Bolond Istók, 1888. júl. 15. 6. (3. kép) 
200 Szalon, Üstökös, 1890. máj. 4. 210. Nyári hangulatok, Üstökös, 1893. júl. 9. 21. (77. kép), Ha 
csak agancs kell, Üstökös, 1893. aug. 6. 65. (78. kép), Tavaszi hangulatok, Üstökös, 1894. máj. 27. 
256.
201 L. [Szépen kárpitozott fal melletti ágyon ülő elegáns orvos és fekvő betege:] – No doktor úr, 
hadd látom:  eltalálja-e,  hogy mi  a  bajom? – Szabad tudnom: miért  feküdt  le nagysád?  – Mert 
összevesztem  a  férjemmel:  drágálja  a  megrendelt  ruháimat,  én  pedig  nem  szándékozom  neki 
engedni, tehát migrénem van. – Akkor kész a diagnozis: a nagysád baja – idült Tátrafüred. FISCHER, 
Diagnozis, Üstökös, 1899. jún. 4. 275. (82. kép) vagy Megnyugtatja, Üstökös, 1888. jan. 22. 44., 
vagy LINEK [Lajos], Siófokon, Kakas Márton, 1905. jún. 11. 21. LINEK [Lajos], Ruhaszámlák, Kakas 
Márton, 1905. júl. 2. 16.
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megvásárolták  a  szerető  nevében  a  feleség  karácsonyi  ajándékát,  illetve 

engedelmeskedve hitvesük óhajának távoztak otthonról az ünnepek alatt.202 )

Az élclapok szerint a (titkoltan) nyitott házasságok, vagy házasságtörések 

szentesítője  a  háziorvos  volt.  Neki  állt  módjában  javasolni  –  a  házas 

hétköznapokból szökni vágyóknak az áhított – fürdőkúrát.203 A zsidó alkudott vele 

arról, hogy az ágyban betegeskedő feleségének jobb az olcsó Újhely, mint a drága 

Karlsbad.204 Segített  megszabadulni  az  éppen  túlzottan  ragaszkodó  hitvestől.205 

Ruhaszámlás vitákban, étkezési kérdésekben is hozzáfordultak.206

A  polgári  családoknál  jó  partinak  tekintették  a  (házi)orvost.207 Néhány 

karikatúra azt sugallta, hogy ahogy a férjek a cselédeknél találtak megértésre,  a 

feleségek az orvosban lelték meg gyámolítójukat208  vagy állandó vigasztalójukat:

Mama (eljegyzett lányához): – Laurám, gyermekem! Vasárnap Andorral az Isten 
oltára elé   járulsz. Nem titkolhatom tehát tovább, hogy te nem a papa gyermeke 
vagy! …  Laura. – Nem? Hát kié?  Mama. – Te a … doktor bácsinak a lánya 
vagy … Laura (kétségbe esve): – Óh anyám, ez borzasztó! Mert én mindig azt 
hittem, hogy én az Endre főherczegnek a lánya vagyok...209

A kisbirtokos,  kishivatalnok,  iparos  rétegek  házasságbeli  konfliktusait  – 

tekintettel  korlátozottabb  anyagi  helyzetükre  –  általában  a  férj  kocsmázásában, 

éjszakai  kimaradozásaiban  és  az  asszony  zsémbelődéseiben  ragadták  meg  az 

élclapok.210 Sajátos,  hogy  fizikai  erőszakot  az  élclapi  házastársak  közül  szinte 

kizárólag csak a feleségek alkalmaznak: a férje kimaradozásaiért  bosszús asszony 

otthon olyan (sodrófa)fenyítéssel él,  hogy az áldozat krumpliszsákként zuhan az 

ágyba;211 egy másik férjnek folyton növekvő dilemmát jelent,  hogy hazatérjen-e 

202 Gyöngéd férj. ill. Papucsfi,  Üstökös, 1903. dec. 27. 812.
203 – Doktor úr! Ostendébe szeretnék menni; kérem: micsoda betegség szükségeltetik erre? Fürdői  
saison kép, Bolond Miska, 1870. jún. 19. 1.
204 Alkudozás, Bolond Istók, 1889. júl. 21. 7.
205 Uj baj, Bolond Istók, 1891. szept. 6. 5.
206 L.  A főző-iskolát  végzett  asszonyka,  Üstökös,  1899. márc.  5.  119.,  vagy FISCHER,  Diagnozis, 
Üstökös, 1899. jún. 4. 275. (82. kép)
207 – Valjon miért fogadtak Kukayék más házi-orvost? – Mert a volt házi-orvos nem jól kezelte a 
lányukat, t. i. évekig járt a házhoz aztán más vett feleségül. Tavaszi hangulatok, [Részlet] Üstökös, 
1894. máj. 27. 256.
208 [Elegánsan öltözött fiatal ara:] – Kedves orvos ur, a legutolsó levelét nem tudtam elolvasni. – 
Miért nem küldte a patikushoz? Az elolvasta volna önnek.  A doktor ur levele, Borsszem Jankó, 
1904. dec. 18. 24.
209 POLGÁR [Márton], Vallomás, [Nagypolgári szobában.] Borsszem Jankó, 1905. márc. 19. 24. (55. 
kép)
210 L. Haza jöjj ám vacsorára! Üstökös, 1880. jan. 25. 45. (65. kép)
211 L. Mujkosék családi jelenete. Mikor az öreg későn tanál haza, Üstökös, 1899. ápr. 30. 213.
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egyáltalán  a  kocsmából,  s  ha  igen  mikor:  hiszen  a  feldühödött  asszonyság 

számonkérésként torkon ragadja és a falhoz szorítja: 

– Hát te már sohasem fogsz itthon hálni?
– Megpróbálnám, csak mernék tőled hazajönni. 212

5.4 Anya és anyós

A társadalomban a nő anyai szerepköre megbecsültséggel és felelősséggel párosult. 

Az anyaság (kivéve a lányaik kiházasításán munkálkodó asszonyságok ügyeit) a 

legkevésbé  sem tartozott  a  humoros  vagy szatirikus  témák  közé.  Megilletődés, 

elérzékenyültség tisztelet, pátosz lengte körül az anyafigurákat az irodalomban, a 

közirodalomban pedig – hagyományosan – újra és újra megkísérelték a korszerű 

anyaszerep  értelmezését,  s  ezzel  együtt  az  anyaság  kívánatos  kritériumainak 

meghatározását. Az anyák elé állított feladatok teljesítésének (társadalmi) igénye 

végső soron nemzetnevelői szerepet jelölt ki számukra: „az anya felelős érte, hogy 

gyermekéből áldozatkész családtag,  jó honpolgár és becsületes ember váljék.”213 

Az egyéni és társadalmi érdek egybeesett: a kor híres tanítónője szerint az anyának 

mindenre kiterjedő figyelemmel arra kell törekednie, hogy jó példát mutasson. Azt 

állította,  hogy végső soron az anyai  neveléstől  függnek a gyermekek társadalmi 

esélyei, házasodási kilátásai: „Nézd meg az anyját, úgy vedd el a lányát.” Szász 

Károly a nők nevelői szerepéről értekezve kifejtette,214 hogy mivel az anya, illetve 

annak szeretete a gyermek első és legfontosabb (testi, értelmi, erkölcsi) nevelője 

ezért  több mint  kívánatos,  hogy a nők minél  magasabb műveltségre  tehessenek 

szert, s akár a háztartás rovására, de foglalkozzanak minél többet csemetéikkel. A 

tarthatatlan közegészségügyi állapotok egyre szélesebb felvilágosító tevékenységet 

követeltek.  Egy  tanítónő  a  korabeli  Magyarország  magas  gyermekhalandóságát 

bemutató könyv ismertetése nyomán a szomorú jelenség okát a szegénységben, a 

tudatlanságban,  a  babonában  és  a  rossz  higiénés  viszonyokban  látta,  s  (Szász 

Károlyhoz hasonlóan) kívánatosnak tartotta, hogy az anyák maguk szoptassanak, 

továbbá  hogy  az  alapvető  egészségügyi  ismereteket  tanítsák  a  lányoknak  az 

212 Czik-czak. II. Ok s okozat, Üstökös, 1880. máj. 2. 209.  
213 M. KALOCSA Róza, Az anya, Családi Kör, 1875. máj. 28. 493. 
214 SZÁSZ Károly,  A nők gyermekszobában, Fővárosi Lapok, 1872. márc. 20. 279. márc. 21. 283., 
márc. 22. 287., márc. 23. 291., márc. 24. 295. 
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iskolákban.215 Az  anyák  hibáiról  értekező  pedagógus  még  mindig  azt  a  régi 

(csaknem 100 éves) kifogást hozta fel,  hogy a leánynevelő intézetek a lányokat 

elsősorban  a  társaságban  szükséges  jártasságokra,  külsőségekre  nevelik,  s  nem 

törődnek a nők természetes  hivatásával.216 A konyhában hiába lesi  el  a leányzó 

otthon a sütés-főzés fortélyait,  mert  a családi életre való nevelés valódi helye a 

gyerekszoba,  ahol  az anya  példaadással  és szoktatással  éri  el  nevelői  célját.  Az 

angyali  türelmű,  kiegyensúlyozott,  következetes édesanya mintát  ad, jutalmaz,  s 

csak a legvégső esetben büntet. 

Az élclapokban az anyaszerepnek nincs karikatúrája, paródiája. Az anya-

gyermek  kapcsolat,  a  gyermekszoba  intim  világa  nem  része  a  társadalmi 

nyilvánosságnak.  Az  anya  és  gyermek  viszony  sztereotípiájában  az  emberi 

társadalom legősibb,  legkisebb egysége  rejlik.   A férfi  is  csak,  mint  apa,  vagy 

szakértő (orvos, tanító, nevelő) véleményez(het)te a gyermekszoba eseményeit – a 

küszöbről.  A még tudatlan kisgyermek értelmi,  mentális  fejlődéséhez szükséges 

törődéshez nem szükségeltetett az anyától különösebb intellektuális teljesítmény. 

Feltételezték – nem alaptalanul –, hogy az anya azért érti meg kisgyermekét, mert 

az ő értelme és mentalitása hasonló módon működik. Ám amint elérte a gyermek 

az iskoláskort, nevelése férfi felügyelet alatt történt. Az anyaszerepet megjelenítő 

élclapi ábrázolások inkább a hitvesi szerepkör kritikáiként fogalmazódtak meg.217 

Szívesen  adták  gyerekszájba  azokat  az  elszólásokat,  amelyek  az  apa  személyét 

kérdőjelezték meg.218 Ám arra is hoztak példát, amikor a férj – mit sem törődve 

nyomorgó családjával – bőségben tartotta szeretőjét,  s hamarosan a kicsapongás 

gyümölcsével  kopogtattak  az ajtón.219 Tipikusnak mondható  azonban a  (felnőtt) 

leánygyermek férjhez menetelén aggódó anyafigura. 

Más  élclap  elvétve,  de  a  Bolond  Istók annál  gyakrabban  mutatta  be  a 

zsarnoki  feleségből  és  anyából  kifejlődött  ijesztő  lényt:  az  anyóst.  A 

215 SZIGETHY Karolina,  Az anyák és a gyermekhalandóság Magyarországon,  Nemzeti  Nőnevelés, 
1882. febr. 484-487. 
216 SZŐLLŐSI Jenő, Anyák hibái, Tanügy, 1895. aug. 1. 7-8., szept. 1. 6.
217 L. [Az utcán az anyuka, kisfiával, aki rámutat a játékbolt kirakatára.] – Kedves mama, vedd meg 
nekem ezt a huszárt uj évi ajándékul! – És miért éppen ezt? – Azért, mert nagyon hasonlit ahhoz, a 
huszár bácsihoz, a ki, mikor a papa a kaszinóba megy, mindig eljön hozzánk s nekem czukrot ád, 
hogy menjek játszani a másik szobába. Uj évi ajéndékul, Bolond Miska, 1872. jan. 1. 1. (20. kép)
218 L.  Ártatlan, [Titkos kistestvér óhaja.] Üstökös, 1877. máj. 27. 247. vagy BÉR [Dezső],  Az uj  
baba, [A vendégek közül valaki az apa karjaiban fekvő csemetét így üdvözölte „Üsd, nem apád!”] 
Borsszem Jankó, 1901. febr. 17. 10.
219 L. Milyenek a férfiak, –  p a n a s z o l j a  e g y  f é r j e s  n ő , [Vers.] Üstökös, 1865. febr. 18. 
54., vagy BÉR [Dezső], Erkölcseink, [A beletörődött feleség otthon két gyermekkel és a nagyvilági 
maitresse.] Borsszem Jankó, 1898. júl. 24. 3. 
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legveszedelmesebbek éppen a lányos  anyákból  váltak.  A 19. század legvégén a 

Bolond Istókban megjelent a vérmes anyós figurája. Gyík-Sárkányné Krokodilla 

fenyegető villámai  elől minden férfi – különösen veje – menekülésnek indult,  s 

alkalmasint akár az oroszlánketrecbe is bebújt. 
– Oroszlán-ketreczbe bujsz hát,  vitéz férfiu,  te – a teremtés koronája!  No várj 
csak, várj: jó lesz neked még egyszer az ágyalja is, de onnan – kihuzlak, Elemér! 
…
– Kedvem volna most igy szólni hozzád: »Mikor lesz, te nyulszivü hős, belőled 
már – széttépett oroszlán?« Köszönd nyugodt női kedély-vonásomnak, hogy nem 
teszem. …
– Ne pityeregj, édes lányom; légy Nubia párducza; a férjeknek  ez imponál! … 
Szóltál valamit, Gyík-Sárkány? – No azért!
– Ha valami bajod van az uraddal: itt vagyok én! ’De mama, mi jól élünk!’ – 
»Hisz ép ez a baj, te liba!«
– Nem éjjelez az urad gyöngyikém, pipiském? ’Ugyan hova gondol, mama?!’ No 
csak vedd rá csibikém, a többit aztán majd elvégzem – én! …
–  Nem  tudom,  igazán  nem  tudom:  mit  is  félted  ugy  a  körmeimtől  ezt  a  te 
drágalátos uradat! Szegény apád is akárhányszor megemlegette már a magyarok 
istenét és szidta, mint a bokrot azt is, a ki a házasságot kitalálta. – Vagy nem 
hiszed? …220

 A félelmetes anyós elnyomja a férjét, a leányát, indulatos kirohanásaival földbe 

döngöli (férje után) veje férfiúi tekintélyét (is). A fiatal feleséget gyakran látogatja 

meg a mamája, hogy besegítsen jó tanácsaival a háztartásban, házvezetésben: az 

erős akaratú mama még a veje házában is uralkodik.221 Az anyós figurájához kötve 

szólaltak  meg  a  házasság  boldogtalanságát,  kudarcát,  illetve  a  házaspár  tagjait 

érintő kritikákat tartalmazó (azóta is élő) közhelyszerű vádaskodások, leszólások, 

kifogások,  fenyegetőzések.  A  rémes  anyós  egyszersmind  rendkívül  összetett  – 

lappangó  problémákat  is  megjeleníthetett.  Azzal,  hogy  (mintegy  önkéntelenül) 

magára  veszi  a  gondok  terhét,  saját  meg  nem  szerzett,  vagy  elvesztett  uralmi 

pozícióját  éli  ki  (leány)gyermeke(i)  családi  életének  irányításában.  Ám  lénye 

sajátságos segítséget jelenthet a valódi gondok elfedésében: hiszen a férj, vagy a 

feleség a bűnbaknak állított  „telhetetlen,  lehetetlen anyós” miatt  nem tud, netán 

nem akar megfelelni a másiknak, illetve az elvárásoknak. Az anyós „főszerepben 

való felléptetése” lehetővé teszi hogy a felek elkerüljék azokkal az igazságokkal 

való  szembesülést,  amelyek  –  gyakran  jelentős  anyagi  és  egzisztenciális 

veszteséggel – gyökeresen átrendezhetnék életüket. 
220 LAKOS [Alfréd], A mama. Produkálja az anyósod, Bolond Istók, 1900. nov. 11. 8. (11. kép)
221 A fiatal férjnek sehogy sem volt inyére, hogy anyósa parancsolt a háznál. Oda is szól egyszer a 
feleségének: – Hogy te parancsolj a háznál, azt még csak elnézném; te anyádnak ebbéli jogát nem 
ismerem el. – Helyes, tehát az ellen nincs kifogásod, hogy én parancsoljak a háznál? – Nincsen. – 
Nos,  akkor  a  tőled  nyert  hatalmamat  ezennel  átruházom  –  a  mamára!  SZÉPL.[?],  A  helyzet  
magaslatán, Bolond Istók, 1906. szept. 9. 5.
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5.5  Az otthon kormányzója: a háziasszony 

Az ipar  fejlődésének  köszönhetően  számos  korábban házilag  készített  terméket 

(elsősorban ruhaféléket) készen is meg lehetett vásárolni. Bár a háztartás még így 

is  rengeteg  időt  és  energiát  emésztett  fel,  lehetővé  vált  a  ház  körüli  teendők 

átcsoportosítása. Ennek ürügyén egy a Nők Lapjában megjelent cikk arra hívta fel a 

figyelmet,  hogy  a  háziasszony  ne  merüljön  el  a  szükségesnél  jobban  házi 

munkájában,  inkább  törődjön  családjával,  gyermekeivel  vagy  olvasson, 

művelődjön.222 Négy évvel később a Családi Kör egy közgazdasági műből közölt 

részletet, amely a nő háztartásbeli szerepének mikrogazdasági egyensúlyt teremtő 

vonásait hasonlította a makrogazdaság nagy, egész folyamataihoz, illetve ajánlotta 

a nők ilyen irányú iskolai képzését, hogy jó háziasszonyok lehessenek.223 

A  háztartás  –  a  fiatalasszonyka  gyatra  konyhaművészete  –  vezetése, 

költségeinek kézben tartása érzékeny pontja volt az életközösségre vállalkozóknak 

és örökzöld témája az élclapoknak.224 Az élclapok azt sugallják, hogy általában az 

asszonyok kezében volt a gyeplő.225 

A gazdasszonyi munkának, házvezetési ismereteknek, mint család- (és így 

végső soron nemzet)fenntartó elemnek  határozottan volt tekintélye. Alig fordultak 

elő  gazdasszonykodásról  szóló  karikatúrák,  humoreszkek  vagy  paródiák.  Az 

élclapok forrása, éltető közege a város volt, a nagyobb szabású házi gazdálkodás 

222 K. M., Az igazi házi nő és anya, Nők Lapja, 1871. máj. 31. 144-145.
223 A nő a háztartásban, Családi Kör, 1875. szept. 26. 921.
224 L.  [Nagypolgári  szobában,  szép  pár:]  Vőlegény. Azt  azonban  előre  is  mondhatom,  kedves 
Bertám, hogy ha már házasfelek leszünk, – nem tartok számodra szakácsnét. Menyasszony. Ah, az 
nagyszerű lesz! –  így minden nap vendéglőbe fogunk járni! HATOS [Tibor],  Egy kis félreértés, 
Bolond Istók, 1897. szept. 12. 9. vagy [Elegáns hölgy nyegle urához:] Nő. Édesem, te mindig a 
szememre veted, hogy nem vagyok takarékos; miért nem takarékoskodnál te is? Férj. Igazad van, 
asszony! … Itt van a kosztpénz. Nő. Dejszen száz koronával kevesebbet adtál, mint máskor. Férj. 
Hát én is takarékoskodom. POLGÁR [Márton],  Szaván fogta, Bolond Istók, 1904. máj. 22. 9. vagy 
[Rendelőben:] – Jaj, doktor úr: egy idő óta kimondhatatlanúl rosszúl érzem magamat: egy csepp 
étvágyam sincs, s ha valamit eszem, roppant rosszúl vagyok tőle … és épen úgy van vele a férjem 
is … persze, nem tudhatom be az ételnek, mert magam főzök … nem tudna valami jó tanácsot 
adni? – Dehogy nem asszonyom: fogadjon szakácsnét.  A főző-iskolát végzett asszonyka, Üstökös, 
1899. márc. 5. 119.
225 L. [A szobaszőnyeg alól esdeklő férj:] – Asszony, mit akarsz még? – Több jogot akarok! FARAGÓ 
[József], Női emanczipáczió, Borsszem Jankó, 1897. aug. 22. 5. vagy [Két nő a kávéházi asztalnál:] 
Bella. Igazán hozzá akarsz menni Zsugorihoz? Ella. Miért ne? Bella. Hát nem vetted észre, hogy 
évekig viseli a kalapját? Hogy remélhetsz akkor te csak egy új kalapot is? Ella. Légy nyugodt; csak 
egyszer  a  felesége  legyek,  tudom Istenem,  nem viseli  tovább a kalapot.  Megnyugtatás,  Bolond 
Istók, 1907. jún. 30. 6.
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pedig inkább a vidékre volt jellemző. S abban a néhány élclapi megjelenésben is 

volt némi tisztelet, távolságtartás. 

1880 nyarán a  Borsszem Jankó a  gazdanők világát  bemutató lapparódiát 

közölt: a Köpülőt.226  Hogy volt-e mintája e paródiának, nehéz lenne megmondani. 

Meglehet,  hogy  az  1863-tól  jelent  meg  a  Magyar  Gazdasszonyok  Hetilapja 

lebegett a paródiaszerző(k) szeme előtt, de az is lehet, hogy egy nem létező (csak 

elképzelt)  lap  paródiáját  alkották  meg.  A  Magyar  Gazdasszonyok  Hetilapja az 

1862-ben megalakult Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének lapja volt, 

azé  az  egyesületé,  amely  célul  tűzte  ki,  hogy  a  középosztálybeli  elárvult 

leánygyermekek számára tanulási lehetőséget teremt. Kitartó munkával s áldozatos 

jótékonysági  rendezvényeik  nyomán  1876-ban  sikerült  is  felállítaniuk  árvaházi 

tanintézetüket, amelyben a hat elemi és a négy polgári iskolai osztály működött. 

Az  elméleti  és  gyakorlati  képzésben  évente  65-70  szegény  sorsú  árva  leány 

részesült.227

A paródiában a magyar „gazdahölgyvilág” lapja, a Köpülő a jóízű étkezés 

előnyeit taglalta. A közlönyt Vajasdi Thuró Brinzella szerkesztette, aki hivatalát a 

Tyúktér 3. sz. alatt rendezte be. A lapra elő lehetett fizetni egy évre egy tojással, 

félévre  két  font  szappannal,  s  hirdetéskor  egy  kotkodácsolásért  5,  egy 

kukorékolásért  10  krajcárt  kértek.  Az  élclapi  szerkesztőnő  a  beköszöntőben  a 

következőképpen hirdette meg a lap filozófiáját:

A  gyomor  minden.  Ha  az  emberiség  gyomra  jól  volna  lakva,  nem 
volnának semmiféle bonyodalmak, társadalmi kérdések, strike-ok, socialisták. … 
Mi az a hirhedt Balkánfélsziget? Konyha, boszorkány-konyha.  … [A lap] a világ 
eseményeit  egészen  uj  s  érdekes  szempontból  tekinti.  Meg  fogjuk  világítani 
valamennyit a tűzhely lángjával.228

A program hitelét  alátámasztotta az eseménykommentár,  amely szerint  a 

berlini  politikai  tárgyalások  –  Törökországra  nézve  –  kedvezőtlen  fordulatai  a 

korai időpontnak és a fehér asztal hiányának tudhatók be. A lap szerint nemcsak a 

külpolitikára, hanem a belföldi történésekre is erőteljesen hat a gasztronómia. A 

hazai vidéki hírek már az ínyencségek fonalára fűződtek fel.  Az egyik hír arról 

szólt, hogy felállították annak a híres gazdasszonynak a síremlékét, aki után még 

generációk „fognak sírba szállni,  míg  támad valaki,  akinek libapecsenyéje  az ő 
226 Köpülő, Borsszem Jankó, 1880. jún. 27. 4.
227 A Pallas Nagy Lexikona: Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben, 12, Bp., Pallas, 
1896, 25. 
228 Köpülő, Borsszem Jankó, 1880. jún. 27. 4.
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libapecsenyéihez  fog  hasonlítani.  Ki  valaha  omló  pogácsáit  kóstolta,  sohasem 

felejtheti ízüket. Sonkáinak porhanyóssága s olvadékonysága közmondássá lett.” A 

másik hír  viszont „Sanyaró” ínséges vidékéről  tudósított,  ahol egy jótékonysági 

vacsora  bevételeiből  származó  rozskenyérküldeménnyel  próbáltak  segíteni  a 

rászorulókon.

Az  „Újdonságok”  rovat  beszámolt  figyelemreméltó  gazdasszonyi 

teljesítményekről, sikerekről és tragédiáról. A paródia hol a Himnusz költőjének, 

hol  pedig  a  nagy  francia  regényíró,  Dumas  teljesítményeihez  mérte,  illetve  a 

sikeres  udvarlás  rangjára  emelte  a  főzés  tudományát.  S  végül  tárcarovat 

„tudományos”  eszmefuttatásban  mutatta  be  a  konyha  kedvező  befolyását  a 

műveltségre, a belpolitikára:

Európa civilisatiója rendkívül sokat köszönhet a konyhának. …
Ime, minő szolgálatot tett a konyha az általános műveltségnek.
Hát még a specialis magyar konyha a magyar nemzetiségnek!
Egyéniségünk semmiben sem tükröződik oly élénken, mint a jó magyar 

zsíros kosztban. …
A magyar konyhát senki nem vitatta el s egyaránt megérti az egész világ.
Gulyásunk és pörköltünk kiváló helyet biztosít nekünk Ausztria összes 

vendéglőinek étlapjain.
A melancholicus  alföld hű képe a halászlé.  Mi a  kiáradt  Tisza,  mely 

nagy területet borít el s melyből csak itt-ott kandikál ki egy halom, egy fa, egy 
kútágas – mint symboluma a halászlének! Ugy van, a halászlé több az ételnél – a 
halászlé: eszme.

S az erdélyi tokány vagy a kolozsvári káposzta? – Csak a vak nem veszi 
észre  az  utóbbinál,  hogy  a  benne  előforduló  három  alkatrész:  hus,  szárma, 
káposzta  allegoricze  Erdély  három  nemzetét  a  magyart  ,oláh[t]  és  szászt 
jelképezi, melyek a közös haza fazékjában fortyognak egymás mellett.

Ugy van, ugy – a kolozsvári káposzta több mint egy étel. – A kolozsvári 
káposzta: politica.229

A Köpülő a kulináris örömök buzgó gazdasszonyairól felemás képet adott. 

A paródia fejet hajtott a konyhaművészet előtt, ám a gazdasszonyi okoskodásokat 

azok egyszempontú univerzalitássá emelésével nevetségesnek tüntette fel. 

A  korszak  elején  a  nők  tényleges  hivatásáról  készült  paródiában  a 

gazdasszonyi vizsgakérdés csak alkalom a felvetés csattanós leütésére.230 Jó húsz 

évvel később, ugyancsak az  Üstökös közölt karikatúrát a gazdasszonyokról.231 A 

229 Uo.
230 A nevelőnő kérdéseket  intéz az ugynevezett  »Nőtanból« növendékeihez.  Egy kis serdületlen 
leánykához is hozzá fordul, kérdezvén  m i  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a  j ó  g a z d a s s z o n y n á  
l?  A leányka nem tudott  felelni,  a nevelőnő kisegitőül  biztatva ismétli:  – Mondja csak a maga 
szavaival,  a  mint  gondolja,  kedves  kis  lányom:  mi  nélkülözhetetlen  a  jó  gazdasszonynak?  A 
növendék egész ártatlansággal feleli: – A férfi. Nőnöveldei vizsgán, Üstökös, 1873. júl. 12. 329.
231 FARAGÓ [József], Gazdaasszonyok, Üstökös, 1904. szept. 25. 519. (87. kép)
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realisztikus rajzon két terebélyes, tisztes öltözetű matróna találkozott az utcán, ahol 

egyikük elpanaszolta a másiknak, hogy a piacon olyan drágák a zöldségek, hogy 

azért az árért mérgében inkább kalapot és boát vett magának. A karikatúra tárgya 

itt már az áruk drágasága volt, s nem a nők vásárlási kedve.

A  hagyományos  női  szerepekről  az  értekező,  vitázó  sajtóban  is 

folyamatosan jelen volt  egy sematikusan elnagyolt,  idealizált  nőkép, de ott  volt 

mellette  a  kor  kihívására  reflektáló  változó,  alakuló,  reálisabb  is,  az  élclapok 

azonban  általában  megelégedtek  a  női  természetről  és  szerepekről  alkotott 

szokásos sztereotípiákkal.  Az eszményített  nőkép lényege a tűrés, a türelem, az 

odaadás, a példaadás, amelybe még belefért egy „zsebenciklopédikus” műveltség 

is. A görbe tükörben (az élclapokban) megjelenő nőkép ugyan láttatta az ártatlan 

tündért,  a  szerelmes  angyalt,  de  a  bosszúálló,  számító  démont  és  a  félelmetes 

torzsalkodót is. Míg a sajtóban a házaspárok egymást kiegészítő, egyenrangúsága 

fogalmazódott  meg,  addig  az élclapok szerint  a  házaspárok egymás  kijátszásán 

mesterkedtek.  Az  élclapok  minden  más  fórumnál  erőteljesebben  hangoztatták, 

hogy a házassági életközösségek indításához, fenntartásához nehezen nélkülözhető 

(valamiféle)  vagyon,  de  azt  is,  hogy  ez  nagymértékben  kedvez  az 

érdekházasságoknak. Az anyai és háziasszonyi szerepeket széles körű megbecsülés 

övezte, s ettől az élclapok sem tértek el. 
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6. A női munka kérdése  

A dualizmus kori magyar  sajtóban a női munka jobbára a középosztálybeli  nők 

problémájaként  jelent  meg.  A  más  kétkezi  munkából  élő,  gyárban  dolgozó 

asszonyok gondjai akkor kaptak nyilvánosságot, ha éppen valami szenzációt keltő 

(tragikus)  esemény  kötődött  hozzájuk,  egyébiránt  a  sajtó  nem  fordított  rájuk 

különösebb figyelmet. Leszámítva azt a tényt, hogy viszont a fizikai munkát végző 

cselédekkel  gyakran  foglalkozott.  A tehetős  háziasszony (és  a  család)  illetve  a 

sajátos helyzetben levő – az intimszférába bepillantó,  s olykor részesévé váló – 

szegény nőalkalmazottak,  a személyzet  közötti  viszony folytonos  konfliktusokat 

eredményezett. Mindezzel együtt a cselédség a középosztálybeli nők és családjaik 

életviteléhez nélkülözhetetlen volt. 

6.1 Cselédek – cselédkérdés

A kiegyezés után a munkát vállaló nők csaknem felét sokáig a cselédek alkották.232 

A fővárosban foglalkoztatottak jelentős része vidékről származott.233 

232 A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei  
megyék és községek szerint részletezve, szerk. ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISZTIKAI HIVATAL, 2, 
Pest, Pesti Könyvnyomda, 1882, 774-775. illetve a későbbi fővárosi adatok Budapest félévszázados  
fejlődése  1873-1923,  előszó  THIRRING Gusztáv,  Bp.,  Statisztikai  Hivatal,  1925  (Budapest 
Székesfőváros Statisztikai Közleményei, 53), 27.
233 GYÁNI Gábor, Család, háztartás és a városi cseléd, Bp., Magvető, 1983 (Gyorsuló Idő), 48-58.
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A 19. századvégi Magyarországon a személyzet még a szerényebb polgári, 

sőt kispolgári háztartásokban is legalább egy vagy két cselédből állt.  Egyrészt a 

sok  tekintetben  új  értékrendet  igénylő  (és  kiépítő),  de  a  régi  rendi  világ 

hierarchiáját  sem feledő  felső-  és  elsősorban  középrétegek  társadalmi,  vagyoni 

erejének – és presztízsének mutatója. Másrészt a családon belüli polgári életvitel 

megszervezésének,  fenntartásának  eszköze.  (A  függetlenebb  nők,  modernebb 

életvitelű  és  értékrendű  családok  éppúgy,  sőt  jobban  rászorultak  a  cselédre.) 

Miközben  többen  szorgalmazták,  hogy  a  cselédtartók  a  cselédkedést  ne  csak 

(sajátos,  s a többitől  erőteljesen különböző) munkavállalásnak tekintsék,  hanem 

feleség-,  anya-,  háziasszonyi  szerepre  felkészítő  tanulásnak  is,  addig  a 

gyakorlatban e „tanoncokat”  az 1876-os, majd az 1907-es cselédtörvény mereven 

hierarchizált  viszonyrendbe,  s a teljes alárendeltség helyzetébe zárta.  Mindezzel 

együtt  az  elsősorban  a  vidékről  felkerülő,  a  családi  biztonságot,  felügyeletet 

nélkülöző, a hagyományos (rokoni, lakóhelyi) normakontroll alól kikerülő leányok 

a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegét alkották. Érdekeik és jogaik képviseletét 

elsősorban a felsőbb társadalmi rétegekhez tartozók találták fontosnak, de csak a 

20. század eleji szociáldemokrata mozgalom női szervezetei vállalták fel. 

A  cselédek  munkájának  egyáltalán  nem volt  presztízse.  Az  ember  testi 

szükségleteihez kapcsolódó, a higiénét és kényelmet biztosító tennivalók az intim, 

s azon belül nemegyszer „alantasnak” tekintett szférához tartoztak. A mindennapi 

emberi igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen szolgálatok, segítségek egy része 

nem kívánt  különleges  tudást,  képességet,  csak  e  munkakör  teljes  elfogadását. 

Természetesen  a  főzés,  a  takarítás  (például  bútorápolás  stb.)  és  a  ruhatisztítás 

bonyolultabb műveletei bizonyos szakértelmet is megköveteltek (volna), amelyet 

az „úrnőtől” vagy a gyakorlottabb cselédektől (a személyzet más tagjaitól) lehetett 

(volna)  elsajátítatni.  A  cselédekről  szóló  nyilvános  diskurzusban  ez  idő  tájt 

önkritikusan előtérbe helyeződött a jobbító, nevelő szándék. E szerint az úrnőre, 

mint  feleségre,  családanyára,  háziasszonyra  tartozott  a  normatív  példaadás,  a 

számonkérés; a cselédre, a hiányosságait pótló mintakövetőre pedig az utánzás, az 

engedelmesség. Mások azonban közügyként fogták fel a cselédügyet. 

 „A cselédügy is női ügy …”234 szögezte le az 1871-es  Nők Lapjában a 

cselédkérdésről  értekező  névtelen  szerző,   s  ez  a  megállapítás  egyben  egy  új 

nőfelfogás  korai  jelének  is  tekinthető,  amely  a  női  mivolt  (eszmei) 
234 A cselédügy, Nők Lapja, 1871. febr. 22. 33-34. 
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közösségteremtő  jellegét  hangsúlyozza.  Nyilvánvaló  azonban,  hogy  ennél 

erőteljesebben  (és  valóságosan)  hatottak  a  társadalmi  rétegződés 

meghatározottságai. A cselédeket és cselédtartókat (a régi patriarchális szokások és 

életmód  elvesztésével,  vagyis  leginkább  a  nagyvárosokban)  áthidalhatatlannak 

tetsző  szociális,  financiális,  mentális  és  kulturális  különbségek  választották  el 

egymástól. A cselédügyben társadalmi gondot látó közírók a cselédeket alkalmazó 

(középosztálybeli)  családok  nőtagjaitól  várták  el,  hogy  gondoskodjanak  az 

elhanyagolt (romlott) női cselédekről, akiknek korábbi életében legtöbbször csak 

nélkülözésben, sivár családi háttérben volt része, s akik szembesülve a – számukra 

elérhetetlen – jómóddal még ellenségesebbé váltak. A háziasszony dolga lett volna 

a bizalomébresztés, a becsületre, az erkölcsösségre, női méltóságra való nevelés. 

Ezzel  szemben  sok  úrnő  gyanakvással  tekintett  a  cselédjére,  csak  parancsokat 

osztogatott,  követelő,  sőt  szigorú  volt  mindenfajta  méltányosság  nélkül, 

udvariatlanul  és  tapintatlanul  viselkedett  vele  szemben,  egész  egyszerűen  nem 

tekintette olyan személynek, akivel szemben be kell tartani a jó modor szabályait. 

A többségükben eredetileg becsületes cselédek későbbi hibáiért  az őket betanító 

háziasszony felelős – állította egy nevét titkoló szerző a Családi Kör hasábjain, aki 

a  humánus  bánásmód  előnyeivel  igyekezett  megismertetni  olvasónőit.235 

Egyszersmind arra is figyelmeztetett, hogy az óvatosságot sem szabad mellőzni.  A 

cseléd túlságosan bizalmaskodó, szolgálatkész, nyájas viselkedése az éber úrnőben 

gyanút kell keltsen. Megjegyezte, hogy sohasem lehet eléggé résen lenni: szinte 

szabályszerű, hogy a cselédek megrövidítik uraikat. (Hiszen úgy gondolhatják, ha 

őrzik őket, akkor számítanak vétségeikre, s ha valóban lopnak, és alkalmazóik nem 

veszik  észre,  akkor  ügyesnek  tarthatják  magukat.)  A  háziasszonyoknak  tehát  a 

távolságtartó  empátia  javasolt:  a  cseléd  bevonva a  család  gondjaiba,  örömeibe, 

ragaszkodó lesz.  S  mértéktartó,  higgadt  úrnő,  mielőtt  cselekedne,  önvizsgálatot 

végez: ő hibázott-e, vagy a cseléd. 

A  cselédügyet  az  egész  középosztályt  érintő  súlyos  problémák 

összességének  látó  közírók  egy  részét  a  társadalmi  igazságosság  szempontjai 

vezérelték,  másokat azonban egyszerű racionális  megfontolások (az elhanyagolt, 

rossz cseléd komoly anyagi és erkölcsi károkat okozhat gazdáinak).236 Miközben 

235 A cselédekről, Családi Kör, 1877. okt. 21. 990., okt. 28. 1012. 
236 A  női  nem népnevelő  szerepére  hívta  fel  a  figyelmet  a  nevét  is  vállaló  tanítónő,  Szigethy 
Karolina a cselédeket  tárgyaló írásában (Néhány szó a nőcselédekről, Nemzeti Nőnevelés, 1883. 
febr.  126-131.).  Mintaképző  példaadással,  a  jótékonyság  gyakorlásával,  „a  nő  legnemesebb 
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szinte  mindannyian  hangsúlyozták  az  egyéni  (munkáltatói)  felelősséget  és 

tennivalókat,  mindenekelőtt  törvényi  rendezést  sürgettek:  a  cselédszerzés  körüli 

visszaélések  korlátozását,  illetve  a  cselédek  munkaviszonyának,  felmondásának 

szabályozását. 

         Bár az 1876-os cselédtörvény nagyjából  az addig meglévő gyakorlatot 

szentesítette, már 1871-ben magalakult egy érdekvédő cselédképző egylet, amely 

nyilvántartotta  és  jutalmazta  a  bejegyzett  szolgálókat.237 1872-ben  létesült  a 

legjelentősebb önsegélyző egyesületük, a Caritas, taglétszáma a 20. század elejére 

meghaladta  a  tizennyolc  ezret.238 A  különböző  önszerveződések  az  anyagi 

biztonság megteremtésére,  a lehetséges  minimális  életcélkitűzések tudatosítására 

ösztönözték tagjaikat.  

Mindennek ellenére a cselédkérdés továbbra is a társadalom megoldatlan 

problémája maradt. S a közgondolkodásban sem változott lényegileg semmi. 1904. 

szeptemberében  a  Pesti  Naplóban  egy féloldalnyi,  két  hasábos  cikk  írója  azon 

tanakodott, hogyan lehetne behajtani a cselédeken az általuk okozott kárt.239

6.2 Szexualitás, utánzás, sértettség és irigység – cselédek az élclapokban 

Az  élclapoknak  kedvelt  témái  voltak  a  cselédek.  Megjelenítésükben  azonban 

korántsem  tükröződött  a  közirodalomban  velük  kapcsolatban  megfogalmazott 

felelősség és karitatív szándék, általában a nyers szexualitást, az utánzott életvitelt, 

a  sértettséget,  az  irigységet  és  a  –  mindezt  megalapozó  –  műveletlenséget 

testesítették meg.  Azt a kimondatlan véleményt tükrözték, hogy a műveletlenség 

önmagában okot és jogot ad az úr-szolga alá-fölérendelő helyzetének fenntartására, 

illetve a másik ember iránt tanúsított tisztelet megtagadására. A cselédnek butasága 

miatt  nem  volt  teljes  belátása  és  rálátása  a  tőle  elvitatott  jogok  és  erkölcsök 

társadalmi hivatásával” a háziasszonyoknak mint feleségeknek, családanyáknak jelentős befolyásuk 
van a náluk szolgáló leányok, a nép későbbi arái, édesanyái műveltségére, erkölcsére. A jó példa, 
hasznos időtöltés, ruházkodási tanácsok, olvasás megóvhatja a fiatal lányokat a csábító fényűzéstől, 
pazarlástól,  hiúságtól,  élvezethajhászástól.  A  városban  szolgált  leányok  férjhez  menetelük  után 
számos olyan szokást vettek át és adtak tovább, amelyet a gazdasszonyánál látott és referenciának 
tekintett. 
237 A „Méhkas” cselédképző egylet szabályai szerint a minden tag (kenyéradó) évente jelölhetett 
valakit jutalomra. A jutalmazottak neveit a sajtóban tették közzé. A bejegyzett cselédnek havonta 
húsz krajcárt  kellett  befizetnie betegápolásra és temetkezésre.  Három év után az így összegyűlt 
pénzt a cseléd megkaphatta,  addig évente nyereményben részesülhetett.  A gyermeket és beteget 
ápolók kedvezményt kaptak. A három évet egyhuzamban szolgálóknál az esküvői költségeket az 
egylet állta. Cselédképző egylet alapszabályai, Pesti Napló, Esti kiad., 1871. ápr. 21. [2.] 
238 GYÁNIGábor, i. m., 227.
239 IGRIC, Kárt okozó cselédekről, Pesti Napló, 1904. szept. 11. 22.
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felmérésre, viszont annál inkább érezte helyzete tarthatatlanságát. Ezért különböző 

praktikával  (lopással,  füllentéssel,  engedetlenséggel)  megpróbálta  kiszolgáltatott 

helyzetét, megalázottságát ellensúlyozni.

Magyarországon  1868-ban  fogadták  el  az  általános  írni-olvasni  tudást 

biztosító  népoktatási  törvényt.  Egy 1869-es statisztikai  adat  szerint  ekkor  a női 

lakosságnak még a fele sem volt képes olvasni (44%), írni még kevesebben tudtak 

(27%).240 A  szegény  családokban,  vidéken,  falvakban  a  megélhetés  miatt  a 

gyermekeket is munkára fogták, mellőzve taníttatásukat, s nem volt ez másképp a 

leánygyermekek esetében sem. Az élclapokban a (faluról jött) cselédekről szóló 

karikatúrák, paródiák alapja a tudatlanságuk volt. 

Tanárné. Érzi ugy-é bár, mennyire, jó volna, ha tudna olvasni?
Böske. Sohsem érzek én semmit.
Tanárné.  De kedvesem, ha olvasni nem tud, hogyan igazodik el, ha valahová 
küldik? ...
Böske (gondolkodóba esik). 241

1872-ben  a  Bolond  Miska elkészítette  a  közvélemény  által  régóta  várt 

cselédtörvény  paródiáját.  Az  élclap  (a  közvélemény  hű  közvetítőjeként) 

meglehetős  érzéketlenséget  tanúsított  a cselédek emberi  méltósága és halmozott 

kiszolgáltatottsága iránt. Szexuális kiszolgáltatottságukat pedig egész egyszerűen 

vicctémaként kezelte.    

1. §. A »cseléd« szó, mint a női méltóságot sértő kifejezés eltöröltetik; helyébe a 
»házi segéd«« tétetik.
2.  §.  A  női  házi  segéd  nem  szolgál,  hanem  egyszerüen  segélyül  van  a 
háziasszonynak házi hébe-hóbe pedig – hitvesi teendőinek végzésében. …
5. §. A háziasszony a segédnőt minden dologra illedelmesen felkérni köteles; ha a 
segédnő kétszeri kérésre nem hajlik, ugy harmadszor semmi esetre sem szabad 
neki alkalmatlankodni. …
7. §. A segédnő csak félévi felmondás-idő útján bocsátható el; bármi okból eredt 
rögtöni elküldéskor háromhavi dijazásnak megfelelő bánatpénzt követelhet. …
9. §. A háziasszony s a segédnő közt reál-unió, közötte és a háziur közt egyedül 
személy-unió áll fenn.
10. §. Minthogy minél több a gyermek, rendesen annál több a dolog a házban, a 
segédnő ángázsinája folyama alatt a gyermekszaporodás csak annak beleegyezése 
mellett történhetik. …242

240 KELETI Károly,  Hazánk és népe a közgazdaság és a társadalmi statisztika szempontjából,  2., 
átdolg. kiad. Pest, Ráth Mór, 1873, 410.
241 JANKÓ [János], A cselédképző intézetből, Borsszem Jankó, 1872. jún. 2. 6-7. (30. kép)
242 Új cselédrendtartás, Bolond Miska, 1872. febr. 18. 31.
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A ház  ura,  illetve  a  férficsaládtagok  nem folytak  bele  a  házi  dolgokba, 

viszont időnként kedvük támadt a cseléd asszonyi bájaira. Az élclapok az életerős 

cselédlányokban  –  szemben  gazdasszonyaikkal  –  az  egészséges  szexualitást 

látatták.  (Bár  a  jelenség,  tekintetbe  véve  a  férfiak  és  nők  közti  szexuális 

késztetésbeli különbséget, amely szerint a nők e téren emocionálisabbak, a férfiak 

pedig aktusközpontúbbak – a 19.  századi  férfiak szexuális  kultúrájának érzelmi 

igénytelenségéről is tanúskodik.) A titkos légyottokat a ház úrnője nehezen tűrte. A 

minden  szempontból  alacsonyabb  rendűként  kezelt  cselédhez,  a  visszautasítás 

csekélyke kockázatával,  a ház ura bátran, gátlástalanul közeledhetett.  A férjen a 

feleség nehezen kérhette számon a félrelépést, hiszen „csak” a cselédről volt szó, s 

nem egy másik nőről, s az „ilyesmit” egy úri hölgynek észre sem szabad vennie. 

Nem egyszer a férj a kívülállók biztonságában szemlélte, hogy a neje és a cseléd 

hogyan bosszantják egymást.  A kialakult  háromszögekben előbb-utóbb a cseléd 

húzta  a  rövidebbet.  Az  élclapok  megértően  tolmácsolták,  ha  a  fiatal,  helyeske 

leányzók  megtetszettek  a  kenyéradó  család  egyes  férfitagjainak.243 A 

cselédlányoknak  rendszerint  a  bakák udvaroltak,  velük  sétáltak  a  korzón.244 Az 

1884-ben megjelent a  Borsszem Jankó állandó figurái között Juci szobalány,  aki 

időről-időre megosztotta tapasztalatait az olvasókkal a házsártos asszonyságokról 

és a „hamis” férfiakról.

A női cselédek afféle háztartási mindenesek voltak.245 Az olcsó munkaerőt 

bármikor lecserélhették s pótolhatták újjal. Takarítottak, főztek, mostak, vasaltak, 

gyerekre  vigyáztak.  Kiszolgálták  a  család  valamennyi  tagját.  A házi  munkák  a 

háziasszony felügyelete alá tartoztak, felvette, beosztotta, ellenőrizte a cselédet – 

döntött  sorsáról.  Megfellebbezhetetlen  hatalmat  gyakorolt.246 A  női  cselédek 

számára a külvilág értékei, szokásai elsősorban az úrnőiken keresztül jutottak el, 

ezért  utánozták  őket.  Ha nem örököltek  meg  tőlük  időben egy-egy értékesebb, 

szemrevaló tárgyat, akkor elcsenték azt.247 Ha tehették színházba jártak, azokat a 

darabokat nézték meg, amelyeket már asszonyuk látott, elhordták az úrnő levetett 

243 L. – „Miért bocsátották el a legutolsó helyéről? – Mert nagyon szerettek a gyerekek, különösen 
az ifiur.” SARLAY, Juczika pechje, Kakas Márton, 1898. ápr. 3. 11. (57. kép) vagy Elszólta magát az  
öreg, Üstökös, 1897. ápr. 4. 166.
244 L.  Könnyű neki, Üstökös, 1884. nov. 16. 3., vagy  Infanteriszt Dobos szomorú esete, Üstökös, 
1890. jan. 12. 19., vagy VADÁSZ [Miklós], Budapest vasárnap, Borsszem Jankó, 1904. okt. 23. 20. 
(54. kép)
245 L.Új cselédrendtartás, Bolond Miska, 1872. febr. 18. 31.
246 L. A mosó konyhában, Üstökös, 1887. nov. 27. 176.
247 L. A mi cselédeink, Üstökös, 1903. márc. 8. 150.
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ruháit.248 Egy  Üstökösbeli karikatúrán két férfi beszélgetett egy parkban a padon 

ülve, s feltűnt nekik az előttük elhaladó szemrevaló, jól öltözött fiatal nő: 

– Ni csak ni, hiszen ez a mi volt szobalányunk. 
– Aztán, miért bocsátottátok el, mikor olyan csinos?
–  Nem  akart  maradni,  mert  a  feleségem  igen  takarékos  és  soha  nem  tart  a 
legujabb divattal. 249

Később,  1876-ban  a  Borsszem  Jankó parodizálta  az  egyleti  cseléd-

kitüntetéseket.  Az élclap  által  felsorolt  érdemesítettek  között  is  a  legsikeresebb 

Fületlen Borbála volt.

Fületlen Borbála,  60 éves,  budai  születés,  gazdasszony.  Füles  Orbán 
földbirtokosnál ily minőségben 30 évig szolgált s ezalatt egy négyemeletes házat 
takargatott  össze  magának,  míg  gazdája  tönkremenvén,  most  ő  nála  eszi  a 
kegyelem  kenyerét  férj  minőségben.  Rendkivüli  példányképe  az  eszélylyel 
párosult hüségnek.250

Az 1890-es évekre az  Üstökös úgy találta,  hogy a  családban bennfentes 

cselédek  túlságosan  elszemtelenedtek,  ezért  újabb  regulára  szorultak.251 A 

háztartási  alkalmazottak  munkakerülését  bemutató  élclapi  rendtartásban  a  lusta 

cselédek csak délre szedték össze magukat, akkor is inkább pletykával traktálták a 

nagyságákat,  s  végül  az elkerülhetetlen számonkéréskor  a semmirekellőek nagy 

patáliát csapva, emelt fővel távoztak.252 

Az 1900-as évekre a cselédek a terjedő tömegmozgalmakhoz csatlakozva 

meg  tudták  fogalmazni  hátrányos  helyzetüket,  s  a  számukra  kiutat  jelentő 

megoldást. A szocialisztikus eszméket hangoztató, börzén toborzódó cselédvilágról 

készült  paródia  a  Borsszem  Jankóban.253 Az  Üstökös a  szociáldemokrata 

mozgalomhoz  kapcsolódó  cselédekről,  sértett  önérzetükről  lapparódiát  tett 

közzé.254 A lapot Tenyeres Julcsa „tapasztalatgazdag” konyhaszolgálati nőszemély 

szerkesztette,  megjelent  minden  vasárnap,  mosogatás  után,  s  az  ára  egy 
248 L. Juczi a szinházban, Borsszem Jankó, 1888. szept. 23. 20.
249 FODOR József, A mi szobalányaink, Üstökös, 1893. okt. 15. 189. (79. kép)
250 Cseléd-jutalmazás, Borsszem Jankó, 1876. máj. 28. 9.
251 A cselédügy rendezése, Üstökös, 1894. okt. 28. 522.
252 Perrend. … az a cselédügyi rendtartásban már rég alkalmaztatva van: t. i. a szóbeliség. … A 
nagysága előterjeszti a vádat. A cseléd hangosan leczáfolja s kiáltozásával nagy közönséget gyüjt a 
konyha-ablakhoz, hogy a tárgyalás nyilvánosságát biztositsa. A pör végeztével a cseléd fölmond s 
kijelenti, hogy ő ilyen smuczig helyen nem szolgál.
253 „Virág Marcsa (kor- és kebelelnök.) Tisztelt értekezlet! Az orosz asszonyok és orosz lányok 
mozgalmat inditottak abból a czélból, hogy ők is tagjai lehessenek a szentpétervári börzének. Ezen 
mozgalom átplántálása mikéntjének megbeszélése czéljából hivtam egybe az értekezletet.  …” Nők 
a börzén, Borsszem Jankó, 1902, dec. 14. 12. A börze cselédvásárt jelentett.
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kosárpénzből  való  nikkel  picula  volt.  A  harcias  riadót  fújó  bemutatkozó  írás 

hosszasan részletezte a cselédeken esett igazságtalanságokat. 

Előre  cselédek!  Itt  az  idő,  most  vagy  soha!  Szerveczkednek  a 
czuczilisták!  Szerveczkednek  az  iparosok!  Szerveszkednek  a  hordárok! 
Szerveczkedjünk  mi  is!  Mert  hát  mi  lesz  velünk,  ha  nem  szerveczkedünk! 
Elmúltak  azok  a  szép  idők,  mikor  az  ujsághirlapok  a  pártunkat  fogták  a 
nacscságákkal  szemben.  …  Azóta  nem  mertík  pofonvágni  a  szeginy 
cselédszemélyzetet a nacscságák. Feleselhetünk, a mennyi jól esik. … Azirt még 
mindig örökössen a konyhában kell lenni. Nem mehetünk be a szobába leülni a 
diványra. Meg osztán kinn kell ennünk magányosságba a konyhába. Meg osztán 
magányossan kell aludni, mert ha észreveszik, hogy nem magányossan alszunk, 
mingyá  elcsapnak  bennünket.  Hát  ezekről  mindrül  elfeledkeztek  akkor  az 
ujsághirlapok. … Szerveczkedjünk! Vijjuk ki jogainkat, a mik minket csak ugy 
megilletnek, mint a nacscságákat! Éljen!255

Alatta a „Hírek” rovat első személyi tudósításában harangozták be, hogy Tenyeres 

Julcsa, a lap szerkesztője a fővárosba költözött s mozgalmas társadalmi életet fog 

szervezni  minden  súrolást  követően  „zsúrolás”  formájában.  A  másik  személyi 

hírben Durnyik Marcsa helyezte át lakhelyét, mert asszonya az „Ugyan Marcsa, 

hogy lehet olyan ügyetlen” sértő mondattal illette. Majd egy minisztertanácsos és 

egy boltossegéd közt lezajlott  véres párbaj megtörténtéről  számolt  be a lap. Az 

incidens  hátterében  a  hivatalnok  Terkához  intézett  sértő  szavai  álltak,  melyen 

Terka  támogatója,  Marci  most  elégtételt  vett.  Az  utolsó,  rendőri  hírben  egy 

felhívás szerepelt,  mert előző este, az Operából hazajövet Pengő Kati szobalány 

karjáról  ellopták  az  ezer  korona  értékű,  gyémántokkal  kirakott  karkötőt,  s  a 

károsult jutalom fejében a lakásán várja a kézrekerítő jelentkezését.  A lapparódiát 

záró  tárcarovatban  Malacz  Zsófi  mesélte  el  két  vetélytárs  tragikus  kimenetelű 

szerelmi  drámáját.  A  két  baka,  akik  jópajtások  voltak,  egymástól  függetlenül 

ugyanannak a cselédlánynak udvaroltak, s amint a végzetes egyezésre rájöttek, az 

egyikük  megölte  a  másikat,  a  hoppon  maradt  leány  viszont  nem  fog  sokáig 

szomorkodni.

…keresztül  szúrta  Nyalka  Pált,  hogy  rögtön  meghalt.  Persze  Panganét  Pistát 
rögtön vitték a börtönbe. Azóta hiába várja Göndör Jutka a két fiut. De nem soká 
várja már. Az ő türelme is elfogy, aztán majd csak akad megint, a ki támogassa.256

254 Cseléd  Ujság,  Üstökös,  1904.  szept.  11.  496.  (88.  kép)  Az  élclapban  előre  beharangozott 
folyóirat csak három hónappal később, 1904. december 25-én jelent meg. Az igazi ismeretterjesztő 
és szórakoztató hetilapot, a Cseléd Újságot Pintér Boldizsár szerkesztette.
255 Uo.
256 Uo.
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A  felsorolt  sérelmeket  a  kicsinyesség,  a  bárdolatlan,  úrhatnám  előadás 

nevetségessé  tette.  A  „súrolás-zsúrolás”  fogalompárosításban  a  takarítás  és  a 

trécselés  összekapcsolásával  a  tervezett  esemény  fontossága  ingott  meg.  Az 

előfordult bántások vicces közlése vagy a sértettség jogosságát, vagy a kárpótlás 

értékarányosságát kérdőjelezte meg. S a szövegkörnyezetben többértelművé váló 

„kézrekerítő”  az  előadott  történet  szerelmi  hátterére  utalt.  A  cselédszerelmek 

(érzelmek) elértéktelenítésére, példa az utolsó a szerelmeskedést – malackodásra, 

valamint  a  bosszút  –  disznóölésre  asszociáló  elbeszélés.  Különösen  sértő  és 

lekezelő  az  élclapi  szerzők névadása,  ha  cselédekről  van  szó (Tenyeres  Julcsa, 

Malacz Zsófi stb.).    

Az  élclapi  cselédlányok  gyakran  olyan  életvitelre,  ruhára,  udvarlóra 

vágynak, mint amilyeneket úrnőjénél láttak, s irigykedve igyekeznek mindebből – 

amit  lehet  –  megszerezni.  Másfelől  a  különféle  jogkiterjesztő,  emancipációs 

törekvésekhez  csatlakozva  kívánják  önállóságukat  megalapozni,  egyszersmind 

alkalmazóik fennhatósága alól kiszabadulni.  Azonban az úrnőnek is része lehet 

irigykedésben  és  sértettségben.  Sérthetik  a  személyzet  önállósodási  törekvései 

(engedetlenségek, szemtelenségek), irigyelheti a cselédlány férjének (vagy fiának) 

tetsző fiatalságát, nőiességét, szexuális vonzerejét.  A kapcsolat harmadik tagja, a 

„csendes  társ”  férj  általában  úgy  tűnik  fel,  mint  e  „felállás”  egyértelmű 

haszonélvezője.  Kimarad  a  háztartás  apró-cseprő  gondjaiból,  viszont  ha  otthon 

extra férfiúi szükségletei támadnak, azt helyben kielégítheti. 

6.3 A középosztálybeli dolgozó nő

Az 1867. utáni években az iparosodó, városiasodó településeken egyre több olyan 

megélhetési  lehetőség adódott,  amelyekben nőket is alkalmazhattak. Az 1881-es 

népszámlálás országos adatsorai a nők több mint 40 százalékát háztartásbeliként 

tartották  nyilván,  s  a  húszat  is  meghaladta  azon  foglalkozási  ágak  száma, 

amelyekben részarányuk, alig haladta meg a 0 százalékot, s még a földműves, a 

házicseléd s a napszámos kategóriák kiugró értékei sem érték el (egyenként) a 10 

százalékot.257 A  fővárosban  ugyanekkor  teljesen  más  a  helyzet:  a  kereső 

férfinépesség az összlakosság több mint 34, s a dolgozó nők aránya majdnem 17 
257 A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei  
megyék és községek szerint részletezve, szerk. ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISZTIKAI HIVATAL, 2, 
Pest, Pesti Könyvnyomda, 1882, 774-775.
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százalékot  tesz  ki.  Tíz  elteltével  a  foglalkoztatottság  nemenkénti  emelkedése  a 

férfiak esetében csak 2, a nők tekintetében viszont közel 4 százalék lett.258 

A város szokatlan élethelyzeteket, új problémákat hozott felszínre: nőtt a 

megélhetési  nehézségekkel  küszködő  emberek  száma,  egyszersmind  tömegessé 

vált a női munka. A család- vagy önfenntartásra kényszerülő munkát vállaló nő 

gazdasági tényezővé vált. A női szerepkiterjesztésnek ez a fontos területe, amely 

valójában a nőkérdést generálta,  önálló témát jelentett a nőkről szóló társadalmi 

diskurzusban.  Az  eszmecsere  elsősorban  a  középosztály  asszonyait  érintette, 

először nekik kellett elfogadniuk és megküzdeniük az új helyzettel. A 19. század 

közepén a női munka elsősorban fizikai munkát jelentett, s a középosztály alatti 

társadalmi rétegek körében volt megszokott. A városi (kispolgár)asszonyok ilyen 

jellegű  tevékenysége  a  háztartás  körüli  teendőkben  merült  ki.  A  vidéken 

parasztasszonyok  feladatköre  az  állattartással,  a  kertészettel,  a  földműveléssel 

bővült,  s  ha  mindez  szervezést,  irányítást  igényelt,  akkor  már  megbecsült 

gazdasszonyi tisztségnek tartották. Ugyanis a házimunkát,  amelybe a cselédet is 

bevonták, lenézték. A férfiak között dolgozó gyári munkásnők feslettségéről – nem 

minden alap nélkül – legendák keringtek. 

A  középosztálybeli  nő  általában  (a  közvélemény  álláspontjának 

megfelelően)  megvetette  a  számára  rangon  aluli  fizikai  munkát,  a  lassacskán 

megnyíló  tisztviselői,  hivatali  pályák  (vasútnál,  postánál)  pedig  magukban 

hordozták azt a kockázatot,  hogy az ezeket betöltő nőknek netán családjuk férfi 

fennhatósága alatt állókat, vagy alacsonyabb származásúakat is ki kell szolgálniuk. 

Leginkább az író- és újságírónői, a művésznői, illetve a nevelőnői és a tanítónői 

pálya tűnt elfogadhatónak számukra (az utóbbiak esetében azonban szintén fennállt 

a komoly presztízsveszteség lehetősége). Viszont a meglevő – anyagi áldozatokat 

is követelő – oktatási rendszer befogadóképessége korlátozott volt, s a keresetre 

szoruló  nők sem feleltek  meg  mindannyian  a  művészi  vagy pedagógiai  pályák 

követelményeinek.  A  középosztálybeli  hölgyeknek  foglalkozásféleségeik 

kialakítása során le kellett gyűrniük saját presztízsféltő előítéleteiket. 

6.4 Szemléletváltás a női munka megítélésében 

258 Budapest félévszázados fejlődése 1873-1923, előszó THIRRING Gusztáv, Bp., Statisztikai Hivatal, 
1925 (Budapest Székesfőváros Statisztikai Közleményei, 53) 21*., 27. 
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Az elszegényedett birtokos családok nőtagjainak fel kellett adniuk az egykor őket 

szocializáló  és  identitásukat  meghatározó  régi  elveiket,  amelyekhez  a  méltóság 

ideáját  fűzték.  Az  ő  letűnt  világukban  a  munka  a  szolgaszemélyzet  körébe 

tartozott.  Mindez  tarthatatlanná  vált  a  kiegyezés  körüli  évekre.  1867-ben,  a 

Nőképző Egylet alakuló ülésén elhangzott előadás már új szellemben értekezett a 

női munka kérdéseiről.259  S nagy erővel hívta fel a figyelmet „a terjedő fényűzés 

és  a  terjedő  nyomor”  miatt  seregestül  magukra  maradó  nők  kenyérkereseti 

szükségére. Közülük is középosztálybeli asszonyokról esett a legtöbb szó, akiknek 

egyedüli „szakértelme” (a varrni tudás) kevés a biztos jövedelem előteremtéséhez. 

Ezt  a  helyzetet  csak  a  célirányos  nevelés  és  oktatás  változtathatja  meg,  és 

hasonlóan mellőzhetetlen a nők munkához való viszonyát illető szemléletváltás is. 

Az előadó kárhoztatta azt a még mindig uralkodó (patriarchális felfogást), amely 

szerint a férfi azért van, hogy keressen, a nő pedig azért, hogy gyereket neveljen. A 

rátarti magyar nők tartózkodtak a nevelőnői, divatárusnői, kereskedői hivatásoktól, 

amelyekben  viszont  a  német  és  a  zsidó  asszonyok  derekasan  helytálltak.  A 

számukra  elfogadható  eszménykép  a  „magyar  gazdasszony”  azonban  vidékhez 

kötött életformát kíván, s az iparnak helyet adó város más életfeltételeket diktál. 

Mint később majd többen mások, az előadó amerikai példákra utalva állította, hogy 

a nők szívesen tanulnak, s a gyakorlati életben való részvétel elveti a leányokban 

az  ábrándozást,  a  beképzeltséget,  a  gyapotgyárakban  dolgozó  munkásnők 

tisztességesek,  a  tanítói  és  az  orvosi  pályákon  a  nők  becsülettel  megállják  a 

helyüket. A dolgozó feleségeket az amerikai férjek jobban megbecsülik, mint az 

európaiak.  A  munka  tulajdonképpen  nemcsak  a  nők  jólétét  emeli,  hanem  a 

méltóságát is. 

Ugyancsak az előítéletek megszüntetése érdekében emelt  szót néhány év 

múlva  egy  irodalmi  lapokban  publikáló  orvosfeleség  is.260 Üdvözölte  a  nők 

munkára való képzésének addigi eredményeit, ám a továbbra is komoly akadályt 

jelentő  képmutatás  és  előítéletek  felszámolásához  az  anyákat  hívta  segítségül. 

Érvelésének alapja, hogy a munka nem erkölcsi, hanem létkérdés, és az anyáknak 

kötelességük felkészíteniük leányaikat a munkára – a sorscsapások kivédésére.

Az  előítéletesség  húzta  keresztül  az  ország  első  (parlamenti)  női 

gyorsírójának  kinevezését.  1870-ben  Illésyné  Ember  Karolina  álláskérelmét  a 
259 VADNAY Károly, A női munka kérdéséről, közölte a Fővárosi Lapok, 1867. máj. 23. 474-475.
260 LENGYEL Dánielné, Észrevételek a női munkaképesítés körül: Az anyák figyelmébe ajánlva, Nők 
Lapja, 1871. ápr. 5. 86. 
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képviselők többsége megszavazta – kimondván, hogy a szakértelemmel bíró nőtől 

a  munkát  elvitatni  nem  lehet  –,  de  az  országgyűlés  elnöke,  Somssich  Pál  az 

engedélyt megtagadta. Az esetről a Nők Lapja is tudósított, és idézte a politikust: 

„no, ha rám bízzák, míg én elnök leszek, addig ugyan asszony be nem teszi a lábát 

ebbe  a  terembe.”261 A  cikk  joggal,  az  ő  személyében  jelölte  meg  a  női 

munkateljesítmények  egyenrangúságát  elvitató  álláspont  legfőbb  hazai 

reprezentánsát.

Ugyanekkor a néven nevezés tisztázatlanságának hátterével foglalkozott a 

korszak jeles statisztikusa,  Kőrösi József a női foglalkozások és munkaterületek 

számbavételekor.262 Fejtörést okozott az egyes kategóriák osztályozásakor, hogy a 

valamilyen mesterség és a „né” toldalékkal ellátott megnevezés iparosnőt, vagy a 

mester feleségét jelölte-e. Az 1870-es statisztikába került adatok alapján végül is 

az összes iparból élő férfinak öt százalékát sem tette ki az iparból élő nők száma. 

Az  aránytalanul  alacsony  adat  az  emancipáció  kérdésének  megoldatlanságára 

világított rá, és a társadalomtudós úgy vélte, hogy a probléma rendeződik, amint a 

„férfivilágnak  lesz  elég  férfiassága”  megadni  az  emberiség  másik  felének,  a 

nőknek is  az  „egyenlő  jogok, egyenlő  kötelességek”  elvét,  s  képmutató  módon 

nem zárja a „gyönge nemet” a családi körbe, miközben elnézi, hogy nők tömegei 

nehéz  fizikai  munkát  végeznek  (téglahordó-,  mosónők).  Kijelentette,  hogy  a 

képzett  női  munkaerő  megteremtése  kedvezően  befolyásolná  a  nők 

munkaviszonyait. 

E cél szolgálatára alakult meg 1871-ben az Országos Nőiparegylet, amely 

nőipartanodát állított fel, majd a nők által készített termékekből először vidéken 

(Szabadkán, Szegeden, Veszprémben, Békéscsabán, stb.), később a fővárosban a 

Redoutban  rendezett  kiállítást.263 Az  oktatáson  és  kiállításokon  kívül  az  egylet 

különféle  rendezvényeivel  is  népszerűsítette  a  nők  által  (kézműves  módon) 

előállított  áruféleségeket,  hatásosan  reprezentálta  a  női  munka  sokoldalúságát, 

eredményességét  és  gazdasági  hasznát.  1881-ben  az  első  országos  kiállítás 

szervezője Gelléri Mór volt. Tapasztalatait a minisztérium által rendelt jelentésben 

összegezte,  amelynek  elején  állította,  hogy:  „A  nő  képes  fizikailag  és  képes 

261 A női munka ügye az országgyűlés előtt, Nők Lapja, 1871. febr. 1. 7. 
262 KŐRÖSI József, Nők foglalkozása, Családi Kör, 1872. márc. 10. 217. 
263 Az országos nőipar-kiállítás, Vasárnapi Újság, 1881. aug. 7. 510., A nőipar-kiállítás, Vasárnapi 
Újság, 1881. aug. 21. 542.
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értelmesen dolgozni.”264 Huszonkét iparág gazdag termékskáláját vonultatta fel a 

kiállítás.  A szervezők  álláspontja  szerint  a  rendezvény sokat  tett  az  előítéletek 

eloszlatásáért,  és  sikerrel  bizonyította,  hogy a  női  munka  nem szégyen,  hanem 

tisztesség.

Az évtized végén már kisebb feltűnést  keltett,  ha valaki a női munkáról 

szólva összekapcsolta  a  nemzetgazdasági  és  az egyéni  érdekeket.265 A nagyobb 

közönség  előtt  szónokló  budai  tanítónő  Szarvas  Gáborné  (sz.  Harrer  Paula) 

mindkét  szempontból  megengedhetetlen  pazarlásnak  tartotta  a  női  munkaerő 

kiaknázatlanságát. Azt fejtegette, hogy a gazdaság ugyanúgy működik országos és 

helyi  viszonylatokban,  a  nemzetgazdaságban  és  a  háztartásban  –  eltérő 

méretekben,  de  –  egyformán  lép  fel  anyagi  hiány.  Az  asszonyoknak  érdemes 

körülnézniük saját háztájukon, környezetükben, mert különösebb ráfordítás nélkül 

plusz  bevételre  tehetnek  szert,  példának  okáért  a  konyhakertészetből,  a 

gyümölcstermesztésből,  a  tejgazdaságból,  a  baromfitenyésztésből,  egyéb 

kézimunkákból,  kereskedői,  tanítói,  nevelőnői  tevékenységből,  de  a  családi 

vállalkozásba is besegíthetnek könyvelői, pénztárosi,  levelezői munkával. Így az 

ország és lakói egyaránt gyarapodhatnának. 

Négy évvel később Vikár a korábbiaktól eltérő szemszögből próbált érvelni 

a női munka mellett, azt hangsúlyozta, hogy azt a nőt, aki nem keres, azt valakinek 

– szükségszerűen férfinak – el kell tartania.266

A  ’90-es  közepén  már  egy  katolikus  hittanár  is  kétségtelen  tényként 

szögezte le közérdekű tanulmányában267, hogy a nőknek munkavállalói szerepköre 

is van, amelyhez a társadalomnak a gáncsoskodó kritikai hangok ellenére is hozzá 

kell szoknia. A nőkérdésben addig megszólaló konzervatív nézeteket végigkísérte 

az az aggodalom, hogy a nő kilépvén a nyilvános szférába, veszít-e nőiességéből. 

A hitoktató ezt a félelmet rugalmasan kezelte: a nőknek megmarad annyi nőiesség, 

amennyi  megőrizhető,  s  amit  elvesztettek  azt  pótolják  egyéb,  a  természetükből 

adódó  tulajdonságukkal,  s  azt  fordítják  előnyükre.  Jogosnak  és  természetesnek 

tartotta, hogyha férfimunkát vállal, ugyanolyan bérezés illesse meg a nőt, mint a 

férfit, egyszersmind ugyanolyan munkavégzést, felelősséget, kötelességet várjanak 

264 GELLÉRI Mór,  Jelentés az 1881. évi magyar országos nőiparkiállitásról, Bp., Pesti Kny., 1881, 
11.
265 SZARVAS Gáborné, Dolgozzunk! Nemzeti Nőnevelés, 1889. jún. 283-295.
266 DR. VIKÁR Béla, A leánygimnázium, Nemzeti Nőnevelés, 1893. jan. 4-14.
267 PAULOVITS Károly, A kereső, az önálló nő, Nemzeti Nőnevelés, 1895. márc. 391-397.
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el tőle  is,  mint  a  férfitól.  Határozottan állította,  hogy a férjes asszony munkája 

ugyanannyit  ér,  mint  a  hajadoné,  így  a  munkavállalásban  és  -végzésben  nem 

szabad  korlátozni.  Végül  azonban  jónak  látta  leszögezni,  hogy  viszont  a  nők 

politikai emancipációja elfogadhatatlan.

6.5 A női munka kérdése az élclapokban

Az élclapokban a női munka kérdése– főleg a korszak elején – alig jelenik meg. 

Még a női munka akkori túlnyomó részét kitevő háztartás körüli tevékenység is 

(amely a közfelfogás szerint egyébként nem is minősült munkának) csak elvétve 

kerül  elő:   az  otthon  kényelmén,  tisztaságán  szorgoskodó  háziasszonyok  ritka 

szereplők az élcalpokban. Tulajdonképpen az e működési körről szóló ábrázolások 

elsősorban  a  cselédekhez  kötődnek,  akiket  végképp  nem tekintettek  társadalmi 

jelentőséggel bíró félnek. Ilyen értelemben a női munka elsősorban „cselédügy”. 

(A  háztartáshoz  közvetve  tartozó,  jelentősebb,  önálló  női  munkavállalók,  az 

árusok, kofák268 egyetlen fontosabb élclapi megjelenítése azt  mutatja,  hogy nem 

képezték szoros részét a középosztály polgári életvitelének.269)

A  fizikai  munkát  végző  nők  élclapi  megjelenítései  általában  cinikusak, 

lenézőek  voltak.  A  Bolond  Miska például  az  emancipáció  ügyéről  kívánva 

véleményt  mondani,  a  fizikai  munkát  végző  (malterhordó,  kocsihajtó)  nőkön 

gúnyolódott.270 Mint  a  sajtó  nagy része,  általában  véve  is  kevés  érzékenységet 

tanúsítottak  gyárakban,  üzemekben,  földeken dolgozó nők nehéz  életproblémáit 

illetően.  A nőkérdéssel felelősen foglalkozó közírók még a század végén is azt 

hangsúlyozták,  hogy a  férfiak  természetesnek  veszik,  hogy a  gyári  munkásnők 

ezrei élhetnek (polgári fogalmak szerint) erkölcstelen életet, hogy a nehéz munka 

tönkreteheti  egészségüket,  de  éktelen  lármát  csapnak,  ha  néhány  művelt  leány 

képzettséggel járó hivatásra gondolt.271 

Az élclapok is mind több figyelmet fordítottak a képzettséget igénylő  női 

szakmákra,  illetve  a  képzettséget  igénylő  szakmák  női  képviselőire.  Míg  a 

268 1881-ban a kereskedelemben dolgozó nők száma töredéke volt a házicselédekének. L. A Magyar  
Korona Országaiban az  1881. év elején  végrehajtott  népszámlálás  főbb eredményei  megyék  és  
községek szerint részletezve, szerk. ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISZTIKAI HIVATAL, 2, Pest, Pesti 
Könyvnyomda, 1882, 774-775.
269 ASZÓDY, Pajkos diákok, Üstökös, 1888. ápr. 15. 186.
270 Minek emancipáljuk a nőket?! Bolond Miska, 1873. okt. 5. 1. (24. kép)
271 L. GYÖRGY Aladár, A női gimnázium mint kultúrszükséglet, Nemzeti Nőnevelés, 1892. szept. 295-
300. 
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legrégibb  női  okleveles  szakmáról,  a  bábaságról  csupán  egy  paródia  látott 

napvilágot,272 a tanítónőkről már több élclapi közlés akadt, a színésznőkkel viszont 

már csaknem előszeretettel foglalkoztak.

Az 1871. február 1-én indult  Nők Lapja  (alcímében is kimondva)  a nők 

munkaképesítésének  közlönye  kívánt  lenni.  A  lap  és  tulajdonos-főszerkesztője, 

báró  Egloffstein  Amália  hamarosan  a  Borsszem  Jankó  egyik  célpontjává  lett. 

Nyilvánvalóan  nem elsősorban a  női  munka  kérdései  váltották  ki  ezt  a  sajátos 

érdeklődést,  hanem  a  lap  igen  határozott   prefeminista  jellege,  amely  élesen 

szemben  állt  a  nőkérdéssel  foglalkozó  kortárs  sajtóorgánumok  mérsékelt  (vagy 

igen  határozott)  konzervativizmusával.  Már  néhány  hét  után  megszületett  a 

Borsszem Jankó-féle parodizált  változata, amelyet  alcímében „nőstényújságnak”, 

illetve a jérceérdekek közlönyének neveztek meg.273 A durva paródia a valóságos 

hetilapot közönséges tyúkperek fórumaként mutatta be. A lapgazdát – Egloffstein 

Amália után – Kuglófstein Primulára keresztelték; a felelős szerkesztőt az Ágai 

Adolf  teremtette  élclapfigurák  egyikében,  Lengenádfalvay  Kotlik  Zirzabella 

alakjában  adták  meg,  akit  egyúttal  „Illa”-ként  főmunkatársnak  is  megtettek. 

További  munkatársakként  a  cselédséget  és  egy  „hölggyé  fogadott”  férfit 

szerepeltettek.  

A  lapparódia  elején,  mint  ahogy  az  eredetinél,  ott  állt  a  célokat  és  a 

szándékokat  összefoglaló  írás.  A  valódi  Nők  Lapja első  számában  például 

szerkesztőnői program összegezte a nők oktatásához és munkához való jogának 

elismertetésében  addig  megtett  eredményes  lépéseket,  amelyeket  a  további 

jogkiterjesztés tekintetében igen reményt keltőnek talált.

K e v é s? – – Határozottan nem! A női tevékenység annyi előitélettel 
küzd, annyi akadályba botlik még ma mindenütt, hogy… ily rövid idő alatt ennyi 
teljesen elég.  …

C s e k é l y? – – Ez nem áll! Mindenütt a hol a tevékenységre tér nyilt, 
elfoglaltuk ezt a tért. …

H a  s  z  o  n  t  a  l  a  n?  –  –  A  „Nők  Lapja,”  bizunk  magunkban  és 
nőtársainkban, lassankint mindenkit meggyőzend …, hogy a magyar családélet 
nem veszit, a magyar társadalmi élet pedig nyer a női munképesség kiterjesztése 
által. …274

272 A Bábásznők Lapja, Bolond Istók, 1893. aug. 13. 5.
273 Nők Lapja, Borsszem Jankó, 1871. márc. 12. 660. 
274 B[ÁRÓ] EGLOFFSTEIN Amália, Három hó a magyar nők történetéből, Nők Lapja, 1871. febr. 1. 1-2.
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Egloffstein  Amália,  több  más  prefeministához  hasonlóan,  a  hagyományos  női 

szerepek  teljesebb  megélésének  lehetőségével  és  a  hasznossággal  érvelt,  s 

kijelentette, hogy a kezdeményezés nem érinti a nők politikai szerepvállalását. A 

paródia bevezető szózata azonban a rideg férfitársadalom (férjei és agglegényei) 

ellen fellépő, érdekeiket egyesítő hölgyseregletet jelenített meg.

A férfivilág, ah, rideg kopárság sivár fövenyü pusztaságát tárja a kebeldús honnő 
elé.
Ellenségünk a férfivilág, a férfivilág mind az öt világrészben ellenünk tör. …
Érdekeink összeférjhetetlensége bánt minket.
Férjünk össze! Ez legyen [j]elszavunk.275

A  szerkesztőnő  zárógondolatában  kifejezte,  hogy  talán  a  férfiak  is  örömmel 

fogadják  a  női  igyekezetet.   Az élclapi  változat  azonban  a  férfi  kiváltságokat, 

vagyis a férfi „egyeduraságot” megtörni készülő programmal (s a női önállóságra 

is utaló szójátékkal) folytatódott.

Zsarnokaink minden jót a maguk számára monopolizálnak.
Egyedáruság az ő mottójuk.
Legyen a miénk az egyedhölgyiség!
Azaz:
A monopoliumból legyen diapolium, mint a monologból dialóg lesz, ha a nő is 
részt vesz benne. …
Idővel talán még polypolium is! 276

                                        

A „monopólium – polipólium” azaz „egyedüliség – sokaság” szójátékban azonban 

a házasság képzete is megbújt, s a paródia ezzel voltaképpen azt sugallta, hogy a 

női  élet  egzisztenciális  problémáira  is  ez  (titkoltan)  vágyott  megoldás.  Az 

egyoldalasra sűrített  Nők Lapjában a szerkesztőségi állásfoglalások után a kiadó 

laptulajdonosnő stílusát  – a nők műveltségének felszínességét  és gondolkodását 

parodizáló  –  (női)  nyelvreform-javaslatok  következtek,  amelyek  meglelő 

hasonlóságot  mutatnak  a  100  évvel  későbbi  (komoly)  feminista  nyelvátalakító 

koncepciókkal.   

Az  eredeti  lap  többször  is  foglalkozott  az  Illéssyné  gyorsírónő 

álláskérelmének ügyével, az élclap pedig a „Híres nőgyűlölők életrajzai” sorozat 

első közlésében a női gyorsíró alkalmazását megtagadó Somssich Pált vette célba. 

Feltehetően  a  Deák  Ferenc  és  mások  által  megszavazott  liberális  állásfoglalás 

275 Nők Lapja, Borsszem Jankó, 1871. márc. 12. 660. 
276 Uo.
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elutasítása  miatt  formált  belőle  élclapi  hőst,  s  a  politikus  nőellenességét  az 

elszenvedett személyes férfiúi kudarcok megtorlásaként értelmezte.

Már  zsenge  éveiben  nagy  nőgyűlölő  volt,  s  ezért  nem hagyta  magát 
Paulára keresztelni, hanem erővel Pál lett. 

Azóta évről évre öregszik. 
Arcza szépnek nem mondható, s ezért a hölgyeknek soha nem tetszett, 

sőt inkább minduntalan kosarat kapott tőlük. 
E fölött bosszuságában a politika örvényébe ugrott, de ott nem sikerült 

neki elveszni, mert a politika is nő, és igy kivetette őt mélyből a felszinre, hol 
mint a képviselőház elnöke munkál.277

A „Háztartás” rovatban a helyes tojásfőzésről és a kíméletes bolhafogásról 

adott bugyuta tanácsot. Az „Apróságok” rovatban visszatért Somssich Pál alakja, 

de most már egyértelműen az őt bíráló nőket illette gúny : „…tegnap délben ujólag 

döntő jelét adta megengesztelhetetlen és vak gyűlöletének. Ugyanis az országuton 

menvén, egy ismeretlen hölgy jött vele szemközt, ki előtt ő még csak kalapját sem 

emelte  meg.”   Illetve  ugyanitt  adtak  hírt  Lengenádfalvay  Kotlik  Zirzabella 

reménytelen  és olthatatlan szerelmének tárgyáról,  Dobsa Lajosról,  aki  mint  „…

makói képviselő, miután egyik legelfogulatlanabb és legszerelemméltóbb imádója, 

pajzs- és uszályhordozója, legközelebb azon inditvánnyal fog föllépni, miszerint a 

háznagyi hivatal ezentul nő által töltessék be, mint a mely tisztán női teendőkkel 

jár. Éljen a derék férfiu!” A lapparódiát a Kotlik Zirzabella szerkesztőnő az előbbi 

férfiúhoz írott lángoló költeményfüzére zárta. Az élclap kettőn ütött egy csapásra: 

a hagyományos női szerepeket megbontó törekvésen és a parlamenti állásfoglalást 

figyelmen kívül hagyó házelnökön.

Az 1881-ben megrendezett  első  magyar  nőipari  kiállítást  is  a  Borsszem 

Jankó A hiúság  vására címen  karikatúrázta  ki.278 A  hét  képből  álló  jelenetsor 

meglehetősen olcsó, hatásvadász elemeket használt. Az első képen a korábbi hely- 

és  szerepcserés  ábrázolásokat  idézve  a  mozgalmat  felkaroló  Zichy  Jenőt  női 

ruhában  mintázták  meg,  amint  hazafias  beszéddel  üdvözli  a  látogatókat.  A 

következő  rajzok  a  női  ipart,  iparkodást  a  női  vonzerővel,  kacérkodással  és 

csábítással rokonították. A második képen például karcsú, formás, fiatalasszonyka 

fidres-fodros  szűk  ruhájában  szeme  sarkából  lesi,  milyen  hatással  van  egy 

fiatalemberre, a hozzáfűzött magyarázat pedig kifejti, hogy „a hálófonás iparában 

kétségbevonhatatlanul a tökély legmagasabb fokát érték el és győzelmesen kiállják 
277 Uo.
278 Borsszem Jankó, 1881. aug. 14. 6-8. (40. kép)
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a gyárak konkurrencziáját.” Az alatta levő illusztráción egy szintén nagyon csinos 

fiatal hölgy kedvesen kikosarazza az előtte térdeplő imádóját, s ott olvasható, hogy 

„a kosárfonás az előbbivel  rokon iparág … s hölgyeink … nagylelküen ingyen 

osztogatják,  a  mi  kiválóan  mulatságos  játékokra  ad alkalmat.  Boldog csillagzat 

alatt  született  ifjak  és  öregek  egész  gyüjteményt  szereznek  e  becses  nőipari 

czikkből.”   Egy másik képen mélyen dekoltált szépség púderezi arcát az öltöző 

asztalka tükrében, s a kommentár megállapítja, hogy a festőművészeti ipar terén 

ősi idők óta ismeretes a nők sikeres működése.” A házi perpatvart bemutató képen 

a főkötős asszonyka éppen egy tálat vág ura fejéhez,  s a hozzáfűzött szövegből 

megtudhatjuk, hogy a kifogyhatatlan leleményességű hölgyvilág kitalálta a módját, 

miként  juttathatja  („a  férjek  erős  idegzete  és  kemény  koponyacsontja  által 

támogatva”)  élénk  virágzásra  az  edényipart.  A  hatodik  képen  a  fotelben 

elégedetten  hátradőlő,  cicomás  asszonyka  nyugalommal  szemléli,  amint  férje  a 

haját tépi a hosszú számla láttán, a felirat itt is szarkasztikus: örvendve állapítja 

meg, hogy évről évre bámulatosan növekszik a számlák száma (s így a papíripar 

termelékenysége  is),  s  ez  „örvendetes  módon szaporitja  ama férjek számát,  kik 

zöld  ágra  jutnak  a  városligetben.”  Utoljára  pedig  elfüggönyözött  polcok  képét 

közülték, így hozták olvasóik tudomására, hogy hely és idő híján nem térhettek ki 

mindenre. Az élclapnak a kiállítás csupán arra adott ürügyet, hogy a kacér, hiú, 

házsártos, telhetetlen asszonyi természet-sztereotípiákat megjelenítse, de még egy 

röpke  utalás  erejéig  sem  tért  ki  a  tiszteletreméltó  női  teljesítményeket 

felsorakoztató tényleges  kiállításra.  Tulajdonképpen azt  láttatták,  hogy mintha a 

nők a hagyományos szerepükből ismert praktikákkal, ügyeskedésekkel váltanák ki 

a komoly, érdemi munkát.

Merőben eltér  ettől a szemlélettől (és hangvételtől) az  Üstökös  1900-ban 

közzé  tett  páros  karikatúrája,  amely  a  képzett  női  iparmunkát  gyötrelmes 

kenyérkeresetként  ábrázolta.279 A  rajzok  egy  testvérpárt  mutattak  be:  míg  az 

idősebb  nővér  tanult  varrónőként  robotol  a  mindennapi  kenyérért,  addig  a 

fiatalabb,  aki  semmit  nem tanult,  színésznő lett,  s  szép  ruhában,  könyve  fölött 

ábrándozva vígan él. 

Az  élclapokban  a  női  munka  ügyének  megjelenítése  általában  csupán 

alkalom  a  nőkről  alkotott  negatív  sztereotípiák  közreadására.  Egyáltalán  nem 

fedezhető fel  bennük az a morális  dilemma,  amely a korabeli  diskurzusban női 
279 A hazai ipar, Üstökös, 1900. ápr. 15. 177.
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munkavállalást kísérte. Az utolsó élclapi példa ritka kivétel, amely könnyű élet – 

nehéz élet, a rabszolgasors – primadonnasors ellentétpárra kihegyezve, a tudás, a 

munka  filléres  becsületéről  és  a  felszínes  külsőségekre  épülő  illúziókeltés 

kelendőségéről szólt.

6.6  Értelmiségi pályák nőknek  

A dualizmus kori Magyarországon a nők által betölthető, szakképesítéshez kötött 

értelmiségi  állások  közül  először  a  tanítónői  pálya  nyert  polgárjogot.  A 

közvélemény  elfogadta  a  nő  a  tanítónői  pályára  való  alkalmasságát,  munkáját, 

teljesítményét, ugyanakkor azonban publicisztikai és szépirodalmi művek sokasága 

foglalkozott  a  (vidékre  került  egyedülálló)  tanítónők  kiszolgáltatott  sorsával,  a 

pálya telítettségével, a kinevezésüket megalapozó gyanús protekciókkal.    

A  György  Aladár  által  készített  1889-es  felmérés  szerint  azonban  a 

tanítónői végzettséget szerző nők mindegyikét megélhetést biztosító álláslehetőség 

várta.280  Sőt,  a  neves  statisztikus-kultúrpolitikus  kimutatta,  hogy  országosan 

évente 250 tanítónőre lenne szükség281,  de legutóbb csak 227-en végeztek, továbbá 

sok álláshely üresedett meg a tanítónők férjhez menetele miatt. Betöltetlen helyek 

csupán vidéken voltak,  Budapesten nagy volt  verseny.  A pályára  lépők 10 %-a 

különféle  okok  miatt  mégsem  tudott  elhelyezkedni,  s  ezt  az  arányt  a  nagy 

tekintélyű szakember elfogadhatónak mondta. Igazán komoly problémaként vetette 

azonban  fel,  a  tanítónőképzés  színvonalának  egyenetlenségeit,  a  különböző 

kibocsátó intézmények között megmutatkozó jelentős különbségeket, és a tanítónői 

munka  elismertségének  érdekében  is  elengedhetetlenül  fontosnak  találta  az 

egységes képzés megteremtését.

A tanítónőkkel  kapcsolatban  került  elő  először  az  a  kérdés,  hogy vajon 

képes-e egy hivatali rendben és kötelékben dolgozó nő maradéktalanul megfelelni 

a hagyományos hitvesi,  anyai,  háztartásirányítói  szerepeknek, illetve,  hogy ezek 

betöltése  nem akadályozza-e  munkájában.  Hosszú  és  heves  vita  bontakozott  ki 

arról,  hogy férjezett  nők is működhetnek-e a tanítónői pályán.  Kevésbé vetettek 

280 GYÖRGY Aladár,  A tanítónői hivatás mint életpálya hazánkban, Nemzeti Nőnevelés, 1889. jún. 
277-282. 
281 Nemzetközi  viszonylatban  ez  a  szám  nem  tűnt  túlságosan  nagynak:  ebben  az  időben  csak 
Londonban egyharmaddal több tanítónő dolgozott, mint egész Magyarországon, s kétszer annyian 
voltak, mint férfi kartársaik. Skóciában is több nő működött tanítói pályán, mint férfi. Európában 
csak Poroszországban volt olyan (relatíve) kicsiny a tanítónők száma, mint Magyarországon. 
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nagy hullámokat  a  tanítónők nőiességét,  illetve  magánéletük  teljességét  elvitató 

vélemények. Hogy maguk a tanítónők is eltérő álláspontokat képviseltek, az 1895-

ös  Nemzeti  Nőnevelésben  közölt  nyílt  levelek  tanúsítják  a  legnyilvánvalóbban. 

Egyikük éppen olyan sivár, hervasztó, élettől elidegenedett  képet rajzolt,282 mint 

amilyet  az  élclapok  is  tükröztek  a  tanuló  leányok  életkilátásairól.283 Másikuk 

cáfolta,  hogy a  képzés  alatt  a  leányok  megkeserednének,  elfonnyadnának,  míg 

kortárs  barátnőik  az  élet  örömeit  élvezve  bálba  járnak,  táncolnak,  illetve,  hogy 

férjezett  kolléganői  gyerekei  a  dadus  karjaiban  idegenkedve  fordulnának  el 

anyjuktól.  Bizonyságul  felidézte,  hogy  képzős  éveiben  legalább  annyi 

szórakozásban volt része, mint más, otthon nevelkedő leánynak. A tanári pályán 

maradó  vénkisasszonyokat  érintő  aggodalmakkal  szemben  a  szakma  általános 

előnyeivel  érvelt,  miszerint  a  fiatalok  között  a  lélek  is  fiatal  maradt.  Családos 

pályatársnőiben,  pedig  megbecsült  feleségeket,  szeretett  anyákat  ismert  meg. 

Állítása szerint  aligha véletlen,  hogy ezek a  félelmek és aggályok éppen akkor 

jelentkeznek,  mikor  igen  közel  az  idő,  hogy  a  nők  számára  is  megnyissák  az 

egyetem  kapuit.  A  nőknek  így  arra,  kellene  törekedniük  hogy  elsajátítsák,  a 

szakmai felkészültség birtokában kialakítsák a diplomás nő szerepének  sajátos, 

nőies vonásait, s e téren is a férfi egyenrangú, méltó társaivá váljanak.

A tanítónői pálya után az orvosi pálya nőiesítésének szükségessége merült 

fel.  A  szakma  jeles  képviselője,  Markusovszky  Lajos  már  1869-ben   hosszas 

értekezésben  foglakozott  e  kérdéssel.   Figyelembe  véve  a  nemzetközi 

tapasztalatokat,  úgy  vélte,  az  országban  zajló  nagy  társadalmi  átalakulások  (a 

középosztályra  is  kiterjedő,  sőt  felerősödő  kenyérharcok)  törvényszerű 

következménye  lesz,  hogy  Magyarországon  is  előbb-utóbb  megjelennek  az 

orvosnők.284 A nők orvosi pályára való alkalmasságában tapasztalatok hiányában 

nem tudott egyértelműen állást foglalni, bár a szabadságharc elszánt asszonyaira 

emlékezve,  látott  rá  esélyt.  Ahogy  másutt  is,  nálunk  is  főként  a  nő-  és 

gyermekgyógyászatban  látszott  megerősödni  az  orvosnők  iránti  igény,  amit 

általában  jogosnak  is  fogadtak  el,  s  ez  elégséges  indok  a  nők  orvosi 

tanulmányainak  támogatására.  Markusovszky  véleménye  szerint  határozottan 

282 NAGY Gizella,  „A diplomás  asszony”:  (Nyílt  levél  Geőcze  Saroltához),  Nemzeti  Nőnevelés, 
1895. ápr.-máj. 168-172. 
283 L. BÉR [Dezső], KOZMA Andor, Leánysors, Borsszem Jankó, 1905. dec. 24. 8.
284 Δ-ς [MARKUSOVZSKY Lajos],  Az orvosi gyakorlat nőknek való-e? Orvosi Hetilap, 1869. 36. sz. 
607-608., 37. sz. 623-624., 1870. 38. sz. 555-557. 
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alaptalanok  az orvostanhallgatók  koedukált  képzésére  vonatkozó félelmek.  Ami 

pedig  orvosi  működésüket  illeti,  várhatóan  a  férfiak  is  el  fogják  ismerni  a 

tudományos  elhivatottságot  mutató,  s  azt  sikeresen  gyakorló  nőket. 

Negyedszázaddal  később  egy  másik  orvos  ugyancsak  támogató  álláspontot 

képviselt,  és  (ugyancsak)  közvetett  tapasztalatokra  támaszkodó 

helyzetértékelésében ugyanazt a kenyérféltést prognosztizálta, mint nagytekintélyű 

elődje.285 Fejtegetéseiben  a  „részleges  vagy  különös  emancipáció”  kérdéseként 

vetette fel a nők orvosi gyakorlatát, hozzátéve, hogy a nők az addig rendelkezésre 

álló  hivatásokban  a  „legmeglepőbb  módon  váltak  be”,  s  a  betegápolásban  is 

kitartást  tanúsítottak,  ahol  is  a nőbetegek és a  gyermekek nagyobb bizalommal 

voltak irányukban. Mivel kiderült, hogy a „nő… szintoly tanulmányképes, mint a 

férfi”,  a  koedukált  egyetemi  oktatás  kivitelezhető,  s  az  egyetemi  tanács  is  úgy 

foglalt állást, hogy a nő érettségizhet, egyetemre járhat és praktizálhat. A hölgyek 

kitartását,  elszántságát  érintő  ellenvetést  azzal  ütötte  el,  hogy  a  neveléssel  a 

„nőkből  mindent  lehet  csinálni,  még  férfiakat  is…”  Nyíltan  kimondta,  hogy  a 

nőkkel szemben méltányos és igazságos – a szükséges gimnáziumi tanulmányok 

után  –  az  orvosi  pálya  megnyitása.  A  férfiaknak  félre  kell  tenniük  az  alantas 

pályairigységet, kenyérharcot, hiszen „nőkkel ellőbb vagy utóbb, de szellemileg is 

meg kell mérkőzniük” –, s hagyják, hadd döntsék el a nők maguk, mit akarnak. 

A nők számára betölthető diplomás pályának tartották a gyógyszerészetet 

is. Az egyetemek nők előtti megnyitását eldöntő 1895-ös évben, a  Gyógyszerészi  

Híradóban  valamivel  támogató,  mint  ellenző  vélemény  kapott  teret,   bár  a 

szakmának  csak  egyharmada  helyeselte,  kétharmada  pedig  elutasította  a 

gyógyszerésznők képzését és foglakoztatását.286 Az egyik névtelen cikkíró számolt 

ugyan  a  patikusnőket  fogadó  előítéletekkel,  de  bízott  a  leendő  kolleganők 

elhivatottságában,  tapintatában,  talpraesettségében.  Azt  a  kifogást,  amely  a 

szakmát feszélyező női jelenlétre, azaz a különnemű alkalmazottak közti esetleges 

afférra  vonatkozott  életszerűtlennek  találta,  úgy  vélte,  hogy  a  majdani 

gyógyszerésznő  ilyesmiért  nem  fogja  kockáztatni  az  állását.  A  női  szemérmet 

érintő  másik  kifogást  sem  támasztotta  alá  a  gyakorlat,  hiszen  a  patikába  járó 

vásárlók többsége nő, sőt talán nagyobb bizalommal  fordulnak az azonos nemű 

patikushoz. Sokak véleményét foglalta össze azzal a megállapítással, amely szerint 
285 DR. HERCZEGH Mihály,  Magyar nők orvosi gyakorlaton, Nemzeti Nőnevelés, 1893. 3. sz. 123-
136.
286 Egy pár szó a nőgyógyszerészek kérdéshez, Gyógyszerészi Híradó, 1895. júl. 1. 109-112.
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a pályára a nők is alkalmasak, de csak beosztottként, patikavezetői jogosítványok 

nélkül. Félévvel később már lelkesen üdvözölte a szaksajtó a nők felsőoktatását 

szabályozó törvény szentesítését, amelynek értelmében a nők a tanári, az orvosi és 

a  gyógyszerészi  pályákon  önálló  egzisztenciát  teremthettek.  A  lap  a 

rendelkezésben  a  közegészségügy,  a  gyógyszerészet  színvonalának  emelkedését 

ünnepelte, és megoldani látta a patikusok közt uralkodó segédhiányt.287

6.7 Az élclapok tanítónői

A tanítónői pálya gyermeknevelői feladatánál fogva határozottan emlékeztetett a 

hagyományos  női  szerepre.  Az  otthon  falain  kívül  folytatódó  intézményes 

gyermeknevelés a férfiak teljes felügyeletével zajlott, így a tanítónői tevékenység 

is a szervezett keretek határain belül férfiellenőrzés alatt történt. 

Az élclapokban  elvétve  kerültek  elő  a  tanítónők,  s  ha mégis,  arra  vagy 

vénkisasszonyi  létük,288 vagy  újszerű,  félig-meddig  emancipált  élethelyzetük  és 

hivatásgyakorlásuk adott okot. Szokatlanul hatott, hogy megélhetésükben már nem 

voltak  feltétlenül  másra  utalva,  s  sokan  egyenesen  a  házasság  nőboldogító 

eszméjének megcsúfolását látták a nő esküvő utáni pályaviselésében. Ugyanakkor 

– mint már szó volt róla – kétségek fogalmazódtak azt illetően, hogy a tanítónő 

megfelelően be tudja e tölteni anyai hivatását, és egyáltalán összeegyeztethető-e a 

családanyai élet a hivatásos gyermekneveléssel.  1881 áprilisában a 350 fővárosi 

tanítónő  tartott  értekezletet  a  Cukor  utcai  iskolában,  hogy  állást  foglaljanak  a 

tanítónők férjhez meneteléről, a férjes tanítónők fizetés csökkentéséről, a tanítónők 

képességeit  ért  vádakról.  Az  első  két  kérdést  elnapolták,  s  a  harmadikat 

visszautasították.289 Szóvá tették férfikollégáik esetleges mesterkedését,  bár az is 

látszott,  hogy  a  főváros  vezetése  csak  ürügyet  akar  keresni  a  költségek 

csökkentésére.  Kánya  Emília  valójában  1880-ban  felhagyott  a  Családi  Kör 

szerkesztésével, kiadásával, mégis valószínű, hogy a fenti korlátozó intézkedések 

ellen felléphetett, mert a  Borsszem Jankó konzervatív hölgyaktivistája Emíliához 

287 Nők a gyógyszerészetben, Gyógyszerészi Híradó, 1895. dec. 15. 267-268. 
288 [A savanyú arcú, sovány tanítónő háta mögött kuncogó lányosztály és a felelő.] Egy már elvirult 
tanitónő azt kérdezi a nyelvtani órán a bakfistól: – Például, milyen az idő, ha azt mondom: én szép 
vagyok? – Régmúlt idő. – volt rá a felelet. MÁRK Lajos, Gonosz nyelv, Bolond Istók, 1905. jan. 22. 
6.
289 „A tanítónők férjhezmenetele kérdésében,  tegnapelőtt  a fővárosi  tanítónők is …” Fővárosi 
Lapok, 1881. ápr. 23. 510.
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intézett „honleányi dörglevelében” pellengérezte ki a szerkesztőnőnek a férjezett 

tanítónőket védő nézeteit. 

Óh szörnyület! 
Hallotta már önike a tanármányt? 
Megfosztják  a  tanhölgyeket  állásuktól,  képességüktől,  állási 

képességüktől. 
A fogdmegek foszdmegekké lettek! 
Cselszövetekbe burkolt lelkök nem akar velük professeurmentébe bánni. 

…
Igen – igen – óh miért? 
Mert a hajadonnaságból anyáczai hivatásra vágyhat epedelmük. 
Iszony! 
Mi szó ez? Rémes! 
Egy betüt hozzá s az iszony – viszony. 
Mi szó ez? Édes! 
Lehet ez ugy? 
Nem! 
Imádott Boldizsárom pöfékfelhőire, nem! 
Gátat e tanáradatnak!  …290

Amikor a nők egyetemre bocsátásának lehetősége felvetődött, újból előtérbe került 

a  hagyományos  női  hivatás  mellett  értelmiségi  pályán  dolgozó  nők  teherbíró 

képessége. A munkahelyen végzett  szellemi munka és az otthoni fizikai munka 

miként hatnak egymásra: nem megy-e az egyik a másik rovására, nem oltják-e ki 

egymást.  A  Bolond  Istók a  tanítónő  példájára  karikatúrába  sűrítette  a  rá  váró 

feladatokat.291 A  „legkiterjesztettebb  munkakörben”  működő  négygyermekes, 

férjes tanítónő – cirkuszi mutatványszámba illő bravúrral – egyszerre tanul, ringat, 

szoptat, rántást kever. Az élclap szándékoltan a gondos anya, a lelkes honleány, a 

jó  gazdasszony  és  a  kitűnő  feleség  teendőinek  összesűrítésével  érzékeltette  a 

vállalkozás lehetetlenségét:,  az ábrázolt  tevékenységek egyszerre semlegesítették 

egymást. 

A tanítónőket is próbára tette a kenyérharc. A fiatal tanítónők talán több 

eséllyel  pályáztak  egy-egy  állásra,  de  kiszolgáltatottságuk  is  nagyobb  volt.  A 

döntéshelyzetben  levő  férfi  nem  mindig  telt  el  a  látvánnyal,  s  a  kialakult 

viszonyban szükségszerűen a tanítónő húzta a rövidebbet, egyszerre elveszthette 

kenyérkeresetét  és  tisztességét,  s  amely  még  jobban megnehezítette,  vagy akár 
290 Honleányi dörglevél Emilíához, Borsszem Jankó, 1881. ápr. 24. 8.
291 CSERÉPY Á[rpád], Legkiterjesztettebb női munkakör:(A felső leányiskolából), Bolond Istók, 1895. 
márc.  24. 8. (4.  kép) A csinosan öltözött tanítónő a kályhatűzhely mellett ülve leckéjét  tanulja, 
egyik karjában pólyás gyermekét tartja, másik (rántást keverő) keze csuklójával két ruhafogas közé 
függesztett bölcsőt ringat, s körülötte még két gyermeke csücsül a padlón. A képaláírás: Tanítónő. 
Mondják még,  hogy férjes tanítónő nem lehet gondos anya,  lelkes honleány,  jó gazdasszony és 
kitűnő feleség! Mért ne lehetne egyszerre ringatni, leczkére készülni, rántást keverni és szoptatni?
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lehetetlenné tette  az új  munkahely elnyerését.  1882-ben az  Üstökös a  „fővárosi 

ügyek”  témakörében  szóvá  tette  a  női  álláspályázók  természeti  adottságaiból 

származó előnyöket.292 A kétepizódos karikatúra egyik jelenetében a tanító hiába 

kuncsorog a városi elöljárónál támogatásért, elutasítják, addig a másik a képen a 

tanítónővel előzékenyen, segítőkészen bánnak.

Az 1890-es évek vége után az élclapokból eltűnt  a hivatásukat gyakorló 

nők témája – megtűrték azzal a bővülő társadalmi szereposztást, hogy nem vettek 

tudomást róla.

6.8 A nő fenn és lenn: a színésznői pálya

Az  élclapok  által  kedvelt  és  elismert  dolgozó  hölgyek  a  színésznők  voltak.293 

Nemcsak  arisztokrata  hölgyekről,  hanem  színésznőkről  is  közöltek  előnyös 

(nemegyszer idealizált) portrét. Az előkelő (és középosztálybeli) hölgyek karitatív 

teljesítményei társadalmi megbecsüléssel jártak, a primadonnák, a nemzeti kultúra, 

a  nőiesség  felkent  papnői  azonban  gondűző  csillagként  ragyogtak  az  égen.  A 

jótékonykodó hölgyek társadalmi, a primadonnák fellépése kulturális indíttatású. 

De mindkettőnek a magyarságot, a szeretet és a nőiességet kellett képviselnie.

Míg  az  előkelő  hölgyeket  társadalmi  rangjuk  tisztes  távolban  tartotta  a 

néptől – leszámítva a jótékonysági akciókat –, addig a primadonnáknak tekintélyes 

rajongó  táboruk  volt,  akik  közül  jónéhányan  levelekkel,  ajándék-  és 

292 – Kérem alázatosan fővárosi tanácsos úr, tanitói állásomra pályázom: kérem becses pártfogását. 
– Nagyon sajnálom barátom: nem tőlem függ. ** – Tanitónői állásomra pályázom. Kérem tanácsos 
úr  pártolását.  –  Oh kérem,  nagyon  örülök  … tessék helyet  foglalni  … biztositom felőle,  hogy 
megnyeri az állomást … csak egy szavamba kerül. Fővárosi ügyek, Üstökös, 1882. jún. 25. 8. (68. 
kép)
293 A  nő  színpadi  hivatása  Hollósy  Kornélia  működésekor  már  elnyerte  azt  a  társadalmi 
megbecsültséget,  amellyel  befolyásos  férfiaknak  és  arisztokrata  hölgyeknek  kijáró  tiszteletben 
részesültek.  1862-ben  az  operaénekesnő  búcsúelőadását  méltató  újságíró  a  művésznőben  a 
nemzetmegtartó  nyelvnek  és  művészetnek  elkötelezett  olyan  múzsának  festette  le,  aki  –  az 
abszolutizmus alatt – a csábító külföldnek ellenállva itthoni fellépéseivel hűségesen demonstrálta 
hazafiságát.  (REVICZKY Szever,  Hollósy  Kornélia  bucsuja, Pesti  Napló,  1862.  júl.  31.  [1]  A nő 
(kimagasló) színházi teljesítménye elfogadott  volt. A teátrum deszkáira lépő nőben a kifinomult 
szellem és érzelem egységének megjelenítőjét látták. A sajtó időről-időre első oldalon közölt róluk 
elismerő  –  alkalmanként  képpel  is  illusztrált  –  pályarajzot.  A  bemutatott  primadonnák  erre  a 
pályára  születtek:  gyerekkoruk  óta  dacolva  a  nehézségekkel,  szülői  tiltással  művésznőnek 
készültek,  s  kitartásukat  a  későbbi  sikerek  igazolták.  A  (képzett)  színésznők  behatóan 
tanulmányozták szerepeiket,  alakításaik legnagyobb erényének a természetességet,  a hitelességet 
tartották. A közönségnek egy este alatt akár egy életnyi élményanyag, konfliktushelyzet mentális 
reprezentációját nyújtották. A színpadon kívül ők is a hagyományos női szerepeknek tettek eleget. 
(Hollósy Kornélia, Vasárnap Ujság, 1862. aug. 10. 373-374.,  Soldosné [Blaha Lujza], VU, 1879. 
jan. 5. 1-2., Felekiné Munkácsi Flóra, VU, 1882. nov. 26. 757-758., -á -r, Helvey Laura, VU, 1883. 
okt. 28. 689-691., Hegyi Aranka, VU, 1884. dec. 28. 838., Jászai Mari, VU, 1886. márc. 21. 181-
182.)
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virágküldeményekkel fejezték ki hódolatukat. Egyrészt a (nemzeti) kultúra papnőit 

látták  bennük,  másrészt  az  örök  nőiség  megtestesítőit.294 Még  az  élclapok 

csodálandó, követendő mintának láttatták őket. A róluk készült élclapi portrék a 

nemzeti értékek magas szintű ápolásáról, még nemesebb – nézői – nemzeti érzések 

keltéséről,  fejlesztéséről  és a varázslatos  női lét  erejéről szóltak.  Valamennyit  a 

„nemzet csalogánya”-szerű felmagasztaló dicséret hangja vagy szelleme hatotta át. 

Az élclapok – olykor  bevallottan  is  – kihasználták  a  színésznők népszerűségét: 

szerepeltetésük az olvasótábor növelését, megtartását szolgálta.295 

Egyik  legnagyobb  teljesítményüknek  szépségüket  tartották,  s  ezt  a 

legritkább esetben karikírozták. A Borsszem Jankó az akkor már érett asszonynak 

számító,  33 éves Munkácsi Flóra296 romolhatatlan és kikezdhetetlen szépségét a 

következőképpen méltatta:

Hogy mily pusztithatatlan szép még ma is, ezt legvilágosabban mutatja torzképe. 
Alig lehetett rajta valamit elcsufitani, pedig igyekeztünk rajta. Vannak bizonyos 
teremtések, kiknek minden illik, kiket minden megszépit, még a rutitás is. 297

Néhány évvel később a Charivari a művésznőnek, mint a hagyományos női 

szerepek legsikeresebb megformálójának, az igazán nőies nőnek csinált – ma már 

kissé vásárinak ható – hírverést.

Ah! ha önök nem járnak szinházba,  ha önök nem a szinpadon,  de az életben 
keresik a nemes jellemeket: anyát akarnak látni, ki … becsületes emberré neveli 
gyermekeit:  megint  csak  Felekynéhez  utasitom;  vagy  nőt,  ki  kedélyével, 
szellemével  elmulattat  magánál  egész  társaságot:  –  látogassák  meg Felekynét; 
érdekkel  néznek  meg  az  utczán  egy  szép  asszonyt  –  menjenek  el  Felekyné 
mellett, pedig már no – nem mondjuk hány esztendős; mit ér az arc szépsége, ha 
lelkiszépséggel, szivjósággal nem egyesül. 298

294 [A Borsszem Jankót, azaz Ágai Adolfot jelképező picike figura köszöntötte a 75. születésnapját 
betöltő színésznőt, akit a rajzon saját mellszobra jelenített meg.] „Az örök női, urnői kellem – / Oh 
Preille Nelli győztél e jelben! / Győzesz még mindig s győzz még sokáig, / Bájold el érted lángolt 
apáink / Dédunokáit.” BÉR [Dezső], Theatralia. Prielle Nelli, Borsszem Jankó, 1902. jún. 8. 6. (53. 
kép)
295 „Mutogatjuk,  mert  érdekes.  /  Mutogatjuk,  mert  művésznő.  /  Mutogatjuk,  mert  mindenkinek 
tetszik. / Mutogatjuk, mint egy igazi kiköszörült gyémántot. …”  Bolond Istók albuma. Az isteni  
Laura, Bolond Istók, 1882. ápr. 23. 2-3.
296 A sikeres színésznő pályája elején zenés művekben is fellépett, később inkább prózai szerepeket 
vállalt, a Nemzeti Színház akkori rendezőjének felesége volt.  
297  KLIČ, [Karel], [ÁGAI Adolf] B. J. Hiresek arczképcsarnoka. Flóra, Borsszem Jankó, 1869. aug. 
1. 301.
298 CH. Felekyné-Munkácsy Flóra, Charivari, 1876. márc. 23. 90.
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Az elismert,  népszerű  színésznőknek tehát  tisztelet  és  csodálat  járt.  Nagyvilági 

vagy  rendhagyó  életvitelük  összes  allűrjét  természetesnek  találták.   Az  sem 

számított,  hogy  sokszor  csak  tekintélyes  pártfogó  segítségével  és  tehetséggel 

sikerült  feljutniuk az áhított  csúcsra.  A művésznői  pályát  egyengető  mentornak 

bizony  a  sajtót  is  meg  kellett  vásárolnia.  Ezt  az  alaptételt  már  egy  korai, 

Üstökösbeli  karikatúra  is  megörökítette,  amelyen  a  táncosnő pontosan ezt  kérte 

pártfogójától.299 Az  1880-as  években  ezek  szerint  a  fiatal  Helvey  Laura  sorsa 

szerencsésen alakult, hiszen színésznői karrierjét a színházi kritikusként is működő 

Gyulai Pál önzetlen pártfogása segítette elő.300

A rossz kritikák azonban nem feltétlenül jelentettek bukást, ha a sajtó egy 

része kiállt a színésznő mellett. Jászai Mari Elektra-alakítása például nem aratott 

osztatlan tetszést,  de az élclapok a nagy tragika mellé  álltak.  Először a  Bolond 

Istók nyújtott elégtételt a Jászainak, amikor a karikatúrán a színésznővel fenéken 

billentették és vödörbe rakatták Gyulai Pált, a kritikusát.301  Tavasszal a Borsszem 

Jankó mutatta  be a nyári  szabadsága alatt  a darabot kertjében,  Gyulai  Pál fejre 

állított szobra előtt is eljátszó művésznőt.302 A fiatal színházlátogatók egy csoportja 

a  kritikussal  volt  egy  véleményen,  mert  Jászainak  babérkoszorú  helyett, 

hagymakoszorút  ajándékozott,  ezúttal  viszont  az  Üstökös nyújtott  vigaszt  a 

művésznőnek.303 

A dualizmus korának első nagy primadonnája, a népszínművek királynője: 

Blaha  Lujza  volt.  1879-ben  a  Bolond  Istók élethű  portrét  közölt  róla,  s  hozzá 

kapcsolódóan  egy  legkevésbé  sem  humoros,  sőt  a  távolságtartás  minden  jelét 

nélkülöző  írást  (vélhetően  a  szerkesztő,  Bartók  Lajos  produktumát),  amely 

bókcsokrok és ömlengő hasonlatcirádák tömegével kívánta érzékelteti a színésznő 

bravúros játéktechnikáját, lényének varázsát.

299 [A  szobában  megrettenve  álló  úr  előtt  a  táncosnő  mérgesen  tépi  szét  az  újságot.]  Őzláb 
kisasszony. (sírva és dühöngve) Nézze ön, ez az infamis kritikus milyen czudarságokat ír felőlem s 
ön ezt eltüri? Pártfogó hatalom. Hát mit csináljak vele? Megöljem? Őzláb. Nem: – vegye meg! Egy 
híres kánkán tánczosnő életéből, Üstökös, 1864. jún. 25. 205. (60. kép)
300 „Gyulai  Pál legsikerültebb műve. Az egyetlen,  a melyre méltán büszke lehet. Mert tudnivaló 
dolog, maga Gyulai se mulasztja el fűnek-fának dicsekedni vele, hogy a nagy, isteni Laurát, a kis és 
istentelen Pál födözte fel, mikor még tanára volt a konzervatóriumban. Nem is dicsért ugy soha 
nálánál fiatalabb halandót, mint Helvei Laurát, prózában, élőszóban és versben. Egy idő óta nemzeti 
szinházba is  csak akkor jár,  mikor Laura  játsza a főszerepet.  …”  Helvei  Laura. Az „Üstökös” 
arczképcsarnoka, Üstökös, 1882. ápr. 23. 1-2. (67. kép csak a címoldal)
301 Elektra és Paliktra, Bolond Istók, 1891. febr. 8. 6-7.
302 Elektra nyaralója, Borsszem Jankó, 1891. ápr. 26. 3. (47. kép)
303 Jászay Mari hagyma-koszorúja, Üstökös, 1892. júl. 24. 1.
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… Az  isten  nem csak  jókedvében,  hanem rózsás  kedvében  teremtette,  mikor 
zengő angyalokat teremtett a mennyei üdvözültek számára. Ő valahogy kiröpült a 
menyország  nyitva  felejtett  kapuján  s  leszállott  hozzánk.  …  Ahogy  Blaháné 
énekel,  ugy csak Petőfi dalol.   Ugyanaz  a tűz,  ugyanaz  a rhytmus,  ugyanaz  a 
lendület,  ugyanaz  a  változatosság  hatja  át  énekét.  Ennek  a  szép  asszonynak 
minden  porczikája  magyar.  … Aranyos  leányzót  s  ezüst  fejkötős  menyecskét 
egyforma  sikerrel  „reprezentál”  …  A  magyar  nép  igaz  költészetét  képviseli. 
Nemcsak a legünnepeltebb,  de a legrágalmazottabb angyal  ....  vőlegényei  nem 
férnének  el  a  szénatéren.  … Itt  van egy asszony,  a  ki  több barátot  szerzett  a 
magyarnak,  mint  Andrásy  egész  életében  s  … a kinek  mindnyájan  –  hűséget 
esküszünk! 304

A primadonna az ezredéves ünnepségek évében vissza akart vonulni a színpadtól, s 

ez  alkalomból  a  Magyar  Irodalmi  Részvénytársaság  –  a  kultuszminiszter 

védnökségével – felhívást intézett a magyar kultúra és színészet pártolóihoz,  hogy 

aki  ereklyét,  azaz  dedikált  fényképet  szeretne  a  művésznőtől,  az  most 

megrendelheti, egyszersmind tudatták, hogy a bevételt (a költségek levonásával) a 

művésznő  fogja  kapni.  A  közlemény  hosszú  méltatással  kezdődött,  amely 

valóságos nemzeti idolként mutatta be Blaha Lujzát. 

… Gondviselésszerü művésznőnk ő,  milyen  csak a kiválasztott  nemzetnek jut 
balsors idejében. Az ezer éves magyar fájdalom szólalt meg Blaha Lujza dalában 
s  ahogy  a  szivekbe  lopódzott,  megtermékenyitette  hazaszerettel  s  bizó 
reménységgel. A raboskodó sasoknak hirdette a megváltást a szabad csalogány. 
… Blaha Lujza a mi poézisünk, a mi bálványunk, a mi nemzeti öntudatunk. …305

A nemzet  csalogánya  azonban  mégsem  adta  fel  pályáját.  1901-ben  a  Nemzeti 

Színházhoz  szerződött,  s  néhány  hónap  után  a  Borsszem  Jankó,  idealizált 

címlapportréval s a hozzátartozó kis köszöntővel üdvözölte,  amelyben a néhány 

évvel korábbi hivatalos méltatás gondolatai ismétlődtek meg.

Eresz alatt fészkel a fecske. Nemzetiben egy szép menyecske. Liliomkarját,  ha 
kitárja,  közönségét  keblére  zárja.  Szép  menyecskén  csüng  egy  nagy  ország, 
szereti az egész magyarság s nincs a világon oly miniszter, akit ugy becsül és ugy 
tisztel. Ez a hervadatlan csoda-sziv, a magyar nemzetéért dallal viv, minden-egy 
mosolya bóditás, minden egy nótája hóditás. A magyarositás nem nehéz. Aki látja 
mind, mind belevész s magyarrá lesz örömest, tanu erre a fél Budapest. Politika, 
melyet ő csinál … Áldd meg Hadur ezt a ritka nőt. 306

Az  élclapolvasók  előtt  viszont  megjelent  az  önálló,  önmagáért 

eredményesen harcolni tudó színésznő is. A különböző színházi átszerződéseket, 

304 VASTAGH [György], Bolond Istók albuma. Blaháné, Bolond Istók, 1879. nov. 30. 4-5.
305 A magyar nemzethez, Vasárnapi Újság, 1896. máj. 10. 310.
306 LINEK [Lajos], [ÁGAI Adolf] B. J., Blaha Lujza, Borsszem Jankó, 1902, dec. 14. 1-2.
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elszerződéseket, fizetségeket a primadonnák, hol az igazgatóval beszélték meg, hol 

hosszas  levelezést  folytattak,  vagy  akcióba  léptek  több  nyomásgyakorló 

közbenjárót bevonva.307 S legtöbbször győztesen végezték be az alkudozásokat. Az 

élclapok arról is beszámoltak, hogy nyaranta – a sajtó számára uborkaszezonnak 

számító hónapokban – hol pihennek a művésznők.308 A primadonnák sikerekkel 

megalapozott – a hétköznapi ember (leánya) számára áhított, irigyelt – nagystílű 

életvitelének ábrázolásában megjelenítették a színésznői rivalizálást is.309 

A  színésznők  élclapi  jelenléte  nemcsak  a  művésznőknek  jelentett 

propagandát, hanem színházaiknak, sőt az általuk fémjelzett előadásoknak is.310 Így 

az  élclapok  a  primadonnák  színházi  életének  eseménykommentálásában  is 

közreműködtek.  Az  erre  fenntartott  „Színház”  vagy  „Theatralia”  rovataikban 

színdarab- és társulatparódiákat adtak közre. Az olvasók bepillantást nyerhettek a 

színházak,  színésznők  életébe,  s  láthatták  a  rivalizálást,  a  hiúságot  –  esendő 

sorsukat.  1887-ben a  Borsszem Jankó – az az élclap,  amely még néhány évvel 

korábban  szerelmes  mámorban  borult  az  egyik  primadonna  keblére311 –  a 

korkérdésben salamoni  ítéletet  hirdetett  karikatúrájában.  A tiltakozó  színésznők 

között felismerhető Blaha Lujza, Helvey Laura, Márkus Emília, Pálmay Ilka.

Mind.  Igazságot  kérünk!  Borsszem  Jankó  úr,  szerezzen  nekünk  elégtételt! 
Valamennyi  ujságban 25-30, sőt 35 éveseknek vagyunk kiirva. Ez véres tentát 
kiván! Láthatja,  kis gyermekek vagyunk.  Hiszen mindnyájan  babával  játszunk 
még!
B. J. Kedves apróságim! Nyugodjanak meg! Senkire sem tartozik, a szinésznő 
hány éves. Csak legyen jó a játéka, legyen szép és fiatal. 312

Az  élclapok  nemcsak  a  befutott  nagy  művésznőket  tüntették  ki 

figyelmükkel, a névtelen kis színésznőcskékkel foglalkozó karikatúrákba a munkát 

vállaló  nők  egyik  igazán  kiszolgáltatott  csoportját  jelenítették  meg.  Az 

iskolázottabb,  szép  vagy  csinos  fiatal  lányok  gyakran  próbálkoztak  színésznői, 

307 [Blaha Lujza fizetésemeléséről.] Saldo-Podmanixo-Racosias, Borsszem Jankó, 1878. jan. 27. 6-
8. és [A Népszínházzal és Evva Lajossal elégedetlen Pálmay Ilka és Hegyi Aranka levelet írnak.] 
„Bolond Istók” találmánya által, Bolond Istók, 1882. aug. 3. 7. (1. kép)
308 L. [Blaha Lujza Tátrafüreden, Pálmay Ilka Rohitson.] Fürdőző művésznőink, Bolond Istók, 1886. 
aug. 1. 7.
309 [Küry Klárit fiakkeren, Fedák Sári automobilban ülve fogadta a férfi rajongók rohamát.]  Ez is  
haladás, Üstökös, 1903. febr. 22. 119. (85. kép)
310 L. High life, Borsszem Jankó, 1884. nov. 23. 5. vagy Küry  Klára, Bolond Istók, 1892. okt. 9. 7., 
vagy Fregolina. Fedák Sári a „Csókon szerzett vőlegény”-ben, Kakas Márton, 1902. nov. 16. 7., 
vagy BÉR [Dezső], Hamlet-Zsazsa, Borsszem Jankó, 1904. okt. 2. 5.
311 „Fájó szivből” Pálmay Ilka dalaiból, Borsszem Jankó, 1883. dec. 23. 9.
312 Igazságot! Borsszem Jankó, 1887. okt. 2. 3. 
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táncosnői  pályával.  Ehhez  nagy  bátorság  és  elszántság  kellett,  hiszen  a  teljes 

lecsúszás,  a  züllés  kockázatát  vállalták.313 Olyan  felelőtlen,  nagyzoló  szülők 

pártolták ezt  a pályaválasztást,  mint  azt az 1880-as évek egyik élclapfigurája,  a 

kishivatalnok papája tette, amikor leányának sorsa feletti döntésében a színésznői 

pálya  mellett  tette  le  voksát.314 Az  ambiciózusabb  fiatal  művésznőcskék  vagy 

magas pártfogójukba kapaszkodva rótták panaszos soraikat, vagy rímekbe öntötték 

színésznői és szerelmi vágyaikat, élményeiket.315 Az élclapok a színfalak mögé is 

belestek. Ott kaptak helyet a művésznői pálya vesztesei, akik hosszabb-rövidebb 

ideig  kaptak  egy-egy  kis  szerepet,  a  tömegben,  a  karban  játszottak.  Egy  rövid 

pillanatra feltárult a kulisszák valódi élete: a kivédhetetlen „lejtő” teteje. 

– Mit tart nagysád a szinésznők erényéről? 
– Bocsánat, ezt az egyet még soha nem próbáltam. 316

Az  élclapokban  fennmaradt  összkép  alapján  a  cselédlányok  mellett  a 

színésznőcskék is  szabadabban és  könnyedébben  élték  meg  a  szerelmet.  Ha az 

egyik udvarló nem tetszett,  hamarosan jött a másik.  A férfiak könnyen jöttek, s 

könnyen  mentek.317 A  felszín  mögött  ismét  csak  a  kiszolgáltatottság,  illetve  a 

védelmet nyújtó családi háttér gyengesége, vagy annak teljes hiánya rejlett. Mégis 

nemegyszer  valamely  színésznőben  ismerték  meg  a  férfiak  azt  az  értelmes, 

szellemes, művelt nőt, akikkel mint nővel megoszthatták gondolataikat,318 anélkül, 

hogy ehhez más irányú (érzelmi, anyagi) elkötelezettségük szükséges lett volna, 

313 [Két fiatal táncosnő a takarásban beszélget.] Finette. Furcsa város ez a Pest. Még eddig minden 
városban mi ellenünk inditottak pert azért, hogy szemtelenül bántunk a közönséggel, s most Pesten 
meg kell  azt  érnünk,  hogy nekünk kell  pert  inditanunk azért,  hogy vakmerően  bánnak  velünk. 
Fadette. Ez a czivilizáczió még Párison is tultesz. Finette és Fadette, Üstökös, 1869. dec. 25. 452.
314 „…A  Treszka  lányunk  sorsa  felett  gondolkoztam.  A  dolgát  igy  vettem  fel:  igaz,  hogy 
körülményeink  nem  engedték  meg,  hogy  rangjához  illő  nevelésben  részesüljön,  tehát  nem 
kivánhattyuk, hogy valami gubernántságot kapjon, hanem az sem tagadható, hogy nemes familiábul 
való,  tehát  a  Végigüres szabó  fijához  nem adhattyuk,  férhez.  Hanem  kifundáltam  én  valamit: 
gyüjjön ő fel ide a népszinházhoz, s ledjen ő tagja a szinjátszadozó társaságnak. Oda nem kell se 
tudomány,  se különös miveltség,  mégis  megél  belőle a  magányos  leányzó.  …”  Karmoló Péter  
levele feleségéhez, Üstökös, 1880. ápr. 4. 166.
315 L Ballerina-levél. Ugracsek Kati [később Ugróczi Kata], Bolond Istók, 1883. szept. 2. 10. és Hó 
Netty alanyi költő dalaiból, Üstökös, 1905. szept. 3. 8.
316 JENEY [Jenő],  Interwiew,  Üstökös,  1897.  jún.  27.  309.  (80.  kép)  még l.  A kulisszák mögül, 
Üstökös, 1884. ápr. 13. 8. és HOMICSKÓ [Atanáz], A kulisszák mögül, Üstökös, 1888. nov. 25. 237. 
(73. kép)
317 L. [ZEIGEMANN?], Rossz vigasz, Borsszem Jankó, 1894. márc. 12. 18.
318 KISS Csilla,  „Királynő  vagy  te  a  művészet  országában!” =  Nők  világa:  Művelődés-  és  
társadalomtörténeti  tanulmányok,  szerk.  FÁBRI Anna, VÁRKONYI Gábor,  Bp.,  Argumentum, 2007, 
97-99.
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azaz a középosztálybeli megszokott társasági színterekhez (és szereplőkhöz) képest 

kötetlenebbül és fesztelenebbül lehettek a férfiak a színésznők társaságában. 
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7. Nőoktatás, nőképzés

7.1 A munkavállalás alapja: a képzettség 

A női jogok kiterjesztéséért folytatott küzdelem nagy győzelme volt, hogy  1875-

ben  megkezdhették  működésüket  a  középszintű  képzést  jelentő  felsőbb 

leányiskolák,  s hogy 1883-tól  – igaz,  magánúton végzett  tanulmányok után – a 

leányok is érettségi vizsgát tehettek. Az igazi nagy fordulatra 1895-ig kellett várni, 

ekkor  vált  lehetővé  ugyanis  a  nők  egyetemi  szintű  oktatása,  egyszersmind 

megkezdődött a felsőfokú képzést megalapozó leánygimnáziumok létre hozása. Az 

évszám azért is fontos, mert ekkor zárultak le más, a kiegyezés utáni korszakban 

elhúzódó  emancipációs,  társadalomformáló  folyamatok  (egyházügyi  reformok, 

polgári  házasság,  anyakönyvvezetés,  zsidó  vallás  emancipációja).  Ezekkel  egy 

időben lezajlottak a társadalom főbb átrendeződései,  új meghatározó értékek (és 

viszonyítási pontok) alakultak ki. Megnőtt a nagypolgárság társadalmi szerepe, s 

az  elszegényedő nemesek tömegei  fogadták el  a  közép (sőt kis)polgári  kereseti 

lehetőséget és életformát. 

Bár az Eötvös-féle népoktatási törvény életbelépésével (1868) nagy lépés 

történt az analfabétizmus felszámolására, az értelmiségi szakmák elsajátítására, a 

tudás,  a  szellemi  tőke  megszerzésére  továbbra  is  keveseknek  (az  előző 

korszakokhoz képest azonban mind többeknek) volt lehetősége. A státuszőrzésre, 

illetve  mobilitásra  érzékeny  családok  felismerték,  hogy  az  elvesztett,  vagy 

megnyerni  kívánt  értékek pótlására  legalkalmasabb  mód  a szellemi  tőkenyerés, 

azaz az intellektuális beruházás: a tanulás.319 A férfiak értékteremtő és értékszerző 

feladata  hagyományos  szerepkörükben  a  gazdasági,  politikai  és  társadalmi 

nyilvánosságban érvényesült, s erre való felkészítésük célszerűen a felsőbb oktatási 

fórumokon  (gimnáziumokban,  akadémiákon  és  egyetemen)  történt.   Mivel  a 

közép-  és  felsőbb rétegekhez  tartozó  családok leányaira  férjhez menetelük  után 

általában  presztízs-  és  értékhordozó  szerep  várt,  leánykorukban  alaposabb  – 

iskolán kívüli – képzésben részesesítették őket. Hagyományosan elvárták tőlük az 

idegennyelv-tudást, a zenélés képességét (és tudását) és az irodalmi és művészeti 

319 KARÁDY Viktor, A társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon a nők felsőbb iskoláztatásának  
korai fázisaiban =  Férfiuralom, szerk. HADAS Miklós, Bp., Replika Kör, 1994 (Replika Könyvek, 
2), 176-195.
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tájékozottságot. Az arisztokratáknál elfogadott „különcködés” olyan szabadságot, 

társadalmi  normák  felettiséget  garantált  a  réteg  nőtagjainak,  hogy  kulturális 

kirándulásokat  tegyenek,  „kékharisnyás”  hóbortjaik  legyenek,  amely  aztán  az 

alsóbb, normakövető rétegekben mintává vált. Amint tehát tudatosult a családban, 

hogy gazdasági erejük megingásával veszélybe került társadalmi pozíciójuk jobban 

törekedtek  a  szimbolikus  vagy  kulturális  tőkeképzésre.320 Javította  házasodási 

esélyeiket, partiképességüket.

Más  megfigyelések  szerint  a  tönkrement  családok  felemelkedését 

nemegyszer  a  családok  legműveltebb  nőtagjának  erőfeszítése  tette  lehetővé.321 

Mind többen fogadták el a nők minél magasabb képzésének szükségességét. Nagy 

eltérések  adódtak  azonban  abban,  hogy ki  milyen  körre  terjesztette  volna  ki  e 

magasabb  képzés  lehetőségét.  A  hivatalos  szintre  emelkedett  oktatáspolitikai 

álláspont  megkülönböztette  a  testi  és  szellemi  munkások  gyermekeit,  az 

előbbieknek  csak  a  polgári  iskolák  látogatását  ajánlották.  Bár  a  feleség  (anya) 

műveltségének társadalomépítő fontosságot tulajdonítottak, a társadalmi tapasztalat 

az volt, hogy a szegény diplomás fiatalember, vagy a tönkrement család fia anyagi 

gondjait  megoldhatta  (s  így  végsősoron  szakmai,  hivatali  emelkedését  is 

szolgálhatta)  egy  jómódú  mesterember  leányával  való  házasság,  ha  a  leány 

megfelelően  fel  volt  készítve  a  háziasszonyi  szerepre.  Azonban  a  nő  hiányos 

felkészültsége  a  biztos  rangvesztéshez,  lecsúszáshoz  vezetett,  ha  mint  előkelő 

család ábrándos úri kisasszonya mondott igent kishivatalnoknak, vagy más szerény 

jövedelmű embernek.

7.2 Tanulás a műveltségért

A  korszak  elején  a  „felsőbb  leányiskola”  megnevezés  jelentette  a  leányok 

középszintű  oktatását.  S  a  leányok  középfokú  tanulása  mellett  érvelők  kivétel 

nélkül  azt  hangsúlyozták,  hogy  a  művelt  nő  hatékonyabban,  magasabb  szinten 

képes eleget tenni hagyományos (anya, feleség, háziasszony) szerepköreinek. 

A vezérszólam alaphangját  a  Nőképző Egyletet  megalapító  Veres  Pálné 

Beniczky Hermin adta meg, aki újfent deklarálta, hogy a tökéletesedés fő eszközei 

320 BOURDIEU, Pierre,  Férfiuralom, ford. N. KISS Zsuzsa, Bp., Napvilág, 2000 (Társtudomány), 51-
58.
321 L. GEŐCE Sarolta, A leányok középfokú oktatásáról, Magyar Paedagogia, 1892. máj. 213-221.  
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a  tanodák,  s  az  így  megerősített  női  jellem  kötelességtudóbb,  erkölcsi  tartása 

biztosabb  alapokkal  bír  minden  elhajlással  szemben.322 A  kormány  és  a 

törvényhozás  azonban  igen  kevéssé  törődött  e  kérdéssel.  Az  1868-as  állami 

költségvetésben  a  férfiak  képzésére  szánt  összegnek  csupán  két  százalékát 

költötték a nők magasabb szintű oktatására, s azt is az angolkisasszonyok kapták. 

A létező leányoktatás  színvonala  sem volt  kielégítő.  Többek között  ezért  is jött 

létre,  Veres  Pálné  elnökletével  a  magasabb  női  képzést  szorgalmazó  egyesület, 

amely  az  általa  felállítandó  felsőbb  leányiskola  tantervével  (a  fizika,  kémia, 

háztartástan,  számtan,  könyvvitel,  alkotmánytan,  magyar  nyelvtan,  valamint  a 

retorika  tantárgyak  segítségével)  az  önálló  gondolkodás  és  ítélőképesség 

megalapozását célozta meg, vagyis azt, hogy növendékei a tudományos mélységű 

ismeretek befogadására (és később elsajátítására is) alkalmassá váljanak.323 

1869  nyarán  a  Nőképző  Egylet  egy  országos  –  állami  –  női  főtanoda 

létesítése  érdekében  kérvénnyel  fordult  a  parlamenthez.  A  Fővárosi  Lapokban 

nyilvánosságra hozott folyamodványban az elnökasszony már korábban közzé tett 

érvelésére építettek: a társadalom legfontosabb alapegysége a család, ahol a feleség 

az, aki támogatja, inspirálja, bátorítja férjét, illetve az anya az, aki meghatározza a 

gyermek  fejlődését,  nevelését  –  így,  ha  nő  minél  műveltebb,  tanultabb  a 

gyermeknek,  a  férjnek,  a  családnak  nagyobb  esélye  van  a  boldogulásra,  a 

sikerességre.324 Az  elnökasszony   és  (és  több  „küzdőtársnőjének”)   társadalmi 

rangja biztosította, hogy a kezdeményezés a közvélemény és a politika figyelmét 

magára vonja, állításainak valóságtartalmát pedig a működőképes mintaállítás, az 

egyleti  nőtanoda sikeres  működése  hitelesítette.  Mégis,  további  hat  év kellett  a 

kormányzati szándék megéréséhez, s az első (államilag finanszírozott) középfokú 

leányiskola felállításához. 

Ez nem mehetett másként, mint hogy számos (befolyásos) férfi támogatta 

az  ügyet.  1874-ben  György  Aladár,  a  nőemancipációt  teljes  egészében  pártoló 

kultúrpolitikus  az  egyleti  szaklapban  bírálta  a  középtanodát  megalapozó 

kormányzati  terveket  megcsúfoló  költségvetés  szűkmarkúságát.  Ugyanakkor 

megállapította,  hogy  a  létesülő  középtanoda  a  már  működő  nőipartanodával, 

tanítónőképezdékkel utat tör a nők egyetemre jutásának.325 

322 VERES-BENICZKY Hermin, A női képzés ügye, Fővárosi Lapok, 1868. nov. 10. 1032-1033. 
323 VERES-BENICZKY Hermin, A nőképző egylet tantárgyai, Fővárosi Lapok, 1869. jan. 8. 18.
324 A Nőképző Egylet kérvénye a képviselőházhoz, Fővárosi Lapok, 1869. jún. 16. 539. 
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Az 1870-es évek közepétől,  a sorra felállított  az állami és felekezeti  női 

tanintézetek  működése  tovább  oszlatta  a  lányok  tanulását  illető  előítéleteket,  s 

ennek  nyomán  a  nőképzéssel  kapcsolatos  diskurzus  egyre  inkább  az  oktatás 

tartalmára  és  céljára  terelődött.  Az  álláspontokat  azonban  ekkor  is  képviselőik 

nőfelfogása határozta meg; nyilvánvaló, hogy az oktatás tartalmáról csakis annak a 

kérdésnek  eldöntése  után  lehetett  határozni,  hogy  nő  továbbra  is  maradjon-e 

hagyományos szerepkörében, a családban, vagy pedig abból kilépve, akár diplomát 

igénylő  állásokat  is  betölthet.  Az  1890-es  évekig  az  első  vélemény  volt  az 

elfogadottabb,  de  az  érlelődő  változást  jelezte,  hogy  1883-tól  a  leányok  – 

magántanulóként – érettségi vizsgát tehettek.

 Bár  a  felsőbb  leányiskolák  képzési  szintje  alacsonyabb  volt,  mint  a 

fiúgimnáziumoké, idővel kitűnt, hogy a szervezett (felsőbb) oktatásban résztvevő 

leányok  eredményesebben  tanultak,  mint  a  fiúk,  s  hogy  kulturális  érdeklődési 

körük (könyvtár,  színház,  koncert)  szélesebb volt  fiú  kortársaiknál.  Az 1880-as 

évekre  leányiskolák  között  kialakult  a  színvonal  ügyét  zászlajára  tűző 

presztízsharcot  nemegyszer  tanulóik  szenvedtek meg.  1882 tavaszán,  a  Nemzeti  

Nőnevelésben  megjelent  cikk  szerint  teljesen  általánossá  vált  a  leánytanulók 

túlterhelése.326 Az írás  beszámolt  róla,  hogy a  leányiskolákban sok a felesleges 

írásbeli  feladat  (rajzolás,  tisztázás,  mappakészítés),  indokolatlanul  gyakoriak  az 

írásbeli  dolgozatok,  a  kézimunkázást  pedig  vagy  elhanyagolják,  vagy  túlzásba 

viszik. A tanárok előadásmódja elvontabb, mint az elvárható, s mint ami a 10-14 

éves lányok számára felfogható lenne.

Némelyek  a  leányiskolák  tekintélyét  annak  a  ténynek  erőteljes 

hangoztatásával kívánták csökkenteni, hogy falaik között lakossági számarányukat 

messze meghaladó mértékben vannak jelen zsidó tanulók. A Magyar Zsidó Szemle 

cikkírójának adatai  szerint  a diákleányoknak országosan több mint  egyharmada, 

Budapesten pedig kétharmada valóban zsidó volt, de ez érvelése szerint  csakis azt 

bizonyította,  hogy  a  zsidó  családokban  fontosnak  tartották  a  tanultságot, 

műveltséget.327 (Ugyanígy  érvelnek  a  kérdéskör  száz  évvel  későbbi  kutatói, 

miközben azt fejtegetik, hogy a zsidóság hamar felismerte a tanulás, a „szellemi 

befektetés”  jelentőségét,  amely  nemcsak  beilleszkedést  segítette  elő,  hanem  a 

325 GYÖRGY Aladár, A felsőbb leányiskola, Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1874/75. 
évf. 214-215.
326 DR. SzÁNTÓ Károly, Leányiskolánk bajai, Nemzeti Nőnevelés, 1882. márc. 729-734.
327 GOLDZIEHER Ilona, Az állami felsőbb leányiskolák, Magyar Zsidó Szemle, 1884. 10. sz. 658-659.
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társadalmi presztízspótláshoz és az érvényesüléshez szükséges volt.328) Az a tény 

azonban,  hogy  a  felsőbb  leányiskolákban  jelentősebb  volt  a  zsidóság 

reprezentációja, mint a fiúgimnáziumokban, hogy a hagyományos női szerepekről 

a  magyarországi  zsidóság  egy  része  végső  soron  sokkal  rugalmasabban 

gondolkozott, mint a középosztály más rétegei.  

Még liberális pedagógiai körökben is úgy vélték, hogy a leányoktatást a női 

természet  sajátosságaihoz  kell  igazítani.  E  kérdést  illetően  a  pedagógiai 

szaktekintélyek  egy része is  az  esszencializmus  híve volt  (s  így eleve  adottnak 

tekintette  a  két  nem eltérő,  fizikai,  emocionális  és  intellektuális  képességeit),  s 

ilyen  megalapozottsággal  gondolkozott  a társadalmilag betölthető (és kívánatos) 

férfi és nő szerepekről is.329 Mértékadó körökben mégis elutasítással  fogadták a 

legkiválóbb pedagógusnők egyikének, de Gerando Antoninának a középszintű női 

oktatás  elismertetésének  érdekében  az  országgyűléshez  intézett  terjedelmes 

folyamodványát, amely miközben összegezte a korábbi esszencialista érveket, új és 

erőteljes  megfogalmazásokkal  élt.330 Eszerint:   a  férfiak  hozzák  az  írott 

törvényeket,  a  nők  pedig  azokat  az  íratlan  szabályokat,  amelyek  a  nemzeti 

szokásokat, a közerkölcsöt, a családot működtetik, a nők műveltsége tehát nemcsak 

a női munkavállalást,  a feleség- és anyaszerepkör betöltését befolyásolja, hanem 

kihat a felnövő nemzedékek orientációjára, fizikai és lelki teherbíró képességére is. 

A  leányiskolák  túlzott  adminisztrációja,  fegyelemre  törekvése,  a  leánytanulók 

tárgyi tudással való túlterhelése helyett éppen ezért ajánlatosabb lenne a leányok 

kreativitásával  foglalkozni.  De  Gerando  Antonina  a  francia  típusú,  a  női 

intellektushoz  jobban igazodó középfokú leányoktatás  bevezetése mellett  érvelt, 

amely elsősorban a logikus gondolkodását, az önálló ítéletalkotását, az esztétikai és 

erkölcsi érzéket fejlesztené. Az új szemléletű iskolákban a tanítónőnek épp annyi 

328 Karády Viktor kutatásai azt támasztják alá, hogy az 1867-ben jogegyenlőséget nyert zsidóság 
általában  a  más  felekezetűeknél  jóval  nagyobb  arányban  vett  részt  a  felsőoktatásban.  A 
felülreprezentáltság  több tényezőre  vezethető  vissza.  Először  is,  mivel  a  többnyelvűséggel  bíró 
zsidóság körében az írásbeliségnek funkcionális történelmi hagyománya volt, könnyebben be tudott 
kapcsolódni  az  oktatásba.  Másodszor  a  tanulás  megkönnyítette  társadalmi  beilleszkedésüket, 
felemelkedésüket.  Harmadszor  elsősorban  az  (egészségügyi,  sajtóbeli)  értelmiségi  pályákon 
érvényesülhettek.  S nem utolsó sorban társadalmi szinten a (szak)tudásnak jelentős legitimációs 
hatása volt. – A tanulni vágyó nők hasonló módon próbálták leküzdeni hátrányukat, s ez a törekvés 
még erőteljesebben mutatkozott a zsidó leányoknál.  KARÁDY Viktor,  Iskolarendszer és felekezeti  
egyenetlenségek Magyarországon, Bp., Replika Kör, 1997 (Replika Könyvek, 3), 87-92.
329 Rendszerző és következetes kifejtését,  egyszersmind a hibás leányoktatási  gyakorlat  bírálatát 
nyújtja mindennek FELMÉRI Lajos, Leányiskoláink és a női természet, Nemzeti Nőnevelés, 1885. jan. 
27-32. 
330 Női középoktatás. De Gerando Antonina kérvénye az országgyűlés képviselőházához, Nemzeti 
Nőnevelés, 1888. okt. 431-442. 
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joga és tekintélye legyen, mint férfitársainak, sőt egyenlő képességek esetén a nők 

elsőbbséget  élveznének,  továbbá  szükségeltett  erre  az  iskolatípusra  felkészítő 

vezető-  és  tanítónőképzőt.  A  Nemzeti  Nőnevelés szerkesztője,  az  országos 

tekintélyű pedagógus, Sebestyén Gyula nyomban publikálta a kérvényre vonatkozó 

észrevételeit.331 Úgy  vélte,  a  kérvény  nyitott  kapukat  dönget,  kifogásainak 

többségét  pedig nem találta  megalapozottnak.  Úgy vélte,  a  felsőbb leányiskolai 

tantervek elegendő gyakorlati követelményeket tartalmaztak, s ezért érthetetlennek 

találta,  hogy  a  kérvény  a  női  intellektus  sajátságaihoz  illő  tantervre  épülő 

középiskolai  rendszert  kívánt.  A  kérvénnyel  az  oktatási  rend  egészét  látta 

megtámadni,  s  nem  tette  megfontolás  tárgyává  a  két  nem  intellektusa  közti 

eltéréseket szem előtt tartó tanügyi reformot. Csupán annyit engedett meg, hogy 

„nem  vagyunk  még  ott,  ahol  lehetnénk”  –  az  ideális  állapotokat  feltételező 

változtatást a meglevő ellentételezéseként értelmezte, ezért nem is csatlakozhatott 

egy  előremutató  közös  diskurzushoz.  Az  elfogultsággal  vádolt  tanítónő  a 

következő számban reflektált a megjegyzésekre.332 A válaszcikkből derült ki, hogy 

a  legfőbb  országos  fórum  tekintélyelvében  bízva  szeretett  volna  változtatni  az 

általa  érzékelt  és  sérelmezett  mentalitáson.  A  női  középfokú  oktatás  elvi 

kidolgozója,  Molnár  Antal  annak  idején,  az  1870-es  évek  közepén  azért  nem 

használta  a  „középiskola”  kifejezést,  mert  Trefort  nem  akarta,  hogy  a  nők  az 

egyetemre  is  bejussanak.  A  miniszter  által  képviselt  szellem  uralkodott  a 

pedagógiai  szakemberek  között  is,  akik  már  azzal  megelégedtek,  ha egy nő az 

újságot el tudja olvasni és meg is érti azt. Hivatalosan egyenrangúak a tanerők, ám 

a valóságban a férfiaknak több a presztízse: a tanítónőknek még egyéb, önérzetüket 

sértő,  háziasszonyi,  cselédjellegű  feladatokat  is  adtak.  De  Gerando  Antonina 

türelmetlenségében olyan íratlan szabályokat akart módosítatni írottakkal, amelyek 

közmegegyezésen  alapulnak,  s  betartásuk  egyébként  sem számon  kérhető  vagy 

szankcionálható.   A  lányok  középszintű  képzése  továbbra  is  két  (párhuzamos) 

iskolaformában történt: a négyosztályú polgári iskolában és a hatosztályú felsőbb 

leányiskolákban.  Az  előbbiben  kifejezetten  a  gyakorlati  ismereteken  volt  a 

hangsúly, míg az utóbbi elméletibb tudást adott.333

331 SEBESTYÉN Gyula, Észrevételek De Gerando Antonina kérvényére, Nemzeti Nőnevelés, 1888. okt. 
443-451. 
332 DE GERANDO Antonina,  Női  középoktatás:  (Néhány  szerény  észrevétel  Sebestyén  Gyula  úr 
észrevételeire), Nemzeti Nőnevelés, 1888. nov.-dec. 502-506. 
333  A  két  középfokú  iskolaforma  hátrányairól  és  előnyeiről  többen  is  értekeztek,  l.  pl.  GEŐCE 
Sarolta, A leányok középfokú oktatásáról, Magyar Paedagogia, 1892. máj. 213-221.  
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Az 1890-es évektől azonban már a „művelt osztály” hölgytagjai nem érték 

be  a  –  lassacskán  tömegessé  váló  –  középfokú  képzéssel,  hanem a  társadalmi 

szintjüknek, presztízsigényeiknek jobban megfelelő felsőoktatás felé fordultak.

7.3  A felsőbb leányiskolai műveltség az élclapokban

A  felsőbb  leányiskolákról  viszonylag  kevés  élclapi  karikatúra,  paródia  vagy 

humoreszk jelent meg, s azok is meglehetősen későn, a 19. század végén és a 20. 

század elején. 

Az elsők egyikén, az 1875-ös Bolond Miska címlapján közölt négyepizódos 

karikatúrán, jól érzékelhető az élclapok nőszemléletének egyik közös mozzanata: a 

házasságközpontúság.334 A  karikatúrák  a  tanító  és  tanulóleány  viszonyt  egyre 

határozottabban  férfi-nő  kapcsolatként  mutatták  be.  A  négyéves  leány-

középtanfolyam  első  évében  Böskét  a  padból  szólítja  fel  a  tanító  felelésre,  a 

második évben Örzse már ülve felelhet, a harmadik évben Erzsike kisasszonynak 

sem felállnia,  sem felelnie  nem kellett,  az utolsó év végén pedig Liza nagysád 

érettségi bizonyítványt és karikagyűrűt kap – a tanítótól. Az élclapi megjelenítés 

(csak)  ezzel  a  végkifejlettel  tartotta  üdvözlendőnek  a  leányok  középfokú 

oktatásának intézményesülését.

1880-ban a  Borsszem Jankó szerkesztője  a  lap  állandó  „levelezői”  közé 

kooptálja Tinike „polgári  úri kisasszonyt” (a minden bizonnyal  polgári  iskolába 

járó  úri  leányt),  aki  időnként  be-beszámol  barátnőjének,  hogy  éppen  milyen 

vizsgára készül, titokban melyik tiltott regényt olvassa, milyen fiatalemberről van 

érdekes mondandója, s melyikük szívével van dolga. A századvégen (1899-ben) 

már  nem  efféle  naiv  bakfisként,  hanem  nőnemű  stréberként  jelenik  meg  a 

leányiskolai tanuló Bolond Istókban.335 Ez a humoros jelent a felsőbb leányiskolák 

túlzott  mélységű  oktatásával  a  középosztály  általános  műveletlenségét  állítja 

szembe, s olyan kulturális  szakadékot tár fel,  amely csaknem lehetetlenné teszi, 

hogy  a  két  generáció  szót  értsen  egymással.  Az  éppen  ebédlőasztalnál  ülő 

háromtagú család szemefénye,  a latinból sikeres vizsgát tett,  s a diadaltól lelkes 

Carolina csak latinul hajlandó beszélni, amelyet sem az anya, sem az apa nem ért. 

Az anya csaknem ki is marad a beszélgetésből, s kénytelen férje fontoskodó (és 

334 A leány középtanfolyam, Bolond Miska, 1875. okt. 10. 1. (26. kép)
335 Tanügy. Egy felsőbb állami leány iskolai növendék otthon, Bolond Istók, 1899. jún. 11. 9.
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hibás)  magyarázataira  hagyatkozni.  S  míg  az  apát  büszkeség  tölti  el,  az  anya 

aggódik  tanuló  leányáért,  számára  beláthatatlan,  milyen  hasznát  fogja  venni 

csemetéje  annak  a  sok  felfoghatatlan  (vagyis  felesleges)  tudásnak.  Egy  másik, 

1901-es  Üstökösbeli  karikatúra  meglehetősen  erőltetett  poénja  pedig  éppen  a 

diáklányok felszínes tudását és kulturális érdektelenségét pécézi ki.336 A tanítónő 

Apollo isten kedvencére vonatkozó kérdésére a kisasszony a „Morpheusz” nevet 

mondja  Orfeusz  helyett,  mire  a  tanítónő  mérgében  elmondja,  hogy rajta  kapta, 

amint az operában elaludt, s feleletében ezért tévedett. A Ugyanez az élclap néhány 

hónap  múlva  a  felsőbb  leányiskolák  haszontalanságáról,  s  a  szerelmes 

leányregények hasznáról közölt karikatúrát.337 A fekete háttérből kiváló hat fehér 

lányalak  az  asztal  körül  beszélget,  az  egyikük  könyvet  tart  a  kezében,  aki 

társnőjének feddő szavaira (hogy hiszen megtiltották nekik a regényolvasást),  így 

felel:  „Hiszen  nem  sokára  csinálnunk  kell  az  életben  regényeket:  csak  nem 

mehetünk neki készületlen.” (A lányokat a képaláírás „pipiskének” nevezi utalva 

Szabóné Nogáll Janka „Pipiske” című első magyar leányregényére.) 

7.5 Út az egyetemre: leánygimnázium

1892.  nyár  végén  A Hét körkérdést  intézett  olvasóihoz  a  leánygimnázium 

tárgyában.338 Az olvasói vélemények túlnyomó többsége üdvözölte az új oktatási 

intézmény lehetőségét. A levelekben az állásfoglalásoktól függetlenül mindazok az 

elképzelések felszínre kerültek, amelyek a kérdés kapcsán megfogalmazódhatott a 

közvéleményben.  A  leánygimnáziumot  elutasítók  a  hagyományos  női  szerepek 

örökké valóságának és elsőbbségének tudatában vetették el a tanulást, mert vagy 

azzal  a  tapasztalatukkal  érveltek,  hogy  a  férjek  a  náluknál  kisebb  műveltségű 

feleséget  keresik,  vagy  azzal  a  feltevéssel,  hogy   a  tanult  leányokkal  csak  a 

munkanélküliek száma emelkedne (s biztosabb megélhetést láttak a házvezetőnői 

kiképzettségben),  vagy a végletektől  tartva azt  hitték,  hogy a nők még hiúbbak 

lesznek, és az orvosnők saját gyermekeik rovására foglalkoznak a másokéval, vagy 

egyszerűen  a  szerelem  szívbéli  elfoglaltságát  ajánlották  a  tudomány  helyett. 

Néhány  idősebb  nő  az  új  szerepre  vonatkozó  előzetes  (és  pesszimista) 

feltevésekkel,  illetve  pedig  alig  leplezett  féltékenykedéssel  (irigységgel) 
336 A felsőbb leány-iskolából, Üstökös, 1901. márc. 8. 104.
337 Felsőbb leány-iskolából, Üstökös, 1901. jún. 1. 273. (84. kép)
338 Leánygimnázium: (Körkérdés), A Hét, 1892. aug. 7. 513-516., 14. 526-527., 21. 544-545. 
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hozakodott  elő:  vagy  féltették  a  vállalkozó  szellemű  fiatal  lányokat  a  későbbi 

csalódástól, vagy úgy gondolták, a képzett kisasszonyok tudományos címükkel is 

kacérkodni  fognak,  s  arra  hivatkoztak,  hogy  ők  maguk  sem  tanultak,  mégis 

boldogultak az életben.  A tanulást  pártolók üdvözlendő kihívásként értékelték a 

lehetőséget, mert vagy úgy gondolták, hogy társadalmilag is rendkívül előnyös, ha 

okos  embernek,  okos  neje  lesz.  Voltak,  akik a  csúnyácska  leányok mentsvárát, 

illetve az addigi érdek- és kényszerházasságok előli kiutat látták benne mások azt 

remélték,  hogy  a  két  nem  találkozásának  könnyebbsége  fellendíti  a 

házasságkötéseket,  és  az  emberek  szívesebben járnak  férfiakat,  nőket  vegyesen 

foglalkoztató  munkahelyükre,  megint  mások  az  oly  kívánatos  jogegyenlőség 

előjelét üdvözölték benne. Amikor a szerkesztőség a következő szavakkal foglalta 

össze a közvélemény-kutatását: „Szóval a kérdés a nők részéről is el van döntve, 

mégpedig  a  leánygimnázium  javára”,  voltaképpen  arra  a  tényre  utalt,  hogy  a 

leányok  felsőbb  tanulmányait  illetően  nem  a  nemi  identitások,  hanem  a 

világfelfogások és -magyarázatok mentén határolódnak el egymástól a vélemények 

és álláspontok. 

A  „társadalmi  vita”  résztvevőivel  szemben  a  tanügyi  vagy  nevelésügyi 

szakemberek  a  leánygimnáziumok  szükségességéről  csaknem  egybehangzóan 

igenlően nyilatkoztak.  Volt, aki a felsőbb (sőt gimnáziumi) leányoktatást, s vele a 

nők kulturális emancipációjának kérdését a középosztályt érintő sajátos társadalmi 

kérdésként kezelte.339 Nemcsak a presztízs tekintetében is megfelelő kenyérkereseti 

lehetőség  megalapozását  látta  benne,  hanem  a  nőket  sújtó  korlátozások 

megszüntetésének csalhatatlan jelét.  (A „sors úgy akarta,  hogy nekik ne kelljen 

orcájuk verejtékével szerezni a betevő falatot; de mégis szeretnének élni, mégpedig 

ember módjára: nemesen élni.”) Ugyanekkor, ugyanott a nőkérdésben a mindig is 

az  emancipáció  oldalán  nyilatkozó  György Aladár  húsz  évvel  azelőtti  önmagát 

ismételte.340 Elérkezettnek  látta  az  időt  olyan  női  középiskoláknak,  amelyek  a 

tanári,  hivatalnoki  –  s  a  rég  várt  –  orvosi  pálya  lehetőségét  megnyithatják 

növendékeik előtt. Rámutatott, hogy bár a korszerű leány-középiskolák közelednek 

a  gimnáziumok  (elsősorban  a  reálgimnáziumok)  tantervéhez,  de  a  természeti 

törvények és a család szentségének nevében még mindig tanulmányi gúzsba kötik 

a  nőt.  Az  igazi  ok  azonban  más:  „Nyomorult  lehetsz,  alamizsnáért  házalhatsz, 
339 FELMÉRI Lajos, A leánygimnázium, Nemzeti Nőnevelés, 1892. szept. 285-292.
340 GYÖRGY Aladár,  A női gimnázium mint kultúrszükséglet, Nemzeti Nőnevelés, 1892. szept. 295-
300. 
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avagy  magadat  eladhatod,  de  tisztességes  munkához  nincs  jogod,  mert  ott  a 

férfinak versenyzője vagy.” 

1893 januárjában Vikár Béla egy új, harmadik oktatási forma, a koedukáció 

lehetőségét  pendítette  meg  a  leánygimnázium  ügyét  felkaroló  cikkében.341 

Mindemellett  úgy vélte,  hogy ennek még nem jött  el  az  ideje,  első lépésben a 

(szeparált)  leánygimnázium  ellenzőit  kell  meg-  (vagy  le)győzni,   akiknek 

véleményét kenyérféltési aggodalmak is erőteljesen meghatározták : „Ellenzéki és 

kormánypárti lapok egyesültek a leánygimnázium elleni küzdelemben. A «Magyar 

Állam» (ez volt az első) és a «Magyar Hírlap» és a «Nemzet, a «Fővárosi Lapok» 

és  a  «Borsszem Jankó».  Torkuk szakadtából  eregették  világgá  vészkiáltásaikat: 

Veszélyben a haza és az emberiség! A főzőkanál és a portörülő! A Tudományos 

Akadémia  és  az  egyetem!  A  házasság  és  a  konyha!  Forradalom  készül!  A 

hozományt elnyeli az érettségi bizonyítvány! Férfiak, vigyázzatok! Ma sem tudunk 

megélni hát még majd ezután!”342  

A közös  tanítás  módszere  valóban  nem talált  pártfogóra,  ám a  „művelt 

osztály”  leányainak  megfelelő,  egyetemi  diplomához  kötött  orvosi  vagy 

gyógyszerészi  pályára  lépéséhez  elengedhetetlen  leánygimnázium  ügyére 

fogékonyabb  volt  a  társadalom  és  a  kormányzat.  Elsőként  a  horvát-szlavón 

kormányzat  karolta  fel  a  kezdeményezést,  amikor  Zágrábban leánygimnáziumot 

létesített,  s  ezt  követően  a  szakma  képviselői  Budapesten  is  az  új  oktatási 

intézmény  szervezésébe  fogtak.  Az  első  magyarországi  leánygimnázium 

felállítását széles társadalmi érdeklődés és közvéleményi támogatás kísérte. 

A  nehézkes  állami  kultúrpolitikára  nyomást  gyakorló  társadalmi 

mozgalmak,  s  a  leányoktatás  élén  a  Nőképző  Egylet  1895.  végére  bizottságot 

hozott létre a leánygimnáziumot megalapozó lépések kidolgozásához, a grémiumot 

Beöthy Zsolt vezette. Az elnök elvi állásfoglalásában343 két célt tűzött ki. A nők 

műveltségének a férfiakéval azonos szintre emelését,  illetve a hagyományos női 

szerepek  műveltségi  megalapozását  –  a  megváltozott  életkörülmények  az 

eddigiektől nagy mértékben különböző feladatokat diktálnak a háziasszonynak s az 

anyának, s minthogy az élet a férfit is nehezebb kihívások elé állítja, mindinkább 

rászorul a művelt társra, feleségre,  s ez nem egyszer egyetemi képzettséget kíván. 

341 DR. VIKÁR Béla, A leánygimnázium, Nemzeti Nőnevelés, 1893. jan. 4-14.
342 DR. VIKÁR Béla, A leánygimnázium, Nemzeti Nőnevelés, 1893. jan. 4-14.
343 BEÖTHY Zsolt, A leánygimnáziumról, Nemzeti Nőnevelés, 1895. dec. 381-384. 
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A  felsőoktatás  számára  elfogadható  ismeretanyag  átadása  a  létesülő 

leánygimnáziumok feladata. 

7.6 Az egyetem

A  nők  egyetemre  való  alkalmasságáról,  jogosultságáról  folyó  diskurzus 

értelemszerűen  szorosan  kapcsolódott  a  leánygimnázium  ügyét  tárgyaló 

eszmecserékhez.  Másfelől  azonban el  is  különült  tőlük,  amikor  az  egyetemi  és 

szakmai világ fórumaira és szereplőire is kiterjedt. Az Egyetemi Lapok például az 

1880-as  évek  végétől  meglehetős  rendszerességgel  közölt  e  kérdésekkel 

kapcsolatos olvasói leveleket, professzori és hallgatói állásfoglalásokat.  

1889-ben  nagy  feltűnést  egy  reverendába  öltözött  (különc)  nő344 

megjelenése a keltett a pesti egyetem bölcsészeti fakultásának hallgatói között. Az 

„álruhás” hölgyet örömmel üdvözölte egyik, névtelen „kollégája”, aki az alkalmat 

megragadva tette közzé véleményt, amely szerint a nőnek ugyanannyi joga van a 

tudományhoz, mint a férfiaknak.345 Minden korban uralkodik valamilyen előítélet – 

fejtegette,  s  utalt  arra  az  időkre,  amikor  a  kardforgató  nemesek  lenézték  a 

tollforgató  mesterségeket.  Nem  feltétlen  kell  az  egyetemet  látogató  nőn 

hivatásszerű  diplomás  életpályát  követelni,  hiszen  benne,  mint  emberben  is 

feltámadhat a tudásvágy,  őt is ugyanúgy érdekelhetik a tudományok, mint bárki 

más  „Férfi-fiát”,  s  végül  morális  bukástól  sem kell  tartania,  mert  a  tudás  csak 

megszilárdítja erkölcsi tartását. Voltak azonban olyan egyetemi hallgatók is, akik 

fenntartásaikat is hangoztatták.  Mint az az „R. J.” monogramú kolléga346,  aki – 

egyelőre  –   elzárkózott  az  egyetemi  nőemancipáció  elől,  mert  a  két  nem közti 

érdeklődésbeli  eltérésnek  tükröződnie  kell  tanításuk  tartalmában  és 

módszertanában, s a nők tekintetében a korabeli egyetemek még  nem feleltek meg 

ennek  a  követelménynek,  s  csupán  a  művészet  terén  látta  biztosítottnak  a  nők 

érvényesülését. Ez utóbbi felvetés – utólag – igencsak elgondolkodtató, mert ezen 

a területen nem működik a mérhető kritériumokon alapuló, az egyiket a másikkal 

összemérő, összehasonlító – s az akkor sokat hangoztatott – verseny, hanem itt a 

344 A név nélkül említett hölgy nem más, mint Simli Mariska (1868-1903) írónő. Életének főbb 
állomásairól l. SALY Noémi, Simli Mariska = SALY Noémi, Pesti csodabogarak, Bp., Ab Ovo, 2005, 
115-157.
345 EGY KOLLEGA, Nők az egyetemen, Egyetemi Lapok, 1889. nov. 3. 457-458.
346 R. J., Nők az egyetemen, Egyetemi Lapok, 1891. febr. 1. 33-35.
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szubjektivitáson,  az egyediségen,  a különlegességen van a hangsúly,  s ezekbe a 

jegyekbe  belefér  a  nő,  a  nőiesség,  a  női  alkotó  vagy előadó.  Ezzel  szemben a 

diplomás  pályákon  elsajátított  tudás  és  készség,  illetve  a  mérhető  teljesítmény 

számít. 

 Mások  ugyan  nem tagadták,  hogy a  nők  képesek  lennének  a  diploma 

megszerzésére, de fontosabbnak vélték, hogy eleget tegyenek természetes – anyai 

–  hivatásuknak.347 Megint  mások  sajnálkozva  konstatálták,  hogy  a  nők 

tudományhoz  való  jogának  elfogadása  még  nem  egyöntetű,  de  nem  azzal  az 

elcsépelt  kérdéssel foglalkoztak,  hogy a nőnek a tűzhelynél  van-e helye,  hanem 

azzal,  hogy egyáltalán  mehetnek-e  a  nők  az  eddig  csupán  férfiak  által  művelt 

pályákra.348 Azoknak a nőknek a meggyőző példájára hivatkozott, akik már más, 

diploma nélküli pályán helyt álltak, a diplomás kenyérkeresők fellépését.

Az 1890-es évek közepén a  nők egyetemi  képzése elől  komoly akadály 

hárult  azzal,  hogy  a  kultuszminiszter  ez  irányú  kérdésére  az  egyetemi  tanács 

pozitív választ adott. A fejleményt az értelmiségi nők közül  többen is  kétségekkel 

vegyes  örömmel  fogadták.  A  Nemzeti  Nőnevelés társszerkesztője,  Sebestyénné 

Stetina Ilona például nem fűzött sok reményt a nők egyetemre jutásához, s arról is 

értesült,  hogy  a  gyógyszerészek  úgy  határoztak,  nem  foglalkoztatnának 

gyógyszerésznőt. Több realitást látott a tanítónők továbbképzésének (néhány évvel 

azelőtti) tervében, amelyben a kormányzati szándék legalább tetten érhető volt. Az 

iskolák  nem  igen  támogatták  a  tanítónők  továbbtanulást,  de  úgy  gondolta,  ha 

felelevenítenék  a  korábbi  terveket,  vagy  egyetemre  engednék  a  tanítónőket 

észrevehető  változást  hozna  az  oktatásban.  Ugyanakkor  a  tanítónőket  tömörítő 

Mária Dorothea Egyesület vezetése a miniszter figyelmébe ajánlotta a nők orvosi 

és  gyógyszerészi  képzését.  Egy  „r.  i.”  aláírású  Orvosi  Hetilapbeli  elemzés 

általában  nem  javasolta,  megszorításokkal  azonban  megengedte  a  nők  orvosi 

képzését.349 Az  elemző  az  írás  állapotrögzítő  részében  leszögezte,  hogy  bár  a 

szakma és a közvélemény korábban idegenkedett e változástól, de mostanra már 

megbarátkozott  vele.  Minthogy  a  tanítónői  pálya  már  telített,  most  az  orvosi 

pályára aspirálnak a továbbtanulni és értelmiségi pályán dolgozni kívánó nők, és a 

gyermekek  és  asszonyok  gyógyítására  alkalmasnak  (sőt  a  férfiaknál 

alkalmasabbaknak)  is  bizonyulhatnának.  Ugyanakkor  megfontolás  tárgyává  kell 
347 B. BALASSA Antal, Nők az egyetemen, Egyetemi Lapok, 1891. dec. 6. 331-332. 
348 A jövőkor egyeteme, Egyetemi Lapok, 1891. dec. 16. 339-340. 
349 r. i., Orvosnők képzése, Orvosi Hetilap, 1895. jún. 23. 301-302., 30. 313-314. 

125



tenni  –  jelentette  ki  –,  hogy  Magyarország  orvos-ellátottság  tekintetében 

kellőmértékben  lefedettnek  mondható:  „csak  ott  nem telepedik  le  orvos,  hol  a 

csekély anyagi eredmény riasztja”. Mint sokan mások „r. i.” is úgy vélte, hogy a 

fáradságos orvosi munka helyett kielégítőbb foglalkozást kínál a nőnek a posta, a 

távíró,  a  vasút,  a  könyvelés,  a  kereskedelem,  a  bankok  és  hivatalok. 

Végeredményben  azonban  túlzásnak  tartotta  az  orvosnőképzés  teljes  tiltását, 

viszont  minden  egyes  jelentkezőnél  külön  vizsgálat  tárgyává  tette  volna  az 

előképzettség, elhivatottság, fizikai alkalmasság meglétét.

Egy  1895.  év  eleji  Magyar  Géniuszbeli  publikáció  már  a  külhoni 

egyetemista hölgyek tiszteletre méltó, különc társaságát mutatta be.350 A „B. T.” 

szignójú  tudósító  svájci  példát  hozott,  mert  ott  csoportosult  a  legjelentősebb 

egyetemi  hallgatónői  társaság.  Kezdetben  orosz  és  lengyel,  majd  szerb,  bolgár, 

román  és  legvégül  a  svájci  nők  mentek  az  ottani  egyetemekre.  Húsz  évvel 

korábban  feltűnő  ruhát  hordtak,  de  az  1890-es  években  enélkül  is  fel  lehetett 

ismerni őket megnyúlt arcukról, puritán egyszerűségükről. „Szórakozásuk komoly, 

mindenben komoly vagy komolykodó életfelfogást” tanúsítottak. A férfiak olyan 

beképzelt asszonyoknak látták őket, akiknek eszénél csak vágyaik nagyobbak. A 

nők délibábot kergető, nagy áldozatot hozó, meghasonlott embereknek hitték őket. 

Meglehet, hogy némelyiküket az emancipációs eszmék vezérelték az egyetemre, 

többségüket azonban őszinte tudásvágy hajtotta, s az az óhaj, hogy a társadalom 

hasznos  tagjaivá  váljanak.  A  cikkíró  csodálta  szorgalmukat,  önfegyelmüket, 

önmegtartóztató  életmódjukat,  tudományos  tárgyi  elkötelezettségüket,  viszont 

intellektuális  teljesítményeikből  hiányolta  a  kreativitást,  vagyis  az  egyéni 

vonásokat,  s  megállapította,  hogy  nehézkesen,  nem  túl  következetes  logikával 

gondolkodnak,  figyelmük,  memóriájuk  azonban  jobb  a  férfiakénál,  doktori 

munkájukban kitartóak, alaposak, de nem nyújtanak önálló, eredeti teljesítményt, a 

vizsgákra bemagolják az anyagot, s minden vágyuk, hogy sikeresen túl legyenek 

rajta.  Az  egészben  véve  pozitív  külföldi  példának  arra  kell  ösztönöznie 

Magyarországot,  hogy  csatlakozzon  a  nők  számára  tudományos  képzést  adó 

országokhoz.

Az év végére azután meg is született a régóta várt miniszteri rendelet a nők 

egyetemre bocsátásáról, amely indoklásában kitért mindazokra az ellenvetésekre, 

amelyeket  a  nők  felsőfokú  tanulmányaival  kapcsolatban  a  leggyakrabban  és 
350 B. T., Nők az egyetemen, Magyar Géniusz, 1895. febr. 10. 102-103. 
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legtöbben  hangoztattak.  Az  indoklás  a  megváltozott  társadalmi  és  kulturális 

követelményeken  túl  a  döntés  alapját  „művelt,  előkelőbb  körök” önfenntartásra 

kényszerült  hölgytagjainak  növekvő  számában  jelölte  meg.  Továbbá  kimondta, 

hogy a döntéssel „a nagy társadalmi igazságtalanságok” egyikét számolták fel, s 

hogy a  tanulás  s  a tudományok művelése  sokkal  inkább emeli  a nők erényét  s 

közerkölcs színvonalát, mintsem veszélyeztetné. A hagyományos értékek védelme 

során pedig figyelembe kell venni, hogy a művelt nők hathatósabban működhetnek 

közre a családalapításban, s annak fenntartásában,  mint a műveletlenek. Minden 

remény  megvan  arra,  hogy  a  magyar  nők  is  olyan  sikeresek  legyenek  a 

tudományos pályákon, mint külföldi asszonyok, ahogy ezt írói és művészi téren 

már bizonyították is. Ennek előrebocsátásával közölte a miniszter, hogy a király az 

ő előterjesztése nyomán engedélyezte a nők „bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészeti 

pályákra  való  léphetésének céljából  felsőbb tanintézetekbe  való felvételét”.351 S 

1896  januárjában  külön  rendeletben  szabályozta  a  nők  tanári  és  érettségi 

vizsgálatát, ahol „semmiféle enyhébb elbírálásnak vagy könnyítésnek helye” nem 

lehetett.352

7.7 A leánygimnázium az élclapokban

A 19. század utolsó évtizedében a fent említett  széles társadalmi érdeklődéshez 

igazodva  az  élclapok  is  sűrűn  foglalkoztak  a  leánygimnázium  témakörével. 

Karikatúráikban, paródiáikban, humoreszkjeikben a hagyományos női szerepekhez 

fűződő  sztereotípiák  –  az  intézmény  létjogosultságát  megkérdőjelező  – 

előítéleteket mutatták be. 

A Borsszem Jankó már 1892 nyarán elkészítette a leánygimnáziumok (vita 

tárgyát  képező)  tantervének  paródiáját.  Minden  tantárgyat  a  házasságra, 

szerelemre,  divatra fókuszáló női érdeklődéshez,  észjáráshoz egyszerűsítettek.  A 

latin  nyelv  tömörített  és  könnyített  tanmenete  voltaképpen  azt  sugallta,  hogy a 

leányok az általános grammatikai fogalmakkal sincsenek tisztában.

1. Az egynek tulajdonképpen nincs is értelme (…)
2. kettő. A latinban két szám van. Egyes szám és többes szám. 

351 Miniszteri rendelet  a nőknek egyetemre bocsátása tárgyában,  Orvosi  Hetilap, 1895. dec.  29. 
616-617. 
352 A  nők  tanári  vizsgálata  (72038.  sz.)  és  A  nők  érettségi  vizsgálata  (72039.  sz.)  miniszteri  
rendeletek, Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1896. jan. 19. 
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3.  Három.  Három nemet különböztetünk meg.  Hímnemet,  nőnemet és 
semleges nemet. A semlegességet ugyse tanulják meg (…)

6. Hat, a casusok, azaz: esetek száma. Eset t. i. igen sokszor esik. 
Ha  még  eh[h]ez  elképzelik  a  névmásokat,  kötőszókat  és  egyéb 

sallangjait a nyelvnek, akkor az alaktannal készen volnánk. Mert az alak fölötte 
fontos ám a grammatikában is, mely azonban nem a szabótul, hanem a szabálytól 
függ.  A névmást  sem ugy kell  értelmezni, hogy Kovács Juliska kisasszonyból 
lesz Halász Dénesné asszony. Annyit különben tudni méltóztatik, hogy az én és 
te szövetségéből  származik az  ő,  mely az  egyház  kötőszavának  eredménye  és 
tetszés szerint elnevezhető – azaz elkeresztelhető. 

A  syntaxis  teljesen  fölösleges,  ha  a  latin  classicusokat  szorgalmasan 
olvasgatják. 353 

Az  olcsó  poénokkal  és  silány  képzettársításokkal  átszőtt  tantervek  sora  a 

mértanéval  folytatódott.  A síkmértan kulcsszavául  a „sikk”-et  javasolta,  s a női 

testformától  idegen  síkidomokat  száműzte  e  tárgyból.354 A  trigonometria 

fontosságát abban jelölte meg, hogy hasonlít a „triconometriára”, az alsóruházati 

mértékekre, a testmértanban a gömbölyű testeké az elsőség, a függvénytanban a 

cosinust  a  (felesleges)  pótkebellel  azonosította,  de a  tangenssel  és  cotangenssel 

nem  untatta  diáklányokat,  s  hasonló  megfontolásból  a  mágnesességre,  a 

villamosságra sem tért  ki,  mert  a leánytanulók úgyis  tudják,  mely (férfi  és női) 

testek  vonzzák,  illetve  taszítják  egymást.  A  leányok  társasági  viselkedése 

pallérozódhat a körtanban, amely érinti a családi, a társas és az önképző köröket; 

ugyanitt  nyeri  el  igazi  jelentőségét  a  mozgástan,  amely  táncbeli  és  társaságbeli 

ismeretekben  összpontosul.  A  reprezentációhoz  nélkülözhetetlen  az  optika,  a 

látszat  tudománya,  amelyet  a  tapasztalat  révén  lehet  megismerni,  eszközei:  a 

gukker,  a cvikker,  s  a  monokli.  Később a  fizika  került  részletezésre,  amelynek 

során például a rezgéstan tanulmányozását a szív húrjain kívánták végigvinni.355 

A  Borsszem  Jankó –  saját  bevallása  szerint  –  egyéb  „világesemények” 

hiányában  vette  elő  leánygimnázium  ügyét,  amelyet  ezzel  a  közléssel  éppúgy 

lefokozott,  mint magukkal a humorosnak szánt közleményekkel.  Pedig a kérdés 

sokakat érdekelt, s a sajtó más fórumain többször is foglalkoztak vele.  Az Életben 

például  ezen  a  nyáron  több  leánygimnáziummal  kapcsolatos  cikk  is  megjelent: 

bemutatták  a  prágai  leánygimnáziumot,  amelyben  az  egyetemi  tanulmányok 

megalapozására  törekedtek  és  ismertették  a  zágrábi  leánygimnáziumot,  ahol  a 

353 „Leány-gimnázium”, Borsszem Jankó, 1892. júl. 10.  7.
354 „Leány-gimnázium”, Borsszem Jankó, 1892. júl. 17. 10.
355 „Leány-gimnázium”, Borsszem Jankó, 1892. júl. 21. 6.

128



leányok  alaposabb  képzettségéhez  hozzájáruló  tantervet  dolgoztak  ki.356 Egy 

névtelen  hozzászóló  figyelemre  méltó  észrevételében  megjegyezte  hogy  a 

közvéleményt, ahogy általánosan, e kérdést illetően is nagyban befolyásolja a sajtó 

és a „felsőbbség” (azaz a hatalmi helyzetben levő politikai körök) véleménye.357  A 

témát  tárgyaló  lapok  különböző  álláspontok  mentén  érveltek,  de  egymás 

álláspontjára  is  figyeltek.  Így  1892  augusztusában,  A  Hét körkérdésére  adott 

válaszok ismertetésével egy időben  a  Borsszem Jankó  a következő kérdéseket 

intézte olvasóihoz: kell-e leánygimnázium  vagy meg lennének-e nélküle, mit ér az 

anyatej,  ha  az  anya  nem  érettségizett  le  latin  és  görög  nyelvből,  illetve 

matematikából,  valamint felvegyék-e a fiúgimnáziumok a görögpótló tantárgyak 

közé  a  harisnyastoppolás-tant.358 A  lap  két  választ  ismertetett,  mindkettő  régi, 

kipróbált  levelezőitől  érkezett  és mindkettő melegen pártolta az új leányoktatási 

intézményt. Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella módszeresen körbejárta a problémát 

és sóhajtózó „oh, igen”-eket vetett papírra.

Szerkesztő honfim édes! 
Igen, óh igen! … 
Oh,  hát  hogyne  volna  e  bájszó  és  bájfogalom  leánygymnasium? 

Honleányaink,  fájdalom,  csupán  öltözködni  tanulnak  a  mai  nevelési  rendszer 
mellett.  Ideje  tehát,  a  természetes,  classicai  bájkellem  és  szellem  csarnokait 
megnyissuk részükre. …

Magam is fölvenném még egyszer a pártát …
»Élet«  nincs  leánygymnasium nélkül,  s  leánygymnasium nélkül  nincs 

élet. Ez tehát életkérdés. 
Igen, oh, igen! 
Az anyatejet illetőleg tapasztalatom szerint a nyelvtudomány inkább a 

csecsemőknél kivánatos, a sinus-t azonban az anyák sem nélkülözhetik. …
És  végre  okvetlenül  szükséges,  hogy  honfiacskáink  kellőleg 

kioktattassanak a harisnyastoppolásban. …359

Bukovay  Absentius  lényegre  törő  pársoros  levelében  azt  írta,  hogy  maga  is 

beiratkozik tandíjmentes diáknak, s leánygimnazistáknak magánórákat fog adni, de 

előrebocsátja, hogy a sikeres vizsgát nem garantálja.

Néhány hét múltán az Üstökös is csatlakozott a diskurzushoz. Hatjelenetes 

karikatúrája  szerint  a  gimnázium  hiú  reményeket  ébreszt  a  leányzókban.360 A 
356 Az Élet 1892-es évfolyamában találhatóak: r. –n., A prágai leánygimnázium, 569-571., r. a.,  A 
zágrábi  leánygimnázium,  601-602.  A  Zágrábban  oktatott  tantárgyak:  heti  1-2  órában  vallás, 
történet,  természettan,  ének,  testgyakorlat,  horvát  nyelv,  német  nyelv,  természetrajz,  női 
kézimunka, heti 5 órában mennyiségtan és francia nyelv.
357 E hozzászólásban végső soron az a vélemény is megfogalmazódott, hogy a sajtót is a politika 
uralja. (A leánygimnázium és még valami, Élet, 1892, 638-639.) 
358 Leány-gymnasium, Borsszem Jankó, 1892. aug. 7. 5.
359 Uo.
360 Apropó leánygimnázium! Üstökös, 1892. szept. 4. 117.
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leérettségizett kisasszony először a bölcsészet érdeklődne, mivel fárasztónak  érzi, 

énektanulásba  fog,  s  amikor  kiderül,  hogy  nincs  hangja,  zeneszerzéssel 

kísérletezik,  majd  kiköt  a  színpadon,  ahol  ragaszkodna  a  végzettségéhez  illő, 

elektrai  súlyú  szerepekhez,  ám  mivel  ilyen  szerepajánlatok  nem  érkeznek,  a 

szabósággal  próbálkozik,  kiszabott  szövetdarabjait  azonban  senki  sem  tudja 

összeilleszteni,,  így végül a főzőkanálhoz nyúl, ekkor pedig az keseríti  el,  hogy 

amit főzött, azt meg is kell ennie. Az  Üstökös meglehetősen sommás és minden 

méltányosságot  nélkülöző  véleménye  szerint  a  gimnázium majd  beképzeltté  és 

nagyravágyóvá teszi  a leányzókat,  sem megszerzett  érettségijük,  sem kitartásuk 

nem lesz elegendő ahhoz, hogy a mindennapi kihívásokban helyt álljanak. 

Az  első  leánygimnáziumi  érettségire  Pesten  –  az  illetékes  miniszter 

jelenlétében  –  1898  nyarán  került  sor.361 A  kultuszminiszter  is  próbára  tette  a 

diáklányok tudását, könnyűnek látszó, de általánosabb összefüggésekre vonatkozó 

kérdései  zavart  keltettek,  olyannyira,  hogy  az  egyik  vizsgázó  helyesbítette  a 

Wlassics által  feltett  kérdést  a tananyagban inkább előforduló fogalommal.  Egy 

másik leányzó a feleletében azt találta mondani, hogy „arra ment egy ember és egy 

leány…”,  s  tanárok  nyelvhelyességi  szempontból  az  „ember”  helyett  „férfit” 

tartották  megfelelőnek.  A  vizsgák  egyébiránt  sikeresek  voltak,  igaz  némely 

leányzó elpityeredett, mert nem szerepelt olyan jól, mint ahogy azt szerette volna. 

A bakikon viszont kapva-kapott a napilap is és az élclap is. Egyszerre két élclap is 

úgy kommentálta az eseményt, mintha a diákkisasszonyok éppen csak megütötték 

volna a vizsgaszintet.  A Borsszem Jankó (szokásos előítéletességével) egyenesen 

úgy vélte, hogy a lányok a végletesen megkönnyített kérdésekre is csak gyermeteg 

válaszokat tudnak adni: 

Wl[assics]. – … Most mondaná meg miért tanulunk latinul?
V[ass] M[iczike]. – Hogy a köznép meg ne értsen bennünket.
Réz Birike (magasra fölveti a kezét.) Hogy latin idézetekkel élhessünk.
Arany Tinike (még magasabbra veti föl a kezét.) Hogy megérthessük az életben 
előforduló  latin  szókat,  amilyenek:  omnibusz,  rébusz,  rektor,  doktor,  faktor, 
piktor, kalefaktor, direktor, stb. vagyis etc.

              Wl. – Kitünő! A nehezén átestünk. …362

361 Az  első  leánygimnáziumot  a  Nőképző  Egylet  indította.  1898  júniusában  a  Pesti  Napló 
„Közoktatás”  rovata  „A  leánygimnázium  vizsgái”  címmel  három  alkalommal  tudósított  az 
érettségiről.  Kitértek  az  oktatás  hasznára  és  részletesen  felelevenítették  a  diákleányok  téves 
feleleteit. Közoktatás. A leánygimnázium vizsgái, Pesti Napló, 1898. jún. 21. 9., 22. 8., 23. 8. 
362 Leány-gymnázium, Borsszem Jankó, 1898. jún. 26. 8. (51. kép)
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A  másik,  némileg  finomabb  (mert  kevésbé  szókimondó),  de  éppoly  negatív 

következtetéseket  sejtető  karikatúra  a  Bolond  Istókban  jelent  meg.363 A  rajz 

közepén  Wlassics  kultuszminiszter  áll  fa  képében,  a  haja  lombkoronává 

terebélyesedett,  amelyet ellepnek a szerelmes leveleket kézbesítő galambok, két, 

ágnak látszó kezében a tudás és az erény aranyalmáját tartja fel, de alulról hiába 

nyújtóznak a leányarcú virágok, a két áhított gyümölcsöt nem érik el, s a háttérben 

a virágokat a női ruhába bújtatott Beöthy öntözi. Az ábrázolás szerint a diáklányok 

nem  ütötték  meg  a  miniszter  által  elvárt  szintet,  vagyis  a  leánygimnáziumi 

oktatásért  felelős  Beöthy gyengén  teljesítette  feladatát.  Az élclap  így egyszerre 

ütött a tanügyi méltóságokon, a tanáron és a tanítványokon. 

A  19.  század  utolsó  esztendejében  azután  a  Bolond  Istók új  állandó 

figurájaként  színre  lépett  „Czukros  Baba  leánygimnáziumi  süvölvény”,  aki 

diákéletének naplójegyzeteibe engedett bepillantást. A tanulás közben elábrándozó, 

butuska diáklány nem a tudománytól  várta boldogulását:  titokban a szerelemről 

álmodozott, s érzelmes regényeket olvasott. 364 

Egyértelmű,  hogy  az  élclapok  erőteljesebben  támadták  a 

leánygimnáziumokat,  mint  a  felsőbb  leányiskolákat.  S  tőlük  megszokottan, 

hagyományos  értékeket  preferálva  végképp értelmetlen  zsákutcának,  a házasság 

előtti felesleges kitérőként ábrázolták a leánygimnáziumot, és a leányokat pedig – 

természetüknél  fogva  –  tanulásra  alkalmatlan  teremtményeknek  tüntették  fel. 

Olykor csaknem durva, máskor szelídebb lekezeléssel szóltak a gimnazista leányok 

(s  így  általában  a  nők)  intellektuális  képességeiről,  motivációjáról  és 

munkabírásáról.  

7.8 Egyetemi hallgatónők az élclapokban

Az  élclapok  csak  a  törvényi  szabályozás  évétől,  1895-től  foglalkoztak  a  nők 

egyetemei  képzésének  kérdésével.  Az  év  nyarán,  még  a  rendelet  megszületése 
363 HOMICSKÓ [Atanáz], Felsőbb leánykertészet. – Zöldfa-utczai vizsgai idyll. – Bolond Istók, 1898. 
jún. 26. 5. (7. kép)
364 A lapokból olvastam, hogy a »gar de dám« lehet férfi is, nő is. – Jobban is szeretném, ha egy 
fess huszártiszt  gardirozna,  mint  ez az unalmas madám. * Olyan  jól  érzem magam, hogy félre 
dobhattam a könyveimet. De azért az egyiket, a Cicero beszédeit elhoztam magammal. (Csak sugva 
mondom, hogy abba dugtam el egy franczia regényt. Csak igy merem olvasni!) * Szép nyári estéink 
vannak. Elnézem sokszor a ragyogó csillagos eget. Nem tudom elhinni, hogy az mind olyan világ, 
mint a mi földünk. És én keresem az én csillagomat … Mikor pedig az egyik lehull, ugy megreszket 
bele a szivecském. Azt hiszem, hogy egy szép fiatalember másképen magyarázná a csillagokat, 
mint az a mi csunya természettanárunk …Czukros Baba leánygimnáziumi süvölvény naplójegyzeti  
diákéletéből, Bolond Istók, 1900. jún. 24. 9., 1902. júl. 13. 7.
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előtt,  a  Borsszem Jankó kétoldalas,  tablószerű,  többjelenetes karikatúrát  Nők az 

egyetemen címmel.365 Az ábrázolt ferdeségekben azok a kifogások jelenítette meg, 

amelyeket a nők egyetemre bocsátása ellen érvelők a leggyakrabban hangoztattak. 

Az  a  rajz  például,  amelyen  az  egyik  diákkisasszony  pólyásbabát  mutat  be  a 

papának  érettségi  bizonyítvány  gyanánt,  amellett,  hogy  az  érettség  fogalmának 

különféle  értelmezéseire  utalt366,  a  férfiak  és  nők  társadalmi  szerepének 

különbözéségére, sőt felcserélhetetlenségére hívta fel a figyelmet. Egy másik azt 

„tette szóvá”, hogy a diákkisasszonyok nőiességét veszélyezteti a férfihallgatókkal 

való állandó együttlét, illetve azt, hogy kölcsönösen elvonják a másik figyelmét a 

tanulásról (a rajzon nők a fiatalemberekkel egyforma kalapban, ruhában, sétabottal, 

szivarozva  korzóznak  az  egyetem  előtt,  egy  szőke  démon  megfordul  egy 

fiatalember  után,  egy  harmadik  egy ficsúr  mellkasához  hajolva  a  szívhangokat 

figyeli).  A  fenyegető  morális  válság  betetőzéseként  jelent  meg  a  karikatúra 

közepén a  jövő kávéháza,  ahol  a  férfi  szokásokat  felvevő  egyetemista  hölgyek 

egyike a pultra könyökölve, a másik szivarozva olvassa az újságot, a harmadik a 

biliárdasztalnak  veselkedik  neki.  Az  éjszakai  életben  lumpoló  diákhölgyek 

pontosan ellentétei azoknak az aszkétikus, hivatásuknak élő egyetemista nőknek, 

akikről az év elején a Magyar Géniuszban írtak.367

Nem  sokkal  a  miniszteri  rendelet  megjelenése  előtt  a  Bolond  Istók 

ugyanezzel  a  címmel  egy  olyan  öt  részből  (jelenetből)  álló  karikatúrasorozat 

közölt,  amelyen a rendelet  létrejöttében közvetve vagy közvetlenül  részt  vállaló 

politikusok  is  „szerepelnek”.368 A  rajzok  a  törvényi  szabályozás  mellett  álló 

kormánypárti képviselőket a diákleányokkal olykor bizalmas, majdhogy nem intim 

helyzetekben  ábrázolták,  utalva  azokra  a  feltételezett,  kizárólagos,  sikamlós 

indokokra,  amelyek  miatt  megszavazhatták  a  változtatást.  Az  első  jelenetben 

Szilágyi Dezső zavar meg egy vizsgázó hölgynek térden állva esküt tevő tanárt: 

„Pardon.  Nem tudtam,  hogy kollokválnak!”  Az alatta  levő  képen Beöthy Zsolt 

hatalmazza fel „tanítványnőit”, hogy oktassák tanáraikat esztétikára, a túloldalon 

egy szigorú medika küldi ágyba (szerelemtől) lázas kollégáját, alatta az auditórium 

üres padsorában  egy idősecske, sovány nő hallgatja a tanárt, aki örül, hogy valaki 

365 FARAGÓ [József], Nők az egyetemen, Borsszem Jankó, 1895. jún. 9. 8-9. (49. kép)
366 A biológiai,  vagy társadalmi tekintetben vett érettséget megkülönböztette a tanulmányi 
érettségtől.     
367 L. korábban B. T., Nők az egyetemen, Magyar Géniusz, 1895. febr. 10. 102-103. 
368 HOMICSKÓ [Atanáz], Nők az egyetemen, Bolond Istók, 1895. dec. 1. 8. (5. kép)
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odafigyel rá, középen a miniszter adja át a tudás „alma mater” feliratú almáját egy 

szép  kisasszonynak.  Az  élclapi  megjelenítésben  felismerhetőek  a 

leánygimnáziumok ellen felhozott érvek a tanultak haszontalanságáról, a házasság 

előtti felesleges kitérőről, valamint arról, hogy az egyetem a férfiaknak és nőknek 

egyaránt  kitűnő ismerkedési  lehetőség.  A beiratkozott  hallgatónők eleve nem is 

kaphatnak  megfelelő  képzést,  hiszen  a  komoly,  szigorú  egyetemi  tanárokat  az 

előttük  megjelenő  leányzók  szépsége  lefegyverzi,  a  stúdiumokat  megkönnyítve 

átsegítik „tanítvány-tüneményeiket” a vizsgákon. Talán csak egyedül – az iménti 

előnyöktől  eleső  – a  csúnyácska  leányzónak  juthat  valami  a  tudományokból,  a 

„tudás almáját” jelentő elismerést azonban az egyik legcsinosabb végzős hölgynek 

nyújtja a miniszter. 

A  Borsszem  Jankó  továbbra  is  lépést  tartott  a  fejleményekkel: 

leánygimnáziumi levelezőfigurája, Tinike jelentkezett az orvosi egyetemre.369

Ezek  után  a  Kakas  Márton is  szükségesnek  látta,  hogy  megismertesse 

közönségét egyetemi diákkisasszonyok megjelenése által keltett  zavarokkal.370 A 

négyjelenetes  karikatúra  szerint  csaknem felfordult  a  világ.  Az első epizód egy 

patikát mutat, amelyben egy fiatalember visszahőköl a gyógyszerésznőt meglátva, 

hiszen  neki  csak  nem  mutathatja  meg  az  esetlegesen  intim  bajairól  árulkodó 

receptet.  A  második  képen  (amely  nyilvánvalóan  családi  és  az  egyetemi  élet 

összeegyeztethetetlenségére utal) egy filozopter kisasszony nem tud beszámolni a 

kötelező  olvasmányról,  mert  a  mamája  nem  engedte  elolvasni.  A  frivol 

szituációkat tartogató orvosi tanulmányok szintúgy a szülői nevelést lazítanák fel. 

Ezt az aggodalmat illusztrálja a harmadik jelenet, amelyben a rendelőbe betoppanó 

anya  felháborodik  csókolózó doktorlánya  láttán,  aki  megnyugtatja,  hogy csak a 

kötelességét  teljesítette:  elsősegélyt  adott.  A  női  szemérem  és  a  hivatás 

összeütközését jeleníti meg utolsó kép, amelyen a medika csak úgy vizsgálja meg a 

tetemet, ha trikót húznak rá. A lap nem elégedett meg a rajzokkal, félévvel később, 

ugyanezzel a címmel a felsőoktatás koedukálását üdvözlő ódatravesztiát közölt.371 

A költő örömmel konstatálja, hogy a szépséges diáklányok nem a káprázat játékai, 

369 „…Orvosnő  leszek.  Nőorvos  és  orvosnő.  Független,  nyájas,  büszke  és  tapasztalt.  Csak  egy 
aggodalmam  van.  Nem  tudom,  milyen  lesz  a  doktori  kalapunk.  Azok  a  divatlapok  folyton 
traccsolnak  a  nőkérdésről  …  Különben  végkép  nem  határoztam  mégsem.  Ha  a  megállapitott 
kalapminták közül nekem a filozopteri jobban illik, ehhez a fakultáshoz pártolok. Ah! …” Tinike  
levele Birikéhez, Borsszem Jankó, 1895. dec. 1. 10.
370 JENEY [Jenő], Diák kisasszonyok, Kakas Márton, 1895. dec. 1. 5. (56. kép)
371 Diák kisasszonyok, Kakas Márton, 1896. jún. 27. 2.
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valóságosan is jelen vannak az egyetem életében, s fel is forgatják azt: velük még a 

komor  professzor  is  kacérkodik,  miattuk  az  ókori  bölcsek  nyughelye  is 

felforrósodik. Végül a tüneményeknek gondtalan életet, magának és férfitársainak 

pedig azt kívánja, bár sose szorulnának e szépségek a tudományra, de reméli, ha 

egyszer  utoléri  őket  a  szerelem,  a  könyvet  félredobva,  boldogan  adják  meg 

magukat. Vagyis a Kakas Márton is, mint valamennyi élclaptársa a két nem között 

előálló,  szokatlan  helyzetek  „természetes”  feloldását  a  szerelemben,  illetőleg  a 

házasságban,  vagyis  a  hagyományos  férfi-nőszerepek  elfogadásában  látta.  A 

tanárok számtalanszor tapasztalták, hogy a két nem közti mindennapos érintkezés 

kultúrája  kiforratlan.  Az  ellenvélemények  a  kialakulatlan  nemek  közötti  társas 

érintkezés  miatt  a  vélelmezett,  esetleges  szabálytalanságok  előrevetítésével 

könnyen  csaptak  át  a  nőket  eltávolító,  frivol  érvelésbe.  A  koedukáció 

felkészíthetné a fiatalokat a konfliktusos élethelyzetek természetes megoldására. S 

mindenek előtt ehhez azonban olyan nők fellépése szükséges, akik a férfiakéval 

azonos  tudással  és  műveltséggel  rendelkeznek.  A  koedukáció  bevezetésére 

azonban csak a nőképzés teljes liberalizálása után kerülhet sor.372 

Amikor az orvosegyetemi oktatás során azzal szembesültek a professzorok, 

hogy  a  hallgatónők  hosszú  haja  a  műtéteknél  komoly  kockázatot  jelenthet, 

elrendelték a hajvágást és a hosszabb tincsek becsavarását. Az ügy kapcsán újból 

az  érdeklődés  előterébe  került  a  nők  orvosi  képzése.  A  Borsszem  Jankó 

karikatúráján Wlassics a fodrászszék mögött állva lengeti a hajsütővasat az előtte 

ülő, leszegett  fejű, hosszú hajú Tinike fölött,  mert,  mint  a képaláírás elárulta,  a 

sebészet miatt apró csigákba kell csavarni az új medikák haját.373 Az előző oldalon 

Tinike megírta barátnőjének, hogy Kartágó asszonyaihoz méltón áldozza fel haját a 

tudomány oltárán.374 

Ez a rendelkezés ihlethette meg a  Bolond Istók szerkesztőjét,  hogy lapja 

állandó alakjainak  sorába a leánygimnáziumi  süvölvény mellé  két  – a  kötelező 

fazonra nyírt  –  szemüveges  medikát  is  „delegáljon”.  Egyikük  a  rövid  hajúra 

göndörített,  kötényben  is  csinos,  kacér  Sublimáthy  Hyménea  orvosnövendék-

kisasszony,  önkéntes mentő,  belgyógyászati  észlelő és ösztöndíjas demonstrátor, 

aki  a  boncolás  közbeni  szünetekben a  műszeres  asztalra  könyökölve,  cigarettás 

kezét a csípőjére téve veszi számba, melyik férfi kollegája vagy betege dobogtatta 
372 L. DR. VIKÁR Béla, A leánygimnázium, Nemzeti Nőnevelés, 1893. jan. 4-14.
373 FARAGÓ [József], A kultur fodrász, Borsszem Jankó, 1896. dec. 6. 9.
374 Tinike levele Birikéhez, Borsszem Jankó, 1896. dec. 6. 8.
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meg  a  szívét,  s  eltűnődik  az  általa  használt  idegen  kifejezések  helyességén.375 

Másikuk a kevésbé nőies, férfias arckifejezésű Tudor Kamomilla, akinek rövidre 

vágott haja rendezetlenül lóg ki a fekete kalap alól, sötét, kockás szoknyát, fehér 

inget, fekete nyakkendőt visel;  fekete rövid kabátját fehér zsebkendő díszíti, s míg 

egyik fehér kesztyűs kezét zsebre dugja, a másikkal kígyóval ékesített sétabotjára 

támaszkodik.376 A  beképzelt,  rátarti  Kamomilla  szigorú  elvárásainak 

(„doktrináinak”)  legalábbis  csak  egy  miniszter  felehet  meg,  kollégáin  egy 

kivételével átnéz, kollegináit leszólja, s minden komplikált esetet egy pillantás alatt 

orvosol.

Mai  szemmel  nézve  (a közhelyek  és sztereotípiák  rögzítésén  túl)  is  van 

némi  forrásértéke  ezeknek  a  felszínes  és  közhelyes  megjelenítéseknek.  A 

Borsszem Jankó Tinikéje például az egyetemi hölgyszobában rója a fehér papírosra 

számadó versezetét, s így megörökíti férfiak és nők a szabadidős vagy rekreációs 

tereinek korabeli szigorú elkülönítését.377 A karikatúrán a (végül is) bölcsésszé lett 

csinos leány (ruházata rendbehozatalához)  hiányzik a tükör, melyet  kérésére az 

egyetem  vezetése  menten  előteremt,  a  jogászfiúk  pedig  egy kereszttel  járulnak 

hozzá  a  szoba  felszereltségéhez.  Tinike  így  még  inkább  aláveti  magát  a 

kereszténység  egyik  parancsának:  szeret  –  egy  joghallgatót.  A  paródiában  a 

szerelmes bölcsészhallgatónő egyetemi életében a szépségtudatát erősítő tükör (és 

a szerelem) adja a biztonságérzetet. Öt évvel később Kozma Andor nem fest ilyen 

idilli  képet  a  leánysorsról:  a  tanuló  leány  magányosan  kornyadozik  otthon  a 

könyve  fölött,  és  sóváran  gondol  a  társaságba  járó,  bálozó  többi  leányra,  akik 

hamarosan  férjhez  mennek,  gyereket  szülnek,  őt  pedig  –  még  akkor  is  – 

kisasszonynak fogják szólítani, s annak örülhet, ha munkahelyéről ki nem túrják (a 

375 – Mit vesz észre kérem ezen a betegen? – kérdi tőlem Béczey professzor, az ötös ágyon fekvő 
fiatal emberre mutatva. – Azt, hogy – csinos! … felelém zavartan. – Jó, jó, de mit magyaráz ki 
abból a jelenségből, hogy oly hosszasan s merően néz Kegyedre? – Azt, hogy – én is tetszem neki! 
* Kineveztek demonstratix-szá!  (Helyesen  írom, nehogy Wlassics Gyulus  azt  mondhassa,  hogy 
nem  érdemeltem  meg  az  érettségi  bizonyitványt!)  … JENEY [Jenő],  Sublimáthy  Hyménea 
orvosnövendék-kisasszony,  önkéntes  mentő,  belgyógyászati  észlelő  és  ösztöndijas  demonstrátor  
tudományos eszmefuttatásai bonczolás közben, Bolond Istók, 1898. nov. 13. 9. (8. kép)
376 – Én majd csak abszolválom az orvosi kurzust, a doktori czimet is megszerzem. De hogy a 
férjem hogyan  fogja  a  rántást  keverni?  –  dunsztom sincs  róla.*  Wlassicsba  szeretnék  bele,  ha 
Kutasz Franczi kollega – ez az édes kígyó – nem settenkednék itt körültem! * Kisasszony, – szól a 
tanár  ur,  –  tapintsa  ki  a  beteg  szívcsúcs  lökésének  a  helyét.  Megteszem … A beteg  mintegy 
jótékony villamáram érintve – jobban lett. LAKOS [Alfréd],  Tudor Kamomilla orv. növ. kisasszony 
doktrinái, Bolond Istók, 1900. nov. 4. 4. (10. kép)
377 Az egyetemi hölgyszoba, Borsszem Jankó, 1901. márc. 24. 8.
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férfikollégák).378 Nagy  árat  fizet  (lemond  mulatságról,  férjről,  családról, 

gyermekről) azért, hogy tanulhasson, amellyel talán kenyérkeresethez jut. 

Az élclapok  a  nők által  megcélzott  diplomás  pályák  közül  az  orvosival 

foglalkoztak a legtöbbet. A betegápolás hagyományosan a bevett női szerepekhez 

tartozott,  s  itt  általában  olyan  beteg  vagy  magatehetetlen  emberről  való 

gondoskodást jelentetett, aki annyira kiszolgáltatott állapotban voltak, hogy a nemi 

hovatartozásuk teljesen háttérbe szorult, ám, ha mégis fel is ébredt az ápolást ellátó 

nő iránt egy-egy betegben vonzalom, a hála jeleként könyvelték el, vagy egyáltalán 

nem vettek tudomást róla, hiszen nem tekintették teljesen megalapozottnak a beteg 

ember döntéseit, cselekvéseit. Viszont az orvosnő a teljes elesettséget megelőző, 

korábbi,  jobb  állapotban  is  találkozik  a  (férfi)beteggel,  aki  még  egyelőre 

döntésképessége  teljes  birtokában  van,  s  panaszainak  súlyosbodása  elkerülhető, 

illetve  a  tünetek  megszüntethetőek.  S  ez  a  felállás  érdekelte  az  élclapokat.  Az 

(elképzelt) orvosi hivatásukat gyakorló nőket és betegeiket rendszerint a férfi-nő 

viszony legintimebb vagy a hozzávezető pikáns helyzeteiben ábrázolták, s mintha 

az előálló zavarba ejtő, félreérthető és félreértendő szituációk az alaphelyzet miatt 

törvényszerűek lettek volna. Az élclapok lubickoltak nyilvános férfi és nő – orvos 

és  beteg  találkozások  kétértelműségében,  mert  ennek  kapcsán  a  két  nem 

kapcsolatának egyéb oldalait is bemutathatták.

Az élclapi orvosnők fenekestől felforgatják a családi békét és a társadalmi 

rendet. 1876-ban, a Borsszem Jankóban Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella öntötte 

ki felháborodott lelkét a női doktorok hallatán.379 Nemcsak ő, de a közvélemény is 

nehezen tudta elképzelni, hogy az addig a társaság körében, vagy felügyelet mellett 

létrejött férfi-nő érintkezések, együttlétek, most hivatalosan is a zárt ajtók mögé 

utalva ne okozzon zavarokat. Hogy a tanúk nélkül, kettesben találkozó férfi és nő 

között ne történjen meg az, ami korábban csak ilyen helyzetekben jöhetett szóba. 

Zirzabella,  aki  már  nem  olyan  szilárd  házassága  erősségében,  s  házastársa 

hűségében  is  elbizonytalanodott,  szörnyű  veszélyt  sejt  az  orvosnők  (esetleges) 

felbukkanásában: 

Tegnap egy hirt olvastam …, hogy  n á l u n k  i s  v a n  m á r  o r v o s 
n ő! Azt nem türhetjük, hogy nők nyujtsák ki kezüket a gyógytan felé. Mi lesz 

378 BÉR [Dezső], KOZMA Andor, Leánysors, Borsszem Jankó, 1905. dec. 24. 8. (A lefestett tanulónői 
remeteélet  viszont  teljesen egybevág  a tíz  évvel  korábbi,  Magyar Géniuszban ismertetett  svájci 
példával.)
379 Honleányi dörglevél a női doktorokról, Borsszem Jankó, 1876. okt. 15. 5.

136



ennek a következése? Imádott Boldizsárom … már azt ki is jelentette, hogy női 
testorvost  fogad  magának.  Már  is  fájlalja  mindenét.  …  Mintha  látnám  már 
belépni  a  medicát  imádott  Boldizsáromhoz,  hogy  az  orvosnő  pulzusát 
megtapogassa,  s hogy megkezdődjék a kúra,  a kurizálás. Óh, édesem! Te nem 
ismered  az  én  imádott  Boldizsáromat!  Minden  Circe  után  veti  magát, 
elhanyagolván az ő Circebelláját. Elhagyja apját, anyját, hogy kövesse a leányt. S 
minden héten máshoz hü, jóllehet tar koponyáját örök hó fedi már. 

De elhagyva imádott Boldizsáromat … Már most képzeld el azon zavart, 
ha  a  férj  például  divattczik-árus!  … Vagy elsajátítja  neje  beszédmodorát,  s  a 
flanél végből néhány rőföt amputál …380

A leselkedő házi dráma rémképe mellett,  eltűnődött azon a lehetetlen állapoton, 

amikor  egy doktornő  férjhez  megy,  vajon  hogyan  kell  akkor  szólítani  az  urát, 

hiszen  eddig  a  doktori  előnevet  férj  után  megkapta  a  feleség,  s  most  viszont 

előfordulhat, hogy a feleségnek a műveltség egyúttal társadalmi rangot is ad, amely 

így könnyen nagyobb lehet az uráénál. Addig csak a férfinak volt lehetősége magas 

szintű ismeretekre szert tenni, amely sok esetben társadalmi emelkedést jelentett, s 

ezért a házasságokban a férj tudása képezte az elvitathatatlan családfői tekintélyt.

Az első magyar orvosnő, gróf Hugonnai Vilma 1879-ben Svájcban szerezte 

meg  diplomáját381,  három  évvel  később  egy  hasonló  híradást  kommentált 

négyepizódos karikatúrában a  Borsszem Jankó.382 A megjelenített helyzetekben a 

nők olykor jó orvosnak bizonyulnak, viszont a beteg férfiak szinte kivétel nélkül 

idétlenül  viselkednek. Az egyik képen például a beteglátogató barát  elégedetten 

konstatálja,  hogy  itt  eredményesen  gyógyított  az  orvosnő,  mire  a  beteg  férfi 

legyintve  közli,  hogy  éppen  ellenkezőleg:  a  baj  nagyobb  lett,  mert  a  szívét 

gyújtotta meg. Nem kétséges, hogy az orvosnőre és páciensére érzelmi alapokon 

nyugvó,  elhúzódó kúra vár.  Az utolsó kép a doktornők férfibeteg-vizsgálatának 

képtelenségét  szeretné  bemutatni  –  egy  orvosnő  rendelőjének  kanapéján  a 

férfibeteg nevetéstől fetrengve mondja: bocsánat, de női kéztől csiklandós. 

A  nők  egyetemi  (orvosi,  gyógyszerészi  és  bölcsész)  tanulmányainak 

engedélyezését  követően  természetszerűleg  megszaporodott  a  diplomás  nőkkel 

foglalkozó karikatúrák és paródiák száma. A Kakas Márton például egy patikába 

betérő  fiatalembert  ábrázol,  aki  szembesülve  azzal,  hogy  a(z  intim)  bajáról 

árulkodó dokumentumot egy nőnek kéne megmutatnia, zavarában hanyatt-homlok 

380 Uo.
381 Magyarországon  csak  1897-ben  ismerték  el  diplomáját,  addig  (szakmai  vizsgát  téve)  csak 
bábaként praktizálhatott.  
382 Női doktorok, Borsszem Jankó, 1882. nov. 19. 7. (41. kép)
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menekül.383 S  ugyanilyen  lehetetlen  helyzetnek  tartja,  hogy  a  meztelenség 

tabujához szoktatott szemérmes leányzók ruhátlan férfit mustráljanak. Az orvosnők 

által  kiváltott  szerelem  mindenféle  megnyilvánulása  (csók,  szívhangkémlelés) 

azonban (legalábbis az élclapok szerint) jótékony hatással van a (férfi)betegekre. 

Az  addig  tiltott,  de  most  „hivatalosan”  engedélyezett  helyzetekben  zömmel  a 

férfiak nem találják meg a megfelelő viselkedést: nehezen tudják elfogadni, hogy a 

nők érdeklődése nem terjed az általuk remélt közös szerelmi végakkordig.

Az élclapok hagyományos nemi szerepekhez kötődő sztereotípiái e sajátos 

témakörben is  érvényesültek.  Azt  sugallták,  hogy párkapcsolatok  tekintetében a 

diplomás  nőknek sem a szerelmi  a  kaland,  hanem a  házasság az  elsődleges  (s 

ehhez igazodva, a maguk módján ők is hasonlóan célra törőek, mint a férfiak). Egy 

1895-ös paródiában a  Borsszem Jankó  munkatársa a jövőbe pillantva elképzelte, 

hogyan gyógyít egy orvosnő, Dr. Enyhédy Esmeralda.384 A rendelésen egymásután 

két nőbeteg azonos panasszal kereste fel,  s ő mindkettőtől megkérdezte, férjnél 

van-e;   aki  férjezett  volt,  annak azt  tanácsolta  váljon el,  hajadonnak pedig  azt 

javasolta menjen férjhez. A nőt annyira leköti a férjhez menés problémája, hogy 

számára  az  élet  és  a  hivatás  minden  gondjára  megoldást  jelent  a  házasság 

megkötése  vagy  felbontása.  A  Bolond  Istók két  orvosjelölt  leánykájának, 

Sublimáthy  Hyméneának,  és  Tudor  Kamomilllának  okoskodásai  is  e  központi 

kérdés körül forogtak.

Az élclapokban az egyetemista leányokról két egymásnak ellentmondó kép 

jelent meg: vagy kihasználnak minden alkalmat, hogy élvezzék a szabad életet, s 

férjet  fogjanak,  vagy mindenről  lemondva könyvük felett  savanyodnak meg.  A 

vizsgázó hölgyekről az ostoba, felszínes nőről szóló sztereotípiát érvényesítették, a 

kialakult  helyzetnek  a  férfi  diáktársak  örültek,  hiszen  többet  udvarolhattak, 

flörtölhettek.  Mindkét  fél  számára  a  kívánatos  (és  szerencsés)  megoldásnak 

tüntették fel a házasságot.   

A valóságban a középosztálybeli nők számára a diplomás pályák jelentették 

azt a társadalmi rangot, a presztízsalapot, amellyel a társadalmi nyilvánosságban el 

tudták magukat fogadtatni és lassan egyenrangú félként tudtak fellépni a férfiak 

mellett.  Ennek folyamatában a nőknek maguknak is meg kellett küzdeniük saját 

383 [Első jelenet.] „fiatalember (berohan a patikába). Kérek (meglátja a patikus kisasszonyt) Hm, 
nagysád,  Önnek nem mutathatom meg ezt  a  receptet!”  JENEY [Jenő],  Diák kisasszonyok,  Kakas 
Márton, 1895. dec. 1. 5. (56. kép)
384 Orvosnők, Borsszem Jankó, 1895. dec. 1. 11.
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előítéleteikkel,  hagyományos  szerepfelfogásukkal,  ugyanakkor  –  s  ez  volt  a 

legnehezebb  –  a  kenyér-  és  társadalmi  státuszféltő,  a  hagyományos  nemi 

szerepmegosztást minden változtatás nélkül támogató férfiakkal is. 

Elmondható,  hogy  az  élclapok  ez  utóbbiak  nézőpontját  képviselték, 

egyetlen általuk közölt karikatúra, paródia vagy humoreszk sem vette komolyan a 

tanulni akaró nőt. Újra és újra elkerülhetetlen,  előrevetített  bukásának vélt okait 

mutatták  be:  ismeretbeli  hiányosságait  a  női  felszínesség,  szeszélyességet 

ugyancsak  esszenciális  állhatatlanságként  jelenítették  meg,  s  nyomatékkal 

hangsúlyozták,  hogy  minden  nő  (ideértve  az  egyetemi  diákkisasszonyokat  is) 

legfőbb  érdeklődési  területe  a  férfi  és  a  szerelem.  A  (férfi)társadalom  addigi 

értékrendjének védelmében, de legalábbis az uralkodó mentalitásának megfelelően, 

a nőket minden élethelyzetben elsősorban  nőként ítélték meg (akiknek egyébként 

éppen  ezért  került   sokszoros  erőfeszítésükbe,  hogy  munka-  vagy  tudományos 

teljesítményeiket  elismertessék).  Az élclapok minden nem „nőies” törekvésüket, 

így a tanulást, az egyetemi és értelmiségi munkát is incselkedésnek, kacérkodásnak 

láttatták, amelyet majd csak a férjek tudnak igazán eredményesen semlegesíteni. S 

bár a kenyérharc motívumát nemhogy nem jelenítették meg, hanem teljesen el is 

hallgatták,  nyilvánvaló,  hogy méltánytalan  álláspontjukba  (mint  számos  érintett 

férfiéba) ez is belejátszott. Az élet azonban bebizonyította, bár lehet, hogy a nők a 

férfiak vetélytársai, képesek rá, hogy ugyanolyan értékes teljesítményt nyújtsanak, 

mint a férfiak. Az is nyilvánvalóvá lett, hogy a munkába álló diplomás nők nem 

fordították fel a világot, a társadalmi rendet, viszont kialakultak, illetve árnyalódtak 

az egyetem,  illetve  az értelmiségi  munka világában is  a  két  nem közötti  társas 

érintkezés szabályai. Ezért azután a 20. századi élclapok már letettek a tanuló nő 

parodizálásáról, karikírozásáról.
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8. Közéleti szerepek: egyleti munka

8.1 A jótékonykodó nő

A  nők  nyilvánosság  előtti  szerepléseinek  legmegbecsültebb,  köztiszteletnek 

örvendő fajtája az egyleti jótékonykodás volt. A hagyományos és az új vonásokat 

is  hordozó  nőképhez  egyaránt  jól  illett  a  szervezett,  félig-meddig  zárt  egyleti 

munka.  A  férfiak  nemcsak  elfogadták  ezt  a  fajta  női  tevékenységet,  hanem 

igényelték is. A különféle karitatív nőegyesületek pótolni igyekeztek az állam, a 

helyhatóságok  vagy  a  felekezetek  szociális  és  oktatási  ellátórendszerének 

hiányosságait. A közvélemény, ahogy a házasságban, úgy a közéletben is a férj, a 

140



férfi  működésének  természetes  kiegészítéseként  fogta  fel  a  hölgyek 

jótékonykodását és  szervezői munkáját:  „Míg a jogi államnak, melynek működő 

szervei  férfiak,  a  törvények  útján  kell  munkálni  az  egyesek  jólétét:  addig  a 

’jótékonysági  állam’  a,  melynek  működő  szervei  a  nők,  a  szeretet  útján  halad 

ugyanazon  cél  felé  (…)  E  kettő,  a  férfi  számító  esze  s  a  nő  jóságos  szíve  a 

legszükségesebb kiegészítő részei egymásnak. Valamint a családok boldogsága e 

két tényezőn alapszik: úgy nagyban az országok boldogságára is szükséges e két 

tényező mindegyike.”385

Magyarországon  a  polgárosodás  felemássága  miatt  az  első  egyletek 

vezetőségébe jórészt előkelőségek: nemesek és arisztokraták kerültek. A társadalmi 

összetétel  jellege  a  19.  század  eleji  (pesti  és  budai)  „jóltévő  asszonyi 

egyesületekben” sem alakult  másképp,  noha néhány polgárnő is  fontos szerepet 

játszott  bennük.386   Az  neoabszolutizmus,  a  nemzeti  elnyomatás  éveiben 

(értelemszerűen)  megnőtt  az  egyletek,  a  magánszerveződések  jelentősége,  s  ez 

újabb  lendületet  adott  a  nőegylet-alapításoknak  is.  Az  újabb  nőegyletek  a 

jótékonyság mellett  a  nők munkához juttatásával,  művelődésével  és oktatásával 

foglalkoztak.387

E  sorban  az  első  (s  egyben  az  egyik  legjelentősebb  is),  a  Magyar 

Gazdasszonyok Országos Egyesülete volt, amely Damjanich Jánosné elnökletével 

alakult  meg  1862-ben.  A  tábornok  özvegyének  személye  a  (reformkori  és 

szabadságharcos)  nemzeti  hagyományok  folytonosságát  (fenntartását) 

szimbolizálta, az egylet maga pedig hangsúlyozottan a nemzeti érdekek szolgálatát 

vállalta  fel,  amelyek  közül  a  legfontosabb:  a  korszerű  gazdálkodási  ismeretek 

terjesztése voltaképpen a korábbi korszak polgárosító törekvéseit kívánta tovább 

vinni    Az  újabb  nőegyletek  vezetésébe  nagyobb  számban  kerülhettek  polgári 

származású  asszonyok  (olykor  leányok),  az  egyleti  munkában  (főként  pedig  az 

irányításban) való részvétel pedig mind szélesebb körűvé, némi túlzással szólva: 

csaknem divatossá vált. E félnyilvános testületek miközben felkínálták a közéleti 

385 KOMÁROMY Lajos,  Budapest  jótékony  intézetei:  Az  országos  magyar  gazdasszony-egylet, 
Vasárnapi Újság, 1874. febr. 8. 89-90. 
386 L. TÓTH Árpád, Asszonyok a városi szegénység ellen: A Pesti Jóltékony Nőegylet korai története  
(1817-1833) =  Nők  a  modernizálódó  magyar  társadalomban,  szerk.  GYÁNI Gábor,  Debrecen, 
Csokonai, [2006] (Artemisz Könyvek) 147-162.
387 BORBÍRÓ Fanni,  Budapesti  nőegyletek  1862-1904 =  Nők  világa:  Művelődés-  és  
társadalomtörténeti  tanulmányok,  szerk.  FÁBRI Anna, VÁRKONYI Gábor,  Bp.,  Argumentum, 2007, 
180-207.
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megnyilvánulás  (korlátozott)  lehetőségeit,  nagyban  emelték  résztvevők  és 

családjuk társadalmi megbecsülését. 

A nőegyleti  munkát  (vagy pontosabban:  ennek támogatását)  elvárták  az 

előkelő, arisztokrata hölgyektől, azt pedig még inkább, hogy a nagyobb akciókhoz, 

gyűjtésekhez,  petíciók  szervezéséhez  nevüket  adják.  Rangjuk,  presztízsük 

nyomatékot  adott  az  egyesületi  céloknak,  sőt  tiszteletet  keltett  irántuk.  De 

gyakorlati  működésük  is  nagy  segítséget  jelenthetett:  olyan  informális 

kapcsolatokkal, tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkez(het)tek,  amelyek révén 

messze  nagyobb  érdekérvényesítési  lehetőségeket  birtokoltak,  mint  a  polgári 

származású nőegyleti vezetők (és munkások) többsége.388 

A  társadalomban  a  nőegyletekkel  körvonalazódtak  azok  a  tevékenységi 

körök,  amelyekre  a  nők  alkalmasnak  érezhették  magukat,  amelyeket  a 

nyilvánosságban elláthattak, és amelyekért még meg kell küzdeniük. Az egyletek 

működtetésekor,  szabályozásakor,  fenntartásakor  elsajátíthatták, 

megtapasztalhatták  a  szervezeti  életnek  azokat  a  mechanizmusait,  amelyek  a 

tágabb közéletben, a társadalmi nyilvánosságban általánosan érvényesültek, vagyis 

reális,  gyakorlati  ismereteket  szerezhettek  a  magánélet  körein  túli  világ 

működéséről.  Megtanulták és gyakorolták, hogy céljaikat érthetően és célszerűen 

megfogalmazzák,  testületeiket  az  állammal  regisztráltassák,  engedélyeztessék, 

működési rendet alkossanak, programot hirdessenek, stratégiát építsenek, taktikát 

alkalmazzanak,  gyűlésezzenek,  szavazzanak,  (különféle  pozíciókért) 

vetélkedjenek, s (nem utolsó sorban) pénzzel bánjanak. 

A nők egyleti munkájáról szóló diskurzusban – kimondva kimondatlanul – 

a  magyar  polgárosodás  problémáiról  is  szó  esett.  1868-ban  a  Családi  Kör 

szerkesztőnője  gróf  Károlyi  Edéné  portréját  felvázolva  az  arisztokrácia 

példamutató  szerepéről,  vagy  inkább  kötelezettségéről  értekezett,  arról,  hogy 

missziója lenne szakítani a sztereotípiákkal és az előjogokkal terhelt  múlttal,  és 

megmutatni,  hogy  a  munka,  a  közhasznú  teljesítmény  méltó  a  társadalom 

elismerésére ás tiszteletére, nem pedig a születési rang és cím.389 Fejtegetései során 

hangsúlyozta,  hogy a  rossz  beidegződések  és  előítéletek  felszámolásáért  a  nők 

388 1880-ban György Aladár már mindennél többre becsülte a személyes vezetői adottságokat, de 
hozzátette, hogy a „közvetlen jótékonykodás is talán jobban érvényesülne, ha a titkári szerepkörbe 
’szakférfiak’ kerülnének, akik képesek a csillogó külsőségek mögé látni.” GYÖRGY Aladár,  Nők a 
jótékonyság terén, Nemzeti Nőnevelés, 1880. jan. 28-30.    
389 [KÁNYA] Emília, Gróf Károlyi Edéné, Családi Kör, 1868. márc. 1. 193-196.
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tehetnek  a  legtöbbet.  Nem  sokkal  később,  Eötvös  József  feleségének 

bemutatásakor  kitért  arra,  hogy  a  (befolyásos)  asszonyok  semmiképp  sem 

térhetnek  ki  a  haza  iránti  kötelességeik  (szegények,  elesettek,  árvák,  cselédek 

gyámolítása)  gyakorlása  elől,  az  időpazarló,  üres  látogatások  helyett  ezzel 

mutathatnak helyes példát családjukban is.390 A lap egyik állandó szerzője néhány 

évvel később már nem az előkelő vagy kiváló egyének, hanem a  nőközösségek, a 

nőegyletek  társadalomformáló  szerepéről  értekezett.391 Úgy  vélte,  a  rangbeli, 

vallásbeli  válaszfalak  eltűnnek  a  közös,  emberbaráti  célok  kivitelezése  során. 

Elengedhetetlennek tartotta azonban, hogy a felkarolandó ügyeket az egyletek a 

helyi elvárásokhoz és saját anyagi lehetőségeikhez mérten válasszák meg. Mások 

igencsak  rossz  véleménnyel  voltak  a  ténylegesen  működő  nőegyesületek 

egyrészéről.  A  női  munkaképesítés  egyik  propagálója,  Egloffstein  Amália  a 

jótékonykodást  olyan  szükséges  jónak  tartotta,  amely  valójában  a  társadalom 

szégyene.392 Több  értelmét  látta  volna  a  nyomorgók  elhelyezésének  és 

tudatlanságuk  felszámolásának,  mint  a  pillanatnyi  gondokat  enyhítő  s  a 

gazdagabbak  szórakoztató  időtöltését  szolgáló  jótékonykodásnak  A  nőegyletek 

célja  csak  az  lehet,  hogy olyan  magabiztos,  tanult  embereket  neveljenek,  akik 

önfenntartásra is képesek.

Az  egyleti  jótékonyság  számos  vonását  olyan  tekintélyes,  s  a 

nőmozgalmakat  szívvel-lélekkel  támogató  férfiú,  mint  György Aladár  is  bírálat 

tárgyává tette.393 Felidézte, hogy az 1870-es években nem egy tekintélyes férfiút 

juttatott a tönk szélére, s kergetetett öngyilkosságba a feleség hívságos, versengő 

nőegyleti  ténykedése,  továbbá azt  is,  hogy a rámenős hölgyek miatt  „a Vigadó 

[jótékonysági]  tombolaestéi  egy időben egyenlő értékűek lettek – s nemcsak az 

élclapokban – a Bakony-erdőséggel.”  

Kifejezetten  károsnak  tartotta  a  nőegyleti  jótékonykodást  Felméri  Lajos 

neveléstudományi  professzor.  1883-as  eszmefuttatásában  kordivatként  értékelte, 

hogy ahogy a férfiak a politikai pályán keresik a haza üdvét, úgy a nők is elhagyva 

otthonukat  társadalmi  jótétemények  gyakorlásában  kívánják  követni  férjeiket.394 

Leplezetlen gúnnyal állította, hogy a nőegyleti asszonyok minden eldugott lyukból 

390 [KÁNYA] Emília, Báró Eötvös Józsefné, Rosti Ágnes, Családi Kör, 1870. máj. 1. 407-410.
391 LENGYEL Dánielné, A nőegyletek befolyása a társadalmi életre, Családi Kör, 1870. nov. 27. 1079. 
392 B[ÁRÓ] EGLOFFSTEIN A[mália], Jótékonyság, Nők Lapja, 1871. szept. 13. 265-267. 
393 GYÖRGY Aladár, Nők a jótékonyság terén, Nemzeti Nőnevelés, 1880. jan. 28-30. 
394 FELMÉRI Lajos, Nőnevelésünk és a társadalom, Nemzeti Nőnevelés, 1883. jan. 1-9., febr. 81-90., 
márc. 161-167. 
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egy-egy árvát húztak elő, és azokat ajnározzák, mialatt saját csemetéik a testi-lelki 

elhagyatottság nyomorában szenvednek. Következtetésében a megfelelően művelt 

nő számára az igazi nőegylet az otthon lenne, ahol mint jó feleségnek és művelt 

anyának ép, egészséges emberekké kell felnevelnie gyermekeit. 

A  legrégebbi  jótékony  nőegyletek  csupán  a  helyi  gondok  enyhítésére 

szerveződtek395,  az  első  országos  hatáskörű  egyesület  az  Országos  Magyar 

Gazdasszony  Egylet  volt.  A  vállalkozás  elsődleges  célja  az  árvaleányok 

elhelyezése, neveltetésük, s egy erre a célra szolgáló önálló épület felállítása. Az 

egylet  a  természeti  katasztrófák  áldozatait  is  jelentős  támogatásban  részesítette. 

Batthyány  Lajosné  által  szervezett  női  jótékonysági  bazárjuknak  (1864-ben) 

például olyan sikere volt, hogy hosszú időre divatba jöttek az efféle jótékonysági 

vásárok. 396 Az Országos Magyar Gazdasszony Egylet mintájára országszerte sorra 

alakultak  a kisdedóvókat,  nőnevelő-intézeteket,  árvaházakat  szorgalmazó lokális 

nőegyletek. (A fővárosban például két óvodát üzemeltető egyesület is működött. A 

Budapesti  Frőbel  Nőegylet  és  az országos  hatáskörű Központi  Frőbel  Nőegylet 

ellátta  a  gyermekek  felügyeletét,  nevelését  vallásra,  nemzetiségre  való  tekintet 

nélkül, az utóbbihoz egy gyermekkertésznőképezde tartozott. A két óvodai egylet 

kicsinyes  rivalizálása  azonban  feleslegesen  vont  el  energiákat  a 

„kisdedneveléstől”.397)

Az ugyancsak országos hatáskörű (és jelentőségű) Országos Nőiparegylet 

egyik  első  méltatója  a  sokak  által  nevetségesnek  tartott  nőemancipáció 

kérdésfelvetéseinek valódiságára hívta fel a figyelmet, hiszen kor mind nagyobb 

terhet ró a nőre és férfira egyaránt, sőt a nővel szemben új elvárás a vagyonszerzés, 

a  munka.398 A  gondtalan  lét  illúziójában  nevelkedett  középosztálybeli 

leánygyermekek (az előítéletek mellett is) mindinkább rákényszerülnek a rangon 

alulinak tartott munkára.  1872-ben a munkaképesítés gondjainak orvoslását és a 

leányoktatás  rendszerének  ehhez  mért  átalakítását  remélve  alakult  meg  az 
395 Külön  lehetne  szólni  a  felekezeti  alapú  egyletekről,  amelyek  közül  hatékony,  szervezett, 
mintaszerű működésével messze kiemelkedett a zsidó közösségek karitatív hagyományait tovább 
vivő pesti Izraelita Nőegylet. Itt külön részleg gondoskodott az árvaház vezetéséről, a szegények 
segélyezéséről,  az  olcsó  és  laktató  népkonyha  üzemeltetéséről  és  a  pénztár  forgalmáról.  Vö. 
KOMÁROMY Lajos,  Budapest jótékony intézetei: A pesti izraelita nőegylet, Vasárnapi Újság, 1874. 
márc. 15. 169-170. 
396 KOMÁROMY Lajos,  Budapest  jótékony  intézetei:  Az  országos  magyar  gazdasszony-egylet, 
Vasárnapi Újság, 1874. febr. 8. 89-90. 
397 KOMÁROMY Lajos,  Kisdedóvó intézeteket  fönntartó egyesületek,  Vasárnapi Újság, 1874. júl. 5. 
425-426. 
398 KOMÁROMY Lajos, Budapest jótékony intézetei: Az országos nőiparegylet, Vasárnapi Újság, 1874. 
aug. 2. 489-490. 
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Országos  Nőiparegylet,  amely  még  ugyanebben  az  évben  a  nők  számára 

varrómunkának és árusításnak helyt adó úgynevezett „munkabazár” üzemeltetését 

is megkísérelte, majd pedig – lényegesen nagyobb sikerrel – 1873 decemberében 

nőipariskolát nyitott.

A legnagyobb sikereket azonban a lányközépiskolákat alapító és elterjesztő, 

s végül a leánygimnázium ügyét is sikerre vivő Országos Nőképző Egylet érte el, 

amelyet már néhány évvel megalakulása után is mint folyamatosan fejlődő, agilis, 

társadalmat  nemesítő  szervezetet  tartottak  számon.”399 1893-ban  huszonöt  éves 

fennállását  jubileumi  nagygyűlésen  ünnepelte  meg  az  egylet.  Az  eseményről 

Mikszáth Kálmán tudósította  a  Vasárnapi Újság olvasóit.400 A résztvevők iránti 

elismerést,  tiszteletet  szeretetteli  humorral  megjelenítő  beszámoló  a  nőegylet-

parlament  párhuzamra  alapítva  fricskázza  meg  a  hagyományos,   férfi-nő 

szerepcserére  épített  élceket,  gúnyolódásokat:  „Évi  nagygyűlés  alkalmával 

hallgatóság is van; egy pár öreg úr, nevelésügyi barát, tanár és egy pár hű férj, aki 

felesége nyilvános szereplését jött figyelemmel kísérni. (Milyen gondatlanok ezek 

a  férjek,  nemhogy  főznének  ezalatt  odahaza.)”  A  kiöltözött,  felékszerezett, 

strucctollal  díszített  kalapos  érett  előkelő  hölgyek  –  férfiakat  megszégyenítő  – 

komolysággal,  fegyelmezettséggel  üléseztek.  A kitartó  munkát  dicsérő kivételes 

alkalom  arra  késztette  az  újságírót,  hogy  meghajoljon  a  haza  „honanyáinak” 

ügybuzgalma előtt, s megállapítsa: „Érdemes élni a közügyeknek.”

1885-ben  a  Nemzeti  Nőnevelés hírt  adott  arról,  hogy  megalakult  a 

tanítónőket  összefogó  Mária  Dorothea  Egyesület.401 A  testületet  létrehívásakor 

csupán az országos kiállításra ellátogató vidéki tanítónőknek kívántak olcsó és jó 

szállást biztosítani.  Ám az alakuló ülést kísérő élénk érdeklődés arra indította a 

résztvevőket,  hogy az egyesületet  szakmai,  érdekképviseleti  fórumként  alapítsák 

meg,  s  a  tanítónők  műveltségbeli  emelésének,  s  általában  a  nőnevelés 

terjesztésének,  fejlesztésének  távlati  célját  fogalmazzák  meg.  1886-ban  De 

Gerando Antonina az előző évi franciaországi országos tanítói nagygyűlés hatására 

a magyar tanítónők tömeges belépését javasolta az egyesületbe.402 Úgy vélte, egy 

399 KOMÁROMY Lajos,  Budapest jótékony intézetei:  Az országos nőképző-egylet,  Vasárnapi Újság, 
1874. aug. 9. 505-506. 
400 [MIKSZÁTH Kálmán] M-th K-n, Az országos nőképző-egyesület jubileuma, Vasárnapi Újság, 1893. 
márc. 26. 206.
401 S, A Mária Dorothea Egyesület alakuló közülése, Nemzeti Nőnevelés, 1885. márc. 244-247. 
402 DE GERANDO Antonina, A magyar tanítónők egyesülése, Nemzeti Nőnevelés, 1886. jan. 1-6. 
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demonstratív,  közös  szervezetre  támaszkodva  bátrabban,  hitelesebben  tudnák 

hallatni hangjukat, képviselni a maguk egyéni és szakmai érdekeit. 

 

8. 2. A jótékonyság akcióinak élclapi támogatása

A jótékonykodás terén a férfiak és a nők együtt, a hagyományos nemi szerepeknek 

is  megfelelve  léptek  fel.  Egyértelmű  volt  a  közös  akció  viszonylag  rövid 

időtartama, célja, keretei, dramaturgiája. A nők kezdeményeztek, kijelölték a célt, s 

a  férfiak  közreműködésével  megszervezték,  lebonyolították  az  akciót  betetőző 

eseményt. Tehát nem saját, hanem valaki más érdekében vállalkoztak a nyilvános 

szereplésre, amelynek bevallott motívuma a karitász volt. A férfiak, pedig szintén 

gyámolító  szerepben,  mint  az  „erősebbik”  nem:  a  nők,  a  gyengék,  az  elesettek 

védelmezői álltak az ügy, az asszonyaik, a leányaik mellé. Mindketten úgymond 

„rájátszottak” szerepükre. 

Az  élclapok  elsősorban  a  jótékonysági  rendezvények:  bazárok,  vásárok, 

gyűjtések  iránt  mutattak  érdeklődést,  amelyeket  –  a  valóságnak  megfelelően  – 

elsősorban   társasági  eseményekként,  reprezentációs  alkalmakként  jelenítettek 

meg.   Erőteljes  humorral,  sőt  szarkazmussal  hívták  fel  a  figyelmet  az  efféle 

rendezvényeken  alig  leplezett  sznobisztikus  tendenciáknak  és  erotikus 

mozzanatoknak.  Azt  állították,  hogy  a  nők  a  nemes  cél  érdekében  nyíltan 

kacérkodtak:  úgy tettek,  mintha  magukkal  együtt  kínálták  volna a  jótékonysági 

vásár  portékáit,  mindez  lehetőséget  adott  arra,  hogy  a  férfiak  is  hevesebben 

udvaroljanak, úgy tegyenek, mintha a portékák felsrófolt ára valóban kifejezné az 

árusító hölgyek rangját, szépségét és vonzerejét, sőt, a helyzet frivolságát fokozva, 

maguk toborozzanak még több hódolót, s így járuljanak hozzá a hölgyek sikeréhez 

és a bevételek növeléséhez. A gyűjtésben a férfiak és a nők nem egymást, nem 

„azt” akarták, hanem a kacérkodás, az udvarlás játékára rímelő dramaturgia szerint 

játszottak. E rendezvények vonzerejét (s vele sikerét is) nagyban növelte az, hogy 

egy-két  órára  felfüggesztették  az  arisztokrata  vagy  nagypolgári  társasági  körök 

szokásos  zártságát.  A  nagyvilági  dámák  előzékenyen  fogadták  a  polgárember 

érdeklődését  (pénzét)  is,  s  a  finom urak  is  szívesen  tették  a  szépet  a  bazárok 

középrétegbeli segítőkész asszonyainak, leányainak. Minden kritikai él mellett, az 

élclapok többsége egészében véve támogatta a jótékonysági rendezvényeket.   
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A Bolond Miska 1864. február 21-iki szám címlapján még érzelmes verssel 

invitálta a közönséget a „bazárba”, s hogy növelje az esemény vonzerejét elárulta, 

hogy  állandó  levelezőfigurája,  Kipfelhauser  csupán  az  arisztokráciával  való 

találkozás  kedvéért  megy  ki  a  vásárba403,  illetve  felsorolta  mi-minden  apró, 

jelképes csecsebecsére lehet ott szert tenni. Az egy héttel későbbi számban viszont 

már nem állta meg, hogy szóvá ne tegye a kilenc jelenetből álló karikatúrájában a 

portékák feleslegességét.

Fecsegi  asszonynak  egy  nyelvtisztitót  kellett  venni.  Pantalónosyra  egy  pár 
sarkantyút  erőszakoltak.  Hadonászynak egy játékkereskedésben fakardot  adtak. 
Filkófy szerkesztőt egy „Nyelvtannal” tisztelték meg. Kipfelhausernek egy fokost 
kellett venni. Változy urnak egy Deák-pipát adtak. Nyulfy urnak hogy hogy nem, 
egy papucsot  kellett  kapni.  Bunkóssy kritikusnak  egy  hozzá illő  pálcát  adtak. 
Nekem  meg  az  a  szerencsétlenségem  volt,  hogy  minden  szép  asszony  egy 
„Bolond Miskával” kínált. 404

A  jótékony  célokért  fáradozó  előkelőségektől  azonban  nem  tagadta  meg 

rokonszenvét, amikor két köztiszteletnek örvendő hölgy felismerhető, realisztikus, 

egész alakos portréját a következő politikailag is pikáns felirattal közölte: „Azok az 

árulók, a kiket Miska is szeret”.405 

Az 1871-es tavaszi nagy árvíz406 után a kárt  szenvedtek javára rendezett 

bazár népszerűsítéséhez az élclapok is csatlakoztak: valójában az adakozókedvet 

szerették volna felkorbácsolni. Elsőként a Borsszem Jankó jelentkezett az „A hol a 

bazár kezdődik” bazárújság-paródiájával.407 Így mintegy három héttel megelőzte a 

tényleges   Bazár-Ujság   1871.  május  6-10.  között,  a  jótékonysági  rendezvény 

napjain  Kvassay  Ede  szerkesztésében  megjelent  összes  (egész  pontosan:  négy) 

számát.408 A  (jövőbe  látó,  vagy  „jólértesült)  lapparódia  felelős  szerkesztője 

„Quassia Ede”, tulajdonosai a vízkárosultak, kiadója Pesty Misericurdula úrhölgy, 

a  szerkesztőség  ötvenes  vagy százas  bankókra vetett  kéziratokat  fogadott  el.  A 

403 A női árucsarnokban, Kipfelhauser a női Bazárról, Bolond Miska, 1864. febr. 14. címlap.
404 Kivel mit vetettek a Bazárban,  Bolond Miska, 1864. febr. 21. 32.
405  1864. febr. 14.  28. (19. kép) A két női alak alatt nincs név. A  Pesti Napló címlapján 1864. 
február 12-én harangozta be a  Bolond Miska a vasárnapi, „bazári” számát, amelyben „az utolsó 
oldalon egy nagy  kép van, mely Battyhány Lajosnét és Damjanicsnét ábrázolja, a mint a Bazárban 
árulnak”.
406 Az áradás pusztításairól a  Pesti Napló is hírt adott.  „Víz és sár…” Reggeli kiad. 1871. ápr. 7. 
[2.], „Vasút a vízben…” Esti kiadás. 1871. ápr. 19. [2.], „Sok a víz…” Reggeli kiad. 1871. ápr. 27. 
[2.].
407 A  hol  a  bazár  kezdődik,  Borsszem  Jankó,  1871.  ápr.  16.  706.  A  lapparódia  egyben  a 
szerkesztőnek az abban az évben napvilágot látott „Ahol az ember kezdődik” című regényének 
stílusparódiája.
408 Pesti Napló. Reggeli kiad., 1871. máj. 3. [2.]
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lapszámok ára darab szerint emelkedett: 1 számot 1 forintért, de 3 számot már 5 

forintért  árultak.409 A  szerkesztőség  felhívta  a  közönség  figyelmét,  hogy 

gondoskodjon nagy címletű bankókról, melyeket azután bizonyosan nem váltanak 

fel.   A programadó szerkesztői eszmefuttatást  követően a bazárbeli  történésekre 

összpontosítva  egy  különös  bűncselekményről  –  pénztárcacserés 

virágcsokorrablásról  számoltak  be.   Ezután  pedig  csakúgy  sorjáztak  a 

képtelenebbnél képtelenebb hírek. Az olvasók megtudhatták, hogy „bazarlás” miatt 

gyámság alá helyeztek egy előkelő vidéki földbirtokost. (A szükségintézkedést az 

indokolta, hogy az elmeháborodott gavallér a hölgytekintetekért szórta a pénzt, s 

végül  egy  kézszorításért  –  356  forintot  alig  meghaladó  –  vagyonmaradékát  is 

odaadta.)  Olvashattak  egy  közönséges  polgárember  „bűntettéről”  is:  zsebében 

csupán szár forinttal merészkedett a vásár területére, ahol a rend őrei fülön csípték, 

s  bírságképp  elkobozták  tőle  a  bankjegyet.  Az  „Újdonságok”  rovat  első  híre 

uszodák létesítéséről számolt be, hogy azok, akik ingüket, gatyájukat eladakozták, 

megmaradt  (vagy  kölcsön?)  úszónadrágjukban  megjelenhessenek  valahol.  A 

második azt újságolta, hogy még az nap – bazár napján – a Redoute éttermében 

megnyílt  a „Pénztelenek klubja”.  A harmadik egy színházi szerző vízkárosultak 

javára  történő  bankalapításának  sikertelenségéről  számolt  be.  A  negyedik, 

gourmande-oknak szóló hír  szerint  megérkezett  Hollán  Ernőné kereskedésébe a 

híres  debreceni  kolbász,  amelynek  milliméterje  is  10 forintot  taksál.  Az ötödik 

arról tudósított, hogy a Nemzeti Színházi „Az utolsó húszas”, „Az utolsó fillér” és 

„Az utolsó félkrajcár” című darabokat tűzte aznap műsorra. A hatodik kis hír a 

szivarozókat értesítette, hogy másnap Andrássy Aladárné egy ismert dohányárut új 

fantázianéven fog árulni. S az utolsó egy olyan azonosítatlan öngyilkosról írt, aki 

miután egy órát eltöltött a bazárban, kilátástalan anyagi helyzetbe kerülve véget 

vetett  életének.  Az  üzleti  rovat  a  bazár  forgalmának  és  árainak  alakulását 

tartalmazta. A lapparódia az irreálisra, szenzációsra nagyított „bazárhíranyaga” ha 

meg  is  fricskázta  a  túlhajtott  (és  túlhajszolt)  jótékonykodást,  elsősorban  a 

közönséget kívánta mozgósítani.

Az  áprilisi  eseménybeharangozó  lapparódiát  követően  májusban,  a 

többnapos rendezvény elején a Borsszem Jankó a népszerűsítés szándékával újból 

visszatért a Bazár-Ujságra és a jótékonysági vásárra.410 A reklámcélokat szolgáló 
409 Tehát a 2. és a 3. számok már 2 forintot kértek, ezért a módosabbaknak illett legalább hármat 
venni, hogy a minél több emelt áron eladott újságból származó bevétel fele a károsultaké lehessen.
410 A Bazárban, Borsszem Jankó, 1871. máj. 7. 735-737. (28. kép)
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többoldalas  karikatúra  elején  ketten  intvitálták  a  közönséget,  egyikük,  Kvassai 

Ede,  akinek  egészalakos  képe  ajánlotta  a  nagyközönség  figyelmébe  az  alkalmi 

lapot, másikuk, Sztupa György a Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének 

jegyzője  szakácsnői  ruhába  bújva  kínálta  menüsort.  (A  Borsszem  Jankó 

történetében legközelebb, csak a saját tízéves jubileumi számában ábrázoltak ily 

módon  pózoló  –  lapját  ajánló  –  szerkesztőt:  Ágai  Adolfot.411 A  további 

jelenetekben  Ágai  legkedvesebb  állandó  élclapfigurái  vállaltak  bazárbeli 

szerepléseket.  Az  élclapszerkesztő  láthatóan  teljesen  azonosult  a  rendezvény 

céljával, s a maga módján (propagandát keltve) igyekezett sikeréhez hozzájárulni. 

A Borsszem Jankót követve, a Bolond Miska és a Ludas Matyi is közreadta 

(méghozzá  ugyanazon  a  napon)  a  maga  humoros  bazártudósításait.  A  Bolond 

Miska már  a  címlapján  „bazárképpel”  és  „bazárnépdalokkal”412 köszöntötte 

olvasóit.  A  képen  Bismarck  irigykedve  szemléli  a  bazári  standok  mögött  álló 

hölgyeket: „Ha nekem ilyen kedves sarczolóim volnának, ezek talán behajtanák azt 

a bizonyos ötezer milliót is.”413 Maga Bolond Miska pedig a belső oldalain osztotta 

meg  olvasóival  bazári  kirándulásának  élményeit.414 Alig  tette  be  a  lábát  máris 

virágcsokrot tűztek minden gomblyukába, így ment szerencsét kísérteni. Standról-

standra hagyta magát „bolonddá tenni”: a lutrin folyton vesztett,  egy kisasszony 

látványáért  szép  summát  hajtottak  be  rajta.  Mindenféle  haszontalanságért:  egy 

gumilabdáért,  egy szál  szivarért,  három női  fényképért,  száz  vizitkártyáért,  egy 

furcsa likőrféleségért, a Redout egy ablakáért, egy aranyhalért és egy sós kifliért 

kisebb  vagyont  fizetett.  A  szerényebb  anyagi  eszközökkel  bíró  Ludas  Matyi 

barátjához írt levelében számolt be a vásárban tett sétájáról, bár jobban ellenállt a 

bazárbeli  kísértéseknek,  a  szépséges  hölgyek  látványa  az  ő  szívét  is 

megdobogtatta.

Bőgös! ha még nem tudtad, hogy mi a  s z e r e l e m, ide kellett bekukannod 
csak,  fagyponton  álló szived elolvadt  mint  az irós  vaj,  attól  a  sok égő  fekete 
gyémánttól,  melyek  keresztüzbe  kaptak  egy  pillanat  alatt;  alvó  szived  lángra 
gyulladt attól a sok ragyogó kék csillagtól, mely rád bámult kémlelve, ha valjon 
van-e zsebedben tíz forint … egy porczio fagylaltért. 415

411 [ÁGAI Adolf] BORSSZEM Jankó, Magyarom! Borsszem Jankó, 1887. márc. 13. 8. (44. kép)
412 „Ne menj pajtás  a bazárba,  izibe,  /  Mert  igy kerülsz szép asszonyok kezibe,  /  Elpusztul  ott 
rövideden  minden  kincs,  /  Még  a  „hon”-t  is  elveszik,  ha  pénzed  nincs.  ….  Aztán  jártam, 
nézegettem, / Míg egészen schwarczczá lettem, / De míg tárczám üres leve, / Jaj a szivem telistele!” 
Uo.
413 Ideális kép, Bolond Miska, 1871. máj. 14. címlap
414 Mit hoztam haza a bazárból? Bolond Miska, 1871. máj. 14. 78-79.
415 Ludas Matyi a bazárban, Ludas Matyi, 1871. máj. 14. 158-159.
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Bár  elhárított  egy  újságvásárlást,  akárcsak  Bolond  Miska,  ő  is  vett  néhány 

haszontalanságot  és  sorshúzással  is  próbálkozott.  Standról-standra  menekült  a 

„szebbnél  szebb  örökké  mozgó  mosolygó  nőnemü  boltos  segédek”  elől,  akik 

semmiségekkel  (kis  ollóval,  szappannal,  kis  fésűvel  és  szépasszony  csókjával) 

ostromolták. Bár ő megmenekült, kenyeres pajtását a szépen mosolygó szőkeség, 

Andrássyné levette a lábáról egy jelentősebb vásárlás erejéig. 

Jókai  Mór  is  megfordult  a  jótékonysági  vásárban,  s  ezt  élclapjában,  az 

Üstökösben   realisztikus  rajz  is  megörökítette,  amely  egy  előkelő  eladóhölgy 

társaságában ábrázolta  az  ország  legnépszerűbb  íróját,  aki  az  esemény kapcsán 

önmaga reklámját is megfogalmazta: „No most esik először rajtam, hogy magam 

vegyem meg a magam munkáját.”416

A bazári  „élcelődés”  alapja  a  portékák értéke és  a  felsrófolt  áraik közti 

különbség,  illetve  a  szép  és  előkelő,  arisztokrata  eladónők  és  a  polgári  állású 

férfivevők közti incselkedő egyezkedés. Az alku során a férfivásárló – ha teheti – 

behódol a csalafinta női okoskodásnak, – hagyja, hogy rászedjék, hiszen a bazár 

angyalainak  és  királynőinek  lehetetlen  ellenállni.  Csaknem  minden  karikatúra, 

paródia és humoreszk azt a közhelyes vélekedést erősítette fel, hogy a (szép) nő a 

férfi  minden  vagyonát  felemészti.  S  ennek a  bazárok tekintetében  volt  is  némi 

valóságalapja:  némelyek szerint  a túlbuzgó, rámenős asszonyok olykor csaknem 

„kizsebelték”  a  kiszemelt  adományozókat417,  s  ez  tükröződik  nem  egy 

karikatúrában,  paródiában  is.  A  Bolond  Miska  1873  januárjában  például  a 

rablóbetyárokhoz hasonlította az adakozással előálló nőket. Ezen a négyjelenetes 

karikatúrán  a  nők  kettesével,  hármasával  Rózsa  Sándor  rajtaütésszerű 

támadásaihoz hasonlóan zaklatják a gyanútlan férfiakat.

Reggel  még hálóköntösben  vagyunk  és  két  niecünk418 berohan,  hogy 
vegyünk a nőképző-egylet báljára tombolajegyeket.

Az utczán meg akarjuk szoritani a muff kecses és kacsós tartalmát, de a 
muffból sorsjegyek bujnak elő a magyar gazda-asszonyok báljára.

Estélyeken  az  egyik  Rózsabimbó  Sándornő  formaliter  hátra  kéreti 
kezünket, a másik angyali  zsiványnő pedig kiveszi tárczánkból a pénzt s azt a 
nőegyleti bál sors- és tombolajegyeivel tömi meg.

416 A bazárban, Üstökös, 1871. máj. 13. 235.
417Ilyen  túlkapásokra  utalt  György  Aladár  a  már  idézett  cikkében.  L.  GYÖRGY Aladár,  Nők  a 
jótékonyság terén, Nemzeti Nőnevelés, 1880. jan. 28-30. 
418 niece = unokahúg (angol)
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Mikor  a  szinházból  hazamegyünk,  akkor  már  egyenesen  pisztolyt 
szegeznek mellünknek, hogy: életet vagy sorsjegyet venni a magyargazdasszony 
nőképző,, nőegyleti, cselédképző, árvaleányházi, és a többi egyletek báljára. 419

Január közepén, egy héttel később Bolond Miska már a címlapon sírta el, milyen 

csúfosan  –  a  betyár  Angyal  Bandit  is  megszégyenítő  módon  –  fosztották  ki  a 

nőképzőegyleti tombola büféjében, amikor bonbont, teát és kiflit vásárolt.420

Az élclapok  alkalmanként  később is  csatlakoztak  a  gyűjtőakciókhoz,  de 

korántsem akkora intenzitással, mint az 1870-es évek elején. A propagandisztikus 

karikatúrákban  a  szerelemszimbolikával  ékesített  („mézeskalács  szíves”)  árukat 

kínálgató szép és közismert eladóhölgyek sokszor „szívrablóként” tűnnek fel, akik 

az  általuk  ébresztett  vonzalommal  növelik  portékáik  árértékét.421 Az  ismert 

személyiségek  megelevenítése  realisztikus  igényű  volt,  ám  esetleges  torzított 

ábrázolásuk, parodizálásuk sem volt bántó a szívekkel teleaggatott környezetben. 

A  20.  század  elejére  a  hangsúlyozott  szeretet-szerelem  motívum  eltűnt  a 

megjelenítésekből, s maradt a hűvös elegancia. Az ábrázolások a névtelen alakok 

csábos  női  bájaira,  valamint  a  nagyvonalúan  adakozó  férfikedvre 

egyszerűsödtek.422

A 19. század végére az élclapokban a női jótékonyság (s  ezzel  együtt  a 

nőegyletek) iránti rokonszenvet még jobban aláásták a – már említett – túlkapások 

és a társaságokból kiinduló intrikák.423 

 

419 Rózsa-bimbó Sándornők, vagyis a mi bájos rablóink, Bolond Miska, 1873. jan. 12. 8. (22. kép)
420 „Lám megmondtam Angyal  Bandi,  /  Ne menj  a  büffébe,  /  Mert  igy jutsz  nő-fogdmeg-ek / 
Kezébe,  kezébe.  //  Angyali  szép  nő-fogdmeg-ek  /  Kezébe,  markába,  /  Zsebed,  tárczád, 
erszényednek / Kárára, kárára // Oh! nőképzők, ha leszen még / Egy báltok, egy báltok, / A tőletek 
kifosztottak / Javára adjatok.” A nőképzőegyleti tombola buffetjában, Bolond Miska, 1873. jan. 19. 
címlap
421 A jótékonyság vására, Bolond Istók, 1888, máj. 13. 6-7.
422 JENEY [Jenő], Bazár az árvizkárosultakért, Bolond Istók, 1913. dec. 14. 5. (18. kép)
423 [A karikatúrán tisztes matrónák gyermekruhaneműt válogatnak,  s a képaláírásban:]  Alakult a 
szegény  gyerekek  felruházására.  Most  erősen  dolgozik,  hogy  karácsonyfát  állíthasson; 
munkaprogramja a szegény gyerekeket felöltöztetni, viszont: a város azon asszonynépségét, a mely 
az egyletnek nem tagja, mende-mondával – levetkőztetni. FISCHER, A görömbölyi nőegylet, Üstökös, 
1899. dec. 17. 611.
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9. Harc a korlátozott női jogok ellen: emancipáció 

A  női  jogok  kiterjesztéséről  folyó  társadalmi  diskurzusban  –  mindkét  nem 

oldaláról – a politikai jogok kérdése váltotta ki a leginkább elutasító véleményeket. 

A nők politikai szerepvállalása a társadalmi nyilvánosságban olyan mellérendelő 

férfi-nő kapcsolatot feltételezett, amely nemcsak alapjaiban kérdőjelezte meg a két 

nem  addigi  hierarchikus,  alá-fölérendelő  viszonyát,  hanem  a  nyilvánosságban 

nemenként felvállalható szerepek másféle „kiosztását” is megkívánta. Mindaddig a 

közéleti küzdőtér szereplői, a társadalmi kérdések eldöntői, a politikum aktorai a 

férfiak, míg a nők ennek kirekesztettjei, szemlélői és győzelmi jutalmai voltak.424 

A nők közéleti-politikai szerepvállalásának mindkét nem részéről jóval több volt 

az  ellenzője,  mint  a  támogatója.  A történelmi  kivételek  csaknem mindig  védett 

társadalmi státuszban érvényesültek (ha nem, bukásuk törvényszerűen következett 

424 BOURDIEU, Pierre, i. m., 51-58.
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be)  s  minthogy  egyediek  voltak,  nem  teremthették  meg  az  efféle  pályafutás 

társadalmi  sémáit.  A  közéleti-politikai  aktivitásra  épülő  férfiszerep  és  az  e 

tekintetben passzivitásra alapozott nőszerep a magán- és közélet teljes elválasztását 

biztosította, egyszersmind segített megőrizni a családi szféra zártságát. A férfiak 

nyilvános szereplésében a legváltozatosabb kifejezőeszközök és megnyilvánulások 

is  elfogadottak  voltak:  a  heves,  indulatos  fellépéstől  a  kimért  higgadtságig,  az 

izzadt vagy sebesült test közszemlére tétele (indokolt esetekben) ugyanúgy  mint 

az  ápolt,  jól  öltözöttség,  vagy  a  mély  basszustól  a  magas  baritonig  változó 

hangnem. A nőktől elvárták, hogy nyilvános tereken visszafogottan, a személyes 

megnyilvánulásokat mellőzve legyenek jelen. 

A nők politikai szerepvállalásának egyik legfőbb gátját a „női természet” 

sajátosságaiban  látták,  amelyek  különösen  véleményalkotásukat  és  érvelésüket 

(vitahelyzetekben  tanúsított  viselkedésüket)  tekintve  tűntek  alkalmatlannak,  sőt 

elfogadhatatlannak.  Míg  tanulatlanságuk  –  esetleg  –  leküzdhető  akadálynak 

látszott,  túlzott  és kellőképpen meg nem fegyelmezett  (vesztes helyzetekben oly 

gyakran hisztériába átcsapó) emocionalitásuk már nem. Általános vélekedés szerint 

az intim szférában lezajló női nagyjelenetek az érintett  férfiak számára lehetnek 

untatóak,  iszonyatosak  vagy  akár  kedvesek  is,  de  a  nyilvánosságban  csak 

feszélyezők  (mert  oda  nem  illők  és  illúziórombolók)  és/vagy  nevetségesek. 

Tapasztalatok hiányában a férfiak és a nők egyaránt  nehezen tudták elképzelni, 

hogy a nők politikai szerepvállalása ne veszélyeztetné a politika komolyságát, s ne 

kockáztatná  a  nőiesség  elvesztését.  Ezért  a  női  jogok  kiterjesztését  támogatók 

többség  is  csak  a  művelődés,  és  (korlátozottabban)  a  munkavállalás  terére 

szorítkozó  egyenrangúsítási  igényeket  fogalmazott  meg,  s  a  politikai  jogok 

kérdésében elutasító vagy legalábbis tartózkodó álláspontot foglalt el.  

9.1 Az emancipációs kérdés felvetése, dohányfüsttel

           
A  magyar  élclap-sajtó  figyelmét  először  a  dohánytermelés  monopóliumával 

kapcsolatos 1868-as törvénymódosítás irányította a női jogegyenlőség kérdésére.425 

Közelebbről a saját használatra történő dohánytermelés újraszabályozásának vitája. 

Bár a dohánytermesztésből származó minden jövedelem az államé volt, bizonyos 

425 Országgyűlési Napló, 1865-68, 7, Pest: Légrády, 1865, 130-133.
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korlátok  között  lehetőség  nyílt  a  saját  használatra  történő  termesztésre  is.426 A 

honatyák úgy határoztak, hogy az e célra igényelt földterület 20 négyszögöl lehet, 

illetve  a  16  évnél  idősebb  férfi  családtagok  illetékmegváltással  további  10-10 

négyszögöllel  gyarapíthatják  a  családi  dohányültetvényeket,  a  terület  nagysága 

azonban összesen nem haladhatja meg a 70 négyszögölt. De e területnagyságot is 

csak kevés család érhette el, hiszen a családfőn kívül még öt férfi családtagra lett 

volna  „szükség”  hozzá.  Úgyhogy,  amikor  a  balközép  párti  Halász  Boldizsár  a 

június 13-i nyári ülésen „a jogegyenlőség iránti elkötelezettségből” felvetette, hogy 

a női családtagok után is legyen mód dohányföld-váltásra, új perspektívák nyíltak 

meg a területnövelésre. A praktikus indítványt Zsarnay Imre, Deák-párti képviselő 

a  szépnem  eszményi  értékeinek  védelmében  hevesen  ellenezte,  a  képviselők 

többsége viszont egyetértett a felvetés hasznos mivoltával. A tárgyalt kitétel még 

sem került be a szentesített törvénymódosításba. 

A kérdés  parlamenti  vitáján  elhangzó  riposztoknak  a  hírlapok  mínuszos 

rovataikban szívesen szorítottak helyet427, az élclapok szerkesztői és karikaturistái 

pedig  fantáziadúsan   továbbszőtték   az  országgyűlési  történeteket.  Elsőként  a 

Bolond Miska júniusi  számában  jelent  meg  „Illustratio”  a  javaslatról.  A képen 

Halász Boldizsár428  pipázási előkészületek közben kissé félszegen,  vagy inkább 

óvatosan  néz  oldalra,  a  feleségére.  A  feleség  fellépése  határozott,  egyértelmű: 

pipával a szájában kéri a részét a dohányból;  tartása a megtört  derékkal inkább 

óvatos,  bátortalan,  nagy  kérdések  között  őrlődik,  kinek  engedjen  dohányzó 

nejének,  vagy  a  kívánságot  lehetetlenné  tevő  a  dohánytermelést-  és  árusítást 

szigorúan  szabályzó  törvénynek.  A  kép  aláírása  pedig  megismétli  Halász 

felszólalásának egy mondatát: „A dohánykérdési jogot ölenként, a nőkre is ki kell 

terjeszteni, mert mit csináljon a férj, ha a neje azt mondja neki: kedvesem, add ide 

a  kos…429 akarom  mondani  a  dohányzacskódat;  hogy  hivatkozzék  a 

financzminiszterium rendeletére?” Egy hét múlva azután az Üstökös is véleményt 

nyilvánít,  amikor  kétoldalas,  négy  jelenetből  álló  karikatúrát  közöl  „A 

dohánykérdés  a  szép  nemre  tekintve”  címmel.430 Az  első  képen  két  hölgy 

asztaltársaságában  Halász  Boldizsár  kezeit  az  égnek  emelve,  baljában 

426 A terményfelesleget azonban az erre engedéllyel rendelkező kereskedőnek át lehetett adni, 
bármilyen más út tilos volt a dohány árusítására, ajándékozására.
427 Fővárosi Lapok, 1868. jún. 25. 579-580.
428 Illustratio, Bolond Miska, 1868. jún. 28. 103.
429 A félbehagyott szó: kostök, jelentése dohányzacskó  
430 Üstökös, 1868. júl. 4. 212-213.

154



dohányzacskó, olyan hevesen szónokol, hogy kabátja is fennakad a szék támláján: 

„Ohajtom, hogy a nők emanczipáltassanak és szabad legyen nekik kedvük szerint 

dohányozni.” Az asztal másik végén két fiatal nő önfeledten dohányzik, hatalmas 

cigarettafüstöt eregetve. Egyikük a széket meglovagolva, a háttámlára könyökölve 

hódol  a  cigarettázás  élvezetének,  s  nem  zavarja,  hogy  bokái  szemérmetlenül 

láthatóak.  A másik  a  bal  lábát  az  asztalra  feltéve  hintázik  a  szék hátsó lábain, 

szoknyája nála is merészen felcsúszik egészen térd alá, jobb kezében cigaretta, bal 

karját lazán pihenteti a szék támláján. A második képen az ellenfél, Zsarnay Imre 

kétségbeesett  arccal  idézi  meg  a  gomolygó  homályból  a   jövőt:  a  dohányzó 

Minerva istennőt,  aki  teljes harci  díszben,  sisakban,  felső páncélvértben,  övvel, 

karddal  az  oldalán,  mégis  méltóságát  vesztve  jelenik  meg,  hiszen  szájából  bal 

kezével tartott dárda lóg ki, s a végére felnyársalt pipafejből árad a füst: „Ugyan 

szép volna, ha egyszer csak Minerva csibukot húzna a dárdája hegyére s elkezdene 

pöfékelni.”  Az  antikvitást  idéző  dohányfüst  kavargó  ködként  veszi  körül  a 

képviselőt. A harmadik jelenetben egy felbőszült asszonyság csípőre tett kezekkel, 

szájában  pipával  támad  a  két  megrettent  képviselő  úrra,  Halász  Boldizsárra  és 

Zsarnay  Imrére.  Elszántságának  viharos  lendületét  érzékelteti  az  előre  libbenő 

szoknya,  a főkötő masnijával libegő hajfonatok és a férfiak előrefújt kabátja. A 

méregtől az orrnyergére csúszott szemöldöke, s dühét a száját félig-meddig kitöltő 

tekintélyes  pipaszárvég sem fékezi.  „De úgy jó lesz,  mikor  az ember  késő este 

kerül  haza,  s  az  asszony  nem  pörölhet  csak  félszájjal!”  –  mondja,  javaslata 

gyakorlati hasznára utalva Halász Zsarnaynak.  Az utolsó képen egy fürge, idős 

asszony sietve kap a hanyatt-homlok menekülő két képviselő után, s szorosan meg 

is  markolja  kabátvégeiket:  „Hohó  uraim!  A  tubákoló  hölgyekről  meg  sem 

emlékeztek önök. Nem alkotnának a mi kedvünkért egy kis extra törvénycikket?”

9.2 Élclapok hőse: Majoros István az emancipációs törvényjavaslat 

beterjesztője

A  női  jogok  kérdése  csakhamar  újabb  és  újabb  ügyek  kapcsán  került  a 

képviselőház  elé.  1870-ben  a  törvényhozás  a  törvényhatóságoknak  és  a 

választójogosultságnak  új  rendjét  szabta  meg,  amely  szerint  a  törvényhatósági 

képviselőtestületek felerészben választott tagokból – akik maguk is választhattak, 

írni-olvasni tudtak és legalább két éve lakással bírtak –, felerészben pedig legtöbb 
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adót  fizető  lakosokból  állhattak  fel.  Az  1871-es  községi  törvényhatósági 

szabályozás azután már a nőknek gyám, gondnok, meghatalmazott általi közvetett 

részvételéről is rendelkezett. (A férj vagy az apa adójába ugyanis a nő, valamint a 

kiskorú gyermek adója is beleszámított, ha az érintett azok vagyonát kezelte.) 

A képviselőház 1871. évi március 13-i ülésen a Deák-párti Madocsányi Pál 

„több  özvegyasszony”   a  női  választójog  megadását  célzó  folyamodványát 

terjesztette elő, melyet a jegyzőkönyv tanúsága szerint, a honatyák derültségének 

kíséretében az elnök minden kommentár nélkül a kérvényi bizottsághoz utalt, ahol 

azután örökre elsüllyedt.431

Ugyanezen a napon Majoros István, Zenta város és kerülete függetlenségi 

és 48-as párti képviselője a nők állami alkalmazásának ügyében szólalt fel:432 

Én a t. miniszter urnak ebbéli fölvilágositásával  igen is megelégedném; hanem 
csak  arra  az  egyre  méltóztassék  becses  figyelmét  kiterjeszteni,  hogyha  már 
egyszer a nők kiképeztetnek: ne méltóztassék őket háttérbe szoritani. (Derültség.) 
Annyiban háttérbe szorítani már ti. a kinevezéseknél, és ezen kifejezést nem azért 
használtam, hogy a t. képviselőtársaimnak mulatság tárgyául szolgáljon mert én 
sokkal  komolyabban  hiszem  ezen  ügyet,  mintsem  hogy  nevetséget  csinálunk 
belőle;  ne méltóztassék nevetségesnek tartani, mert ez t. ház oly komoly dolog, 
hogy  a  háznak  figyelmét  csakugyan  megérdemli:  mert  ha  egy  nő  magát 
föláldozza  arra  nézve,  hogy  fáradsággal  és  szorgalommal  tisztességes 
kenyérkeresetet  kapjon  és  nyerjen,  a  kormánynak  az  ilyen  szorgalmat  kellő 
figyelemben kell részesiteni…433

            A „derültség” nem a tartalomnak, hanem a megfogalmazásnak szólt, a 

képviselő  voltaképpen  (majdnem)  nyitott  kapukat  döngetett,  hiszen  csakhamar 

megindult a nők állami állásokban való elhelyezésének gyakorlata.

Novemberben Majoros elérkezettnek látta az időt, hogy törvényjavaslatot 

nyújtson  be  a  nők politikai  egyenjogúsítsa  tárgyában,  amelyet  azután  az  1268. 

szám  alatt  iktattak  a  képviselőházi  irományok  között.  A  lakonikus  javaslat, 

amelynek tárgyalása  az 1872. január 13-i  ülésen került  napirendre,  a  Nőknek a 

férfiakkal egyenjogositásáról címet viselte és így szólt: 

1. §. A nőnemhez tartozók, kik e hazában születtek vagy honositottak,  kivétel 
nélkül minden politikai jogélvezetekben a férfiakkal egyenjogosittatnak.
2. §. Mindazon eddigi fennálló törvények, melyek a nőnemet polgári és politikai 
joggyakorlástól eltiltották, ezennel hatályon kívül tétetnek.
3. §. Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminiszter bizatik meg. 434

431 ON. 1869-72, 15, 5.
432 A honatya interpellációjáról a tiszavirág életű Nők Lapja is beszámolt: 1871. márc. 15. 62.
433 ON. 1869-72, 15, 7.
434 Képviselőházi irományok, 1872-75, 12, Pest: Légrády, 1875, 63. 

156



A  közvélemény  nagy  részének  (de  legalábbis  a  közvélemény-formálók 

többségének) a kuriózumnak számító beterjesztéssel435 kapcsolatos álláspontját jól 

jellemzi   a  Pesti  Napló híradása.  Az  általában  tárgyilagos  hangvételű  napilap 

racionális  érveket  és  ellenérveket  felsorakoztató  kommentárok  helyett  aprónak 

látszó,  de  jelentést  változtató  átigazításokkal  (kis  kihagyásokkal, 

átszerkesztésekkel) úgy közli az elhangzott szöveget, hogy egyértelműen komikus 

színben tünteti fel a szónokot.       

M a j o r o s  I s t v á n. Midőn az első emberpár a paradicsomból kiüzetett,  
egyenlő terheket volt kénytelen viselni mindegyik. Ez időben tehát a nő a férjjel 
egyenrangu volt. (Derültség.) A nomád életben már nagy szerepet vittek a nők, a 
középkorban pedig csatában is követték férjeiket,  fegyverhordozóik voltak, s a 
háború  minden  viszontagságaiban  résztvettek.  Ki  ne  emlékeznék  azon 
amazonokra?  Ki  ne  emlékeznék  azon  magyar  hős-nőkre?  Szónok  történelmi 
deductióit a nők állására vonatkozólag a ház elnöke azon megjegyzéssel szakitja 
meg,  hogy az  ily  indoklásnak  a házszabályok  értelmében rövidnek kell  lenni. 
Szónok azonban e tárgyat  oly fontosnak tartja,  hogy a nőkről  szóló hosszabb 
indokolás az anyag bőségénél fogva aránylag rövidnek tekintendő. (Derültség.) A 
figyelmeztetés  folytán  különben  elhagyja  az  általános  történelmi  adatokat, 
melyek  a nők emancipatiojáról  szóló törvényjavaslatát  indokolni alkalmasak, s 
ezért  ezek  speciális  hazai  viszonyaink  szempontjából  világitja  meg 
törvényjavaslatát,  melynek  végrehajtásával  az  igazságügyminisztert  kivánja 
megbizatni. (Derültség.) 436

A parlamenti  gyorsíró  lejegyzéséből  azonban  az  derül  ki,  hogy  az  első 

„derültséget”  a szónoklat  bibliai  felütése437,  nem pedig a  házastársak ősidőkbeli 

egyenjogúságának állítása  váltotta  ki,  mint  ahogy azt  a  Pesti  Napló állította.  A 

második „derültséget” valóban a hosszas indoklás keltetette. Harmadik „derültség” 

pedig egyszerűen nem volt: a törvényjavaslatot  rendben felolvasták,  majd ígéret 

435 A kérdésről Beöthy Ödön és Bezerédj István felszólalása nyomán, már 1843-ban is tárgyalt az 
országgyűlés, s nagy többséggel elutasította a jogkiterjesztést
436 Pesti Napló, Esti kiadás, 1872. jan. 13. 1.
437 ON, 1869-72, 20, 166-167.

Majoros István: (…) Törvényjavaslatom, melyet a ház asztalára letenni szerencsém van, 
az  emberi  nemnek  felénél  többjére  akarja  kiterjeszteni  a  polgári  jogok  élvezetét…  Bár  nem 
mondtam le azon reményről, hogy törvényjavaslatom tárgyalás alá kerülhet: ezuttal mégis, bár csak 
röviden, fogom indokolni. (Halljuk!)

Az  első  emberpár  (Derültség)  a  paradicsomban  elkövetett  büneért  kiüzetett  ugyan,  de 
fölény egyiknek sem adatott a másik felett… Hazánkra alkalmazva… a történet tanusága szerint… 
nőket  látunk…  a  honfiak  azon  jogainak  elnyerésére,  melyekben  őket  a  régi  törvényhozás 
részesitette. (Mozgás.) Csendet kérek! (Elnök csenget.)  Azon időszakban, mondom, a nők hazai 
törvényeink szerint is élveztek polgári jogokat, olyanokat, melyeket a legutóbbi törvényhozás tőlük 
ugyan megvont; de igy nem maradhat e kérdés…

Elnök:  Kérem  a  t.  képviselő  urat,  méltóztassék  a  házszabályok  értelmében  a 
törvényjavaslatot röviden indokolni.

Majoros István: Ott rövid indoklás mondatik és én nem leszek hosszu, és azóta már a 
felét elmondtam volna. (Derültség.) Sajnálom, hogy türelmetlenséget keltek… rövid fogok lenni…
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történt kinyomtatására és napirendre tűzésére. A hírlapi tudósítás továbbá mellőzte 

a képviselőnek a második „derültséget” követő általános indoklásban elhangzott 

arra  vonatkozó  érvelését,  hogy  miért  is  szeretné,  ha  érvényesülnének  a  régi 

időkben megszerzett női jogok. 

Bár  akadtak,  akik  a  nők jogait  illetően  egyetértettek  Majoros  Istvánnal, 

végül a politikai porondon mégis egyedül maradt, s az ügy magányos harcosaként 

vonta  magára  az  élclapok  figyelmét,  amelyekben  gyakran  tűnt  fel  paródiák  és 

karikatúrák  hőseként.    Majoros  Jézus  Krisztus  az,  ki  megváltá  nemünket./  Ő 

fölfeszíttetett a jobboldali Pilátusok által a nevetség keresztfájára./ Őt lándzsáikkal 

megszurkálták  az  élczlapok./  És  megitaták  párthivei  vigasztalásuk  eczetével   – 

állapítja  meg  Kotlik  Zirzabella  őnagysága  szavaival  a  Borsszem Jankó néhány 

nappal a törvényjavaslat parlamenti bemutatása után438. E szavak a honleány pest-

belváros-jelölti  beszédében  hangzanak  el,  amely  beszéd  bibliai  pátosszal 

köteleződik el a női egyenjogúság ügyét felkaroló Majoros István mellett.

A „beszéd” egy kép társaságában jelent meg, amely Zirzabellát a szónoki 

emelvényen  állva  mutatja,  amint  ökölbe  szorított  bal  kezét  elszántságában  a 

levegőbe  lendíti,  míg  jobb  kezével  Majoros  nagyméretű  mellszobrára  mutat. 

Majoros alakjának e szimbolikus felnagyításával a rajzoló annak komikumára utal, 

hogy a pártja támogatását sem élvező képviselő (végső soron) a haza bölcsével és 

annak pártjával kíván az igaz ügy érdekében megküzdeni. (Arról nem is beszélve, 

hogy a parlamenti helyek csaknem kétharmadát Deák-párti képviselők foglalták el, 

míg Majoros és párttársai, a függetlenségi és 48-asok csupán az egytizedét.) 

A  szónok  sem  fukarkodik  a  szobor,  illetve  Majoros  érdemeinek 

elismerésével, mondván: 
E néma szobor ékesszólása szabaditá föl nemünket!
Majoros  Mózes  az,  ki  bennünket  kivezetett  a  jogtalanság  sivatagából  és 
megmutatá nekünk a választási képesség tejével és szavazási jog mézével folyó 
ígéret-országát!
Eddig méztelen volt a nő-nem, mely maga az éd.
Eddig tejetlen volt e nem, mely a hon szoponcsainak szolgáltatá az emlőt.
Majoros emlélete tehát valóságos praxis!439

           A lelkesült szónok, a piszka(szál)fa tartású harcias hölgy költőként is jó 

ismerőse a Borsszem Jankó közönségének, „honleányi leveleivel”  pedig már évek 

óta  e  lapban  „küzd”  a  nők  (és  a  szabadság)  ügyéért.440  Máskor  írás  közben 

438 Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella, Borsszem Jankó, 1872. jan. 21. 7. (29. kép)
439 Uo.
440 Halász Boldizsárhoz például „honleányi dohánylevel”-et intézett 1868 májusában.
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örökítette meg őt rajzoló, most oráció közben: kicsiny (de mélyen dekoltált ruhába 

öltöztetett) felsőtestét és hajkoronás fejét szélesre tárt karjai tartják egyensúlyban. 

Hevülete  szinte  átsüt  a  képen.  Az  izzó  hangú  beszédtől  a  főkötős  kontyból 

kiszabadult göndör tincsek, s a tarkó alatt rakoncátlankodó hajfürtök felveszik a 

ruhaujjak  fodrozását.  Az  egész  alak  mégis  biztosan  áll  a  pulpituson:  szalagos 

cipellőbe  bújtatott  lábait  azzal  a  határozottsággal  vetette  meg  Majoros  szobra 

mellett, mint amilyen határozottsággal szónokol Deák ellen. 

             A szöveg (a parodisztikus utalások, az olykor kifejezetten szellemes 

szójátékok)  komikus  ereje,  mint  gyakran,  most  is  jóval  felülmúlja  a  képét,  s 

maradandóbb  hatást  kelt.  Nem  egy  fordulata,  mondata  kínálhatta  magát  az 

idézgetésére,  így például  a beszédet  lezáró jelszó is:  „éljen az igazi  többség,  a 

majorositás!”

A  Borsszem  Jankó ugyanebben  a  számában  egy  „Majoros”  nevével 

fémjelzett,  „Politikai  és  társadalmi  napilap”  alcímmel  száz  év  múlva,  1972 

januárjában  megjelenő  újságoldalt  is  közölt.441 Az  emancipációs  küzdelmeket, 

érveket és hírlapi eszmefuttatásokat kifigurázó fiktív újságoldal megemlékezett a 

névadó, Majoros István jeles lépésének centenáriumáról, hírt adott a nők vezette 

jövőbeli társadalom minisztertanácsában, képviselőházában történt eseményekről, 

„Különfélék” rovatában jeles hölgyek figyelemre méltó tetteiről számolt be, végül 

pedig, az oldal alján egy tárcaírónő elmélkedéseit közölte a divatról, aki – akárcsak 

száz év előtti férfi kartársai – a másik nem esztétikai vonzerejéről elmélkedett:

 
Mint az olvasó látja, e divat nem is egyéb, mint tényleges kifejezése a 

férfinem rendeltetésének: hogy a hölgy szemének, ha az élet komoly gondjaitól 
menekül  vágy  nemünk,  kellemes  szórakoztató  és  gyönyörködtető  látványul 
kinálkozzék.

Oh ne gondold olvasó, hogy a férfinem a te  figyelmedre  nem méltó! 
Oázis  a  te  életed  sivatagában,  s  a  gyönyör  forrását  fakasztja  meg  benned 
varázsvesszejével.442

1873  augusztusában  azután  az  Üstökös jelentetett  meg  kétoldalas  páros 

karikatúrát arról, hogy milyennek képzeli Majoros apostol a nőket, és – fordítva – 

milyennek  képzelik  Majoros  apostolt  a  nők.443 A  karikatúra  alapötlete  a  totális 

hely-  és  szerepcsere.  A  bal  oldali  képen  csinos,  kerek,  formás  idomokkal 

megáldott,  magabiztos  hölgy  jeleníti  meg  Majoros  elképzelését  az  emancipált 
441 Borsszem Jankó, 1872. jan. 21. 8.
442 Uo.
443 Nő emancipátio, Férfi emancipátio, Üstökös, 1873. aug. 16. 390-391. (63. kép)
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nőről. Sűrű, fekete fürtjei alatt elmélázó tekintete megelégedettségről tanúskodik, 

kesztyűs kezével természetes egyszerűséggel emeli  pipáját szájához, keblén dagad 

az ing.  Derékon alul  pompás magyaros,  sújtásos,  szűk nadrágot  visel  hozzáillő, 

szép, fekete csizmával. Öltözete legfőbb dísze a derék alatt – a megfelelő helyen – 

domborodó tömött, cifra dohányzacskó. Az amazon nagyszerű alakját a vállon elől 

pánttal összefogott nyitott szűr keretezi.  Ez az emancipált nő a maga ura, övé a 

világ, csip-csup dolgok messze elkerülik. A másik oldalra az iménti rajz kifordítása 

került, a „Férfi emancipátio”. A képen Majoros István szorgoskodik konyhában. A 

tűzhely  mellett  áll  papucsban,  fején  idomtalanul  nagy  főkötő,  széles,  erős 

férfivállain tetemesre puffadó ing, feltűrt szoknyája alatt kockás alsószoknyát visel, 

öltözetét  kötény  teszi  teljessé.  Könyéktől  szabad,  izmos  karjai  szőrösek, 

vasmarokkal fogja a fakanalat s keveri vele az edényben készülő ételt, mialatt  a 

másik kezében tartott Stuart Magyar Millimári Szakácskönyvét tanulmányozza. Ő 

is elégedettnek látszik, buzgalom, odaadás és egyszerű háziasság jellemzi. 

Egy nappal később a Borsszem Jankó címlap-karikatúráján „Majoros, az új 

próféta” a keresztes háborúk idejére emlékeztető díszben lóháton vonul a főváros 

utcáján, fennen lobogtatva az emancipáció – ócska vesszőseprűre tűzött – zászlaját, 

mögötte hadserege: egy elszánt és harcias asszonysereglet.444 A vezér balján, az 

előtérben egy a vasalóját magasba lendítő fehérnép tör elő, mellette egy ugyancsak 

nekigyürkőzött  asszonyság  bekötött  feje  felett  tollseprőt  lenget.  Jobbról  kerti 

seprűvel  kalimpáló  amazon  kánkán-léptekkel  szökell  előre,  mögötte  hasonló 

lendülettel egy másik asszonytárs sámliját forgatja meg a levegőben. Az idealista 

vezér mögött  tolongó gyülevész hadban, a seprűk, partvisok és kapák erdejében 

néhány szendébb, főkötős polgárhölgy alakja is felsejlik.

A lap ugyanezen számában „Nőnépgyűlés Majoros István elnöklete alatt. 

Részt  vesz  benne  a  fél  világ,  félszázad  hölgy  által  képviselve”  címmel 

parodisztikus írást közöl, amely a néhány oldallal előbb, a címlapon hadvezérként 

feltűnő Majorost új szerepben, demagógként (vagyis szónokként) mutatja be.445 A 

nőnépgyűlést az ő – újszövetségi utalásokat hordozó – szavai nyitják meg: 

Tisztelt  hölgyeim!  Önök bennem szent  ügyüknek  Pál  apostolát  látják.  … igy 
szólok  önökhöz:  Nők!  akik  évezredek  óta  a  férfiak  nyomása  alatt  nyögtök 
(hangos ellenmondások: az nem igaz; egy sincs köztünk harmincz éven tul); Igen 
ti, akik az egész élet terhét hordozzátok, míg a ravasz férfi mindig képes magának 

444 Borsszem Jankó, 1873. aug. 17. 1. (32. kép)
445 Uo. 8-9.
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a  könnyebb  részt  választani,  (igaz,  helyes!  dehogy  helyes,  inkább  nagyon  is 
helytelenül  van!)  ti,  akik  anyái  vagytok  (számos  elpirulás)  az  egész 
emberiségnek,  …  rázzátok  le  rabigátokat.  (Egy  hang:  miféle  bigátokat?  Más 
hang:  hát  a  csigabigákat!)  … a  férfivilág  nem állhat  ellen  sokáig;  mert  önök 
rendelkeznek  az  eszközökkel,  melyek  a  legerősebb  férfit  is  meghajlásra 
kényszeritik. … 

           A hozzászólók azonban – a költőnő Rimsohajtó Szifoniát kivéve – már 

pátosz és túlzások nélkül beszélnek. A lapkihordó Bibiske asszony és a szakácsné, 

Rózsa kisasszony öntudatosan  visszautasítják  a  férfiúi  segítséget,   a  gyülekezet 

szedett-vedett  részében  pedig  kisebb  perpatvar  támad  a  cibálni  és  emancipálni 

szavak  miatt,  majd  egy  megcsalt  feleség  (Kata  asszony)  a  válóperét  szeretné 

Majorosra  bízni,  de  a  felvilágosult,  kardos  Helene  kisasszony  azt  tanácsolja, 

intézze el  maga az ügyet: csaljon vissza még jobban, s mintegy mellékesen kiáll a 

női munka szabadárassá tétele mellett.  Végül az elnökapostol is gyakorlatiasabb 

lesz: gyorsan bezárja az ülést, előbb azonban jelenléti ívet alá. „Minek ennyi cécó 

egy címjegyzékért” – kérdezi az egyik résztvevő, az addig háttérbe húzódó Terézia 

asszony, válasz azonban nem érkezik senkitől.  

Szembetűnő, hogy a karikatúrák és paródiák általában minden valóságérzék 

nélküli fantasztának mutatják be Majorost, aki akárcsak Cervantes hőse, a búsképű 

lovag nem vesz tudomást az élet valós tényeiről. A valóságtól azonban ugyancsak 

elrugaszkodtak ezek az ábrázolások is,  amelyek a szóvá tett  problémát,  azaz az 

emancipáció  ügyét  úgy  állítják  be,  mintha  ez  csakis  az  elvirágzott,  tétlen 

vénkisasszonyokat,  az  elégedetlen,  nagyravágyó  feleségeket,  a  műveletlen 

cselédeket  és  az  utcai  csőcseléket  foglalkoztatná,  s  mintha  csak  közülük 

kerülhetnének  ki  a  képviselő  támogatói.  Végül  is  –  legalábbis  az  élclapok 

vonatkozásában  –  beteljesült  a  legelső  karikatúra  hősnőjének  látnoki  jóslata:  a 

karikatúrák és paródiák képviselő alakját s megmozdulásait torzítva nagyítják fel, a 

tényleges minoritásából a légüres majoritásba emelik, ahol azután a politikai élet 

védtelen,  marginális  figurájává  válik.  Mintha  nem is  léteznének  azok  a  tanult, 

oklevéllel bíró nők, akikért a Majoros István tulajdonképpen szót emelt: a bábák, a 

távíró-  és  postáskisasszonyok,  a  gyorsírónők,  a  tanítónők  vagy  az  iparból  és 

kereskedésből elő nők. Mintha meg sem születtek volna az olyan köztiszteletben 

álló  közéleti  szerepet  vállaló  hölgyek,  mint  Veres  Pálné  vagy  Illésyné  Ember 

Karolina. Mintha az emancipáció ügye kizárólag a zátonyra futott életű nőket, az 

elaggott vénkisasszonyokat, a megkeseredett és házsártos feleségeket, a társadalom 
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perifériájára  szorult,  tanulatlan  cselédeket  foglalkoztatta  volna.  Azokat,  akiket 

következmények  nélkül  lehet  sértegetni,  akik  épp  oly  kiszolgáltatottak,  mint 

amilyenné Majoros képviselő lett az élclapok oldalain.

A nőemancipáció kérdése azonban nemcsak az élclapokat, hanem a sajtó 

széles körét  is  foglalkoztatta,  s  a nyilatkozók többsége (bár  általában finomabb 

hangon  és  nyugodtabb  érveléssel  szólt)  nagyjában-egészében  egyetértett  az 

élclapok  álláspontjával.   A  nők  politikai  egyenjogúságát  a  tanult,  toleránsabb, 

felvilágosultabb férfiak zöme  tudományos alapokon vetette el,446 a műveltebb nők 

közül  pedig  többen  is  élethivatásuk  szentségére  hivatkozva  zárkóztak  el  a 

közügyek zajos küzdőterétől.

A Fővárosi Lapok egy 1873-as nyári számában például „Egy nő” aláírással 

a következő, jellemzőnek tekinthető eszmefuttatás látott napvilágot: 

…Mi  jól  tudjuk,  hogy  a  korszellem  tőlünk  valami  egyebet  kiván,  mint 
nagyanyáinktól,  …  E  tudat  s  a  kor  élő  szüksége  hozta  létre  ama  női 
egyesüléseket, melyeknek a jótékonyság, az oktatás, munkaképesités terén máris 
szép eredményei vannak. … És ime, Majoros úr – anélkül, hogy erre nők vagy 
nőegyletek fölhivták volna, csupán szereplési lázból – kiáll és nagyokat kiáltva 
dörömböz  azon  az  ajtón,  mely  már  rég  –  ki  van  nyitva.  …  Szervezetünk, 
idegrendszerünk, anyaságunk az oka, hogy mi annyit  és oly mértékben, mint a 
férfiak  nem mozoghatunk  a  közéletben.  A  háztartás  marad  mindig  a  mi  első 
kötelességünk s a család erősségünk. Hogy a szavazó urnához nem járulhatunk, 
az lehet némely nő sérelme, de bizonyára nem az egész nemé. Részemről nem 
kivánom e jogot.  Nemem gyöngéd  kiváltságának  tartom, hogy nem kénytelen 
részt venni a választások durva korteskedéseiben. …

Nem sokkal később ismét csak „Egy nő” nyilvánított véleményt Majoros kapcsán a 

lapban,  ő  azonban  nem  az  ügyet  tartja  képviselhetetlennek,  hanem  Majoros 

személyét alkalmatlannak az ügy képviseletére.  

Majoros úr megpróbált  felelni  az »egy nő« felszólalására.  … Dicséri  a 
maga ügyszeretét, egyéni becsületét és hazafiságát, (a mi nem volt megtámadva;) 
hallgat  azonban  képességeiről  és  társadalmi  állásáról,  melyek  alkalmatlanná 
teszik  az  »apostolkodás«-ra;  igéri  (s  ez  nyilatkozatának  legméltánylandóbb 
része,)  hogy az  ügy érdekében  »beáll  közharcosnak,«  (csak  aztán  áldozzon is 
valamit  rá!)  s  közben  bizalmas  »p  e  r  t  u«-ra  csavarodván,  ékes  stylben 
nyilatkozik:   »Hiszen  nem keresek  én  itt  sem  hasznot,  sem dicsőséget,  édes 

446 A 19. század második felében számos, a két nem adottságait összehasonlító, tudományos igényű 
mű született. 1860-ban például  Családi Körben a nagytekintélyű orvosdoktor, Almási Balogh Pál 
terjedelmes  cikksorozatot  adott  közre  a  nők  társadalmi  életben  betöltött  szerepéről.  Végső 
következtetései szerint az egyenjogúság szükségszerű a társadalmi életben, viszont a politikában és 
a hatalomgyakorlásban  természetellenes.  E közkeletű felfogás  még sokáig tartotta  magát.  Jó tíz 
évvel később a Fővárosi Lapokban (l. „Egy nő” 1873. aug. 8. 790-791.) Dr. Kátai Gábor tollából 
hosszabb értekezés  jelent  meg az  agyról,  amely megállapította,  hogy a  nők értelmi  képességei 
(kisebb agytömegük miatt) korlátozottabbak a férfiakéinál. 
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hugom! Egyszerüen sorsotok gyökeres  javitása fekszik az én szabadságszerető 
szivemen.« … Majoros  úr  … hivatlanúl  és  nevetségesen  szegődött  a  női  ügy 
zászlóvivőjének, s őt, ki a képviselőház kompromittálására bajazzoi szerepet visz, 
s minduntalan előtérbe tolja személyiségét, sajtó és közvélemény pártkülönbség 
nélkül illetéktelennek itélte e társadalmi ügy melletti apostolkodásra…447 

9.3  Teljeskorúság: még egyszer ugyanarról, csaknem ugyanúgy

Majorost  azonban  az  efféle  megjegyzések  nem tartották  vissza  attól,   hogyha 

alkalom adódik újra felhívja a figyelmet a nők – méltatlan –   helyzetére, s újra 

hangsúlyozza  a  nőemancipáció  fontosságát.   Így  a  női  jogok  kiterjesztése 

érdekében lépett fel a nők teljeskorúságáról szóló törvényjavaslat vitáján is, 1874-

ben. E javaslat a polgári jog általános – férfiakra vonatkozó – elvei alapján kívánta 

rendezni a szóban forgó kérdést. Bár még érvényben volt a Hármaskönyv idevágó 

passzusa,  miszerint  a  nők  16.  életévüket  betöltvén  teljeskorúak,  –  illetve  a 

„hajadonok és szüzek” férjhezmenetelükig gyámság alá esnek –, a peres eljárások 

gyakorlatában a korabeli bíróságok mégis általában a vonatkozó osztrák törvényt 

tekintették mérvadónak, amely a 24 éves életkorhoz kötötte a jogképességet. A 

jogképességet hagyományosan négy minőségben korlátozták: nemi hovatartozás, 

életkor,  testi  vagy  lelki  fogyatékosság  és  –  valamilyen  bűntett  következtében 

beálló,  időleges  –  jogvesztés  alapján,  a  büntetőjog  azonban  a  büntethetőséget 

befolyásoló beszámíthatóságot csupán az életkorral és a fogyatékossággal hozta 

összefüggésbe.448  A  magyar  polgári  jog  tehát  nem  ismerte  a  nők 

cselekvőképtelenségét, viszont csorbította jogképességüket.449

A  nők  nagykorúságáról  szóló  törvény  1874.  május  20-i  tárgyalásán 

felszólaló  Majoros  helyeselve  a  férfiak  és  nők  e  tekintetben  való  egyenlő 

jogállására  tett  javaslatokat,  újra  kitért  a  nők  teljes  körű  egyenjogúságának 

kérdésére.  

447 Fővárosi Lapok, 1873. aug. 15. 817.
448 1878.  V.  tc.  A magyar  büntetőtörvénykönyv  a  bűntettekről  és  vétségekről.  VII.  fejezet.  In: 
Magyar törvénytár: 1877-1878. évi törvényczikkek. Bp., Franklin, Révai, 1896, 114-116. A 12 év 
alatti gyermek nem volt büntethető, a 12 és 16 év közötti kiskorú javítóintézetbe küldték, kirívó 
esetben  2-től  5  évig  terjedő  fogházzal  vagy  börtönnel  sújtották,  de  a  büntetés  időtartama  nem 
haladhatta meg az elítélt 20. életévét, s végül a 20 év alattiakra nem róhattak ki életfogytiglani vagy 
halálbüntetést.
449 A jogképesség az embernek, az államnak és a jogi személyeknek azt a lehetőségét jelenti, hogy 
jogviszonyok  alanyaként  szerepelhet,  vagyis  jogokat  szerezhet  és  kötelezettségeket  vállalhat.  A 
jogképesség és a cselekvőképesség nem egyazon fogalom, az előbbi kifejezetten általános, míg az 
utóbbi konkrétabb – testi, lelki, szellemi, társadalmi stb. – szempontoknak megfelelő kategória. – 
Magyar jogi  lexikon,  szerk.  MÁRKUS Dezső, Bp.,  Pallas,  1903, 4,  473-475.,  Jogi lexikon,  szerk. 
LAMM Vanda, PESCHKA Vilmos, Bp., KJK-KERSZÖV., 1999,  309.
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Rendesen azt szokták mondani, valahányszor a nők egyenjoguságáról szólottam: 
hogy ez időelőtti, és sok tekintetben nevetséges; s ugy látszik, hogy most midőn 
előttem szóló Beöthy tisztelt barátom fölhozta, hogy politikai jogokat a nőknek 
Európában nem kiván más adni, csak Stuart Mill és én: ezt igen nagy derültséggel 
fogadta  a  ház  többsége.  …megfeledkezett  tisztelt  barátom  arról,  hogy 
Amerikában a nők teljes jogélvezetben vannak és nemcsak Stuart Mill és Majoros 
vannak Európában, hanem tessék elolvasni különösen a szaklapokat, és meg fog 
győződni arról, hogy Angliában igen sok egylet van, mely a nagykorúsítás mellett 
működik. Magában Olaszországban igen sok ily czélú társulat van, és magában az 
olasz törvényhozásban is hangoztatott az egyenjogúsítás Morelli képviselő által. 
Velenczében  és  Fiuméban  is  vannak  ilyen  társulatok,  melyeknek  szerencsés 
vagyok tagja lenni. Kérem a tisztelt házat: méltóztassék tehát 24 éves kort úgy a 
nőknél  mint  a  férfiaknál  a  nagykorúságra  nézve  megállapítani  és  semmiféle 
privilégiumot sem a nőknek, sem a férfiaknak ne tessék adni. …450

Az  1874.  július  8-i  vitanapon  azonban  többségben  voltak  azok,  akik 

közvéleményhez  igazodó,  elterjedtebb,  konzervatív  felfogást  képviselték.  Így 

például az egyenlő bánásmódnak más vonatkozásokban oly elkötelezett híve, mint 

a  függetlenségi  és  48-as  párti  Mocsáry Lajos  is  szükségtelennek  tartotta  a  nők 

jogképességének kiterjesztését:

              Az általános szavazati  jog nem abszolút valami, ennek is  megvan a maga 
természetes határa. Ilyen természetes határ a mi viszonyaink között a nők szociális 
állása, ilyen természetes határ, hogy a kiskorúak, kik nem ruháztatnak föl a törvény 
által  azon joggal,  hogy saját  jogügyeiket  önállóan intézzék: azoknak tehát  nem 
tanácsos megadni, hogy az állam ügyeit intézzék. 451

 

Elhangzottak azonban megengedőbb vélemények is. A szintén függetlenségi és 48-

as  párti  Stanescu  Imre  kompromisszumkész  felszólalásban  foglalta  össze  a 

nézetkülönbségek lényegét:

 
Tisztelt ház! Majoros tisztelt képviselő úr a nőknek általában szavazati jogot akar 
adni. Szerintem minden újítás nem léptethető rögtön életbe, hanem mérsékelve 
fokonként… Köztem és Majoros képviselőtársam közt az a különbség, hogy én 
egyelőre nem tartom opportunusnak, hogy szavazati jog minden nőre különbség 
nélkül  kiterjeszthessék.  De  igenis  szükségesnek  tartom,  hogy  mind  a 
törvényhozás,  mind maga a  nemzet  egy  lépéssel  közeledjék e  nagyfontosságú 
kérdéshez…  Én  azt  hiszem,  hogy  azon  nőknek,  akik  váltótörvénykönyvünk 
szerint  bejegyzett  czéggel  bírnak,  s  így  kereskednek:  szintén  megadhatjuk  a 
szavazati jogot. Így az okleveles tanárnőknek, távírásznőknek, postatisztnőknek, 
bábáknak, stb…452

450 ON. 1872-75, 11, 23-24.
451 ON. 1872-75, 11, 164.
452 Uo. 339-340.
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Az új törvényjavaslatot  május 18-án nyújtották be, és július 17-én az 1874. évi 

XXIII.  törvénycikkben  szentesítették  Ferenc  József  nevével.  „A  nők 

teljeskorúságáról” szóló törvény a következőket mondta ki:

1. §. Hajadonok 24-ik életévük betöltésével teljeskorúakká válnak és minden, a 
teljeskorúsággal járó jogok élvezetébe lépnek.
2. §. Minden nő, tekintet nélkül életéveire, férjhezmenetelével teljeskorúvá lesz s 
e jogot akkor is megtartja, ha az 1. §-ban meghatározott életkor előtt özvegységre 
jut, férjétől bíróilag elválasztatik, vagy házassága föloldatik. 
3. §. E törvény végrehajtásával az igazságügyminiszter bizatik meg. 453

          A tudós és megfontolt honatyák a törvényhozás buzgalmában, a parlamenti 

csetepatéban  megfeledkeztek  magukról.  A  férfiak  ugyanis  karikagyűrű  ide, 

házassági ceremónia oda csak a 24. életévük betöltésével váltak teljeskorúakká. Ha 

tehát  az  ifjú  (24.  életévét  még  be  nem  töltött)  pár  megfelelő  anyagi  háttér 

hiányában  vállalkozásba  akart  fogni,  hogy elkezdhesse  önálló,  közös  életét,  az 

engedélyt  és  a  szükséges  papírokat  csakis  a  feleség  nevén  válthatta  ki. 

Tulajdonképpen a jogi  hercehurca  nyertesei  és kedvezményezettei  a  nők lettek: 

jelentős előnyhöz jutottak.

E fontos következmény felett elsiklottak a korbeli jogalkotók, politikusok, 

újságírók,  de  az  élclapok  is,  amelyeket  továbbra  is  a  női  egyenjogúság 

megvalósulásának víziói kötöttek le. 

1874 júliusában a Bolond Miska című élclap „Majoros századából” címmel 

hat képből álló jelenetsorozatot adott közre454. A „Nők az egyetemen” címet viselő 

képen három tekintélyes férfiúból álló bizottság vizsgáztat egy ifjú (diák)hölgyet. 

A szélsők egyike gondterhelten, állát kezébe temetve a jelöltet nézi, míg másika a 

középen ülő elnökre, Wenzel professzorra tekint, aki a következő kérdést intézi a 

vizsgázóhoz: „Tessék nekem megmondani kedves Morgenstern kisasszony, hogy 

én mint katolikus ember nőül vehetem-e Önt, ki zsidó szülőktől származik?” A 

kérdés nyilvánvalóan a polgári házasság problémájára utal,  amelyet  a törvények 

majd  csak  húsz  év  múlva  tesznek  lehetővé.  A  kisasszony  pedig  fidres-fodros 

ruhában, keresztbevetett lábakkal, kivillanó bokával, kezeit térdén összekulcsolva, 

a  széken  kényelmesen  hátradőlve,  magabiztosan  válaszol  a  többszörösen  is 

célzatos kérdésre: „Jaj, világért sem egyeznék bele a papám!” Vagyis nem a  jogi 

problémára figyel,  hanem a női lét fordulópontjának döntéshelyzetére, amelynek 
453 Képviselőházi irományok, 1872-75, 19,  80.
454 Bolond Miska, 1874. júl. 19. 143.
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kulcsa  a  szülő  kezében  van,  képtelen  tehát  elvonatkoztatni  női  és  gyermeki 

mivoltától.  Nem kétséges,  hogy  karikaturista  (s  talán  a  szerkesztő)  álláspontja 

szerint  a  nők  egyetemi  jelenléte  efféle  nevetséges  és  méltatlan  helyzetekhez 

vezetne.  A  második  kép  színhelye  a  parlamenti  büfé,  ahol  két  képviselőhölgy 

tartózkodik, egyikük éppen itallal frissíti magát, míg a másik a pult mögött álló, 

tele  italtálcát  tartó  büfésfiúval  cicázik.  A  dús  hajzatú  ifjú  szemérmesen,  arcát 

félrefordítva  tűri  a  vendég  tolakodó  évődését.  „A  buffetmádlikat  Ganimédek 

váltják  fel.  Hanem  egy  se  állja  sokáig.  Hej,  mert  nagy  hamisak  ám  azok  a 

képviselőasszonyok!”  –  hirdeti  a  képaláírás.  A  harmadik  rajz  témája  az 

„összeférhetőség”. A képviselői padsorban két fiatal, elegáns, szép nő fogja közre 

az idős képviselő urat. A férfiú a keblek szorosában mintha kissé lejjebb csúszott 

volna üléséről, zavarában meredten néz előre, a semmibe, hiszen a jelenet szerint a 

hölgyek valahova oldalra,  lefelé – kilencven fokkal eltérő irányba – tekintenek, 

ahol az érdemi esemény történhet. „Ez az a »közösügy«, amely Csanádinak sem 

»átkos«” – állapítja meg a kép alá írt mondat, amely nem annyira a nők politikai 

jogainak  kérdésében  foglal  állást,  sokkal  inkább  a  kiegyezés  elvi  ellenzőit 

fricskázza  meg.  A  negyedik  karikatúra  (Nők  az  alkotmányban)  is  a  nők  által 

meghódított  jövőbeli  képviselőházba  vezeti  el  szemlélőjét.  Egy  parlamenti  pad 

mögött tolong az összes férfi, hogy kezet rázhasson a vonzó szónokasszonnyal, a 

szerencsésebbek  mélyen  meghajolva,  hajbókolva  szorongatják  a  hölgy  mindkét 

kezét. A nem túl eredeti szójátékot tartalmazó aláírás idézet a Pesti Napló elképzelt 

tudósításából:  „Ma tartotta  Szent  Kantrinczay k.  a.  szűzbeszédét.  Az egész ház 

sietett  vele  kezet  szorítani.”  Az  ötödik  kép  címe:  „Verificatio”,  s  valamely 

szavazati jogosultságot igazoló bizottság működésének egyik lehetséges epizódját 

jeleníti meg az elképzelt jövőben, amelyben a nők ugyanolyan politikai jogokkal 

rendelkeznek  majd,  mint  a  férfiak.  A bizottságban  négy férfi  és  egy nő foglal 

helyet.  Az elnök ültében  az  egyik  kezével  az  asztallapra  nehezedve,  lecsúszott 

szemüvege  mögül  teszi  fel  perdöntő  kérdését  az  előttük  álló  hölgynek:  „S 

betöltötte már a kisasszony a huszonnégy évet?” A megszólított fejét önérzetesen 

hátraszegve,  fensőbbséges  helyreutasítással  tér  ki  a  válasz  elől:  „Micsoda 

gorombáskodás ez uram!” Felháborodását két dologban is indokoltnak érzi, hogy 

merészelik,  tőle,  a  hölgytől  tudakolni  a  korát,  illetve  hogyan  kételkedhetnek 

szavahihetőségében. Az utolsó kép színhelye az „Otthon”. A férj a konyhai tűzhely 

mellett keveri az ételt, meglehetősen nagy súllyal nehezednek rá a házi teendők: 
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karján ül a kisebbik csemete, a nagyobbik sámlira állva kapaszkodik kabátjába. A 

feleség  pedig  felszabadultan,  jókedvűen,  kivirulva,  üdén,  csinosan  osztja  ki 

távozása előtt a feladatokat: „No apjok, most a Deákklubba kell sietnem, mert egy 

javaslatomat fogják tárgyalni. Míg oda leszek, készítsd el a vacsorát, fejd meg a 

tehenet, szoptasd meg a gyereket.”

Néhány  héttel  később  más  oldalról  közelítette  meg  a  női  jogok 

kiterjesztésének ügyét az Üstökös. „Közös kérdés” címmel közölt karikatúrája egy 

lapon szerepeltette  Majoros Istvánt  és – az állami felsőbb leányiskolák ügyével 

foglalkozni  kénytelen  –  Trefort  Ágostont.455 A  rajz  a  nőkérdés  tükörképeként 

jeleníti  meg  a  katolikusok  autonómiatörekvéseit.  Az  egyház  kérdéséről  állami 

hivatalokban  döntöttek.  1873-ban  Trefort  Ágoston  az  erdélyi  igazgatótanács 

felállításával  elismerte  ugyan  az  egyház  függetlenségét,  de a  javak felügyeletét 

továbbra is állami kézben tartotta.  „Hát ezeket mikor emancipálják?” – mutat  a 

képen  Majoros  a  mögötte  álló  hölgyseregre,  akik  valamennyien  őszinte 

várakozással tekintenek a miniszterre, ő pedig a háta mögött gyülekező, nyájasan 

mosolygó klérustömegre hivatkozva válaszol: „Amikor ezeket.” A tréfa frivolnak 

tűnő  asszociációkat  enged  útjára:  a  miniszter  akkor  ad  a  nőknek  a  férfiakéval 

egyenlő jogot, amikor a szerzetesek is olyan – férfiúi – szabadságjogokkal bírnak, 

mint az állam valamennyi polgára.

A Bolond Miska az egyik 1875. évi tavaszi számában „Stuart Milli-Majoros 

nő-apostol  házipista  oldalborda-oldal  konferencziáján  szónokol”  címmel  közölt 

karikatúrát,456 amelyen a képviselő a konyhában öttagú cselédkoszorú körében, a 

tűzhely  tetején  csücsülve  füstölög  a  kialakult  helyzet  méltatlansága  felett.  Bal 

kezében pipájával gesztikulál, jobbjával a cselédlányt kapja derékon, aki kedvesen 

igyekszik eltolni magától a nagyhangú látogatót. A közönség többsége mosolyogva 

hallgatja a dohogó férfiút, de a kép baloldali hátterében látható asszonynak nincs 

ínyére a dévajkodás, a faragatlan udvarlás. A dilettáns népszínművek stílusát idéző 

455 Üstökös, 1874. okt. 24. 506.
A  katolikus  egyház  ugyanolyan  függetlenséget  és  önállóságot  szeretett  volna  elérni,  mint 
amilyennel  a  reformátusok  rendelkeztek  Az  autonómiát  az  egyházon  belül  is  háromféleképpen 
képzelték el.  Az első  alapvetően  konzervatív  egyházias  jogbiztonságot  jelentetett,  a  második a 
mérsékelt  liberális  a  vallás  és  a  liberális  haladáseszméket  ötvözve  egy  reformer  megoldást 
képviselt,  a  harmadik  a  radikális,  pedig  a  liberalizmus  szellemében  olyan  gyökeres 
egyházszervezeti változást kívánt, amely lehetővé tette volna például a nőtlenség, a szerzetesség 
eltörlését, minden papot megillető azonos szabadságjogok érvényesítését.  A belső megosztottság 
hátráltatta  az  önállósodást,  s  az  1890-es  években  a  világegyház  centralizációs  politikájával 
megakasztotta a folyamatot. 
456 Bolond Miska, 1875. márc. 14. 67.
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szöveg  és  rajz  azt  sugallta,  hogy  Majoros  ízléstelen  és  harsány,  egyszersmind 

azonban perifériára szorult szereplője a közéletnek.    

9.4 De ki is volt Majoros?

A dualizmus kori Magyarországon a nők politikai  egyenjogúsításának ügye  – a 

képviselőházi  naplók  tanúsága  szerint  –  nem  váltott  ki  éles  vitákat,  ellenben 

„jókedvre derítette” a képviselőket, az újságokban is többnyire csak a kis, színes 

hírek közé került, az élclapokban azonban gyakran fontos helyet kapott. Az évek 

során igazolódott a  Borsszem Jankó Lengenádfalvay Kotlik Zirzabellájának azon 

észrevétele,  amely  szerint  a  nők  szavazati  jogának  ügye  –  és  vele  együtt  az 

érdekérvényesítő  nő alakja  – a közvélemény előtt  mulatság  tárgyává  lesz és az 

élclapok célpontjává válik. Majorost, az ügy képviselőházi „apostolát” is főként az 

élclapok  ismertették  meg  a  nagyközönséggel.  A  nőkérdésben  elfoglalt 

következetes politikusi  álláspontja ugyan országos hírnévhez juttatta,  de minden 

bizonnyal  sietette  is  közéleti  pályafutásának  végét,  s  visszahullását  a 

névtelenségbe.  Mára  már  teljesen  elfeledett  alakját  nem őrzi  sem életrajz,  sem 

jelentősebb megemlékezés.            

A  rá  vonatkozó  levéltári  forrásokból  egy  szereplésre  vágyó, 

konfliktusvállaló,  öntörvényű  ember  képe  rajzolódik  ki.  1826-ban született  egy 

zentai földbirtokos házaspár, Majoros Péter és Újváry Anna – feltehetően egyetlen 

–  fiúgyermekeként.457 Jogi  tanulmányok  után  ügyvédi  diplomát  szerzett. 

Visszaemlékezések szerint az 1848-1849-es szabadságharc idején még szülei sem 

tudták  visszatartani  attól,  hogy  a  közgyűléseken  a  helyi  lovasnemzetőrség 

századosaként időről-időre átvegye a város vezetését. A népfelkelés idején, 1849-

ben,  a  Bács-Bodrog  megyei  védsereg  egyik  lovasszázadának  parancsnokává 

nevezték ki.458 1861-62 között Zenta város főbírája, egyéves megbízatása elején, 

március  14-én  –  vélhetően  a  forradalom emlékére  –  harangzúgásos  bevonulást 

rendelt  magának.459 A  megyék  átszervezésekor  új  főbírót  neveztek  ki,  akinek 

Majoros nem adta át sem a helyét, sem a város vagyonát, ezért a péterváradi vár 

457 Zentai Történelmi Levéltár. F:005, 2 Matricula Baptisatorium p. 433. – Külön köszönet illeti 
Fodor Istvánt, a Levéltár igazgatóját, aki a vonatkozó anyagot a kutatás számára összegyűjtötte.
458 PEJIN Attila,  Zenta 1848-49-ben: Forrásválogatás, Zenta,  1999, 15-16., BONA Gábor,  Kossuth 
Lajos kapitányai, Bp., Zrínyi, 1988, 695.
459 ZTL F:381. Dudás Andor krónikája. I.
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fogdájába  zárták.460 Az  1867-68-ban  a  helyei  honvédegylet  tagja  volt.461 1868. 

elejétől ismét a főbírói tisztet töltötte be, de állásából hivatali visszaélés, néplázítás 

és izgatás vádjával 1869 januárjában végül felfüggesztették.462 1869. március 23-án 

a  város  mégis  őt  választotta  meg  (függetlenségi  és  48-as  programmal) 

országgyűlési  követének.463 1875  májusában  aláírást  gyűjtött  Kossuth  Lajos 

visszahívására.464 Felállította  a  Zentai  Takarékpénztárt  és  a  Zentai  Általános 

Takarékpénztárt,  de  a  helybeliek  legnagyobb  érdeméül  népiskola-alapításait 

jegyezték  fel.465 Elhunyta  utáni  földi  javairól  két  eltérő  tartalmú  újságkivágás 

maradt fenn barátja hagyatékában: az egyik szerint 40-45000 forintnyi vagyonát 

alapítványi  célokra  hagyta,  a  másik  viszont  arról  szól,  hogy  vérszerinti 

leszármazottai  nem lévén  házvezetőnőjét  tette  meg  egyedüli  örökösének,  akire 

Zenta mellett  fekvő birtokát,  valamint  egy – a Soroksárra  vezető úton fekvő – 

háztelket,  illetve  apróbb értéktárgyakat  hagyott.466 A fenti  életút  állomásairól  a 

helyi újság nekrológja is megemlékezett: 

Mint  23  éves  ifju,  a  forradalom  idejében  egyike  volt  a  szabadság  lelkesebb 
hivének.  Később,  mint  Zenta  város  főbirája,  a  város  különféle  viszonyainak 
rendezése  körül  szerzett  magának  elévülhetetlen  érdemeket.  Majd  mint 
szülőföldjének  országos  képviselője,  több  cykluson  keresztül  szolgálta  hazája 
ügyét. Bár régebbi és ujabb müködését többen különféleképen birálták meg, egy 
kétségtelen  és  ez  az,  hogy  a  boldogult  hazáját  szerette,  városa  javát  szivből 
óhajtotta! 467 

A  Szinnyei-féle  biográfia468 is  csak  szűkszavúan  közli  életét,  politikusi 

pályáját,  amelyet  képviselősége,  a  nők  választó  jogáért  vívott  harca  és 

országgyűlési beszédei töltöttek ki. Az 1875-ös választásokon már nem került be a 

parlamentbe.  Zentáról  a  fővárosba  költözött,  visszavonultan  élt,  de  egykori 

pártjának  haláláig  lelkes  támogatója  maradt.  A  sovány  adatokból  és  a  vele 

kapcsolatos egykorú sajtóhírekből arra lehet következtetni, hogy mint politikusnak 

jelentős részben az az ügy áshatta alá hitelét, amelyért küzdött. Politikai karrierje 

460 TARI László,  Zenta  elöljárói,  polgármesterei  és  elnökei,  Zenta,  Dudás  Gyula  Múzeum-  és 
Levéltárbarátok Köre, 2001, 20.
461 BONA Gábor, Kossuth Lajos kapitányai, Bp., Zrínyi, 1988, 695.
462 TARI László,  Zenta  elöljárói,  polgármesterei  és  elnökei,  Zenta,  Dudás  Gyula  Múzeum-  és 
Levéltárbarátok Köre, 2001, 20-22.
463 ZTL F:381. Dudás Andor krónikája. I.
464 Uo. 639. sz. tárgy
465 Ua.
466 Uo. 781. sz. tárgy
467 Zenta és Vidéke, 1889. dec. 15. p.  2.
468 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, 8, Bp., Hornyánszky, 1902, 394.  
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derékba tört. Elsietett nőemancipációs követeléseivel megelőzte kora társadalmát, 

nem mérte fel jól annak érettségét. Úgy gondolhatta aktuális, széles réteget érintő 

programot  hirdethet  meg.  Szélsőségesnek  számító  törekvéseivel  az  előítéletek 

olyan darázsfészkébe nyúlt, amely miatt nevetség tárgyává vált, megbélyegezték. 

Mikszáth Kálmán így jellemezte egy Magyar Néplapbeli karcolatában:

Mégis  csak  kemény  gyerek  Majoros.  A  nőknek  szavazati  jogot  követel  az 
országgyűlési képviselők választására. Egy másik képviselő pedig oda kívánta azt 
módosíttatni, hogy csak az okleveles nőknek, mint például a bábáknak. – Ezen a 
történet lapjaira arany betűkkel feljegyzendő indítványa ezen két szoknya-kerületi 
szónoknak költői emelkedettséget és érzékeny háládatosságot tanúsít egyrészt a 
bábák iránt, kik Majoros bácsit először fürösztötték meg – átadva érdemes testét 
egészen a maga tisztaságában a külvilágnak; másrészt azonban nagy önzés tőle, 
hogy parlamenti babérait a konyhában és a főkötők alatt keresi. 469

Majoros képviselőházi távozásával még évtizedekig nem vetődött fel a nők 

választójogának  ügye.  Az  élclapi  női  szerepmegélésekre  kárhoztatott  politikus 

alakját  csaknem  felemésztette  az  idő,  de  az  emancipáció  az  élet  különböző 

területein fokozatosan, feltartóztathatatlanul tört előre.

9.5 A nő korlátozott jogképessége és az egyenrangúsítási elképzelések

A  korszakban  többen  is  értekeztek  a  magyar  nők  jogairól,  s  jogkiterjesztési 

lehetőségeiről.  1894-ben  Csiky  Kálmán,  a  kiváló  jogtudós  mutatta  be  a  nők 

jogainak  történeti  változásait,  helyzetét  a  Nemzeti  Nőnevelés oldalain.470 

Tárgyalásában a magyar jog – a két nemet illetően – a női természet gyengeségén 

és a férfi  erején,  honvédelmi képességén alapult.  Férfiak és nők a 24.  életévük 

elérésével váltak nagykorúkká, de a hajadon, aki már 16 évesen férjhez mehetett, 

az esküvő után nagykorúvá lehetett, ám aki nem ment férjhez élete végéig – neme 

miatt  –  gyámság alatt  állt.  A gyermekek feletti  atyai  hatalom korlátlan  volt.  A 

joggyakorlásból kirekesztett anyának a szeretet és a vallás hozott vigaszt, aki akkor 

szerezhetett  gyermekei  felett  természetes  gyámságot,  ha  ura  az  ő  javára 

végrendelkezett, vagy hivatalos végakarat nélkül halálozott el. A nő megkapta férje 

községi illetőségét, honpolgárságát, nevét, címét, nemességét, azonban ő a sajátját 

lemenő  ágon  nem  örökíthette  tovább.  Kivételként  említette  a  szerző  a  fiúsítás 

esetét,  amikor királyi  kegyelem útján a fiágon kihaló család kérésére,  a föld ne 
469 MIKSZÁTH Kálmán, Cikkek és karcolatok : 1869-1874, Bp., Akadémiai K., 1964, 1, 174.
470 DR. CSIKY Kálmán, A magyar nő jogai, Nemzeti Nőnevelés, 1894. febr. 22. 98-121. 
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szálljon vissza a koronára, egy női családtag továbbvihette az előjogokat biztosító 

rangot.  Vagyonjogban  szintén  hátrányban  volt  a  nő,  hiszen  a  birtokot  a  férfi 

örökíthette  tovább,  mivel  azt  ő  kapta  szolgálataiért.  Előfordult,  hogy  az 

adományozás  mindkét  lemenő  ágra  szólt,  akkor  egyformán  osztoztak  a 

hátrahagyott  birtokon,  de  a  későbbi  nemzedékeknél  ott  is  a  fiági  öröklés 

érvényesült.  A lányok a fiúrész egynegyedét  kapták természetben,  vagy – majd 

gyakrabban – becsűösszegben, az utánuk következő nőnemzedékeknek azonban e 

birtokrészt  illetően  nem lehetett  követelésük.  A hajadonjog azt  takarta,  hogy a 

lányok  férjhezmenetelükig  az  atyjuk  birtokán  élhettek,  annak  halála  után  a  fiú 

örökösnek kellett  ugyanúgy gondoskodni  róluk,  s  emellett  a  hajadonok az  apai 

birtok  haszonélvezetét  megtartották.  Házasságban  működött  az  „elkülönözési 

rendszer”. A nő vihetett  házasságába ingót és ingatlanokat, illetve a házastársak 

mindegyike szert tehet külön vagyonra, s az abból származó jövedelem sem lett 

közös szerzemény.  Kitért  az „előkelőbb és művelt  családokbeli”  nőkre, akiknek 

nem volt  vagyonszerző  foglalkozása,  ott  a férj  volt  a főszerző,  s  mint  ilyen  az 

egészről szabadon rendelkezhetett. E kemény tételt a joggyakorlat úgy enyhítette, 

hogy a  birtokosok és  honoráciorok feleségeit  közszerzőnek tekintették,  ha uruk 

végrendelet nélkül ment el, akkor a szerzett vagyon fele őket illette. A házasság 

idején vásárolt ingatlannál a nő nevét is bejegyezték a telekkönyvbe. Az özvegy 

követelhette a hitbért, melyet a férj polgári állásához szabták, amíg ki nem fizették, 

férje jószágán élhetett.  Egyezvényi  hitbérre  is jogosulhatott,  ha a házasságkötés 

előtt a vőlegény bizonyos összeget ígért az özvegységre. Az özvegy férfinak erre 

nem volt  joga. Ha az özvegyasszonynak az elhunyt  után voltak gyerekei,  akkor 

megkapta a férj  díszruháját,  gyűrűjét,  kocsiját,  hámos lovát,  ménesének a felét, 

valamint  az  ingóságon  a  gyermekekkel  egyenlően  osztozott.  Az  özvegy  a 

közszerzemény haszonélvezője volt haláláig, illetve addig, amíg újból férjhez nem 

ment. Az állam a közhivatalnok özvegyének nyugdíjat fizetett, ám a nő szerezhet 

nyugdíjat  saját  jogán  is  és  férje  után  is.  1848.  előtt  a  fiúsított  nő,  és  a  férj 

jószágaiban  élő  özvegy  úriszéken  bíráskodhatott,  képviselőik  útján  az 

országgyűlésben  résztvehettek  és  követválasztásokon,  tisztújításokon  szavazati 

joguk volt. Továbbá a fiúsítottaknak hozzá kellett járulniuk a felkelés költségeihez. 

1848-ban  ezeket  a  jogokat  eltörölték.  De  a  községi  választásoknál  nagykorú 

hajadonok és özvegyek megbízottjaik révén szavazhattak, illetve közvetítőik útján 

171



a virilis testület tagjai lehettek. Az egyháztestületeknél egyedül az evangélikusok 

fogadtak be nőt is. A nő csaknem teljesen ki volt zárva a politikai jogokból. 

1869-ben látott napvilágot John Stuart Millnek a nő alávetettségét bemutató 

– s nagy port felkavaró – műve, s még abban az évben a  Családi Kör  ismertette 

Ábrányi  Emil  fordításában  az  írás  tartalmát.471 Az  angol  filozófus  a  nő  függő 

helyzetét  rabszolgasághoz  hasonlította,  amely  a  kereszténységben  szelídebb 

formában  érvényesült.  A  kialakult  viszonyrendszer  pusztán  az  erősebb  jogán 

alapszik,  amely annyira  egyszerű,  hogy az alá-fölérendeltség  mindenki  számára 

természetes  képződménynek  tűnik,  s  az  ettől  való  bármilyen  eltérés 

természetellenesnek hat. Mióta a nők az irodalmi nyilvánosság terébe léptek, meg 

tudják fogalmazni  eszméiket,  érdekeiket,  tiltakoznak jogfosztottságuk miatt,  s  a 

parlamenthez fordulhattak szavazati joguk ügyében. Minden erkölcsi alapvetés azt 

sulykolja  beléjük,  hogy  kötelességük  s  természetük  szellemében  áldozzák  fel, 

adják fel önmagukat, s csak az érzelemmel foglalkozzanak. Megengedhetetlen – 

fejtegette –, hogy a nemi hovatartozás okán dőljön el valakinek a sorsa, elzárva 

mindenki  más  számára  adott  lehetőségektől.  A  férfiaknak  felületes,  hiányos 

elképzeléseik voltak a nőkről, ezért  a nőknek kell elmondaniuk saját érzéseiket, 

szemléletmódjukat, de erre – az angol szerző korában, azaz – csak nem oly régóta 

képesek  a  nők  az  irodalmi  szárnypróbálgatásaikkal.  A  nőt  felesleges  tiltani 

bármilyen természetellenes megnyilvánulástól, mert amit nem tud megtenni, azzal 

úgysem fog kísérletezni, s amire viszont képes, akár a férfi, azt úgy is meg fogja 

valósítani.

1871-ben  a  Nők  Lapjának  egy  nyári  számában  egyszerre  ketten  is 

foglalkoztak  a nőemancipáció  kérdésével.  Egyikük,  a lapalapító  főszerkesztőnő, 

Egloffstein  Amália  figyelmeztette  hölgyolvasóit  a  feleség  mellett  rendületlen 

támaszt s biztonságot adó férfi csalóka eszményképére, mert a valóság ezt az ideált 

ritkán  igazolta.472 A  munka  terén  annyi  egyenrangúságot  hirdetett  a  nőknek, 

amennyivel  anyaként  családjukat  fenntarthatják,  és  ehhez  mérten 

leánygyermekeiket  olyan  életre  nevelhessék,  amelyben  majd  –  mint  nők  –  a 

férfiakéval  egyező  munkalehetőséghez  jutva,  szükség  esetén,  fenntarthassák 

magukat.  Ezzel,  a  leányok  családfenntartói  szerepre  történő  felkészítésével 

emancipálják a nők magukat. A másik szerző – egy jogtanári pályára készülő, majd 
471 Á[BRÁNYI] E[mil], A nők szolgasága: („The Subjection of Women. By John Stuart Mill), Családi 
Kör, 1869. szept. 12. 865., 19. 889., 26. 925. 
472 B[ÁRÓ] E[GLOFFSTEIN] A[mália], Nőemancipáció! Nők Lapja, 1871. jún. 14. 166-167. 
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ügyvéddé és politikussá lett bölcsészdoktor – Hortoványi József korszerű okfejtést 

adott a nő és az állam kapcsolatáról.473  A történelmi messzeségbe nyúlva feltárta, 

hogy  amikor  a  társadalmakat  mozgató  rugó  meg  a  nyers  erő,  az  erőszak,  a 

háborúskodás volt, A férfi volt hivatott harcolni, a  nő pedig  a (földbirtokon élő) 

családot  látta  el,  tartotta  egybe.  A  megkérdőjelezhetetlen  rendként  felfogott 

ököljog  szülte  hatalmi  struktúrában  az  az  általános  nézet  gyökeresedett  meg, 

miszerint a női lét rendeltetésének egyedül a védett/zárt családi közeg felel meg. A 

polgárosodás hajtóerejét jelentő ipari, technikai fejlődés, s a kereskedelem felfutása 

azonban társadalmi szinten olyan életkörülményeket teremtett,  amelyben a nyers 

erő  helyett  a  munka,  a  szorgalom  dominál.  A  polgárosodásban,  a  haladásban 

kibontakozó  nemzetgazdasági  szükségszerűség  a  női  munkaerő  megjelenése.  A 

társadalmi munkamegosztás kiszélesedése új társadalmi „tényező” (azaz szereplő): 

a dolgozó nő fellépését vonta maga után. Hortoványi érvelése szerint amennyiben 

a nő munkájával hozzájárul az állam, a nemzet gazdaságához (vagyis adót fizet), 

akkor meg kell engedni, hogy jövedelméhez mérten ő is beleszólhasson az állam 

életébe, s politikai jogokat kapjon. 

A  kiegyezés  évében,  a  politikai  élet  alkotmányos  alapokra  való 

visszahelyezésével, a politikai nyilvánosság addig sohasem tapasztalt mértékbe n 

való kiszélesedésével újra előkerült a nők politikai szerepvállalásának kérdése. A 

nőemancipáció némely vonatkozásában merész álláspontot is megfogalmazó, de a 

politikai szereplést illetően a hagyományos szerepfelfogáshoz ragaszkodó Családi  

Körben  erre  reflektált  Ujvári  Lajos  barátnéjához  címzett  nyílt  levelében.474 Az 

irodalomápoló, erkölcsnemesítő, romantikus társasági nőideált szem előtt tartva az 

író teljes szereptévesztésnek ítélte a politizáló nőt, aki annyira természetellenes és 

nevetséges,  akár  a  bajuszos  asszony.  A  nő  hagyományos  szerepkörében,  házi 

tűzhelyének istennőségével hasson közvetve a társadalom életének folyására. Egy 

hónap múlva ezt a romantikus nőképet erősítette a női munkáért, tanulásért kiálló 

szerkesztőasszony, Kánya Emília is, amikor Andrássy Gyuláné portréját rajzolta 

meg.475 Az előkelő,  jeles  politikusfeleség  megidézése  lehetőség  volt  arra,  hogy 

kifejtse, a nő számára az otthon, a család, a béke együtt a harmónia szentélye, tehát 

473 HORTOVÁNYI József,  A nők és az állam, Nők Lapja, 1871. jún. 14. 164-166., 21. 169-171.,  28. 
177-181., júl. 5. 185-188.
474 [UJVÁRI Lajos] U-i L-s, A nők a politikában: Nyílt levelek, Családi Kör, 1867. nov. 10. 1057., 17. 
1081. 
475 [KÁNYA] Emília, Gróf Andrássy Gyuláné, Családi Kör, 1867. dec. 15. 1177-1179. 
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a „nőnek nem szabad politikával foglalkoznia, éppen ezért oda kell hatnia férjénél 

és  gyermekeinél,  hogy a  politika  mellett  más  nemes  érzelmek  számára  is  hely 

maradjon szívökben, hogy ne csupán vitatkozni, de szeretni is tudjanak.” 

1872-ben Majoros István a nők egyenjogúságáról szóló törvényjavaslatot 

terjesztett képviselőtársai elé. Az eseményt követő kisebb vihar után John Stuart 

Mill hat évvel korábbi hasonló célú lépését kommentáló angol lapokat idézték.476 

Angliában sok földbirtok tulajdonosa nő, akik jelentős adót fizettek vagyonuk után, 

s  adókötelezettségük  nem  jelentett  jogképességet.  A  lapok  elismerték  a  nők 

hátrányos helyzetét. A Saturday Review többek közt javasolta, hogy támogassák a 

nők műveltségének  emelését,  hátha  kedvezően hatnak  részeges  férjeik  politikai 

meggyőződésére.  A  Spectator a  különböző  elvárásoknak  megfelelni  igyekvő, 

önállótlan női szavazó lehetetlen helyzetében látta a probléma forrását, aki azért 

döntésképtelen, mert befolyása alatt tartja férje, apja, papja és orvosa. S végül az 

angliai vitából lefordították egy megfontolandó olvasónői hozzászólást is: „én azt 

hiszem, nagyon szerencsés politikai fogás lenne, önálló nők által ellensúlyozni a 

műveletlen férfiak nagy részét, mert volnánk ám mi elegen, kiknek erkölcsisége 

igen tisztes biztosítékot nyújtana.”

Az  efféle  vélemények  „a  nőügy”  iránt  egyébként  elkötelezett  hazai 

lapokból  is  teljesen  hiányoztak.  1876-ban  egy  névtelen  szerző  azt  fejtegette  a 

Családi  Kör hasábjain,477 hogy  Magyarországon  felesleges   a  nők  politikai 

egyenjogúságáért  szót  emelni,,  hiszen  itt  mindig  is  létezett  a  nő  szabadsága, 

amelyet  a „feleség” szó „felerészes”  jelentése is bizonyít. Néhány hónap múltán, 

ugyanebben a lapban Erdélyi Gyula korjelenségként értékelte, hogy a nők többet 

foglalkoznak  politikával,  mint  korábban,  de  ezt  sem  hasznosnak,  sem 

örvendetesnek nem találta.478 Megállapította, hogy a sajtóból nők is könnyen (és 

irányítottan)  informálódnak  közélet  eseményeiről  és  kritikátlanul  lelkesednek  a 

politikusi  fellépésekért.  A  politikai  vitákat  kísérő  indulati  fűtöttséget,  érzelmi 

viharokat csak a férfiak tudják uralni, s e vitáknak és összecsapásoknak csakis a 

parlamentben van a helye. Társaságban, nők jelenlétében nem is illik politizálni, 

nehogy kitegyék  őket  a  szenvedélyes,  izgatott  szópárbaj  felkavaró  élményének. 

Mivel a nő a politika tényleges történéseit illetően teljesen tájékozatlan, végképp 

„nem  lehet  sem  választó,  sem  képviselő,  sem  miniszter”.   Végül  pedig 
476 A nők politikai jogai, Családi Kör, 1872. máj. 19. 452.
477 A nőkérdés, Családi Kör, 1876. jún. 11. 557. 
478 ERDÉLYI Gyula, Politizáljanak-e a nők? (Egy nő feljegyzései), Családi Kör, 1876. szept. 24. 917.
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megjegyezte, hogy minden józan ember okkal  botránkozik meg Amerika példáján, 

ahol a férfiasságot kedvelő nők teljesen kivetkőztek nőiességükből. 

1889.  tavaszán   Mezei  Ernő  a  képviselő  és  újságíró    a   fővárosi 

Iparoskörben  összegyűlt  (férfi)  hallgatóságot   szórakoztatta  a  nő  és  a  politika 

viszonyáról tartott előadásával479.   Elképzelhetetlennek vagyis inkább nevetséges 

képtelenségnek   tartotta  a  politizáló  nőt.  Egy  női  „Apponyi  Albert” 

megjelenítésével  érzékeltette  a  vizionált  szerep  lehetetlenségét:  egy  izgatottan, 

hevesen  érvelő  politikusnő,  akinek  selyemfodros  ruha  takarja  ziháló  testét,  –  a 

férfihallgatókban  –  inkább  kelt  erotikus  képzettársításokat,  mint  elvi 

állásfoglalásokat, s ezt a gratuláló kézszorításokat kiváltó kaméliacsokrok végképp 

nyilvánvalóvá tennék. Elviselhetetlen az olyan társadalom – jelentette ki Mezei –, 

amelyben a nők férfias hivatásban versengenek a férfiakkal. A kardos menyecske 

otthon  még  megjárja,  de  a  nyilvános  fórumon  csak  zavart  keltene.  A  nőknek 

egyébként  megvan a maguk – közvetett  – befolyása a politikai  eseményekre.  S 

támogatandó is, hogy a nők a meglevő „általános és titkos szavazataikkal” (vagyis: 

női befolyásukkal) segítsék, hogy minél több férfi politikus legyen. A politikai élet 

kiteljesedésével  mind több asszony képes (ilyen  közvetett  módon)  politizálni,  a 

férfiak  szemszögéből  nézve  pedig   nők  nélkül  nincs  is  értelme  a  hatalmi 

játékoknak.  A  férfipolitikust  inspirálja  a  női  praktika,  becsvágy,  rafinéria,  a 

győzelem mámorát,  élvezeti  értékét  pedig  egyenesen  a  női (odaadó)  elismerés 

jelenti.

Mezei gondolatmenetében akár Bourdieu fejtegetéseinek korai és primitív 

előképét  is  felfedezhetjük,  amely  szerint  a  nemek  hagyományos  szocializálása 

előkészíti, hogy a férfiak kedveljék a hatalmi játékokat, s a nők pedig szeressék a 

játékosokat. A férfi-karizma valójában nem más, mint a „hatalom bűvölete, az a 

varázs, amelyet a hatalom birtoklása önmagánál fogva gyakorol azokra a testekre, 

amelyekre még a szexualitása is politikailag szocializált”.480 A politika a társadalmi 

nyilvánosságban  az  (a  küzdő)tér,  ahol  hagyományosan  csak  férfiak  kaphattak 

helyet, s a kirekesztett, nézői státuszban tartott nők voltak a különböző pozíció-, 

érdekharcok, – jellegzetesen férfierőt bemutató – erőfitogtatások díjai.481 Mezei a 

nők  politikai  jogkiterjesztésére  irányuló  törekvéseket  kísérő  többségi  elutasítás 

479 MEZEI Ernő,  Nők a közéletben: (Felolvasás az iparoskörben), Fővárosi Lapok, 1889. ápr.  12. 
733-735., 13. 741-743. 
480 BOURDIEU, Pierre, i. m., 88.
481 BOURDIEU, Pierre, i.. m., 51-58.
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szószólójaként lépett fel, s voltaképpen arról beszélt, hogy ha a nők a körülsáncolt, 

védett  helyükről,  a  küzdőtérre  lépnének,  maga  a  küzdelem  válna  okafogyottá, 

hovatovább nevetségessé,  hiszen  a  bajnok nem a díjjal,  hanem a  díjért  szokott 

vívni. Míg a nő színfalak mögötti, „intrikus” politizálása bevált gyakorlat,  addig 

nincs  kialakult,  elfogadott  játékszabály  arra,  hogy  a  nő  játékosként,  miként 

illeszkedjen  a  férfi  szereplők  akcióiba,  illetve  hogyan  érvényesüljön  az  általa 

megtestesített szimbolikus érték, továbbá mi lenne a harcos amazon pályadíja. 

9.6 Az élclapi nőemancipáció: felesleges kompenzáció

Az élclapok nőkkel, illetve a nőkérdéssel kapcsolatos mondandóját ugyancsak az a 

meggyőződés  hatotta  át,  hogy a  nők  hagyományos  szerepköreikben  is  jelentős 

befolyással  bírnak  a  férfiakra  –  a  világra.  Ebből  többen (és  többször)  is  azt  a 

következtetést  vonták  le,  hogy  nincs  (vagy  igen  kevéssé  van)  szükségük  új 

szerepkörök, jogok és jogosítványok meghódítására. 1867 tavaszán az Üstökös egy 

szélesebb látókörű agglegény töprengéseinek tükrében azt nehezményezte, hogy a 

nők egyre nyíltabban törnek hatalomra, holott hatalmuk addig is csaknem korlátlan 

volt  felettük.  Évezredek  óta  folyó  hosszas,  kitartó,  fondorlatos  és  szerteágazó 

aknamunkával törekszenek háttérbe szorításukra: 

Titkos fegyverökkel majdan iszonyú hóditásokat vittek véghez, egy édes 
osoly, egy bájos tekintet, egy epedő sohaj, egy zöngzetes szó, mindegyik egy éles 
fegyvert  képviselt, és az ábrándos ifjú, a szerető férj, az udvarló lovag, a vitéz 
levente,  a  bűvös  szem  nyilától  földre  terítettvén,  a  szerelmi  ömlengés 
legboldogabb  perczében,  a  legédesebb  csók-özönben  találta  fel  a 
legirgalmatlanabb halált. …

S ha titkos golyójuk elfogyott,  szövetségest  keresve és találva nyiltan 
léptek  fel.  A  világi  hiúság,  luxus,  divat,  mulatságok,  élvek  mint  meg  annyi 
szövetséges társak, és szolgálati lények segitségével csudákat miveltek. A boldog 
szerető, a kedvelt udvarló, a hü férj, s a gondtalan család apa, egyszer csak azt 
vették észre, hogy egészen tönkre jutottak. 482

Most  már  legsajátabb  tevékenységeiket  és  szerepeiket  is  meg  akarják  hódítani: 

„Eddig még csak a  honatyákról hallottunk valamit,  hanem majd többet  hallunk 

ezután a honanyákról, ha nőket is megválasztják képviselőknek”. E veszély azután 

három év múlva (1871-ben) Egloffstein Amália női munkalehetőségeket és jogokat 

feszegető  prefeminista  lapjának  megindulásával  még  közelibbnek   és  még 

482 GÉZENGÚZ Tivadar, Egy agglegény töprengése a nők legujabb győzelme felett, Üstökös 1867. ápr. 
20. 230-231.
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nagyobbnak tetszett.   Legalábbis erre vall, hogy a  Borsszem Jankó még az első 

szám  megjelenése  előtt  szükségét  látta  megtámadásának,  s  a  szándékot  és  a 

szerkesztőnőt élesen kifigurázó „köszöntőt” tett  közzé. Az sem véletlen,  hogy a 

szarkasztikus laudáció szerzőjének Lengenádfalvay Kotlik Zirzabellát tette meg:  

Imádott honnővérem. 
Jézus Krisztus megváltá az  e m b e r iséget – de ön meg fogja váltani a 

n é m b e rséget. …
Igen, óh igen. 
Lelkem repes az ihlettől. 
Ha elgondolom, hogy egyszer a konok kanok lábainknál fognak heverni, 

s én szolgálóbiró leszek majd vagy talán septemfemina is  –  –  –  elájulok e 
gondolattól –  mert ez a mi erőnk. 

Nemde? 
Vannak férfiak, kik főznek, sütnek és varrnak. 
Lesznek nők, kik lőnek, isznak és káromkodnak. 
Nemde? 
Igen, óh igen. ….

                 A megmamásult papa – a megpipásult mama: ez legyen jelszónk. 483

A  Borsszem Jankó később is  (csaknem)  következetesen  és igen kevéssé 

leplezett  lejárató  szándékkal  úgy jelenítette  meg  az  emancipációs  törekvéseket, 

mint  amelyek valamiféle primitív  férfi és női szerepcsere megvalósulását tűzték 

ki  célul.  A  Majoros  képviselő  által  előterjesztett  női  egyenjogúsítási 

törvényjavaslat  kapcsán  például  kétoldalas  nyolcjelenetes  karikatúrasorozatban 

vetítette előre a lehetséges „előnyöket” és hátrányokat.484 Az első kép, amelyen női 

hegedűs által megszólaltatott „nótára” táncolnak a férfiak, azt sugallja, hogy a nők 

még  inkább  uralkodni  fognak,  mint  eddig.  A  többi  rajz  a  várható  (ijesztő) 

következmények  némelyikére  hívja  fel  a  figyelmet:  minthogy  a  postatisztnők 

minden  szerelmes  levelet  el  fognak  olvasni,  odalesz  a  levéltitok;  mivel  a 

hordárokhoz hasonlóan a hordárnőket is  le lehet szólítani az utcán, meglehet, hogy 

egy  hordárnő  az  őt  megszólító  úrral  „elmegy  egy órára”;  a  jólnevelt  doktornő 

képtelen lesz megvizsgálni  a férfibeteget,  inkább elfordul  zavarában;  az indulat 

hevében  önmagából  kikelő  korteslány  alsószoknyáját  szabadon  fogja  lengetni, 

beszéde  sikamlós,  félreérthető  célzásokkal  lesz  tele;  könyörületes  asszonyszíve 

miatt a mészárosnő nem tudja majd ellátni munkáját: a leölendő bárányka felett 

elpityergi magát; az éjjeli őr posztján az asszony éppúgy elszunyókál, mint a férfi; 

s ezalatt szétesik a család és a háztartás. Két évvel később a Bolond Miska címlap-
483 Honleányi levél Egloffstein Bárónéhoz, Borsszem Jankó, 1870. dec. 11. 525.
484 JANKÓ [János], Nő-emancipatio, Borsszem Jankó, 1871. jan. 29. 596-597. (27. kép)
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karikatúrájának  négy  jelenete  már  valós  női  élethelyzetek  férfias  –  emancipált 

vonásait mutatta be.485 A „magas álláson” címet viselő rajz malteresnőket mutat 

építkezési állványokon, egy másik a női smink elkészítését értékeli festőművészeti 

tevékenységnek,  a  harmadik  szerint  a  szekeret  hajtó  kofaasszony  sportolói 

teljesítménye vitathatatlan, míg az utolsó egy férjét elnáspángoló asszonya a nők 

igazságszolgáltatási  működését  mutatja  be.  Miután  a  karikatúrák  a  fenti  női 

működéseket  férfias  teljesítményekként  ismerték  el,  okafogyott  lett  az 

emancipációs küzdelem: minek is kéne egyenjogúságot adni a nőknek, ha már oly 

sok területen birtokolják.

1880-ban a  Borsszem Jankó tizenhárom jelenetes karikatúrasorozatban (a 

címlapon  és  a  következő  két  oldalon)  tette  közzé  politikusnő-víziót.  A  rajzok 

meglehetősen  drasztikusan  illesztették  a  nőiség-nőiesség  legsajátabb  elemeit  az 

elképzelt  „koedukált”  parlamenti  politizálásba.486 A  címlapon  közölt  nyitó 

karikatúrán  egy  nő  (azaz:  a nő)  szögre  akasztja  szépítőszereit,  pólyásbabáját, 

kézimunkáját, háztartását, vagyis képletesen: eredeti hivatását. A következő képen 

egy  férfiképviselő  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 

férfiszomszédja  el  mert  aludni,  holott  ilyen  illetlenséget  még  senki  sem 

kockáztatott  meg az ő jelenlétében,  alább a férfi  kényszerül  női  – pesztonka – 

feladatra, hiszen a politikusasszony kedvesen unszolja (férfi)politikustársát, hogy 

amíg beszél, addig pátyolgassa pólyás csemetéjét,  majd a pénzügyi  interpelláció 

alkalmával a politikusnő – a férfiakra 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 

485 Minek emancipáljuk a nőket?! Bolond Miska, 1873. okt. 5. 1. (24. kép)
486 Nők az alkotmányban, Borsszem Jankó, 1880. okt. 24. 1-3. (39. kép)
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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:  a 

férfiképviselő-társak  felszabadultan,  ahol  érik  ölelik,  fogdossák  a  beszédét 

sikeresen  (?)  bevégző  társnőjüket.  E  karikatúrasorozat  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. Ezt a karikatúrasorozatot is áthatja az az élclapok mindegyike 

által  következetesen  képviselt  álláspont,  amely  szerint  a  nő  csakis  (és  mindig) 

hagyományos  szerepköreinek  megfelelő,  sztereotip  viselkedésre  (és  reagálásra) 

képes, s ezekre a férfiak is csak a megszokott, sztereotip módon tudnak reagálni. 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.  Akadt  olyan 

karikatúra  is,  amely  a  női  egyenjogúság  rémképétől  vezérelve  ugyan,  a  nők 

szerelmi hódításait  a katonai  hivatás teljesítéséhez hasonlította.487  Amikor  a nő 

felkel:  harcra  kész,  öltözködés  közben  azon  őrködik,  hogy  meglepjék, 

erődépítése: a fűző meghúzása,  a csalódás  megsebesíti lelkét,  „tűzben” ég, ha a 

férfi  szerelmet  vall,  s  végül  a  hódító  nő/katona  megadja  magát. Egy  másik 

karikatúrán a nőktől való (feltehetően erotikus vonatkozásokkal  is bíró) félelem 

(sőt irtózás) jelenik meg: a kép Irányi Dánielt ábrázolja, aki a majdani nők által 

uralt  parlamentbe  lépve  hanyatt-homlok  menekülne:  „Helyemen  egy  nő  ül!  … 

Sátán, ne kísérts! Apage! Segítség!”488  

 Egy 1890-es Üstökösbeli hatképes karikatúrasorozat a nők egyenjogúságát 

mint  a  teles  elférfiasodást  jelenítette  meg:  a  férfiruhás  nőalak  félrebillentett 

kalapban,  nadrágban,  sétapálcáját  lengetve,  szivarozva  korzózott,  testedzésként 

súlyzózott, cigarettázva biliárdozott, zsebre dugott kézzel lopta a napot, részegen 

487 ÖRDÖG Róbert, Ha majd a nők is katonák lesznek, Üstökös, 1881. jún. 12. 909. (66. kép)
488 A nők az országházban, Bolond Istók, 1888. ápr. 29. 3. (2. kép)
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hazatérve alig találta a kulcslyukat, s az árván hagyott varrógépet pedig beszőtte a 

pók.489 Külsőre  a  Borsszem  Jankó Monoclesére  emlékeztető  nőalak  mellőzött 

minden erotikus vonást, hiába volt az alakot kiemelő ruha, férfinak nem volt elég 

férfias, nőnek nem volt elég nőies. 

A 19. század végén és a 20. század fordulóján száznyolvanfokos fordulatot 

vettek a nőemancipációs élclapi ábrázolások, nem az intim szféra szabályait vitték 

ki a nyilvános térbe, hanem fordítva, a nyilvánosságbeli új szabályokat hozták be 

az intim szférába. Tehát már nem az volt a kérdés, hogyan érvényesülhetnek a nők 

jogai  a  nyilvánosságban,  hanem  az,  hogy  a  férfi  és  nő  viszonyában,  az  intim 

szférában  egyenrangú-e  a  nő  a  férfival.  Ettől  kezdődően  a  feleség  otthon  (is) 

követelte  magának  az  egyenlőséget.  A  Borsszem Jankó például  a  magánélet,  a 

házasság békéjét látta meginogni a nőemancipáció miatt.490 A rajzon a házassági 

viharkárok  nyomait  magánviselő  szobában  az  asztalterítő  alól  előmerészkedő, 

megszeppent, fiatal férj esdeklően kérdezi kardos kis asszonyától, hogy mit akar 

még,  aki  egyik  kezét  a  csípőjén  tartva  mutatott  lábhoz  kényszerített  ura  elé  a 

földre: „Több jogot akarok!”. 

A nézőpontváltást  követte a többi élclap is. 1904-ben a  Kakas Márton a 

fiatal,  szép  nők  érdekérvényesítő  erejét  hasonlította  az  országgyűlési 

képviselőkhöz. Egy idős úr és a kiadáslistáját tartó elegáns hölgye közti, fényűző 

miliőben lejátszódó párbeszédben a parlamenti retorika fordulatai tűnnek fel:

– Remélem, kedves báró, hogy vita nélkül megszavazza ezt a költségvetést. 
– Eszem ágában sincs! Obstruálok ellene …
– Ugy? Én pedig akkor – uj választást csinálok. 491

Időközben megsokasodtak  az emancipált – férfiuralomtól mentes, ám arra 

titkon vágyó  – állandó nőfigurák,  amelyek  közül  Emanczi  Paula,492 Sublimáthy 

Hyménea, Tudor Kamomilla a Bolond Istókban lépett fel, Viszketh Pepi pedig az 

Üstökösben.493 Az  élclapok  emancipáció  ábrázolása  pedig  teljes  hely-  és 

489 Ha majd beüt az emanczipáczió, Üstökös, 1890. okt. 5. 161. (75. kép)
490 FARAGÓ [József], Női emanczipáczió, Borsszem Jankó, 1897. aug. 22. 5. (50. kép)
491 LINEK [Lajos], Nők az alkotmányban, Kakas Márton, 1904. nov. 20. 5. (58. kép)
492 „Még nem határoztam el, hogy férfi ismerőseim közül kit vegyek férjül? Szabadságomat nem 
szivesen  áldozom  fel.  Ennyi  áldozatot  a  férfiak  nem  is  érdemelnek  meg!”  Emanczi  Paula,  
emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1907. máj. 19. 10. (14. kép)
493 „Nekem nincs gondom a férjhezmenésre. Ha akarok, mindennap csinálhatok jó parthiekat. T. i. 
biczkli-parthiekat.  Magyarul:  kerékpárthiekat.”  Viszketh  Pepi  bicziklis  kisasszony  iram-örömei, 
Üstökös, 1898. júl. 17. 345. (81. kép)
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szerepcserék bemutatásától a férfizsaroló, férfitagadó, a házasságot pénzre váltó nő 

szerepeltetéséig jutott el.  

10. Feminizmus: egyoldalú női egyenrangúság

A 19.  század  utolsó  harmadában  a  polgári  középréteg  egyre  több  nőtagja  vált 

önálló kenyérkeresővé a tanítónői és a tisztviselőnői pályán. 1884-ben megalakult 

a tanítónők Mária Dorothea Egyesülete, 1897-ben pedig a Nőtisztviselők Országos 

Egyesülete.  A népszámlálási  adatok  szerint  Budapesten  1900-ra  már  a  legtöbb 

értelmiségi  foglalkozási  ágában  képviseltették  magukat  a  nők.  1903-ban  a 

magyarországi  Szociáldemokrata  Párt  felvette  programjába  a  férfinak  és  nőnek 

egyaránt  járó  általános  és  titkos  választójogot,  és  a  nők  teljes  körű 

egyenjogúsítását. A dolgozó és a munkája után adózó nő már nagyobb beleszólást 

igényelhetett sorsa alakulásába, a társadalom életébe, s ez többeket a választójog 

megszerzésére ösztönzött. 

            A választójog megszerzése az egyenjogúságukért küzdő nők számára azért 

volt  elengedhetetlen  stratégiai  cél,  mert  úgy vélték,  hogy a  választójoggal  bíró 

nőket a politikusok, azaz a férfiak kénytelenek lennének egyenrangúként kezelni, s 

a speciális  (vagyis  kifejezetten női)  életproblémákra is megoldást  találni.  Olyan 

súlyos,  a  nők  tömegeit  sújtó  szociális  problémákról  volt  szó,  mint  a 

leánykereskedelem,  a  leányanyaság,  az  árvaházak  ügye,  a  nők  hátrányos 

megkülönböztetése  az  alkalmazásban  és  bérezésben,  iskolázatlanságuk 

felszámolása  stb.  stb.  Ez  a  sokfajta  női  érdeket  képviselő,  minden  téren 

egyenjogúságra  törő  mozgalom  feminizmus név  alatt  szerveződött  és 

tevékenykedett.

A magyarországi feminizmus elfogadtatását, a mozgalom idegenül csengő, 

nemzetközi elnevezése is nehezítette, de megjelölt céljai is idegenkedést keltettek. 

Nem  is  beszélve  arról  az  egyszerűsítő  célmegjelölésről,  amely  a  választójog 

megszerzésére fókuszált, s amelyet viszonylag könnyű volt kizárólagosan a jobb 

módú  középosztálybeli  hölgyek  ambíciójaként  feltüntetni.   Miért  kellene 

választójog  a  nőnek – tették  fel  az  ellenzők  a  kérdést  –,  ha  férjének,  apjának, 
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fivérének  van,  arról  nem  is  beszélve,  hogy  az  általános  –  férfiaknak  szóló  – 

választójog is még csak politikai követelésekben létezik. Ugyanakkor azzal, hogy a 

feministák  egy  nemzetközi  mozgalom  tagjaiként  léptek  fel  megnövelték 

társadalmi-politikai  súlyukat  (ahogy  más  nemzeti  szervezetek  is  hasonlóképp 

befolyásolták  a  saját  államaikat).  A  különböző  országokban  tapasztalt 

problémafelvetések és -megoldások nemcsak a hazai adaptációt segítették, hanem 

előremutató referenciákként is szolgáltak. 

A  magyarországi  feministák  1904-ben  alapított  egyesülete  miközben 

hasznosította  a  19.  századi  hazai  nőmozgalmak  eredményeit  és  tapasztalatait, 

kezdettől fogva kereste a maga kortársi, nemzetközi kapcsolatait is. Amikor 1905-

ben megalakult a Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége, hivatalosan is tagja 

lett  a  legnagyobb  nemzetközi  gyűjtő  szervezetnek.   Ettől  kezdve  a  feministák 

hivatalos  sajtóorgánuma (az 1907-től  induló)  A Nő és a Társadalom,  illetve  az 

ernyőszervezet lapja (az 1909-től megjelenő),  Egyesült Erővel  lett a nőkérdéshez 

kapcsolódó  nyilvános  diskurzus  legradikálisabb,  egyszersmind  legtágabb 

összefüggéseket  feltáró  fóruma:  mindkét  lapban  jelentős  szerepet  kapott  a 

lefordított külföldi szakirodalom, valamint a nemzetközi (nőmozgalmi) események 

ismertetése.  Mindkét  fórum viszonylag  rövid életű  volt,  az  előbbi  1913-ban,  az 

utóbbi  1914-ben  szűnt  meg.  Az  élclapok  közül  elsősorban  a  Bolond  Istók 

kapcsolódott a feminista diskurzusba, s e célra teremtett állandó figurának, Emanci 

Paulának hozzászólásaival.  

10.1 A feminizmus első fórumai

A havonta megjelenő A Nő és a Társadalom nemcsak a magyar feministák, hanem 

a nőtisztviselők közlönye is volt,  s a szerkesztést  pedig a mindkét szervezetben 

vezető tisztet betöltő Bédy-Schwimmer Róza végezte. Ennek a sajtófórumnak az 

adja meg igazi jelentőségét, hogy benne összpontosultak elsőször azok a (sokszor 

radikális)  vélemények,  amelyek  a  nőnek  a  társadalomban  betöltött  új  helyéről, 

szerepéről szóltak.  Már az első, 1907-es évfolyam áttekintése is képet ad arról, 

hogy  milyen  lényegi  problémákat  érzékeltek,  ezeknek  milyen  megoldását 

javasolták, és egyáltalán milyen (ön)képük volt az emancipált nőről.   
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A  nyitó  szám  egyik  legérdekesebb  írása  a  női  becsület  kérdésével 

foglalkozott.494  Rámutatott,  hogy  a  közfelfogásban  a  férfibecsület  biztosabb 

fogalom,  mint  a  női  becsület.  A  nyilvánosságban  szereplő  férfi  tetteinek, 

magatartásának ugyanis több tanúja van, mint a családban élő nőnek. Ugyanakkor 

a  bizalmi  elven  működő  családdal  kapcsolatos  etikai  normák  érthetően 

szigorúbbak, s megszegésük is nagyobb bűn. Mivel a nyilvánosság elől elkerített 

életet nehéz ellenőrizni, a nőket ért megszólások könnyen válnak – negatív előjelű 

– hírnévvé. A nőnek csak akkor lesz „becsülete”, ha kilép a családi közegéből a 

nyilvánosságéba,  s  úgy,  ahogy  a  férfinak,  láthatóvá  lesznek  cselekedetei.  A 

nőmozgalom és a családi élet kapcsolatát boncolgatta, egyszersmind a társadalom 

és a közvélemény álszentségét kritizálta a következő számban közzétett cikkében 

Perczelné  Kozma  Flóra.495 Nehezményezte,  hogy  sokan  a  családanyai  hivatás 

maradéktalan  betöltésének  akadályát  látják  a  nőmozgalmi  szerepvállalásokban. 

Ajánlatosabb lenne – szögezte le –, ha a vádaskodók egy része – akik valójában 

pazarló, felelőtlen, zsúrozó, frivol életvezetésű, züllött feleségek – szabadidejüket a 

feminizmus céljainak szentelnék, hiszen az is csak erkölcsi épülésükre szolgálna, 

mellesleg példát adhatnának a következő generációnak is. Visszásnak találta, hogy 

a konzervatív  nézetekkel  azonosuló közvélemény eltűri  a szabadosságot,  a  (nő) 

szabadság(á)t viszont elveti.  (Igen kevesen ütköznek meg azon, hogy a mulatókat, 

orfeumokat a hagyományos értékek iránti elkötelezettségüket hangoztató családos 

emberek töltik meg.)496

Valószínűleg nagyobb egyetértéssel  fogadták a feminizmus ellenzői is,  a 

nők  mezőgazdasági  téren  betöltött  nemzetgazdasági  szerepéről  szóló 

eszmefuttatást.497 A gazdaság  lesz  az a  terület  –  hangoztatta  a  szerző  –,  amely 

leggyorsabban kikényszeríti  a nőkérdés megoldását.  A mezőgazdasági  termékek 

iránti  fokozott  városi  kereslethez  igazodva,  a  termelő  és  piacozó,  feldolgozó 

asszonyok  máris  iparszerűvé  tették  az  ágazatot.  Minthogy  a  kis  gazdaságok 

számára  előnyösebb  az  intenzív  művelés,  a  szükséges  gyakorlati  ismereteket 
494 SZÁSZI Zoltán, A női becsület, A Nő és a Társadalom, 1907. 1. sz. 5-6.
495 PERCZELNÉ KOZMA Flóra, A nőmozgalom és a családi élet, A Nő és a Társadalom, 1907, 2. sz. 23-
24.
496 A  harmadik  számban  a  szerkesztőnő,  Bédy-Schwimmer  Róza  egy  Budapestet  népszerűsítő 
idegenvezető  könyv  arcátlan  leánykerítését  tette  szóvá.  Az  útikönyv  bátran  ajánlotta  a 
(férfi)vendégek figyelmébe a főváros szépséges, vidám, könnyű vérű hölgyeit, akikkel az utcán, az 
orfeumokban, a kávéházakban találkozhatott. 
 B[ÉDY]-SCHWIMMER Róza, A magyar asszony hire, A Nő és a Társadalom, 1907, 3. sz. 40-41.
497 MAGYAR Kázmér, A nő szerepköre a mező- és kertgazdaság terén, A Nő és a Társadalom, 1907, 
6. sz. 100-102.
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tanítóképezdékben,  polgári  iskolákban,  nyári  tanfolyamokon  mielőbb  oktatni 

kellene a nők számára. 

A  lap  első  féléve  után  a  szerkesztőnő  megosztotta  olvasóival  a  nő 

társadalom-átalakító  szerepével  kapcsolatos  tapasztalatait  és  várakozásait.498 

Jelentős fejleménynek értékelte a nők művelődésbeli és gazdasági függetlenségét 

érintő  pozitív  változásokat,  ám  a  továbblépés  útját  a  nők  szélesebb  körű 

szervezésében  látta.  Gondolatmenete  szerint  nők  sokaságát  kell  szembesíteni 

kiszolgáltatottságukkal, s sorsközösségük egységes, tudatos vállalására bírni, mert 

csakis  így,  szervezetten  képviselhetik  meggyőzően  és  eredményesen  saját 

érdekeiket. A nőmozgalom  miközben felkészíti tagjait a kihívásokra, „ép úgy mint 

a radikális munkásmozgalom, a társadalom radikális átalakítására törekszik.” 

Még nagyobb nemtetszést, sőt ellenszenvet válthatott ki Bédy-Schwimmer 

Róza értekezése a női konyhaművészet lehetséges jövőbeli elértéktelenedéséről, s 

alighanem még a szelídebb feministák sem osztották álláspontját.499 Azt állította 

ugyanis,  hogy  hamarosan  hamis  ábránddá  válik  a  főzés  szerelemszövő, 

házasságmegtartó  (leányregényekből  táplálkozó)  mítosza,  hiszen  a  mindinkább 

iparosodó világban számolni kell azzal, hogy elterjedtebbek lesznek az étkezdék, 

üzemi  konyhák,  s  így a  jövő házaspárjai  kénytelenek lesznek egymást  a másik 

egyéniségéért,  s  nem  csupán  főztjéért  szeretni.  A  korábbi  konyhaművészet 

képzettséget  igénylő  foglakozás  leszi,  amellyel  egy  háziasszony  sem fog  tudni 

vetekedni.  A  leányzóknak  mindenképp  hasznosabb  lenne,  ha  értelmi,  érzelmi 

kulturáltságukon fáradoznának. 

Nyáron  a  Feministák  Egyesülete  előadássorozatot  szervezett  a  szexuális 

felvilágosításról.  A  rendezvénynek  nő-,  anya-  és  gyermekvédelmi  szempontjai 

voltak. Mivel az esemény nagy port kavart, ezért Buday Dezső októberi cikkében 

kapcsolódott  a  témához.500 A  szerző  a  két  nem  megfelelő  szexuáletikai 

magatartásának  kialakítására  az  „alulról  szerveződő”,  óvodáskortól  bevezetett 

lányok-fiúk  közös  tanítását,  koedukációját  tartotta  alkalmasnak.  Egyébként  a 

koedukáció intézménye az alsóbb rétegekben (falun élőknél, iparban dolgozóknál) 

bevett  szokás,  csupán a polgári  gondolkodás berzenkedik ellene.  Az új oktatási 

498 B[ÉDY]-SCH[WIMMER] R[óza],  A nő része a társadalom átalakításában, A Nő és a Társadalom, 
1907, 7. sz. 115-116.
499 B[ÉDY]-SCHWIMMER Róza, A férfi szívéhez vezető út, A Nő és a Társadalom, 1907, 9 sz. 150-151.
500 BUDAY Dezső, A szexuális ethika legsürgősebb feladatai, A Nő és a Társadalom, 1907, 10. sz., 
164-165.
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rendszer  több  boldog,  áldozatkész  párt  eredményezne,  a  jelen  önző,  magányos 

kultúremberei helyett. 

A  novemberi  számot  Jászai  Mari  írása  tette  érdekessé.501 A  színésznő 

ellenszenvesnek  találta  a  női  választójog  türelmetlen  követelését,  amelynek 

egyszer  majd  eljön  az  ideje,  de  addig  mindenkinek  jobb,  ha  a  nő  a  divattal, 

kalapfazonok elterjedésével,  viselési  szokásaival,  ruharendeléssel  foglalkozik.  A 

nők előtt nyitva áll a tudás kapuja, de a tudományban a nő mégsem versenyezhet a 

férfival. Azonban az is túlzás, hogy a jövő tudós asszonyainak görbe háta, kopasz 

feje alakulna ki. A munkát vállaló hölgyközönségnek azt is tekintetbe kell vennie, 

hogy  férfitársaiktól  ne  vegyék  el  a  kenyeret,  mert  akkor  az  őhozzájuk  tartozó 

asszonyok szenvednek hiányt. A színésznő a nemek hagyományos szerepfelfogása 

mellett tört lándzsát: „… keressük a férfiak kedvét, akik eddig ilyeneknek neveltek 

bennünket.  Így  is  vették  hasznunkat.”  Jászai  Mari  cikkéhez  a  nőmozgalom 

nagytekintélyű  személyisége,  Glücklich  Vilma  fűzött  megjegyzéseket.502 

Üdvözlendő találta, hogy a hírességek közt is akadnak, akik elgondolkodnak a nők 

helyzetén,  és  sorsközösséget  vállalnak  velük,  a  tragika  álláspontját  azonban 

elhibázottnak  találta.  Úgy  vélte,  hogy  téves  megállapításaira,  konzervatív 

nézőpontjára  személyes  pályájának  sikere  a  magyarázat.  Jászai  tehetségének 

köszönhetően átugrotta azokat az akadályokat, amelyekkel más nőknek meg kellett 

küzdeniük. 

A decemberi szám a „szegénygyámság” intézményét megtapasztaló hölgy 

beszámolójával indult.503 A nyomor enyhítésén fáradozó szervezeteknél szociális 

munkára jelentkező hölgyeket, leányokat „nőgyám”-nak nevezték. A mérhetetlen 

nyomor  megrendítette  a  cikkírót.  A  valós  társadalomkép  kialakítása  érdekében 

minden tizennyolc éves, középtanulmányait befejezett leányt arra kötelezne, hogy 

egy  évig  vállaljon  szociális  közszolgálatot:  „Ha  asszonyaink  és  leányaink 

nagykorúságukat  el  akarják  velünk  hitetni,  menjenek  ilyen  közmunkára,  igazi 

honvédők lesznek, valódi mentők.” Beljebb egy „J. S.” monogramú könyvelőnő 

osztotta  meg a  lappal  és  olvasóival  az  álláskeresés  bosszúságait.504 A panaszos 

könyvelőnő sérelmezte, hogy az interjú után a megkeresett munkáltatók ígéretük 

501 JÁSZAI Mari, A mi koponyánk, A Nő és a Társadalom, 1907, 11. sz. 181-183.
502 GLÜCKLICH Vilma, Jászai Mari cikke: Levél a szerkesztőhöz, A Nő és a Társadalom, 1907, 11. sz. 
186.
503 VIDÉKY Apolla, Szegénygyámság, A Nő és a Társadalom, 1907, 12. sz. 193-195.
504 J. S., Az álláskeresés örömei, A Nő és a Társadalom, 1907, 12. sz. 196-197.
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ellenére  sosem  értesítették  döntésükről,  a  kínált  munkafeltételekről  meg  se 

kérdezték, hogy elfogadja-e, vagy egy másik helyen kevesebb fizetést akartak neki 

adni, azzal az indokkal, hogy még a szüleinél lakik. Majd egy jogász, Sebestyén 

József arról értekezett, hogy a nőknek helyük van az igazságszolgáltatásban is.505 

Igaz, hogy a nőnek nincs kellő tapasztalata, ám a bíró „sem tapasztalatai után ítél, 

hanem  törvényből.”  Az  esküdtszékben  is  szükséges  a  női  képviselet,  mert 

házassági perekben és női vádlottak esetében csak ők tudják mérvadóan megítélni 

a körülményeket. Kívánatos lenne tehát a nők részvétele az igazságszolgáltatásban.

A  lap  (még  utolsó  évében  is)  következetesen  foglalkozott  a  különböző 

társadalmi  helyzetű  nők  teljes  spektrumával:  a  mérhetetlen  nyomorban  lévők 

gondjaitól  kezdve  egészen  a  fényűző  körülmények  közt  élők  életvezetési 

problémájáig. 1913 nyarán a Feministák Egyesülete az anya- és gyermekvédelmi 

munkára irányította figyelmét. A feladatköröket összegző írást Szirmai Oszkárné 

készítette.506 A tervezet távlati célul tűzte, hogy minden állampolgár érezze át és 

teljesítse szülői kötelezettségét. A szervezet programjának első lépésében az állami 

felügyelet alá tartozó, nevelőszülőknek kiadott gyermek összeírása, körülményeik 

felmérése, s a velük való kapcsolattartás kiépítése szerepelt, második lépésében a 

tizenöt éves serdülők élet-, és pályakezdési gondjainak felkarolását célozta meg, 

harmadik  lépéseként  a  magándajkaságra  kiadott,  illetve  a  házasságon  kívül 

született gyermekek számbavételét, ellenőrzését jelölte meg, negyedik fázisában az 

anya- és gyermekvédelemhez tartozó juttatások és szolgáltatások igénybevételének 

propagálását, s az ötödik programpontban pedig a az anya- és gyermekvédelemi 

munkára  vállalkozó  hölgyek  számának  növelését,  egyszersmind  szociális 

érzékenységük és segítőkészségük felkeltését. 

1913 őszén egy jómódú, előkelőbb körökből származó leány öngyilkossága 

adott  alkalmat  Bédy-Schwimmernek,  hogy  kifejtse  nézeteit  a  magasabb  szintű 

nőnevelés  hasznáról.507 A  szerencsés  anyagi  háttérrel  rendelkező  elkényeztetett 

úrileányok  elkerülnék  az  efféle  tragédiákat,  ha  szüleik  –  és  köreik  –  egyetemi 

képzéssel,  hivatástudatuk  felkeltésével  segítenének  felülemelkedni  társaságban 

megszokott  és  elfogadott  felszínes,  könnyed  életvitelen.  Mégis,  elsősorban  a 

505 SEBESTYÉN József, A törvénylátó nők, A Nő és a Társadalom, 1907, 12. sz., 199-200.
506 SZIRMAI Oszkárné,  A Feminsták Egyesületének anya- és gyermekvédelmi működése, A Nő és a 
Társadalom, 1913, 7-8. sz. 138-139.
507 BÉDY-SCHWIMMER Róza, A Schwarz Liza esete és a magasabb nőnevelés, A Nő és a Társadalom, 
1913, 10. sz. 163-164.
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polgári rétegek érdekeit képviselve hangsúlyozta azonban, hogy a képzett női tudás 

kiaknázatlansága is legalább olyan tékozlás,  mint a nők képességeinek parlagon 

hevertetése.  A  nők  hivatali  előmenetelét  gátolja,  hogy  a  rangos  minisztériumi 

hivatalokban még mindig csak férfiakat alkalmaznak, s így egyedül ők döntenek a 

hivatalnoknők kinevezéséről és feladatairól,  ezzel szemben az olyan kiemelkedő 

tehetségű  és  kvalitású  nők,  mint  Glücklich  Vilma  semmilyen  önállóságot  nem 

igénylő feladatokkal kénytelenek beérni. Néhány lappal odébb Willhelm Szidónia 

vert vissza egy férfitisztviselők részéről érkezett támadást.508 A férfitisztviselők azt 

szerették volna,  ha a nőtisztviselők szervezete  beleolvadt  volna az övékébe.  Az 

elképzelés  elől  a  nők  elzárkóztak,  álláspontjuk  szerint  ezzel  feladnák  a 

nőtisztviselők teljeskörű érdekérvényesítésének lehetőségét. Az érvelésben arról is 

szó  esett,  hogy  a  nőtisztviselők  egyesülete  a  régebbi  keletű,  s  hogy  jelentős 

eredményekkel  bírnak.  Teljesen  hiteltelenné  teszi  a  nők szemében  az  ajánlatot, 

hogy a férfiak eddig még soha nem követeltek jobb fizetést,  vagy munkakört  a 

nőkollégáik számára.  Ám, ha a fizetésbeli,  munkakörbeli  egyenrangúság meg is 

lenne,  a nőknek még mindig lesznek egyéb „speciális”  igényei,  amelyet  férfiak 

nehezen képviselhetnének. A munkájukat ért kifogásokat visszautasító Willhelm 

Szidónia a férfi és női testületet mozgató érdekek között több eltérést talált, mint 

egyezést.

10.2  Az élclapi feminista

Az  élclapok  közül  a  Bolond  Istók kommentálta  folyamatosan  a  feminista 

törekvéseket. 1906-ban például bemutatta, hogy szerinte a nők hogyan szeretnék a 

választójogot.509 A karikatúrán egy fiatal dáma veszi alaposan szemügyre az előtte 

sorakozó, férjnek (vagy partnernek?) választható férfiakat: a korosabb tábornokot, 

a még jó karban levő gróf urat, a fiatal, nyalka huszártisztet, a torzonborz, éltesebb 

művészt,  valamint  az alacsony,  kövér – jellegzetesen zsidós vonásokat viselő – 

bankárt. A Bolond Istók karikatúristája oly sok pályatársához hasonlóan végül is a 

férjhezmenetelben (vagy a megfelelő partner megtalálásában) jelöli ki a női élet 

kiteljesedését.   

508 WILLHELM Szidónia,  Hol szervezkedjenek a nőtisztviselők, A Nő és a Társadalom, 1913, 10. sz. 
172-174.
509 KARCZAGHY, A nők választójoga,, ahogy a nők szeretnék, Bolond Istók, 1906. okt. 21. 5. (13. kép)
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Az  élclap  1907-től  a  feminista  megmozdulások,  törekvések 

kommentálására  önálló  állandó  figurát  hívott  életre  a  rövid  hajú,  micisapkás, 

monoklis, inges, nyakkendős sétapálcás, bokavillantós, szűk szoknyájú, cigarettázó 

Emanci  Paula  formás  alakjában.  Az  a  körülmény,  hogy  Paula  forradalmi 

gondolatsziporkáiban primitív női bosszúkívánságok, kicsinyes, butácska sérelem-

kiegyenlítő  ötletek  szólaltak  meg,  arra  utal,  hogy  a  Bolond  Istók szerzői  és 

szerkesztője  cseppet  sem igyekeztek  elrugaszkodni  a  nőkről,  s  a  feministákról 

alkotott  silány  sztereotípiáktól.  Ennek  megfelelően  Emanci  Paula  fenekestől 

felforgatná a világot,  még a történelmet és a Bibliát  is átírná,  s nemcsak tudja, 

hanem „érzi” is az eseményeket,  voltaképpen azonban egy lelketlen,  számító és 

pénzsóvár némber. 

A régi társadalmat el kell söpörni. Mert minden törvényt a férfiak csináltak – a 
nők ellen. És a férfiak érdekében. Különösen a válási törvényt. Még az illemet is 
a férfiak állítják fel a nőkkel szemben, hogy azok annál keservesebb rabszolgái 
legyenek. Majd mi szabunk törvényt és illemet!
– A férfi  kezdi már belátni, hogy a nő magasabb, tökéletesebb teremtménye a 
természetnek.  Ezért  ő  szolgálja  ki.  Ő hordja  neki  nemcsak  a  virágot,  ékszert, 
utazó skatulyát, de a pénzt, pénzt, pénzt is!
– Mi feministák felvilágosultak vagyunk. Ezért igazoljuk, hogy a biblia rosszul 
tudja  az  ember  teremtésének  titkát.  … Mi  jobban  ismerjük.  Évát  nem Ádám 
oldalbordájából, hanem isten a maga fejéből teremtette. 
– A férfi okoskodik, bölcselkedik. Ez a baj. A nő érez és – cselekszik. A férfinak 
egy évre is van szüksége, még se jön rá, hogy megcsalják. A nő egy nap alatt is – 
megérzi. Hát nem tökéletesebb teremtmény a nő? 510 

Paula, az „emancipált feminista” minden téren provokálja a férfiakat. Így például – 

fittyet hányva az erkölcsrendészetre – este portyázó sétákra indul, ellentmondásos 

fellépésével  zavarba  ejti  a  vadász-zsákmányt,  s  megvetéssel  nyugtázza,  ha 

bátortalan  vadász-áldozat  nem  tudja,  hogy  egy  emancipált  nő  szájából  érkező 

„nem” „igent” jelent. 

A  napokban  kissé  elkésve,  tizenegy  órakor  mentem  haza  vacsora  utáni  esti 
sétámról. Egy fiatalember öt percznyi  kinos kisérgetés és halogatás után végre 
megszólitott. Erre én így feleltem:
 – Azt hiszi, azért mert későn megyek haza, engem meg lehet szólitani? Téved. 
Én emanczipált nő vagyok, nem félek. Távozzék azonnal!
A fiatalember tétovázott. 
– Rögtön rendőrhöz fordulok, ha nem hagy békén! 
Erre a gyáva bocsánatkérések között elsietett. Pedig ha helyt áll … Eh, nem is 
érdemes beszélni a mai enervált férfiakról! Tüzet kérek. 511

510 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1907. máj. 19. 10. (14. kép)
511 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1907. jún. 21. 10.
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Nem meglepő, hogy a Bolond Istók szerzői merőben másképp ítéltek meg 

helyzeteket és eseményeket, mint  A Nő és a Társadalom munkatársai Mellerné 

Miskolczy  Eugénia  például  az  erkölcsrendészet  túlkapásait  bíráló  cikkében 

felháborodva  számolt  be  arról,  hogy  egy  este  munkájából  hazafelét  tartó  és  a 

kirakatokat  nézegető  fiatal  varróleányt  milyen  atrocitás  ért.  Mivel  semmilyen 

igazoló okirat nem volt nála, az arra járó rendőr bezsuppolta, a  kihallgatáson pedig 

egy szavát  sem hitték,  bezárták  egy csomó,  gúnyolódó  prostituált  közé,  s  csak 

reggel,  a  rendőrorvosi  vizsgálatot  követően  engedték  el.  Hasonlóképp  járt  egy 

minisztériumi  tisztviselő  színházból  hazakészülő  leánya  is.  A  szerző  szerint 

tűrhetetlen az erkölcsrendészet az egyedül mutatkozó fiatal leányokkal szembeni 

bíráskodó, megalázó fellépése.512

              A Bolond Istók emancipált hölgye is érvényesülni akar, mint a feministák, 

de velük ellentétben úgy véli, hogy a nők a társadalmi hierarchiában nem a munka, 

hanem a hódítás révén foglalhatják el méltó helyüket:       

Eddig  még  nagyon  kevés  tért  foglaltunk  el.  Gépírás?  másolás?  postakezelés? 
telefon?            óvónő? tanitónő? Ez fölfelé kevés. Lefelé pedig még kevesebb: 
pénztárosnő, varrólány, masamód és cseléd. Hála istennek középen foglalunk el a 
legnagyobb helyt – a férfiak szivét.513 

A  feminizmust  politikai  követelései  és  a  férfielőnyök  megtörésére  irányuló 

szándékai miatt gyakran összemosták a szocializmussal, Emanci Paula ezt a vádat 

sem  hagyta  szó  nélkül,  mondván:  „A  fiatalemberek  panaszkodnak,  hogy 

czuczilisták lettünk. Igenis azok vagyunk. Küzdünk a burzsoá férfiak zsarnoksága 

ellen.”514

         A  maga  felületes  okoskodásával  ugyan,  de  éppúgy  szembesítette  a 

közvéleményt és a társadalmat képmutatásával, mint néhány hónappal azelőtt A Nő 

és a Társadalom cikkírója, Perczelné Kozma Flóra.515

Mit jajgatnak a férfiak a mai nők önállósága miatt? Hiszen ők kényeztetnek el: 
magas iskolába járatnak, orfeumszerü darabokat adatnak a szinházban, istenitenek 

512 MELLERNÉ MISKOLCZY Eugénia, Az erkölcsrendészet, A Nő és a Társadalom, 1907, 8. sz. 136-137. 
(A cikk minden bizonnyal sokak ellenkezését vívta ki, hiszen – közvetve – egy alapvető viselkedési 
norma felfüggesztését követelte. Az esti, éjszakai órákban ugyanis jó családból való, tisztességes nő 
nem mutatkozhatott egyedül sem az utcán, sem nyilvános helyeken.)   
513 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1907. okt. 13. 10.
514 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1907. dec. 8. 5.
515 PERCZELNÉ KOZMA Flóra, A nőmozgalom és a családi élet, A Nő és a Társadalom, 1907, 2.. 23- 24.
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és mindent igérnek, míg leányok vagyunk. Nincs hát jogunk követelni akkor is, 
ha asszonyok leszünk?516

Nyilvánvalóan  a  feminizmus  lényegét  véli  megragadni  a  Bolond  Istók,  amikor 

Emanci Paula közreadott gondolataiban a házassággal az önállóság elvesztését, de 

legalábbis a képmutatás kényszerét, vagyis az alkalmazkodásképtelenséget, s így a 

nőietlenséget kapcsolja össze. 

Férjhez  többnyire  csak  az  alsóbbrendü  leányok  mennek,  a  műveltek  önállók 
maradnak  és  ők  képviselik  a  nővilág  jövő  uralmát.  Mivelhogy a  férfiak  nem 
tudják őket meghóditani – örökre. * Elismerem, hogy vannak emanczipált nők a 
férjes asszonyok, főként az özvegyek közt is. Ezeknek azonban képmutatóknak 
kell  lenniök:  szinlelik  azt,  hogy  a  férfiak  hatalmát  elismerik.  *  A  nőket  is 
szakszervezetbe  kell  bevonni.  Nemcsak  foglalkozás,  de  állapot  szerint  is 
szervezkedjünk! Alakuljon meg a «háziasszanyok»,  az «állás  nélküli  diplomás 
nők» a «férfiakat megvető özvegyasszonyok» stb. szakszervezete. E szervezetek 
fogják előre vinni a társadalmat a haladás útján. Majd ha mi vezetjük a világtalan 
társadalmat,  akkor haladunk előre! * Kitünő állapot a bakfisé.  Az első hosszu 
szoknya  se utolsó dolog.  Menyasszonynak lenni:  még az is  megjárja.  Az első 
babát  keresztvizre  tartani:  az  is  valami.  De  mégis  legtöbbet  ér,  ha  szép  és 
feminista-barát fiatal úr fordul hozzánk ily szavakkal: – Tüzet kérek! 517

10.3 Az egyesült nőegyesületek és a karitász

1905-ben a nőegyesületek munkájának összefogására, koordinálására megalakult a 

Magyarországi  Nőegyesületek  Szövetsége (M. N. SZ.).  Minthogy a  nemzetközi 

nőmozgalom e magyarországi ernyőszervezetében a karitatív tagszervezetek voltak 

többségben,  az  Egyesült  Erővel címet  viselő  lapjukban megszólalók  zöme is  a 

hagyományosabb női szerep értékei mellett tette le voksát. 

Ezzel  együtt  az  M.N.SZ.  léte  és  működése  mégiscsak  e  szerep  (vagy 

inkább:  szerepek) lassú átalakulása felé mutatott. Közvetve ezt fogalmazta meg az 

Iparvédelmi szakosztály ülésén 1910 januárjában elhangzott előadó is, aki a nők 

iparpártolói  hivatásáról  értekezett.  Alaptétele  szerint  Magyarországon  az  elmúlt 

évtizedekben  a  felkapott  jelszavak  közül  csak  kettő  talált  visszhangra:  az 

iparfejlesztés, és az iparpártolás. Mivel azonban „a nyomor óriási; a jótékonysági 

egyesületek  jobban  szaporodnak,  mint  az  iparvállalatok”,  a  jótékonykodó 

tagtársaknak  fogyasztói  szokásaikkal  (e  hagyományos  szerepkörükben)  is 

támogatniuk  kell  a  magyar  ipart.518 A  szervezet  csatlakozott  „a  magyar  árut  a 

magyaroknak” (azaz „tulipános”) mozgalomhoz: s feladatként állította tagjai elé, 
516 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1907. dec. 8. 5.
517 Uo.
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hogy vásároljanak hazai termékeket, teremtsenek jellegzetes magyar  viseletet.  A 

mozgalom sikeréhez nemcsak iparpártoló nőegyesületek felállítására van szükség 

(amelyekbe az iparosokat,  a kereskedőket  is  be kell  vonni.),  hanem  a szűkebb 

környezet,  a  család  tagjainak  meggyőzéséről  is:  a  férjeket  meg  kell  nyerni  az 

iparpártolásnak,  s  a  gyermeknevelésben  is  érvényesülnie  kell  az  ebből  fakadó 

fogyasztási elveknek,  a fiatal leányok számára pedig vonzóvá kell tenni az iparos- 

és kereskedőembereket.

Az  efféle  programokhoz  képest  sokkal  radikálisabb  hangvételű  volt  a 

Feministák  Egyesületének  ugyancsak  e  lapban  közzétett  röpirata,  amely 

harmincegy  pontban  indokolta,  hogy  miért  is  kell  a  nőnek  választójog.519 Az 

indokok  három  legsúlyosabbika:  ők  is  adóznak;  önmaguk,  illetve  gyermekeik 

érdekeit  így  képviselhetik  legjobban;  s  ez  úton  juthatnak  a  férfiakkal  azonos 

jogokhoz – lehetőségekhez. 

A változások egyik jeleként értékelhető, hogy a karitatív célú egyesületek 

működését a tagok és a vezetőség egy része egyre (ön)kritikusabban szemlélte. Az 

Országos  Gyermekvédő  Liga  munkájáról  adott  összegző  beszámoló  például  (a 

testület  életében lezajlott  válságra tett  célzás  után)  valós  gyermek-sorstragédiák 

példaerejével  igyekezett  felkelteni  a  tagtársak  ügybuzgalmát.  Az  előadó 

hangsúlyozta, hogy nemcsak elkötelezettség, tapintat is szükséges e munkához: így 

a  gyűjtőakciókat  egyszerű  utcai  ruhában,  drága  szőrmék,  teázgatások, 

cigarettázások  mellőzésével  kell  lebonyolítani.520  A  Vízcsöpp  Társaság 

elnökasszonya  pedig  (miután  sajnálkozott  a  távolmaradók  nagy  számán)  azt 

hangsúlyozta,  hogy kell  oszlatni  a  családokban,  a  közvélemény egy részében a 

szociális  munka  hiábavalóságáról  szóló  előítéleteket;  az  ilyen  tevékenységnek 

joggal  jár  ki  a  megbecsülés.  Szóvá  tette,  hogy  érthetetlen  ellenszenvet,  olykor 

egyenesen rettegést kelt, ha egy anya vagy leány szociális munkát vállal, holott a 

karitativitás  önzetlenséget,  pontosságot,  elkötelezettséget,  kötelesség-  és 

felelősségérzetet alakít ki. A feleség jótékonykodása a melegséggel, szeretettel tölti 

meg a szalonok nagyravágyó ürességét, oldja a férfivilág zord keménységét, arról 

518 ELEK Pálné, A magyar nő hivatása az iparpártolás terén: A M. N. Sz. iparvédelmi szakosztálya  
nyilvános ülésén, Egyesült Erővel, 1910, 1. sz. 2-10.
519 Miért kell a nőnek választójog? A feministák Egyesületének röpülőive, Egyesült Erővel, 1910. 3. 
sz. 86-87.
520 VAY GÁBORNÉ ZICHY Márta,  Az  Orsz.  Gyermekvédő  Ligáról  enfants  martyrsról  és  a 
gyermeknapokról: Az Orsz. Gyermekvédő Liga közgyülésén elhangzott felszólalás, Egyesült Erővel, 
1910, 5. sz. 113-116.
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nem is beszélve, hogy a hagyományos női hivatásnak is jobban meg tud felelni egy 

valós társadalomismerettel rendelkező asszony. 521  

Amikor (néhány hónap múlva) a Nőegyesületek Szövetségében Perczelné 

Kozma  Flóra  a  nők  szavazati  jogával  foglalkozó  szakosztály  felállítását 

szorgalmazta, azt fejtegette, hogy nem a férfias jogok megszerzése a legfőbb cél, 

hanem  hogy  megteremtsék  a  női  kötelességek  teljesebb,  magasabb  szintű 

érvényesítésének esélyét.  (A törvényi szabályozások célszerű módosítása is ettől 

függ. Például  egyik vállalásuk, a leánykereskedelem elleni küzdelem, mindaddig 

eredménytelen  lesz,  amíg  csupán a leányok külföldre csempészését  büntetik,  új 

törvény kell, a törvényhozásból pedig értelemszerűen hiányzik a női szempontok 

és érdekek  érvényesítésére való törekvés.) 

A magyar nők jogi helyzetének kérdése természetszerűleg központi helyet 

foglalt  el  a  Szövetség  lapjában.522  Ennek  ellenére  ritkán  kerítettek  sort  olyan 

átfogó  tárgyalására,  mint  Szegvári  Sándorné  1911-ben  közzétett  cikke.523 

Bevezetőjében világviszonylatban közepesnek ítélte magyar nő jogállapotát, utalt 

az 1848-as politikai jogfosztásra, s hogy azóta a legnagyobb előrelépést e téren a 

községi  választásoknál  meglevő  közvetett  szavazati  jog,  illetve  a  nők 

(engedélyezett) politikai testületi  tagsága jelentette. A jelentős munkavállalási és 

oktatási jogkiterjesztések is maradtak megoldandó feladatok: például földművelő 

és  magasabb  kertészeti  iskolák  létesítése  nők  számára,  illetve  a  nők  egyetemi 

tanulmányainak engedélyezése a jogi fakultásokon is.  A családjog nem változott: 

az anya és a gyermekek a férjnek továbbra is a férj fennhatósága alatt maradtak. 

(Az  értekező  hangsúlyozta,  hogy  a  nőket  (sőt  a  családokat  is  érintő) 

prostitúcióellenes ügyet előmozdítaná az a szemléletváltás, amely nem a kínálatot 

üldözné, hanem a keresletet  büntetné.)  Kedvező változásként értékelte az állami 

gyermekvédelem szabályozását, a gyámügyi törvényekben beálló női gyámságot is 

lehetővé tevő reformokat, s a nő számára előnyös vagyonjogi rendelkezéseket. Úgy 

521 BEDŐI MARKOS Györgyné,  Nőegyesületi sociális munka erkölcsi értékelése: Részlet a Vizcsöpp 
Társaság ügyvivőjének elnöki megnyitójából, Egyesült Erővel, 1910, 5. sz. 116-118.
522 L.  DR.  CSIKY Kálmán,  A  magyar  nő  jogai,  Nemzeti  Nőnevelés,  1894.  febr.  22.  98-121., 
HORTOVÁNYI József, A nők és az állam, Nők Lapja, 1871. jún. 14. 164-166., 21. 169-171.,  28. 177-
181., júl. 5. 185-188., U-i L-s [UJVÁRI Lajos], A nők a politikában: Nyílt levelek, Családi Kör, 1867. 
nov. 10. 1057., 17. 1081., [KÁNYA] Emília,  Gróf Andrássy Gyuláné, Családi Kör, 1867. dec. 15. 
1177-1179., A nők politikai jogai, Családi Kör, 1872. máj. 19. 452., A nőkérdés, Családi Kör, 1876. 
jún.  11.  557.,  ERDÉLYI Gyula,  Politizáljanak-e a nők? (Egy nő feljegyzései),  Családi  Kör,  1876. 
szept. 24. 917., MEZEI Ernő, Nők a közéletben: (Felolvasás az iparoskörben), Fővárosi Lapok, 1889. 
ápr. 12. 733-735., 13. 741-743   
523 SZEGVÁRI Sándorné, A magyar nő jogi helyzete, Egyesült Erővel, 1911, 11-12. sz. 3-4.
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ítélte meg, van rá remény, hogy a törvényhozás belátja: csak szabad, egészséges 

anyák szülhetnek egészséges, szabad nemzedéket. 

A kívánatos  változások  jele  volt,  hogy a  Magyar  Társadalomtudományi 

Egyesület  felkérte  Vay  Gáborné  Zichy  Mártát,  tartson  előadást  a  magyar  nő 

nemzetmentő feladatairól.524 A grófnő idézte ugyan Széchenyi Istvánnak a nemek 

szerepmegosztásáról vallott konzervatív felfogását: „férfit kard és toll illet meg – a 

nőt bölcső és háztartás”,  és hangsúlyozta,  hogy éppen erre épültek a reformkori 

politikus programjában azok a gondolatok, amelyek az asszonyok nemzetmentő, 

nemzetőrző  hivatásáról  szóltak.  Majd  ennek  szellemében  határozta  meg  a  20. 

század eleji,  társadalomjobbító  női  kötelességeket:  harc  a  gyermekek életéért,  s 

gyermekhalandóság  ellen,  az  érdekházasságok  kerülése,  s  tartalmas  házasságok 

létesítése, az előkelőbbek vállaljanak több áldozatot, munkát a hazáért, az anyák 

neveljék a fiúkat jobb politikai  kultúrára, kötelességteljesítésre,  hazaszeretetre,  a 

modern nők ne követeljék a szerelem szabadságát,  s végül ne versengjenek hiú 

külsőségekben.  Nem  vitatható,  hogy  a  műveltség  ledönti  az  emberek  közti 

válaszfalakat,  s  egyenlőséget,  demokráciát  teremt.  Azonban  mégsem javasolt  a 

hölgyek tudományos pályafutása, inkább vállaljnak nagyobb részt a karitatív női 

szervezetek tevékenységében, a szociális és felvilágosító munkában. 

Mindenesetre figyelemre méltó, hogy az élclapok már alig érdemesítették 

figyelemre  a  karitatív  megmozdulásokat.  Sőt,  amikor  1913  májusában 

Gyermekvédő Liga gyűjtőakcióját az eső elmosta, a Bolond Istók egy addig példa 

nélkül  álló,  kárörvendő  karikatúrát  jelentetett  meg.525 A  kétjelenetes  karikatúra 

egyik képén az elegáns nagy kalapos hölgy aranyesőben reménykedett,  a másik 

képen csúnyán elázott, s perselye megtelt esővízzel. 

A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége 1912 nyarán tette közzé, a női 

szavazatjog  tárgyában  a  parlamenthez  intézett  kérvényét.526 A  folyamodvány 

(amelyet Apponyi Albertné ismertetett az Egyesült Erővel olvasóival) az okleveles 

szakképzettséggel rendelkező, irodalmi, társadalmi, vagy tudományos társaságban 

működő, a hírlapírók nyugdíjintézetében tagságot szerzett, a Nemzeti Színháznál 

dolgozó, az egyesületekben  (legalább öt éve) vezető tisztséget betöltő, illetve a 

524 VAY GÁBORNÉ ZICHY Márta,  A magyar nő feladata a magyar nemzeti probléma megoldásában, 
Egyesült Erővel, 1911, 11-12. sz. 34-37. 
525 JENEY [Jenő], A gyermeknap sikere, Bolond Istók, 1913. máj. 11. 5. (15. kép)
526 APPONYI Albertné,  A M. N. Sz.-nek a képviselőházhoz intézett kérvénye a női polit. szavazatjog  
tárgyában, Egyesült Erővel, 1912, 7-8. sz. 90-93.
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polgári  iskolát végzett  független nők és családanyák szavazati jogának érdekében 

fogalmazódott. Az indoklásban a női érdemesültséget bizonyító statisztikai adatok, 

eredmények,  teljesítmények  hivatkoztak.  Kérésük  jogalapját  a  munkában  és  az 

értelmiségben  jelölték  meg.  Hangsúlyozták,  hogy  a  nők  (a  szavazati  jog 

birtokában)  megnövekedett  társadalmi  felelősségük  birtokában  hatékonyabban 

felelnének  meg  valamennyi  hivatásuknak,  s  ezzel  a  társadalom  és  a  család  is 

erősödne. 

A Szövetség (ekkor még) határozottan elkötelezte magát a béke ügyének. 

Teljes egészében közölte például a genfi  Nemzetközi Békeirodának a Balkánról 

érkező háborús híradásokra reagáló – a világ valamennyi külügyminisztereihez – 

eljuttatott  békefelhívását.527 A  svájci  szervezet  az  anyai  hivatás  életigenlő 

szentségének talajáról szólalt fel: „A szeretet és a munka a mi hősi álmunk, erre 

neveltünk férfit a honnak és bátran kiáltjuk: Le a háborúval! Le vele!” A kialakult 

helyzet  feloldására  egy  nemzetközi  bíróság  közbelépését  javasolták,  s 

reménykedtek a politikusok hazaszeretetében és békevágyában.

10.4 A magyarországi feminista mozgalom sikerei

1913-ban fontos erőpróba előtt álltak a magyarországi nőmozgalmak, s azon belül 

a feminizmus aktivistái. Júniusban Budapest adott otthont a Nők VII. Választójogi 

Világkongresszusának, amelyet – Glücklich Vilma támogatásával – a rendezvény 

fő koordinátorának Bédy-Schwimmer Rózának kitartó, hosszas előkészítő munkája 

előzött meg. 

Az esemény híreinek bőséges helyet adó napilap, a Világ azt megelőzően is 

napirendjén  tartotta  a  nőkérdés  körébe  tartozó  jelenségek  kommentálását. 

Márciusban például százötven leány gyorsírói vizsgájáról számolt be.528 A tudósító 

úgy vélte,  a leányaik taníttatásával törődő szülők örömmel látják, hogy a hosszú, 

fáradságos  tanítónői  képzés  helyett  a  rövidebb  ideig  tartó  gyorsíróképzéssel 

hamarabb  kenyérkereső  foglalkozáshoz  juttathatják  gyermeküket,  az  pedig   az 

egész társadalom nyereségeként könyvelhető el, hogy egyre elfogadottabb gyors- 

és  gépírónői  munka  hosszú  távon  hozzájárul  a  női  munka  társadalmi 

elismertetéséhez, s a munka szeretetére nevelt  (nő)nemzedékek színrelépéséhez. A 
527 BRUNET, M.,  Tiltakozás a háború ellen! Minden országok külügyminisztereihez intézik minden 
országok asszonyai, Egyesült Erővel, 1912, 9-11. sz. 134.
528 Kenyér és humanizmus, Világ, 1913. márc. 21. 8.
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következő  napon  a  Magyar  Liga  Leánykereskedelem Ellen  Magdolna  Otthonát 

mutatták be, ahol a prostitúcióból kimenekültek kaptak ideiglenes szállást.529  A 

liga támogatására szorultak elbeszélései alapján a fővárosi orvosok számítottak a 

leányok  első  számú  megrontóinak.  Ugyanebben  a  számban  egy  másik  írás  a 

Színészegyesület határozatát üdvözölte, mert követve a szegedi bevált gyakorlatot, 

női bírákat is jelölt a fővárosi színészbíróságokba.530 Néhány nappal később már a 

júniusi  választójogi  kongresszust  beharangozó  cikk  ismertette  a  mozgalom 

amerikai  eredetét,  európai  történetét,  prominens  képviselőinek  cselekedeteit.531 

Közülük  is  kiemelték  Bédy-Schwimmer  Róza  személyes  érdemeit,  aki  a 

nemzetközi mozgalom hatására szervezte meg a hazai Feministák Egyesületét,  s 

neki köszönhető, hogy a rendezvénynek a magyar főváros adhatott otthont. 

Június  elején  a  kongresszus  egyik  díszvendégével,  a  nők  választójogi 

világszövetségének  elnöknőjével,  Mrs.  Chapmann-Catt-tal  készítettek  interjút,  a 

fővárosi prostitúció kapcsán, a leánykereskedelem elleni küzdelemről.532 A közelgő 

esemény  ürügyén  a  „Jogi  szemle”  című  rovat  vezetője  a  nő  magyar  jogi 

helyzetének néhány tervezett változására hívta fel a figyelmet.533 Többek között a 

„háremrendszer” szűnne meg a férj asszonytartási kötelezettségének feloldásával, 

amennyiben keresőképessége ezt nem tenné lehetővé, s egyúttal a nő is munkára 

szoríthatóvá  válna.  Egy-két  nappal  későbbi,  a  jelen  állapotokat  feltáró  jogi 

értekezés viszont megállapította, hogy a nő egyetlen biztos kenyérkereső pályája 

jelenleg a házasság, de át kéne gondolni a társadalmi munkamegosztást, mert nem 

minden  feleség  kiváló  anya  és  háziasszony,  és  talán  egyéb  házasságon  kívüli 

hivatásban jobban boldogulnának mind a maguk, mind a társadalom hasznára.534 A 

kongresszust megelőző napon vezércikk köszöntötte a választójogukért felszólaló 

nőket.535 S  az  elkövetkezendő  napokban  a  Világ rendszeresen  tudósított  a 

programokról, a vendégekről: „Színes, tarkabarka képet nyujtott a jövetelük – nem 

a  szemnek,  a  fülnek.  A  ruházat,  a  megjelenés  a  megszokott  középeurópai 

megjelenés, ami azonban nekünk itt szokatlan, a sok angol, francia, holland beszéd 

…”536 A napilap tárcarovatában a nőemancipációval (mérsékelten) rokonszenvező 

529 A leánykereskedelem, Világ, 1913. márc. 22. 6-7.
530 Női bírák, Világ, 1913. márc. 22. 10.
531 Nőkongresszus Budapesten, Világ, 1913. márc. 26. 7-8.
532 DÉNES Zsófia, A leánykereskedelem ellen, Világ, 1913. jún. 4. 11.
533 POPPER Tódor, A nő joga az új magánjogi tervezetben, Világ, 1913. jún. 8. 35-36.
534 ALFÖLDY Ede, A nő társadalmi helyzete, Világ, 1913. jún. 11. 3.
535 GERŐ Ödön, A nők jogáért, Világ, 1913. jún. 14. 1-2.
536 Világkongresszus Budapesten. Megérkeztek a feministák, Világ, 1913. jún. 14. 8-9.
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Ignotus  töprengett  el  olvasás  közben  azon  a  kérdésen,  hogy  „Van-e  méltóbb 

emberhez,  mint  hogy férfi  legyen,  ha férfi  és  asszony legyen,  ha asszony?”,  és 

életet éltető szerelem szabadságával megfelelte: „Jogot a nőknek, hogy emberek 

lehessenek  …”537  Lánczi  Jenő  kongresszus  kapcsán  párhuzamot  vont  a 

munkásmozgalom és a nők választójogi mozgalma között.538 A kongresszus végén 

a lap egyik újságírója a rendezvényt övező kísérőjelenségekkel foglalkozott: a női 

közönség  egyöntetű  szimpátiáját  fejezte  ki,  s  míg  a  belvárosi  férfiközönség 

finoman  és  udvariasan  viselkedett  a  vendégekkel,  a  külvárosi  férfilakosság 

egyértelmű nemtetszésének adott hangot.539

A Nő és a Társadalom szeptemberi száma a nyáron megrendezett budapesti 

feminista kongresszus sikeréről és visszhangjáról szólt. Az értékelő vezércikket a 

rendezvény  egyik  szervezője,  a  szerkesztőnő  Bédy-Schwimmer  Róza  írta.540 

„Közel háromezren gyültek össze – írta –. Minden világrész, a társadalom minden 

osztályának,  minden  fajnak  képviseletében:  tanácskozni,  milyen  módszerrel 

siettessék  annak  a  jognak  megszerzését,  amelynek  segítségével  a  nő  helyzetét 

méltóbbá  és  az  egész  társadalmat  emberibbé  fogja  tenni  a  nőmozgalomban 

szervezett,  évezredes  szenvedés  fájdalmában  megnemesedett  akarat.”  A 

rendezvény főbb eseményeit képező összejövetelek, estélyek, kerti fogadás, operai 

díszelőadáson, ünnepség, hajóút, kirándulások, előadások kiemelkedő látogatottság 

mellett, kedvező visszhanggal zajlottak.541 Az amerikai Ida Husted Harper elismerő 

sorokban  fejezte  ki  véleményét:  „A  hatalmas  tömeg  csodás  fegyelmezettsége 

lefegyverezte  azokat,  akik  a  mi  elvadúlt  parlamenti  viszonyaink  mellett  csak 

torzképet  tudtak  elképzelni  az  asszonyok  parlamentjéről.  Ahogy  a  kongresszus 

szónokai  beszélni  és  közönsége  hallgatni  tudott:  példás  volt  a  világ  minden 

537 IGNOTUS, Olvasás közben. Nők és jogok, Világ, 1913. jún. 15. 1-4. Az író érzékeltette azt a férfiak 
számára feszélyező, felemás helyzetet is, amelyben a férfi művelt és vonzó nővel beszélgetetett, 
gondolatait  elsősorban  nem  a  polémia  tárgya  kötötte  le,  hanem  a  partner  megjelenésének  rá 
gyakorolt hatása, a kívánatos erotikus élmény esélye.
538 LÁNCZI Jenő, Nők világkongresszusa, Világ, 1913. jún. 3-4.
539 „Kell nekik a választójog, az istenit neki. Menjenek kapányi! Egész Budapest körül felkötetlen a 
szőlő. Kössék a szőlőt! Választójog! Nyavaját! Máris ugy isszák a pálinkát, mint a férfiak! … Tán 
még keménykalap  is  kéne,  he?  Ezek a bolond ángilusok hozzák ide azt  a  nyavaját,  eddig hál’ 
Istennek,  még  nem  hurcolkodott  be  mifelénk  …  Választójog!  Az  istenit!  …”  Tarka  képek  a 
kongresszusról, Világ, 1913. jún. 21. 6-7.
540 BÉDY-SCHWIMMER Róza, A kongresszus, A Nő és a Társadalom, 1913, 9. sz. 146-147.
541 BÉDY-SCHWIMMER Róza, A kongresszus sikere, A Nő és a Társadalom, 1913, 9. sz. 147-148.
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parlamentjére.”542 Hasonlóképp elragadtatásának adott  hangot Charlotte  Perkins-

Gilman.543 

A  budapesti  férfilakosság  és  a  magyar  férfipolitikusok  számára  a  hazai 

nőmozgalmak  hatékonyságának  látványos  tanújelét  adta  a  világkonferencia,  a 

megmutatkozó nemzetközi érdeklődés, s a különböző előadásokon tapasztalt nagy 

részvétel,  fegyelmezettség.  A  hölgyeket  elégedettséggel  töltötte  el  a  találkozó 

szervezettsége,  rendezettsége,  sikere,  s  a  bámészkodó  férfiközönség  igencsak 

csodálkozott  és  meglepődött  az  elegáns  és  tisztes  asszonysereglet 

következetességén,  elszántságán.  Magyarországon  a  férfiak  ilyen  egységes, 

országokat átfogó akaratot tükröző eseményt még nem mutattak fel.

10.5 A magyarországi feminizmus fénypontjának élclapi visszhangja

Az 1913-as női választójogi nemzetközi tanácskozás keltetette érdeklődés kiterjedt 

a  Bolond  Istók és  a  Borsszem  Jankó  szerkesztőségére  is.  A  nőemancipációs 

törekvések legfőbb élclapi  kommentátora továbbra is  Emanci  Paula maradt.  Az 

időről-időre  felbukkanó  nőalak  mát  hat  éve  szólaltatta  meg  nőemancipációs 

nézeteit.  Az  egyenjogúságáért  küzdő,  számító,  rátarti,  válogatós  hölgynek  a 

mozgalmi  élet  addig  még  nem  hozta  meg  a  megfelelően  gazdag  és  toleráns, 

ugyanakkor férfias férjet. 

A mai  férfiak  nagyon  smuczigok.  Csak  magukról  szeretnek  gondoskodni.  Igy 
aztán a legtöbb meg se nősül. * … * A férfiak azt mondják, hogy barátnőnek 
szeretik,  az  eszes,  bátor  jukker  lányt,  de  feleségnek  azt  a  szelid,  házias, 
engedelmes nőt. Nos, mi nők is abban a véleményben vagyunk, hogy udvarlónak 
a  szellemes,  bátor  fellépésü,  csinos  és  bőkezü  gavallér  való,  de  férjnek  a 
hajlitható,  papucs  alá  hozható,  takarékos,  szerény  ember.  *  Én  azonban  már 
felvilágosult vagyok. Azért tüzet kérek! 544

542 HUSTED HARPER, Ida, A magyar vendégszeretet, A Nő és a Társadalom, 1913, 9. sz. 148-149.
543 PERKINS-GILMAN, Charlotte, Egy nemzetközi nőkongresszus csodái, A Nő és a Társadalom, 1913, 
9. sz. 149-150.
544 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1913. márc. 14. 8.
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 A Bolond Istók kongresszusról szóló karikatúrájának alapja is a régi maradt.545  Az 

a felfogás, amely szerint minden női törekvés legfőbb célja a párválasztás.  A kép 

előterében  egy  idősebb  és  egy  fiatalabb  férfi  beszélgetett  a  csinos,  elegáns, 

konferenciára vonuló hölgyekre mutatva:

– Látja, bátyám, ezek azok a feministák, akik mindenáron választójogot akarnak! 
– Dejszen, öcsém, ha a többi is ilyen takaros jószág, a te helyedben bizony én sem 
adnék nekik választójogot, hanem magam választanék közülök! 546  

Bár kimondatlanul,  de nem kevesebbet állít  e karikatúra,  mint hogy a nőkérdés 

igazi megoldása (amely egy csapásra véget vetne nőmozgalomnak is): a házasság. 

A lap (ugyanebben a számában közölt) kongresszust üdvözlő versében pedig, nem 

lehet  nem  észrevenni  a  női  törekvések  lekezelését,  hiszen  a  mozgalom  és  a 

kongresszus  legfőbb  „eredményét”  a  túltengő  verbalizmusban  (vagyis  egy 

sajátosan nőiesnek tartott jellegzetességben) jelöli meg. 

… Nekik a férfi már nem imponál, / Megunt előttük a főzőkanál / És nem kell 
máskép a családi élet, / Csak ugy, ha többé nem lesznek – gyöngébbek.  … // 
Nem tetszik nékik, hogy gyöngébbek ők, / S mindenütt a férfiak a vezetők: / Azt 
mondják,  hogy  csupán  a  jog,  a  mi  /  Férfit  tulsúlyban  képes  tartani.  //  S  ez 
megszünik,  ha  joguk  lesz  nekik,  /  Még  férfiéval  egyenlő  pedig.  /  Csinálni 
propagandát, Pestre jő / Világnak minden tájáról a nő. // Győzelmük bár még a 
jövő zenéje, / Kongresszusuknak lesz egy eredménye: / Bebizonyítják, hogy bár 
ők gyengébbek, – / De a beszédben nálunk mind erősebb! 547 

Egybe  vág  mindezzel,  hogy  Emanci  Paula  a  kongresszus  végeztével 

elégedetten állapítja meg: végre kibeszélhette magát. Ugyanakkor beszámolójában 

megjelenik egy eddig nem (vagy csak igen kevéssé) hangoztatott mozzanat is. A 

büszkeség, amelyben életre keltői a  Bolond Istók munkatársai is osztoznak. Mert 

minden gúnyolódás vagy ironizálás nélkül hangzik el: milyen nagyszerű, hogy a 

magyar főváros a nőkongresszus idejére a nemzetközi érdeklődés középpontjába 

került.  Mint  ahogy  az  is,  hogy  az  Operaház  teltházas  nézőtere  milyen 

gyönyörűséges  látványt  nyújtott.  Még  a  kifogások  terén  is  teljessé  lett  az 

egyetértetés: Emanci Paula írta (de nyilván a Bolond Istók szerkesztősége is egyet 

545 Hét  évvel  korábban  ugyanezen  az  alapon  interpretálták  a  nők  szavazati   jogáért  folyó 
küzdelmeket.: KARCZAGHY, A nők választójoga,, ahogy a nők szeretnék, Bolond Istók, 1906. okt. 21. 
5. (13. kép)
546 JENEY [Jenő], A feminista kongresszus alatt, Bolond Istók, 1913. jún. 15. 5. (17. kép)
547 A nők világ-kongresszusa, Bolond Istók, 1913. jún. 15. 4.
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értett  vele):  milyen  remek dolog,  hogy a  gyermekmenhely konyhája  és  lakói  a 

látogatók  tetszésére  szolgált,  de hiába  szépek a  gyermekek,  a  magyar  családok 

mégis csak egyet vállalnak. Még a (közös) nemzeti elfogultság is megszólalhatott: 

a külföldiek ugyan lelkesen ropták a csárdást, de Paula a magyar táncos legények 

közt érezte jól magát. Az élclapi beszámolóban nemcsak a mozgalmi hölgy, hanem 

a  hazai  eredményeket  pozitív  színben  feltüntető  magyar  vendéglátó  is 

megszólalt.548

A 20.  században  a  Borsszem Jankó általában  nem foglalkozott  külön  a 

nőkérdéssel, nem alkotott rá állandó figurát, inkább a hagyományos női szerepeket: 

a szeretőét és a feleségét megjelenítve a párok és a házastársak kapcsolatára tért ki. 

A  világkongresszus  alkalmával  azonban  egy  egész  számot  szentelt  a  női 

választójognak. A címlapkarikatúra ábrázolásában a női test amúgy is igába hajt 

minden rendű és rangú férfit, miért kéne ennél nagyobb hatalom.549 A belső oldalak 

elején Kozma Andor köszöntötte  a rendezvény tiszteletreméltó és a  választójog 

kivívására  igyekvő  hölgyeit,  de  a  költő  a  hagyományos  nemi  sztereotípiák 

örökérvényűségére hivatkozva megtagadta követelésüket.550 Garay rajza szerint a 

vidékiek számára a kérdés afféle gyanús, tiszességtelen úri – városi huncutság.551 A 

lapban  soron  következő  vers  a  hagyományos  asszonyi  szerep  védelmében 

548 „A feminista kongresszus szépen sikerült. Mindegyikünk beszélt legalább háromszor. * … * 
Budapest a világ közepe volt két hétig. Mi alkottuk azt a nevezetes központot, mely körül a világ 
forog. * Az operai diszelőadáson oly fényes közönség volt, a milyen talán még soha. A Teréz- és 
Lipótváros fekete rózsái helyett Albion fehér liliomai, Svédország gyöngyvirágai, Francziaország 
fehér rózsái pompáztak. A férfiak nem is a szinpadot nézték, hanem a hölgykoszorut. De mi is! * A 
Halász-bástyán tartott szerenád már kevésbbé sikerült. Az «urak» elették előlünk a vacsorát. Igy 
aztán jóllaktunk – a szerenáddal. * … * A gyermekmenhely látogatása már sokkal jobban sikerült. 
Oly jó konyhát találtunk, hogy itt meg a kóstolás czimén majdnem elettük az apróságok elől az 
ebédet. * Kapdostuk is a gyerekeket kézről-kézre, olyan szépek voltak. Ha lehetett volna, a külföldi 
kollégák el is vittek volna belőlük néhány tuczatot. De már ebbe nem egyezünk bele, – mondotta 
egyik budapesti kollégám, – ugy is eléggé dúl az egyke.  * … * A végén pedig a szép sudár matyó 
legények oda léptek elénk és csárdásra kéretek fel bennünket. A franczia és angol kollégák – köztük 
néhány ezüstös haju nagymama is – egy-két forduló után ugy ropták a csárdást, mintha egyebet se 
tánczoltak volna világéletükben. Én magam is jártam igaz jó kedvvel. * Matyóországban jobban 
mulattam,  mint  itt  Budapesten.  Különb  legények  is  vannak  ott!  Kérek  tüzet!”  Emanczi  Paula 
emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1913. jún. 22. 9.
549 BÉR [Dezső], Oh, szüffrazsettek, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 1.
550 „Csipkeblúzban,  díszkalapban  /  Sok  nemes  hölgy  összegyűl  ma:  /  Szikra  grófné,  Mrs. 
Chapman. / Kedves okos Glücklich Vilma. / Komoly gyöngéd Perczel Flóra – / De ki győzné a név-
listát! / Budapesten kelnek szóra / Mind, a finom feministák. … A nő-szívnek sebe sok van. / Ám 
keressük  írját  másutt.  /  Parlamenti  sár-mocsokban /  A Madonnát  sose  lássuk! /  Gyűljenek  bár 
feministák / Akármennyi kongresszusra: / Politika és komiszság / Csak a férfi örök jussa.” KOZMA 
Andor, Nő-kongresszus, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 2.
551 – Hallottad-e asszony? Aszongyák az uri dámák a városba, hogy több jog kell nekik. – Én meg 
azt mondom, ölég abbul kettő is. Akinek három embör köll, ammá nem is uridáma. GARAY [Ákos], 
Feminizmus a tanyán, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 3.
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fogamzott  óda.552 Utána  női  ruhás,  nőknek  jogot  követelő  férfipolitikusok 

perlekedtek  csípőre  tett  kézzel  Tisza  Istvánnal.553 Molnár  Jenő  ironikus 

korrajzsorozatában Dobó Katicát keltette életre, akinek fellépése akkora zűrzavart 

kelt,  hogy  kivezénylik  rendfenntartó-férfiakat,  s  a  rumlis  asszonyseregletet 

természetes – azaz párválasztó – úton feloszlatják:  

Bent a szállóban előkerültek a csendőrök és rövid szóváltás után – eljegyezték 
maguknak  a  legszebb  lányokat.  A  rendőrök  tartózkodóbban  viselkedtek, 
mondván: pesti embernek nem muszáj okvetlen megházasodni, pláne ha van már 
felesége. … Dobó Katicát Gárdonyi Géza mentette ki súlyos helyzetéből.554

A  kongresszust  körülvevő  csinnadrattát,  hírverést  egészoldalas  karikatúra 

örökítette meg.555 Egy másik karikatúra szerint a nők és a férfiak egyenrangúak, 

hiszen valójában egyiküknek sincs választójoga.556  A csattanó itt feltehetően nem 

azon alapul , hogy a  férfiak túlnyomó része ki volt zárva a választójogból, hanem 

arra, hogy a párválasztás jogából vannak kizárva, ezt jogot (csaknem kizárólag) a 

nők  birtokolják.  Zórád  Jenő  rajzának  főnökura  ugyan  közvetlenül  nem  ad 

fizetésemelést  a  kisasszonynak,  de  kilátásba  helyezi,  hogy  a  (cég)jövedelem 

növekedésével mindenki jól jár.557 Az e „különszámban” közölt versek egyike azért 

nem adna  a  nőknek  (politikai)  választójogot,  mert  olyan  válogatósak  a  férfiak 

tekintetében,  hogy csak  magukra  voksolnának.558 Eötvös  Károly  viszont  (fiktív 

eszmefuttatásában)  erőkérdésként  interpretálta  a  férfiak  és  nők  viszonyát,  de 

miközben megjegyezte, hogy maga is kész elfogadni a nőuralmat, az anyai szerep 

átvállalásától elzárkózott.559 A feminista bizottsági ülések paródiájának is hathatott 
552 „… Oh asszonyok, de jó a szívetek! / Forró forrása minden szeretetnek. / Reá borulna költő-
hívetek. / Mert benne kisded angyalkák nevetnek. / Ne dobjátok azt zsákmányul a tettnek, / Mert 
gyönge jószág, félénk, téveteg: / Maradjon szűzen a szívetek.” JÁSZAY-HORVÁTH Elemér, A nő – az 
ősanyától a feministáig, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 4
553 BÉR [Dezső], A politika asszonyai, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 5.
554 MOLNÁR Jenő,  Nagy  emberek,  ha  föltámadnak  … Anachronisztikus  sorozat,  Dobó  Katica  a 
szüffrazsettek közt, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 6-7.
555 DEZSŐ A[lajos], Jönnek a szüffrazsettek, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 9.
556 [Férfi  és  nő  az  utcán]  –  Magyarországon  a  férfiak  és  a  nők teljesen  egyenjogúak.  –  Hogy 
mondhat ilyet, hiszen a nőknek nincs választójoguk. – Hát a férfiaknak talán van? Egyenjogúság, 
Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 7.
557 ZÓRÁD Jenő, Finoman, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 8.
558 „Bárha igaz feminista / Vagyok minden téren, / Mégsem adnék én a nőknek / Szavazati jogot, 
kérem. … Azt hiszem, hogy minden asszony / Rászavazna önmagára.” Női problémák, Borsszem 
Jankó, 1913. jún. 15. 8.
559 „Az erő a jog. Ha öcsém veri a feleségét: öcsém az erő, hát öcsémé a jog. Ha tuty-mutyi ember 
öcsém és a felesége veri meg: az asszonyé az erő, hát övé a jog. … Ha úr akar lenni az asszonyféle, 
próbálkozzon meg ottan. … De én azért  nem bánom. Legyenek  ők az urak. Én beleállapodom. 
Sütök,  főzök,  mosogatok,  horgacsolok,  ha parancsolják.  Csak egyet  ne követeljenek.  Azt,  hogy 
anyává is legyek. …” Kn. Ar., A Vajda a feminizmusról, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 12.
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az a humoros jelenet, amelyben a színésznők azt teszik szóvá, hogy a jelmezekre 

fordított járulékos költségeiket a színházak nem ismerik el, nem fizetik ki.560  A 

színházi  ruhapénzharcok  élclapi  fóruma  némiképp  az  1873-as  Majoros-féle 

nőnépgyűlést561 idézi:  „Igen, igen, obstruálnunk kellett  a kalapért,  a csipkéért,  a 

selyemblúzért,  a  cipőért!  …  Szóáradatok  viharával  kellett  kiküzdenünk 

gombostűpénzünket.” Az értekezlet kaotikus hangzavarának a közkedvelt színész, 

Beregi  Oszkár  betoppanása  vetett  véget.  A  lap  utolsó  oldalain  egy  Ezópusz-

travesztia  mutatta  be  a  feministák  választójogi  követelésének  irrealitását,562 

Lovászy Károly balladájában, pedig a kaszinozó feleség helyett a férjet látogatta 

meg  a  kelepelő  gólya563,  ezzel  szemben  Bér  Dezső  karikatúráján  a  szivarozó 

nagyságos asszony bosszús, mert újfent elfelejtette megszoptatni a gyereket.564 S az 

élclap  legutolsó  oldalán  visszatér  a  lapban  annyiszor  megjelenített  házastársi 

szituáció: a feleség ruhára költ, reprezentál,  az ura pedig állja a költségeket.565 A 

hagyományos nemi szerepek tekintetében a  Borsszem Jankó elképzelhetetlennek 

tartotta a nők politizálást, választójogát, leplezetlenül érvényre juttatott álláspontja 

szerint  ezek  megvalósulásával  a  hagyományos  nőiesség  utolsó  védőbástyája  is 

leomlana. 

A Bolond Istókban a sikkes feminista kisasszony is hasonlóan nagyvonalú 

életre  vágyott,  mint  amilyen  a  Borsszem  Jankóbeli  (nagy)polgári  feleségeknek 

része volt.  Ő is, ahogy kortársai is – saját vagy az övénél magasabb társadalmi 

ranghoz tartozók között keresett férjet.  Paula hozománya ő maga és műveltsége 

lenne, amely nemcsak szerinte, de a tőle menekülő férfiak számára is „sok” volt. A 

beképzelt,  önző  fruska  elvárta  majdani  férjétől  a  gondoskodást,  amit  viszont  ő 

egyáltalán nem viszonzott volna.

Szemünkre  vetik,  hogy  mi  középosztálybeli  nők  épen  nem  szoktunk  alsó 
osztálybeli férfiakhoz feleségül menni, míg a férfiak előbb hajlandók ilyesmire. 
Hja,  ha mi  kiművelődtük, akkor már – nem megy el  az  eszünk. * Ha a férfi 
szerelmes lesz, elmegy az esze; a nőnek ellenben megjön. * Az ősvallások alapja 
is a szerelem volt. Ezért ma a vallásban való hit meggyengülésével a szerelem is 
meggyengült. Hanem az emberi nem mérsékelt szerelemmel is fennmarad. * … * 

560 Hölgyek obstrukciója, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 13.
561 Nőnépgyűlés Majoros István elnöklete alatt. Részt vesz benne a fél világ, félszázad hölgy által  
képviselve, Borsszem Jankó, 1873. aug. 17. 8-9.
562 Feminista Ezópusz. Tehén-forradalom a tanyán, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 14.
563 LOVÁSZY Károly, Feminista ballada, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 15.
564 BÉR [Dezső], Modern, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 15.
565 [Divatszalonban,  ruhapróbán,  férj,  feleség,  divattervező,  varrónő.]  –  Pompásan  fekszik 
nagyságos asszonyon ez a feminista toalett. Biztosan ki fogja vívni benne nők jogait. A férj (fizet.) 
Mit? Ki fogja vívni? Már kivívta! ZÓRÁD Jenő, A férj joga, Borsszem Jankó, 1913. jún. 15. 16.
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Hozományom  nincs.  De  csak  pénzben.  Eszem,  tudásom,  felvilágosultságom 
bőven van. No, és ez bármely intelligens fiatalembernek elég lehet. Sőt sok is! * 
Negyven-ötvenezer korona hozománynyal ér föl az én műveltségem. Ebből ugyan 
még cselédet  sem lehet eltartani,  – de erről  is gondoskodjék a férj.  * Himezni 
remekül tudok. Más kézimunka urinőnek nem való. A férjem kabátjára a gombot 
varrassa föl a szabóval, vagy ha katona volt, varrja fel  ő maga! * Most pedig 
mutassa meg uram, hogy udvarias. Kérek tüzet! 566

Gondolatsziporkái  végső  soron egybehangzanak  a  nőt  a  szerelemmel  azonosító 

sztereotípiákkal, de némi vallásellenesség is vegyül beléjük, hiszen azt sugallják, 

hogy  a  hit  mellőzhető,  Ámor  nyila  azonban  nélkülözhetetlen  az  emberiség 

fennmaradásához.  Mindebben  persze  megalkotójának  az  a  véleménye  hózódik 

meg, amely szerint a vallás erejének hanyatlása okozza a szerelem „mérséklődését” 

– felszínességét. Őt csupán a férjes állapot előnyei: a gondtalan, társasági élet, a 

szórakozások  vonzzák,  a  házassággal  járó  kötelezettségeket,  faladatokat 

vonakodva vállalná. A saját javára kiforgatott emancipációs képzetekkel megáldott 

hajadon számára a divatozás kiemelt kérdést jelentett.

A férfi arra való – a biblia helyesebb alkalmazásával, – hogy a nőnek szolgáljon, 
neki  engedelmeskedjék  s  eként  üdvözüljön.  *  Ha  férjhez  megyek,  –  a  mi 
bizonyos, – és gyermekeim lesznek, – a mi nem bizonyos, – akkor a gyermekeket 
a férjemmel pólyáztatom és dajkáltatom. Én meg megyek zavartalanul sétálni és 
látogatásokat tenni. * … * Az élet egyre nehezebb, a drágaság egyre nagyobb. A 
divat is egyre többe kerül. De azért egy művelt feminista hölgynek mindenének 
meg kell lennie. Még udvarlójának is. Ez kerül különben a legkevesebbe. Kérek 
tüzet! 567

Azzal,  hogy az élclap  egy önző, igazi  párkapcsolatra  képtelen,  feltűnősködő és 

beképzelt, a komolyabb férfiérzéseket kiváltani nem képes  nő alakjában alkotta 

meg  az  „emancipált  feminista  hölgy”  élclapi  prototípusát,  voltaképpen  minden 

méltányosság  nélkül  viszonyult  nemcsak  a  feminizmus,  hanem az  emancipáció 

programjához  is.  Ugyanakkor  e  hol  hóbortos,  hol  ellenszenves  „nőemancipált” 

figurával, illetve a világkongresszus megjelenítésével azt is érzékeltette, hogy új 

korszak  kezdődik  a  férfiak  és  nők  viszonyában,  s  hogy  a  hagyományos  nemi 

szerepek  változatlansága  nemcsak  a  nők,  hanem  a  férfiak  vonatkozásában  is 

tarthatatlanná lesz. 

A  feminista  mozgalom  egységesebb,  egyszersmind  voluntaristább 

nőeszményt követett,  mint a nőszövetségi mozgalom. A nőszövetségi asszonyok 

eltérő  mértékben  képzelték  el  a  nőemancipációt,  bár  a  női  szavazati  joghoz 

566 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1913. aug. 31. 9.
567 Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1913. nov. 9. 9.
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valamennyien  ragaszkodtak,  de  a  nő  politikai  szerepvállalásával  már 

tartózkodóbbak  voltak.  Elsősorban  köztük  voltak  arisztokrata,  nagypolgári 

hölgyek,  akik  szociális  megmozdulásaiknál  nagyobb  segélyakciókban, 

jótékonykodásban,  példamutató nemzetnevelésben gondolkodtak.  A feminizmust 

inkább a középréteg (dolgozó) polgárasszonyai, polgárleányai képviselték, akik a 

szociális munkát az élet mindennapjaiban végezték pártfogói, gyámjellegű segítő, 

felvilágosító,  ellenőrző  tevékenységükkel.  Mindkét  nőmozgalom  lényege  a 

(hagyományos)  női  természetből  levezetett  karitativitás  érvényre  juttatása, 

bizonyítva azt, hogy a nő a társadalom cselekvőképes, gondolkodó, hasznos tagja, 

s mint ilyen a férfival egyenrangú, tehát méltán követelte a női választójogot. A 

nőmozgalmi törekvések között nem egy a szociális állam kialakítása felé mutatott, 

vagyis  az  egész  társadalom  gondjaira,  s  nem  csupán  a  nőkére  koncentrált. 

Ugyanakkor azonban szociális érzékenységük és elhivatottságuk (nem egy esetben 

pedig  felkészültségük)  kiválósága  sem  feledtethette  a  mozgalmi  elköteleződés 

legfőbb sajátosságait: a türelmetlenséget és doktrinerséget egyfelől, másfelől pedig 

azt, hogy nem az érdekegyeztetésre, hanem a mindenáron való érdekérvényesítésre 

törekedtek.  Mindez  még  a  méltányosabb  ellenfelek  elől  is  elfedte  kétségtelen 

erényeiket és teljesítményeiket. 

Az élclapi feminista  nő messze volt  attól  a nőképtől, amely a feminista, 

nőszövetségi  lapokból  tükröződött,  illetve  attól  a  szociális  nőképtől,  amelyre  a 

nőmozgalom képviselői  törekedtek.  A konzervatív férfivilág,  a közvélemény,  az 

élclap értetetlenül állt a sok szállal külföldhöz kötődő, eredményes nőszervezetek 

előtt,  s  legjobb  esetben  is  tisztelettel  vegyes  idegenkedéssel  szemlélte  a  tőle 

függetlenedő, nélküle is boldogulni akaró és tudó hölgyeket. Részvétlen, felesleges 

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  hagyott,  s  nélkülük  is  létező  nő  egyre 

ellenszenvesebb, gyanúsabb, lett, egyre érzéketlenebbnek, gátlástalanabbnak tűnt. 

Jobb  esetben  leszólták  őket,  rosszabb  esetben  egyáltalán  nem  vettek  róluk 

tudomást. 

11. Összegzés

11.1 A résztémakörök összegzése
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A  hagyományos  értékek  védelmében  is  felszólaló  élclapok  (s  valamilyen 

vonatkozásban  minden  élclap  ilyen  volt  a  dualizmus  korában)  a  hagyományos 

nemi  szerepek  fenntartása  mellett  álltak  ki,  s  így  bár  minden  ettől  eltérőt 

kifiguráztak,  elvetettek,  a  nőkérdést  egyik  központi  témájukká  léptették  elő.  A 

forrásfeldolgozás  során  egyértelművé  lett,  hogy  az  élclapok  nem  közvetlenül 

vettek részt a „nővitákban”, hanem az elhangzott véleményekre, a körvonalazódó 

új  szerepértelmezésekre  reagáltak.  Tükröztetéseik,  kommentárjaik  élessége, 

gyakorisága, gúnyolódásuk mértéke a változások társadalmi szintű elfogadásának 

alakulását, tendenciáit jelzi. 

Akárcsak  a  század  előző  évtizedeiben,  a  dualizmus  korában  is  élénk 

nyilvános párbeszéd folyt a hagyományos női szerepkörökről, arról, hogy milyen a 

jó  feleség,  anya  és  háziasszony.  Az  igényesebb  sajtóban  a  saját  és  családja 

fejlődésén,  gyarapodásán,  a  férj  haladásán,  a  kellemes  otthoni  légkör 

megteremtésén fáradozó, művelt  (vagy művelődni  igyekvő)  középosztálybeli  nő 

ideálképe rajzolódott elő, amely néhány jelentéktelenebb vonatkozásban igazodott 

ugyan  a  kor  változásaihoz,  alapjában  véve  azonban  nem sokban  különbözött  a 

reformkorban (sőt már korábban is) kívánatosnak tartott anya(-feleség)-modelltől. 

Az  élclapok  azonban  nem  az  eszményállítást  érezték  feladatuknak,  hanem  a 

visszásságok bemutatását, s elsősorban a családi életet is átható anyagi érdekekre 

hívták  fel  a  figyelmet.  Ha  nem  is  mindenestől  válságban  levő  intézményként 

mutatták  be  a  házasságot,  sokat  foglalkoztak  a  házastársi  együttélés  kudarcait 

kifejező, illetve leplező (visszás) megoldásokkal. A férj és feleség kapcsolatát igen 

gyakran hatalmi játszmák sorozataként mutatták be. Mégpedig a középosztálybeli 

feleségek érzelmi és anyagi  zsarolásaikkal  tartották sakkban párjukat,  az alsóbb 

néprétegek asszonyai közvetlen fizikai erőszakot alkalmaztak házastársukon. Míg a 

női zsarnokságról 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 túlnyomó  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  életben 

kompenzáló nő jelent meg, másrészt a házaspárok közti bűnbak szerepét töltötte 

be,  hiszen  neki  köszönhetően  elkerülhették  a  kettejük  közti  tulajdonképpeni 

problémákkal való szembesülésüket, s megmenekültek az igazság okozta jelentős 
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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.)

Míg a nők háziasszonyi  működésének kérdése a sajtó egy részében mint 

nemzetgazdasági  kérdés jelent meg,  az élclapok keveset  foglalkoztak vele,  s ha 

mégis, leginkább a rossz pénzkezelésért, a pazarlásért tették felelőssé őket (vagyis 

a középosztálybeli életvitel köz- és szépirodalomban egyaránt és általánosan bírált 

vonásaiért).  Annál  több  szó  esett  ellenben  a  lenézett  háztartási  munkában 

alkalmazott  cselédekről.  A  cselédkérdés  össztársadalmi  (a  jogalkotást  is 

foglalkoztató), egyszersmind sajátosan női kérdésként jelent meg a sajtóban. Olyan 

munkaviszonyként, amelyben városi, és különösen nagyvárosi körülmények között 

a munkaadók és a munkavállalók többsége egyaránt nő.  A cselédkérdés másfelől 

(ebben  a  leszűkítettségében)  középosztályi  kérdésként  tűnt  fel,  hiszen  a 

középrétegekhez tartozó családok (sőt személyek) csaknem mindegyikének együtt 

kellett élnie vele, s erre az együttélésre valamilyen modus vivendit kellett találnia. 

A cselédkérdésben nyilvánosan megszólalók többsége a szolgahelyzetet fenntartók 

és  elszenvedők  kölcsönös  sértettségét  (és  sérelmeit)  hangsúlyozta,  ugyanakkor 

rámutatott  a  munkaadók  szocializációs  feladataira,  sőt  kötelezettségeire,  s 

hangsúlyozta a példamutatás jobbító hatását is. Az élclapok voltaképpen jogosnak 

tüntették fel a cselédeket lekezelő bánásmódot azzal, hogy a (háztartási) cselédeket 

általában ostobáknak, tanulatlannak ábrázolták. Olyanoknak, akiknek sokszor arra 

sincs rálátásuk, hogy mivel és miben bántják meg őket. Ez a vélemény a mértékadó 

sajtóban megszólalókhoz képest differenciálatlannak, sőt kifejezetten egyoldalúnak 

hat.  Ugyanakkor  az  élclapok  a  cselédek  és  asszonyaik  viszonyát  éppúgy 

kétszemélyes  játszmákként,  sőt  folytonos  harcként  jelenítették  meg,  mint  a 

házastársakét. 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.  Ez utóbbi 
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bemutatásával  az élclapok a kérdés olyan aspektusára világítottak rá,  amelyet  a 

felelősségtől (és olykor szociális,  egyszersmind erkölcsi érzékenységtől)  áthatott 

publicisták akarva-akaratlanul mellőztek.         

 A  dualizmus  első  éveitől  kezdve  élénk  figyelemmel  fordult  a  sajtó  a 

középosztálybeli  nők  munkavállalásának  kérdése  felé.  A  mértékadó  lapok  ez 

irányú publikációit az a (Deák Ferenc által is kinyilvánított) mérsékelten, de mégis 

határozottan  liberális  álláspont  határozta  meg,  amely  szerint  „oly  egyént,  aki 

valamit tud és tudását érvényesíteni kívánja, csupán azért, mert nő, elutasítani nem 

lehet.” E lapok nemcsak a hazai helyzetet és problémákat vitatták meg, s nemcsak 

nagyhatású  iránycikkeknek  adtak  teret,  hanem  a  külföldi  (nyugat-európai  és 

Egyesült  Államokbeli)  női  munkalehetőségek  folyamatos  bővüléséről  is 

rendszeresen  beszámoltak.  Az  élclapok  ezzel  szemben  a  boldogtalan,  férj/férfi 

nélküli nők (párkereséses) pótcselekvésének tüntették fel a fiatal középosztálybeli 

nők  munkába  állását,  vagy  azt  hangsúlyozták,  hogy  a  nők  „női  praktikákkal”, 

ügyeskedésekkel váltják ki a komoly, érdemi munkát.

Sokan  azok  közül,  akik  egyébként  elvi  megfontolásokból  ellenezték  a 

(közép-  és  felsőbb osztálybeli)  nők munkavállalását,  elfogadták,  sőt  helyeselték 

tanítói  működésüket  és  megengedően  viszonyultak  az  orvosi  és  gyógyszerészi 

pálya  nők előtti  megnyitásához  is.   Másfelől  azonban,  noha a  tanítónők száma 

évről  évre  gyarapodott568 (vagy  éppen  ezért),  nagy  vita  folyt  munkával  járó 

feladataik  és  magánéleti  kötelességeik  összeegyezhetőségéről.  Az  élclapok 

hagyományos  szerepfelfogásához egyáltalán nem illett  a dolgozó értelmiségi  nő 

képzete,  s  ennek  megfelelően  számos  alkalommal  a  két  szféra 

összeegyeztethetetlensége  mellett  tették  le  voksukat.  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  legkiemelkedőbbet:  a  primadonnákat  és  a  vezető  drámai  színésznőket.  A 

színésznői  hivatás  e  sikeres  képviselőit  azért  is  becsülték,  mert  bennük  a 

hagyományos  női  szerepkörön  belül  megkívánt  nőiesség,  szépség,  kulturáltság 

programadóit  láttatták.  Azzal  pedig,  hogy  személyükben  az  önálló,  önmagáért 

eredményesen  harcolni  tudó  (színész)nő  képét  is  felvillantották,  voltaképpen 

568 Az oktatási  intézményekben dolgozó nők száma 1880 és 1910 között  megháromszorozódott, 
férfi kollégáikhoz viszonyított arányszámuk  pedig több mint kétszeresére nőtt. L.  NAGY Mariann, 
Nők a magyar gazdaságban a dualizmus korában = Nők a modernizálódó magyar társadalomban, 
szerk. GYÁNI Gábor, Debrecen, Csokonai, [2006] (Artemisz Könyvek), 213.    
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elismerték,  hogy  akadnak  helyzetek,  amelyekben  a  nők  munkahelyi 

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 diskurzus nem tért ki (csupán a pletykalapokban irányult  rájuk néha 

figyelem),  az  élclapok  azonban  rendre  a  bepillantottak  a  színfalak  mögé,  s 

közszemlére  tették  a  tipikus  csapdahelyzeket  (egyszersmind  a  kitartottság 

különféle stációit).

A felsőbb leányiskolák, a leánygimnáziumok létesítéséről folyó társadalmi 

eszmecserében nagy szerepet  kaptak  azok az  érvek,  amelyek  szerint  a  dolgozó 

(középosztályeli)  nők  társadalmi  megbecsültsége  alapos  műveltséggel,  sőt 

diplomával  vívható  ki.  S  hogy  a  munka  világában  csak  a  tanultság,  a 

szakképzettség  birtokában  léphetnek  fel  a  férfiakkal  egyenrangúan.  A nőkérdés 

egészét  tekintve  e  korszakban  a  leányok  középfokú  oktatását,  később  pedig 

egyetemi  képzését  kísérte  a  legélénkebb  sajtópolémia  és  élclapi  visszhang.  Az 

élclapok  azonban  általában  csak  azt  a  közvéleményt  erőteljesen  átható  (és 

műveltebb középosztály körében már meglehetősen ósdi) álláspontot jelenítették 

meg,  amely  nemcsak  a  lányok  taníttatásának  szükségességét,  hanem  a  tanulás 

iránti  fogékonyságukat  is  megkérdőjelezte.  Kétségtelen,  hogy  a  tanulás,  a 

műveltség az új női szerepek kialakítását, elfogadtatását 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 kell küzdenie. Az egyetemi diploma iránti női (és bizonyos 

mértékű társadalmi) igényeket talán éppen ezért fogadta meglehetősen széleskörű 

és  heves  tiltakozás.  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. Az 

élclapok  viszont  egészen  mást  domborítottak  ki.  Minthogy  a  nő  (leány) 

érettségének  megfelelő  tanújelét  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 
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szempontjából  előnyös  és  kényelmes)  ismerkedési  lehetőségek 

intézményesítéseként mutatták be.  Ezzel együtt felerősítették azokat a (közkeletű) 

véleményeket,  miszerint  az  elhúzódó  tanulmányok  felemésztik  a  leányok 

fiatalságát,  életkedvét,  rontják életesélyeiket,  illetve,  hogy az egyetemre  majdan 

beszabaduló hölgyek előtt addig nem létező lehetőségek nyílnak meg a flörtölés, 

sőt  a  szerelem (s  hozzákapcsolódóan  a  házasság)  terén.  Az  élclapok  a  maguk 

sajátos  eszközeivel  igen  erőteljesen  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. 

Bár  e  korszakban  a  nők  teljes  jogegyenlőségének  megvalósulására  nem 

került sor, fontos részeredmények születtek. Eleinte, az 1870-es, ’80-as években 

annyira  egyöntetű  és  erős  volt  a  nőemancipáció  általános  elutasítottsága,  hogy 

parlamenti  szószólójának,  Majoros  Istvánnak  csúfos  politikusi  bukását 

eredményezte.  E  bukásban  igen  nagy  szerepet  játszottak  az  élclapok,  amelyek 

előszeretettel  és  minden  méltányosságot  mellőzve  tették  nevetségessé  az 

emancipáció ügyét és az ügy „apostolát” Majoros képviselőt. 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 

(általában) 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  meglepetten  tapasztalják,  hogy  „úrnőjük  és 

parancsolónőjük” akarata érvényesítéséhez ezentúl jogi érvelést  is igénybe vesz. 
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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  tekintettek  az  előkelő  hölgyek  egyleti  jótékonykodására,  mint  a 

nemzet  egészére  ható,  a  társadalom  bajait  orvosló,  tiszteletreméltó,  lényegét 

tekintve hagyományos női tevékenységre.  A segélyakciókat lebonyolító  hölgyek 

presztízse nagyban emelte a jótékonysági céllal áruba bocsátott tárgyak értékét, s a 

különféle  gyűjtések  bevételének  összegét.  Az  ár-érték  aránytalanságot  a  női 

vonzerő  és  a  kedvesség  egyenlítette  ki.  A  karitatív  ügyek  mellé  a  férfiak  is 

felsorakoztak,  s  jelentősen  hozzájárultak  az  események  eredményességéhez.  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.  20.  század  elején  a  jótékonykodó  gazdag  asszonyok 

ugyanúgy – a hagyományos 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 rokonszenv és a támogatás  minden jele 

nélkül.   Pedig  a  hagyományos  jótékonykodást  sikerrel  gyakorló  egyesületek  a 

nőemancipáció  kérdéseit  illetően  több  vonatkozásban  is  konzervatív  (tehát  az 

élclapokéval  megegyező)  álláspontot  foglaltak  el:  a  leányok  diplomás  –  netán 

tudományos –, önálló pályáját például feleslegesnek, sőt haszontalannak tartották. 

A  magyarországi  feministák  1904-ben  alapított  egyesülete  miközben 

hasznosította  a  19.  századi  hazai  nőmozgalmak eredményeit  és  tapasztalatait  új 

utakat  keresett,  új  programokat  fogalmazott  meg.  Eközben  egységesebb, 

egyszersmind  életidegenebb  nőeszményhez  igazította  állásfoglalásait  és 

cselekedeteit, mint a hagyományos nőegyesületek, amelyekkel egyébként 1905 óta 

a  Magyarországi  Nőegyesületek  Szövetsége  nevet  viselő  laza  ernyőszervezet 

keretein belül, némely kérdésben együtt is működött.  A szövetség tagegyesületei 

egymástól olykor nagyon is eltérően képzelték el a nőemancipációt,  s bár a női 

szavazati  joghoz  valamennyien  ragaszkodtak,  a  nők  politikai  szerepvállalását 

illetően már sokan tartózkodóak voltak.  Leginkább azok az egyesületek, amelyek 

a  szociálisan  érzékenyebb  arisztokrata,  nagypolgári  hölgyeket  tömörítették,  s 
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amelyek  nagyobb  segélyakciókat  szervezve  kívántak  enyhíteni  a  gondokon,  s 

nemzetnevelési  feladatokat  tűztek  ki  maguk  elé.  A  feminizmust  inkább  a 

középrétegek dolgozó asszonyai, leányai képviselték, akik a szociális munkát az 

élet  mindennapjaiban,  gyakorlatban  végezték:  pártfogói,  gyámolító,  segítő, 

felvilágosító,  ellenőrző  feladatokat  láttak  el.  A  konzervatívabb  és  a  feminista 

nőmozgalmak  (egyesületek)  egyaránt,  de  eltérő  módon  a  (hagyományos)  női 

természetből levezetett karitászt gyakorolták, de tevékenységükben egyszersmind 

annak bizonyítékát is fel kívánták mutatni, hogy a nő a társadalom cselekvőképes, 

gondolkodó,  hasznos  tagja,  s  mint  ilyen  a  férfival  egyenrangú,  tehát  méltán 

követelhet  választójogot.  A nőmozgalmi  törekvések  között  nem egy a  szociális 

állam kialakítása felé mutatott, vagyis az egész társadalom gondjaira, s nem csupán 

a  nőkére  koncentrált.  Ugyanakkor  azonban  a  feministák  kimagasló  szociális 

érzékenysége és elhivatottsága és (több területen is megmutatkozó) felkészültsége 

sem  feledtethette  a  mozgalmi  elköteleződés  legfőbb  sajátosságait:  a 

türelmetlenséget  és  doktrinerséget  egyfelől,  másfelől  pedig  azt,  hogy  nem  az 

érdekegyeztetésre,  hanem  a  mindenáron  való  érdekérvényesítésre  törekedtek. 

Mindez még a méltányosabb ellenfelek elől  is  elfedte  kétségtelen erényeiket  és 

teljesítményeiket. 

Az élclapi feminista  nő messze volt  attól  a nőképtől, amely a feminista, 

nőszövetségi  lapokban  tükröződött,  illetve  attól  a  szociális  nőképtől,  amelynek 

realizálására  a  nőmozgalom  képviselői  törekedtek.  A  konzervatív  férfivilág,  a 

közvélemény,  s ebből fakadóan az élclapok is értetetlenül  álltak a sok szállal  a 

külföldhöz kötődő, eredményes nőszervezetek munkássága előtt. Legjobb esetben 

is tisztelettel vegyes idegenkedéssel 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 hagyott, s nélkülük is létező nő egyre ellenszenvesebb, gyanúsabb, lett, 

egyre  érzéketlenebbnek,  gátlástalanabbnak  tűnt.  Jobb  esetben  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 változások mennének végbe. A felmerülő új szerepigényeket csakis a 

két  nem  közti,  addig  ismert  viszonyrendszerben  értelmezték.  Értetlenül,  sőt 
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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  egyszerűen  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 szerepigényeket így nemegyszer kapcsolatteremtési ürügyként vagy 

szokványos kacérkodásként mutatták be.  

Eközben  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 korszak 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.  

11.2 Átfogó összegzés

E  doktori  értekezés  újdonsága,  hogy  a  nő-,  illetve  gendertörténeti,  illetve 

mentalitástörténeti  kérdések  feltárásában  és  elemzésében  olyan  forrásokra 

támaszkodik,  amelyeket  eddig  mellőzött  a  kutatás.   Bár  az  értelmezés  és 

rendszerezés  egyetlen  nagyobb  téma,  a  nőkérdés  köré  csoportosult,  mégis  a 

levonható következtetések valamilyen formában a társadalom egészét érinthették. 

Úgy,  ahogy  a  tradicionális  történetírás  is  jobbára  csak  a  feministák  által 

férfiuralmúnak  nevezett  társadalom eseményeit,  történéseit  rögzítette,  vizsgálta, 

megállapításait  mégis  –  s  legtöbbször  teljes  joggal  –  a  közösség  teljességére 

vonatkoztathatta.  A  nők  szerepét,  helyzetét  és  lehetőségeit  érintő  19.  század 

közepi-végi diskurzus mindeddig nem vizsgált szféráinak és megnyilatkozásainak 

elemzése,  pedig  miközben  a  közgondolkodásra  és  az  attól  való  eltérésekre 
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összpontosít,  egy  messze  ható  következményekkel  járó  társadalomtörténeti 

folyamatról (a nőemancipáció kezdeteiről és kibontakozásáról) is képet ad.

Az értekezés  bemutatja,  hogy a  történelemtudomány  számára  az  élclapi 

közlések is alkalmas, kutatható források. Szűkebben, a nőtörténet szempontjából, 

bizonyítja, hogy az új női szerepköröket kialakító tényleges és eszmei folyamatok 

végigkísérik  a  19.  századot,  de  a  dualizmus  korában,  konfliktusok  sorozatában 

válnak  határozottabbakká,  egyszersmind  eredményesebbekké.  Általánosabb 

szinten  pedig  azt  reprezentálja,  hogy a  közösség  milyen  lassan,  s  milyen  nagy 

ellenállást kifejtve változtat kialakult szokás- és értékrendjén.  A hagyományos és 

a  változásban  levő  (olykor  egyenesen  radikálisan  megváltozott)  nemi  (gender) 

sztereotípiák  élclapi  áttekintése  egyúttal  a  mentalitás  lassú  átformálódásának 

folyamatát  is  felvázolja,  olyan  folyamatot,  amelynek  során  az  irritálóan  újból 

eltűrt, elfogadott, majd pedig megszokott lesz. 
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LINEK [Lajos], Siófokon, 1905. jún. 11. 21. K
LINEK [Lajos], Ruhaszámlák, 1905. júl. 2. 16. K
JENEY [Jenő], A hosszu élet titka, 1905. aug. 6. 7. K

Üstökös

Gyalog lófuttatás, 1858. dec. 25. 148-151. K
Egy híres kánkán tánczosnő életéből, 1864. jún. 25. 205. K
Milyenek a férfiak, –  p a n a s z o l j a  e g y  f é r j e s  n ő, 1865. febr. 18. 54.
GÉZENGÚZ Tivadar, Egy agglegény töprengése a nők legujabb győzelme felett, 1867. 
ápr. 20. 230-231.
A dohánykérdés a szép nemre tekintve, 1868. júl. 4. 212-213. K
Képviselőjelöltek az egybehivott zsidó országgyülésre, 1868. szept. 6. 282. K
A világteremtés munkája, 1869. júl. 3. 212-215. K
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A miniszterelnök a hárembe kvártélyozva, 1869. dec. 18. 418. K
Finette és Fadette, 1869. dec. 25. 452. K
Két kisasszony beszél egymással a bálban, 1870. febr. 5. 66. K
[Cím nélkül Andrássyról], 1871. márc. 4. 114. K
A bazárban, 1871. máj. 13. 235. K
Fürdőn, 1871. júl. 29. 366-367. K
Házasélet büntető codexe, 1872. szept. 2. 418. 
Nőnöveldei vizsgán, 1873. júl. 12. 329.
Nő emancipátio, Férfi emancipátio, 1873. aug. 16. 390-391. K
Antagonismus, 1874. aug. 8. 375. K
Közös kérdés, 1874. okt. 24. 506. K
JANKÓ [János], [Cím nélkül Ágairól], 1875. ápr. 8. 171. K
A váczi utczáról, 1877. ápr. 15. 177. K
Ártatlan, 1877. máj. 27. 247. K
Az aggleányság utja, 1877. jún. 10. 273.
Haza jöjj ám vacsorára!  1880. jan. 25. 45. K
Karmoló Péter levele feleségéhez, 1880. ápr. 4. 166. K
Czik-czak. II. Ok s okozat, 1880. máj. 2. 209. K
ÖRDÖG Róbert, Ha majd a nők is katonák lesznek, 1881. jún. 12. 909. K
Jelenetek a „Czifra nyomorúságból, 1881. nov. 6. 1159. K
Dominus Svihák comparátiója, 1882. márc. 5. 9. K
Helvei Laura. Az „Üstökös” arczképcsarnoka, 1882. ápr. 23. 2. K
Az „Üstökös” arczképcsarnoka, Gróf Andrássy Gyula, 1882. ápr. 30. 1-3. K
Fővárosi ügyek, 1882. jún. 25. 8. K
Kinek mi lakik a szivében? 1883. nov. 11. 5. K
Lügewacker levelei, Üstökös, 1883. nov. 25. 6. K
LINEK Lajos, A polgári házasság tárgyalása közben, 1883. nov. 25. 7. K
Regény a házaséletből, 1884. márc. 2. 7. K
Öltözködési árnyalatok, 1884. márc. 30. 7. K 
A kulisszák mögül, 1884. ápr. 13. 8. K
Könnyű neki, 1884. nov. 16. 3. K
A turnür, 1885. szept. 1. 7. K
PARAL Bertalan, A nők, 1885. nov. 22. 4-5.
Nyaralóban, 1887. aug. 14. 51. K
A mosó konyhában, 1887. nov. 27. 176. K
Megnyugtatja, 1888. jan. 22. 44. K
ASZÓDY, Pajkos diákok, 1888. ápr. 15. 186. K
HOMICSKÓ [Atanáz], A kulisszák mögül, 1888. nov. 25. 237. K
Infanteriszt Dobos szomorú esete, 1890. jan. 12. 19. K
Perrendtartás a házasságban, 1890. ápr. 6. 160. K
Szalon, 1890. máj. 4. 210. K
Ha majd beüt az emanczipáczió, 1890. okt. 5. 161. K
Tholakoday  Izidor  lipótvárosi  hymen-kötélverő  diplomatikus  monológjai,  1891. 
máj. 17. 242. K
Gigerlik, 1891. dec. 20. 294-295. K
Jászay Mari hagyma-koszorúja, 1892. júl. 24. 1.
Apropó leánygimnázium! 1892. szept. 4. 117. K
Rózsaláncz és borjukötél, 1892. nov. 13. 237.
Nyári hangulatok, 1893. júl. 9. 21. K
Ha csak agancs kell, 1893. aug. 6. 65. K
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FODOR József, A mi szobalányaink, 1893. okt. 15. 189. K
Tavaszi hangulatok, 1894. máj. 27. 256. K
Modern szerelem, 1894. aug. 4. 369. 
A cselédügy rendezése, 1894. okt. 28. 522. 
A mi cselédeink, 1897. febr. 28. 102. K
Elszólta magát az öreg, 1897. ápr. 4. 166. K K
JENEY [Jenő], Interwiew, 1897. jún. 27. 309. K
Viszketh Pepi bicziklis kisasszony iram-örömei, 1898. júl. 17. 345. K
Alkalmazkodó, 1898. aug. 21. 403. K
A főző-iskolát végzett asszonyka, 1899. márc. 5. 119. K
Mujkosék családi jelenete. Mikor az öreg későn tanál haza, 1899. ápr. 30. 213. K
FISCHER, Diagnozis, 1899. jún. 4. 275. K
FODOR József,  A saison végén, 1899. szept. 10. 445. K
Hangulatok, 1899. okt. 29. 527. K
FISCHER, A görömbölyi nőegylet, 1899. dec. 17. 611. K
A hazai ipar, 1900. ápr. 15. 177. K
A felsőbb leány-iskolából, 1901. márc. 8. 104. K
Felsőbb leány-iskolából, 1901. jún. 1. 273. K
Ez is haladás, 1903. febr. 22. 119. K
A mi cselédeink, 1903. márc. 8. 150. K
Metamorfózisok, 1903. márc. 22. 183. K
Gyöngéd férj, 1903. dec. 27. 812. K
Papucsfi, 1903. dec. 27. 812. K
FODOR József, Szezon-végi hangulat, 1902. okt. 26. 523. K
Korunk romantikája, 1903. jún. 28. 406.
FODOR [József], Fürdő-évad végén, 1904. szept. 4. 483. K
FODOR [József], Gazdaasszonyok, 1904. szept. 25. 519. K
Cseléd Ujság, 1904. szept. 11. 496. 
Hó Netty alanyi költő dalaiból, 1905. szept. 3. 8. K

Urambátyám

BEREGI, Nincs ok a féltésre, 1887. okt. 9. 487. K
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1. „Bolond Istók” találmánya által, Bolond Istók, 1882. aug. 3. 7.
2. A nők az országházban, Bolond Istók, 1888. ápr. 29. 3.
3. Fürdői freskók. A telefon mint ellenőr, Bolond Istók, 1888. júl. 15. 6.
4. CSERÉPY Á[rpád],  Legkiterjesztettebb  női  munkakör:(A  felső  leányiskolából), 
Bolond Istók, 1895. márc. 24. 8.
5. HOMICSKÓ [Atanáz], Nők az egyetemen, Bolond Istók, 1895. dec. 1. 8.
6. Fürdőn, Bolond Istók, 1897. szept. 5. 5. 
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7.  HOMICSKÓ [Atanáz],  Felsőbb  leánykertészet.  –  Zöldfa-utczai  vizsgai  idyll.  –  
Bolond Istók, 1898. jún. 26. 5.
8. JENEY [Jenő],  Sublimáthy Hyménea orvosnövendék-ksasszony, önkéntes mentő,  
belgyógyászati  észlelő  és  ösztöndijas  demonstrátor  tudományos  eszmefuttatásai  
bonczolás közben, Bolond Istók, 1898. nov. 13. 9.  
9. FEIKS [Jenő], Hosszu nap, rövid éj, Bolond Istók. 1899. szept. 10. 7.
10. LAKOS [Alfréd], Tudor Kamomilla orv. növ. kisasszony doktrinái, Bolond Istók, 
1900. nov. 4. 4.
11. JENEY [Jenő], A mama. Produkálja az anyósod, Bolond Istók, 1900. nov. 11. 8. 
12. SZENTGYÖRGYI [István],  BOR-BÁL,  Úri módi utczaseprők,  Bolond Istók,  1901. 
máj. 12. 6. 
13.  KARCZAGHY,  A nők választójoga, ahogy a nők szeretnék, Bolond Istók, 1906. 
okt. 21. 5.
14. Emanczi Paula emanczipált feminista gondolatai, Bolond Istók, 1907. máj. 19. 
10.
15. JENEY [Jenő], A gyermeknap sikere, Bolond Istók, 1913. máj. 11. 5. 
16. HATOS T[ibor], Mézeshetek után, Bolond Istók, 1913. jún. 1. 9.
17. JENEY [Jenő], A feminista kongresszus alatt, Bolond Istók, 1913. jún. 15. 5.
18. JENEY [Jenő], Bazár az árvizkárosultakért, Bolond Istók, 1913. dec. 14. 5.
19.  Azok az árulók, akiket Bolond Miska is szeret, Bolond Miska, 1864. febr. 14. 
28. 
20. Uj évi ajéndékul, Bolond Miska, 1872. jan. 1. 1.
21. Heti kép, Bolond Miska, 1868. szept. 27. 156.
22. Rózsa-bimbó Sándornők, vagyis a mi bájos rablóink, Bolond Miska, 1873. jan. 
12. 8.
23. Kérdés-felelet, Bolond Miska, 1873. jan. 19. 1. 
24. Minek emancipáljuk a nőket?! Bolond Miska, 1873. okt. 5. 1.
25. JANKÓ [János], Majoros századából, Bolond Miska, 1874. júl. 19. 143.
26. A leány középtanfolyam, Bolond Miska, 1875. okt. 10. 1.
27/1. JANKÓ [János], Nő-emancipatio, Borsszem Jankó, 1871. jan. 29. 596.
27/2. JANKÓ [János], Nő-emancipatio, Borsszem Jankó, 1871. jan. 29. 597.
28. A Bazárban, Borsszem Jankó, 1871. máj. 7. 735.
29. Lengenádfalvay  Kotlik  Zirzabella  honleány  ő  nagyságának  pest-belváros-
jelölti beszéde D e á k  F e r e n c z  ellen, Borsszem Jankó, 1872. jan. 21. 7.
30/1. JANKÓ [János], A cselédképző intézetből, Borsszem Jankó, 1872. jún. 2. 6.
30/2. JANKÓ [János], A cselédképző intézetből, Borsszem Jankó, 1872. jún. 2. 7.
31. Szivartanulmányok, Borsszem Jankó, 1873. jan. 5. 8.
32. Majoros, az új próféta és hadserege, Borsszem Jankó, 1873. aug. 17. 1. 
33. Divat, Borsszem Jankó, 1875. okt. 24. 10.
34. Bűnbánó divat, Borsszem Jankó, 1876. szept. 10. 7. 
35. Metamorfozis, Borsszem Jankó, 1877. jún. 17. 6.
36. Ostendéből, Borsszem Jankó, 1877. szept. 16. 7.
37. Tánczos böjt, Borsszem Jankó, 1879. márc. 16. 7. 
38. A növekedő kalap, Borsszem Jankó, 1880. okt. 17. 7. 
39/1. Nők az alkotmányban, Borsszem Jankó, 1880. okt. 24. 1.
39/2. Nők az alkotmányban, Borsszem Jankó, 1880. okt. 24. 2.
39/3. Nők az alkotmányban, Borsszem Jankó, 1880. okt. 24. 3.
40/1. A hiúság vására, Borsszem Jankó, 1881. aug. 14. 6.
40/2. A hiúság vására, Borsszem Jankó, 1881. aug. 14. 7.
40/3. A hiúság vására, Borsszem Jankó, 1881. aug. 14. 8.
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41. Női doktorok, Borsszem Jankó, 1882. nov. 19. 7.
42/1. Magyar zsurnalisztika, Borsszem Jankó, 1883. júl. 29. 6.
42/2. Magyar zsurnalisztika, Borsszem Jankó, 1883. júl. 29. 7.
43/1. Magyar újságolvasók, Borsszem Jankó, 1884. dec. 28. 7. 
43/2. Magyar újságolvasók, Borsszem Jankó, 1885. jan. 4. 7.
43/3. Magyar újságolvasók, Borsszem Jankó, 1885. jan. 11. 3. 
44. [ÁGAI Adolf] BORSSZEM Jankó, Magyarom! Borsszem Jankó, 1887. márc. 13. 8.
45. Szalmaözvegység, Borsszem Jankó, 1887. ápr. 7. 6.
46. Nagypárthy Viktor úr miniszteri titkár, házi barát és eladó legény levele Bálffy  
Oszkárhoz, Borsszem Jankó, 1890. júl. 27. 10.
47. Elektra nyaralója, Borsszem Jankó, 1891. ápr. 26. 3.
48. LAKOS [Alfréd], Gigerlik, Borsszem Jankó, 1893. okt. 8. 9. 
49. FARAGÓ [József], Nők az egyetemen, Borsszem Jankó, 1895. jún. 9. 8-9. 
50. FARAGÓ [József], Női emanczipáczió, Borsszem Jankó, 1897. aug. 22. 5. 
51. Leány-gymnázium, Borsszem Jankó, 1898. jún. 26. 8. 
52. FARAGÓ [József], Erkölcseink, Borsszem Jankó, 1898. júl. 24. 3. 
53. BÉR [Dezső], Theatralia. Prielle Nelli, Borsszem Jankó, 1902. jún. 8. 6.
54. VADÁSZ [Miklós], Budapest vasárnap, Borsszem Jankó, 1904. okt. 23. 20.
55. POLGÁR [Márton], Vallomás, Borsszem Jankó, 1905. márc. 19. 24.
56. JENEY [Jenő], Diák kisasszonyok, Kakas Márton, 1895. dec. 1. 5.
57. SARLAY, Juczika pechje, Kakas Márton, 1898. ápr. 3. 11. 
58. LINEK [Lajos], Nők az alkotmányban, Kakas Márton, 1904. nov. 20. 5.
59. BÉR [Dezső], A házasságközvetítőnél, Kakas Márton, 1904. dec. 4. 11.
60. Egy híres kánkán tánczosnő életéből, Üstökös, 1864. jún. 25. 205. 
61. A miniszterelnök a hárembe kvártélyozva, Üstökös, 1869. dec. 18. 418.
62. [Cím nélkül Andrássyról], Üstökös, 1871. márc. 4. 114.
63/1. Nő emancipátio, Üstökös, 1873. aug. 16. 390.
63/2. Férfi emancipátio, Üstökös, 1873. aug. 16. 391.
64. JANKÓ [János], [Cím nélkül Ágairól], Üstökös, 1875. ápr. 8. 171.
65. Haza jöjj ám vacsorára! Üstökös, 1880. jan. 25. 45.
66. ÖRDÖG Róbert, Ha majd a nők is katonák lesznek, Üstökös, 1881. jún. 12. 909. 
67. Helvei Laura. Az „Üstökös” arczképcsarnoka, Üstökös, 1882. ápr. 23. 2.
68. Fővárosi ügyek, Üstökös, 1882. jún. 25. 8.
69. Kinek mi lakik a szivében? Üstökös, 1883. nov. 11. 5.
70. Regény a házaséletből, Üstökös, 1884. márc. 2. 7.
71. Öltözködési árnyalatok, Üstökös, 1884. márc. 30. 7. 
72. Nyaralóban, Üstökös, 1887. aug. 14. 51.
73. HOMICSKÓ [Atanáz], A kulisszák mögül, Üstökös, 1888. nov. 25. 237.
74. Perrendtartás a házasságban, Üstökös, 1890. ápr. 6. 160.
75. Ha majd beüt az emanczipáczió, Üstökös, 1890. okt. 5. 161. 
76. Apropó leánygimnázium! Üstökös, 1892. szept. 4. 117.
77. Nyári hangulatok, Üstökös, 1893. júl. 9. 21. 
78. Ha csak agancs kell, Üstökös, 1893. aug. 6. 65. 
79. FODOR József, A mi szobalányaink, Üstökös, 1893. okt. 15. 189.
80. JENEY [Jenő], Interwiew, Üstökös, 1897. jún. 27. 309. 
81. Viszketh Pepi bicziklis kisasszony iram-örömei, Üstökös, 1898. júl. 17. 345.
82. FISCHER, Diagnozis, Üstökös, 1899. jún. 4. 275.
83. FODOR József,  A saison végén, Üstökös, 1899. szept. 10. 445.
84. Felsőbb leány-iskolából, Üstökös, 1901. jún. 1. 273.
85. Ez is haladás, Üstökös, 1903. febr. 22. 119.
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86. Metamorfózisok, Üstökös, 1903. márc. 22. 183.
87. FODOR [József], Gazdaasszonyok, Üstökös, 1904. szept. 25. 519.
88. Cseléd Ujság, Üstökös, 1904. szept. 11. 496. 
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