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Fülöp Márton
Benkő Rózsi regénye

Szempontok egy századfordulós bűntény megközelítéséhez

Jelen tanulmány több szempontból is kapcsolódik a devianciatörténeti kutatá-
sokhoz. Egyrészt, mivel egy zsarolási ügy történetét kísérli meg feldolgozni, 
amely a századforduló Magyarországán, 1898-ban esett meg. Másrészt pedig

ennek az esetnek az egyik főszereplője, Benkő Rózsi egy Budapesten élő prostituált 
volt; egy olyan személy, akire a polgári társadalom deviáns elemként tekintett.1 
A kurtizán a vádak szerint egy szervezett zsarolóbanda felbujtására megzsarolta 
I. Obrenović Sándor szerb királyt, akit saját – valamint állítólagos bűntársa, a nő 
élettörténetét Benkő Rózsi regénye címmel röviden megíró Kovács F. Sándor újság-
író – bevallása szerint még korábban ő maga vezetett be a szerelem rejtelmeibe.2 

A fiatal lány (ekkor már) nem tartozott sem a „közönséges” utcai, sem pedig 
a bordélyházi örömlányok közé, hanem – kortárs megnevezéssel élve – kitartott 
volt. Használható rá emellett még a kokott elnevezés (ezt a korszakban általánosabb 
értelemben is használták a prostituáltakra és a könnyű erkölcsű nőkre), illetve a fél-
világi dáma frazéma is, ez utóbbi utal a hölgy magasabb presztízsére. Tanulmányom 
egyik célja, hogy az üzletszerű kéjelgés eme sajátos formáját, valamint az ezzel járó 
életsílus jellegzetességeit ismertesse a korabeli források tükrében, s hogy az éjjeli 
pillangók e különleges, ám nem egyedülálló helyzetű „példányának” nem min-
dennapi történetét elmesélje. Megkísérlek választ adni arra, hogy morálisan és jogi 
szempontból egy kategóriába tartoztak-e az orfeumhölgyek a bárcával rendelkező 
vagy a bordélyházban működő kéjnőkkel – ezáltal megmutatkozhat az is, hogy 
a társadalmi diskurzus mennyiben tartotta deviánsnak a Benkő Rózsi-féle visel-
kedési modellt. Emellett a századfordulós Budapest éjszakai életét is szeretném 
röviden bemutatni, minthogy Benkő Rózsi meglehetősen otthonosan mozgott az 
éjjeli mulatóhelyek közegében, mely közeg a normasértő magatartásformák egész 
tárházát vonultatta föl. A különféle szórakozóhely-típusok közül az orfeumokkal 
kívánok a legrészletesebben foglalkozni, hősnőnk ugyanis a magyar főváros két 
orfeumában is dolgozott, végigjárva azt a szolgálati ranglétrát, ami a női dolgozók 
számára az ilyen típusú mulatókban adott volt: először virágárus-, majd pezsgős-
lány (vagy más néven büfédáma), utána pedig énekesnő lett.3 Ezen munkakörök az 
orfeumoknál nem egy nő esetében kapcsolódtak a prostitúcióhoz.

1 Mátay, 2003. 
2 Kovács, 1898. 4.
3 Kovács, 1898. 10. 
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A fentieken kívül a zsarolási ügy egykorú médiaprezentációját is ismertetem, 
a vizsgálódást bizonyos budapesti folyóiratokra korlátozva. Az újságok kiválasz-
tásánál a változatosságra törekedtem annak érdekében, hogy minél többféle in-
terpretációt tárhassak fel, s egyúttal lehetőséget teremtsek arra, hogy a budapesti 
századvég egyes laptípusainak bizonyos alapvető sajátosságaira is fény derüljön, 
melyek alapján általános érvényű tendenciák is megfigyelhetőek az akkori fővárosi 
sajtóéletre vonatkozóan. A sajtó rendkívül részletes forrásnak bizonyult a zsarolá-
si eset rekonstruálásánál, ugyanakkor rengeteg egymásnak (és más forrásoknak) 
ellentmondó adattal kell számolunk. Bizonyos újságok esetében pedig nem is ki-
mondottan a tények feltárása volt a cél, sokkal inkább a szenzációkeltésre helyez-
ték a hangsúlyt. Éppen ezért elsősorban nem a wie es eigentlich gewesen-kérdésfel-
tevést szeretném megválaszolni, hiszen ezt az újságokon kívül fellelhető egyéb 
kútfők sem tennék teljes mértékben lehetővé. Ehelyett azt igyekszem áttekinteni, 
hogy az ügy milyen módon kerül megjelenítésre a sajtóban. A bűnözés és a devi-
áns viselkedésformák sajtóban való megjelenítése érdekes adalékokkal szolgálhat, 
így erre külön figyelmet kívánok fordítani az elemzés során. Ez utóbbi kapcsán 
a rendőrségi sajtótájékoztatásról is szót ejtek, amely Budapesten 1885-től kezdett 
el működni. 

Benkő Rózsi történetének és életpályájának ismertetése mellett a századforduló 
Budapestjén zajló élet néhány makroszintű szegmensét és azok összefüggéseit is 
be kívánom mutatni. Benkő Rózsi esetét sok más témakör fókuszba állításával 
is vizsgálhatnánk, mindez azonban meghaladná jelen tanulmány kereteit. Ilyen 
például az ügyben jelentős szerepet játszó revolverzsurnaliszta4 és egyben rendőr-
ségi informátor, Kovács F. Sándor személye, akinek a rendőrséggel való összefonó-
dásai, majd a velük való hadakozása5 akár egy különálló vizsgálódást is képezhet-
nének, vagy az állítólagosan megzsarolt Sándor szerb király, akivel kapcsolatban 
ráadásul az esettel párhuzamosan egyes magyar lapok azt emlegetik, hogy nála 
„némi idő óta a testi és lelki sülyedésnek oly veszedelmes tünetei mutatkoznak, hogy kör-
nyezete komolyan aggódik miatta”.6 Ez utóbbi nem kizárt, hogy összefügg a zsarolási 
üggyel. Azt is érdemes lenne górcső alá venni, hogy a külföldi sajtó hogyan mutat-
ta be az ügyet, hiszen egyes hazai újságok arra is kitérnek, hogy a „zsarolási bünpör 
nemcsak Budapesten, de egész Európában nagy szenzációt kelt, a francia, angol és német la-
pok hasábos tudósításokat táviratoztatnak maguk [sic!] Budapestről”.7 Ezek mellett a nő-
történeti megközelítés is érvényesíthető lenne, megvizsgálva, hogyan illeszkedik 
Benkő Rózsi személye a korszakban a „bűnös nőről” kialakult képbe, illetve, hogy 
milyen szerepe van a női erkölcs megrontásában Európa „modern Babilonjainak”.8

4 Olyan hírlapírók megnevezése, akik az általuk megszerzett információkból csináltak üzletet, 
vagy azt felhasználva fenyegetőztek, esetleg zsaroltak. Lásd bővebben BuzinKay, 2005. 
5 Ennek történetét Kovács a Rudnay Béla és Bérczi Béla című röpiratában meséli el, ahol kiteregeti 
a címben megnevezett, aktuálisan regnáló rendőrfőkapitány és rendőrkapitánya vélt vagy valós 
korrupciós ügyleteit és egyéb ténykedéseit, továbbá igyekszik elhárítani a zsarolási ügyben ellene 
felhozott vádakat, melyeket szerinte a rendőrség vezetői koholtak ellene.
6 Friss Ujság (1898. január 13.) 3; Pesti Napló (1898. január 12.) 2. 
7 Budapesti Napló (1898. január 10.) 4.
8 Erről lásd bővebben Mátay, 2003. 
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 Források
Az 1898-ban megjelenő, mintegy harminc oldalnyi terjedelmű Benkő Rózsi regé-
nye születésétől a zsarolási botrányig mutatja be a díva sorsát. Írójának elsődleges 
célja, hogy tisztázza Rózsit – és természetesen önmagát – a felmerülő vádak alól. 
Részletesen beszámol kettejük megismerkedéséről és barátságáról, a regény cse-
lekményének jelentős része a főváros különböző éjszakai mulatóhelyein játszódik; 
ezáltal sok minden kiderül a lány mindennapi életritmusáról. 

A Kovács írásában olvasható információkat vetettem össze a Tábori Kornél hír-
lapíró és rendőri riporter, valamint Székely Vladimir rendőrfogalmazó által 1908-
ban kiadott, tehát többé-kevésbé kortársnak mondható, Az erkölcstelen Budapest cí-
met viselő könyv hasonló élethelyzetben lévő nőkről szóló leírásaival. E vizsgálat 
nyomán megmutatható, hogy általánosságban milyen jellemzőket tulajdonítanak 
ennek a nőcsoportnak a korszakban, illetve az, hogy Benkő Rózsi mennyire köve-
tett tipikusnak mondható viselkedési mintákat. A szociográfiai munka betekintést 
nyújt Budapest éjszakai életébe, felvonultatja annak jellegzetes alakjait, emellett 
pedig – a szerzők állítása nyomán – „hiteles” képet nyújt a korabeli Budapest „sö-
tétebb bugyrairól”, hiszen a szerzők maguk is szereztek közelebbi tapasztalatokat, 
időnként álruhában tanulmányozva a város különböző kétes egzisztenciájú alakja-
it, gyanús csoportjait.9 A szerzőpáros egy másik műve, az 1909-ben megjelent Bűnös 
nők az imént említett aspektusok mellett azért is fontos elemzésünk szempontjából, 
mert Benkő Rózsi ügyéről is megemlékezik, és néhány olyan apró részletet is közöl, 
melyekről az újságokban nem találtam említést. Bár – mint már említettem – a női 
bűnözésről alkotott kortárs elképzelésekkel, koncepciókkal nem kívánok külön 
foglalkozni, annyit mindenesetre érdemes megjegyezni, hogy a Bűnös nők a zsaro-
lást a nőkre jellemző bűnelkövetési típusok közé sorolja. Tábori Kornél a nagyváro-
si életet és annak normaszegő elemeit bemutató szociográfiai munkássága mellett 
a bűnügyi riport műfajának úttörője is volt hazánkban.10 Székely Vladimir szemé-
lye úgyszintén fontos összekötő kapocs a sajtó és a rendőrség között, 1902 és 1918 
között ő volt a rendőrségi sajtóiroda vezetője.11 Szerencsére több századfordulón 
élő és alkotó budapesti újságíró, író és költő is megörökítette írásaiban Budapest 
éjszakai hangulatát a „boldog békeidők” második felében, ezért részben ezekre 
a forrásokra is építek az éjjeli szórakozás formáit tárgyaló részeknél. 

A zsarolási ügyre vonatkozóan a korabeli budapesti sajtótermékek közül egy-
részt a korszakban kialakuló12 bulvársajtó három jeles képviselőjének (Friss Ujság, 
Esti Ujság, Kis Ujság) beszámolóit néztem át. A komolyabb témákkal (is) foglalkozó 
budapesti hírlapok közül megvizsgáltam a Budapest, a Budapesti Hirlap, a Budapesti 
Napló, a Pesti Hirlap, a Pesti Napló és az Országos Hirlap vonatkozó írásait. Sok eset-
ben az esetleírások stílusa nem sokban tér el a bulvárlapokétól, sokszor ugyanúgy 
alapoznak a megbízhatatlan forrásokból származó információkra, illetve közöl-
nek egymással szöges ellentétben álló állításokat. Ezekért gyakran a rendőrséget 

9 táBori–széKely, 2005.
10 BuzinKay, 2005. 
11 BaKsa, 1923. 45. 
12 BuzinKay, 2016. 271–272.
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és a rendőrségi sajtóirodát okolják, mert az „a már ismert, jóformán semmitmondó 
jelentéseken kívül az ügyre világosságot vető semmiféle kommünikét ki nem adott”.13 

Benkő Rózsi ügyéről tájékoztat a rendőrség sajtóorgánuma, a Rendőri Lapok is. 
A folyóirat cikkei főleg arra koncentrálnak, hogy az eset kapcsán a rendőrséget 
megcélzó negatív kritikák ellen védekezzenek, és sokszor felmerül, hogy az ügyet 
„szenzációvá, óriás botránynyá sikerült a napilapok egy részének felfújni”.14 A Rendőri 
Lapok állítása szerint „objektive, rendőri szempontból, mellőzve minden más irányza-
tot”15 kívánja ismertetni az eseményeket. A zsarolási ügy – mivel pikáns, illetve 
könnyen parodizálható részletekben sem szűkölködik – nem kerülte el a kor ne-
ves élclapjainak, többek között a Borsszem Jankónak, a Bolond Istóknak, vagy az 
Üstökösnek a figyelmét sem, ezek az újságok is emléket állítottak a történetnek, 
karikatúrák, képzelt riportok stb. formájában. Röviden ezekre is kitérek majd, hi-
szen elemzésük alapján képet kaphatunk arról is, mit jelentett az a – Lucien Febvre 
kifejezésével élve – „mentális eszköztár”, amelynek keretein belül ezek a viccla-
pok az olvasókat szórakoztatni próbálták. Ennek alapján felmérhető az is, hogy 
nagyjából milyen ismereteket feltételeztek az átlagos, újságot olvasó fővárosi em-
ber részéről.

Benkő Rózsihoz kapcsolódóan csupán egyeltlen levéltári forrást találtam, még-
pedig a Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogházban készített fogolytörzs-
könyvét, amelyből néhány alapadatot tudhatunk meg a lányról. Ezeket érdemes 
összevetni a többi leírással, mert így érezhetővé válik a különböző forrástípusok-
ban megjelenő információk közötti különbség. A prostitúció szabályozásának és 
éjszakai mulatók működésének ismertetéséhez a vonatkozó korabeli jogi rendelke-
zéseket is felhasználtam.

Benkő Rózsi élete Budapestre kerülése előtt

Születése, gyermekkora

Benkő Rózsi születési adataival és származásával kapcsolatban számos bizonyta-
lanság merül fel. A lány a rendőrség előtt semmilyen hiteles okmánnyal nem tudta 
igazolni magát. A Benkő Rózsi, vagy annak egy változata, a Benkő Róza név mellett 
számos művésznevet használt, melyek többnyire I. Sándor szerb királlyal, bece-
nevén Zsazsával való kapcsolatára utaltak: Rosa Alexi, Alexandrina Obrenovics, a 
Kelet királynője.16 Kovács a Benkő Rózsi regényében a közkeletűnek tűnő Kelet király-
nője helyett az Észak királynője művésznevet említi. Néhány újságban felbukkan 
a Rohi Róza név is,17 megint más lapok pedig biztosra veszik, hogy Rosa Roget-nek 
hívják.18 

13 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 9.
14 Rendőri Lapok (1898. január 29.) 50. 
15 Uo. 
16 Esti Ujság (1898. január 4.) 2. 
17 Budapest (1898. január 9.) 6; Kis Ujság (1898. január 11.) 4. 
18 Országos Hirlap (1898. január 8.) 9; Pesti Hirlap (1898. január 10.) 4.
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Életkorára vonatkozóan háromfajta variációt is olvashatunk az újságok hasáb-
jain. Először a huszonegy19 és a huszonnégy éves20 életkorok vetődtek fel, de a ké-
sőbbi hivatalos rendőrségi közlemények és a fogolytörzskönyve is azt írja, hogy 
Rózsi húsz éves.21 Benkő Rózsi regénye nem tesz említést az életkoráról, az viszont 
kiderül a könyvből, hogy a Trencsén megyei Biskupicz faluban22 született, és ezt 
utólag a lapok egy része is megerősíti,23 noha eleinte azt közlik, hogy Bécsből24 
vagy Morvaországból25 való. A rendőrségen felvett adatok tanúsága szerint azon-
ban Bécsben született, továbbá azt is megtudhatjuk, hogy római katolikus, és 
„értelmiségét” tekintve írástudó ember.26

Kovács F. Sándor és az újságok azt állítják, hogy a díva tót vagy morva szár-
mazású. Édesapja kisiparosként27 vagy uradalmi tiszttartóként dolgozott, és Rózsi 
hároméves volt, mikor szüleivel Bécsbe költöztek, ahol édesapja hamarosan meg-
halt.28 Az újságok általában azt is hangsúlyozzák, hogy „egy betüt sem tud magya-
rul”.29 A fogolytörzskönyv megerősíteni látszik, hogy morva származású, s hogy 
már csak édesanyja él, nyelvtudásáról viszont az derül ki, hogy bár német az anya-
nyelve, beszél magyarul és emellett franciául is.30

Utcai prostituáltból orfeum-énekesnő

Édesapja korai halála következtében tizenöt éves koráig a legnagyobb nyomorban 
és nélkülözések közepette élt, és édesanyja is sokat betegeskedett, ezért kényszerült 
arra, hogy prostituáltként keresse a kenyerét.31 Mindeközben megélte első szerelmi 
csalódását, amikor beleszeretett egy hadnagyba, aki azonban csak bolondította a naiv 
leányt, majd miután megunta, elhagyta Rózsit.32 A Pesti Hirlap a fentiekkel szemben 
egy ízben azt állítja – mintegy bizonyítandó eredendően romlott természetét –, nem 
a nyomor vitte rá, hogy a testét áruba bocsátva kényszerüljön megélni, hanem meg-
szökött egy bécsi zárdából, hogy Európát bebarangolva keresse az élvezeteket.33 

Tizenhét éves korában Benkő Rózsinak egy könyvvezető lett az udvarlója, aki 
segített neki rendes munkát szerezni: a lány két hónapig egy pipereüzletben volt el-
adó, s már itt népszerű volt szépsége miatt, melynek hamar híre ment.34 Egyébként 
19 Országos Hirlap (1898. január 10.) 3; Pesti Hirlap (1898. január 10.) 5. 
20 Kis Ujság (1898. január 11.) 4. 
21 Kis Ujság (1898. január 12.) 4; Benkő Róza fogolytörzskönyve. BFL VII. 102. a. – fogoly – 1898 – 169. 
22 Magyarul: Trencsénpüspöki. A település 1899-ban beolvadt Trencsén városába. 
23 Esti Ujság (1898. január 10.) 3; Pesti Hirlap (1898. január 11.) 10; Pesti Napló (1898. január 11.) 8.
24 Kis Ujság (1898. január 11.) 4; Pesti Hirlap (1898. január 10.) 4.
25 Friss Ujság (1898. január 10.) 1.
26 Benkő Róza fogolytörzskönyve. BFL VII. 102. a. – fogoly – 1898 – 169.
27 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 10.
28 Kovács, 1898. 5. 
29 Friss Ujság (1898. január 10.) 1.
30 Benkő Róza fogolytörzskönyve. BFL VII. 102. a. – fogoly – 1898 – 169; A francia nyelv ismerete 
valamilyen szinten szükséges volt az orfeumi büfédámák számára a gasztronómiai szakszavak 
ismerete miatt (B. nagy, 2014. 18.), de persze előkelő kitartói jóvoltából is szert tehetett e tudásra.
31 Kovács, 1898. 5–6.
32 Uo. 
33 Pesti Hirlap (1898. január 10.) 4.
34 Kovács, 1898. 6.
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a budapesti lapok is előszeretettel ecsetelték bájait. A Pesti Hirlap például így festi 
le az alakját: „magas, nyulánk, és mégis molett termetű, könnyüvérü, elegáns fellépésü 
hölgy. A haja sötétszőke, az arca a legbájosabb gyermeklány-arc, a szemei pedig csodálatosan 
tiszta tekintetüek és ragyogóak”.35 Fogolytörzskönyve a következőkről tudósít külle-
mére nézve: magassága 163 cm, testalkata magas és erős, arca kerek és telt, arcszíne 
egészséges, a haja színe szőke, szemszíne kék, orra és szája „rendes”, fogai épek.36

Hamarosan felkérte a bécsi Ronacher-varietészínház egyik üzletvezetője, hogy 
vállaljon munkát náluk, amit el is fogadott, virágáruslány, majd pezsgős hölgy 
lett.37 Kovács leírja, hogy Rózsi az itt eltöltött nyolc hónapban tanulta meg, hogyan 
kell könnyelmű, szabados életet élni, inni, s hogy hogyan kell kezelni a férfiakat, 
akik korábbi csalódásai miatt már taszították; a társaságukban mégis hízelgett, 
kedveskedett nekik, és csak addig szerette őket, amíg volt pénzük (bár ezt a mintát 
nem minden esetben sikerült követnie). Egy fiatal fiú öngyilkos lett miatta, egy má-
sik férfi pedig sikkasztott pénzből kedveskedett neki, és emiatt börtönbe került.38

Rózsi hamar emelkedett a testükből élők „ranglétráján”, egyre vagyonosabb és 
magasabb társadalmi helyzetű urak fedezték fel maguknak. Először egy gazdag 
orosz férfi kitartottja lett, aki magával vitte Berlinbe, temérdek pénzt költött rá, 
ám hátgerincsorvadása miatt arra kényszerült, hogy visszamenjen Oroszországba, 
végkielégítésként tízezer frankot hagyva hősnőnkre, aki további öt hónapot töltött 
Berlinben, de ezt az összeget már az első három hónapban felélte, s csak következő 
szeretője, egy zsidó bankár mentette meg a nyomortól. Miután Berlint megunta, 
s egészségi állapota is megrendült, Karlsbadba utazott, ahol három hónapig gyógy-
kezeltette magát, miközben a fürdőváros legelegánsabb szállodájában, a Hotel 
Metropole-ban lakott, folytatva pazarló életmódját (háromszobás lakást bérelt, ko-
mornája és saját kocsija is volt).39

Ezeket olvashatjuk Benkő Rózsi regényében, az egyes hírlapok azonban sokkal 
mozgalmasabbnak írják le az életét. Egyes újságok azt állítják, hogy Párizsban, 
Münchenben, sőt, még Koppenhágában (ahol állítólag pincérnőként tevékenyke-
dett) is megfordult.40 Tábori Kornél és Székely Vladimir is hozzátesz néhány adatot 
a korábbiakhoz a Bűnös nők című műben: a könyv szerint Bécsben egy bordély-
házban is dolgozott két évet, s a fent említett helyek mellett még Londonban és 
Drezdában is járt.41 Berlin és Karlsbad mindenesetre a folyóiratokban is említésre 
kerül, s minden jel arra utal, hogy a történet szerb szála a cseh fürdővárosban kez-
dődött. Kovács beszámolója alapján a szállóban Rózsival egy időben megszállt egy 
fejedelem, aki a szálloda portásán keresztül megkörnyékezte őt azzal, hogy szeret-
né megismerni. Meg is ejtik az első, félórás találkát, melyért Benkő Rózsi hatezer 
frankot kap. A titokzatos fejedelemnek másnap haza kell utaznia, s hamarosan a 
díva is megunja Karlsbadot – elsősorban azért, mert ismét hamar felélte nem kevés 

35 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 9. 
36 Benkő Róza fogolytörzskönyve, BFL VII. 102. a. – fogoly – 1898 – 169.
37 Kovács, 1898. 6. 
38 Kovács, 1898. 6–8.
39 Kovács, 1898. 9–10.
40 Budapest (1898. január 11.) 5; Kis Ujság (1898. január 11.) 4.
41 táBori–széKely, 1909. 73.
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vagyonát –, s visszatér Bécsbe, ahol újra Ronacherhez szerződik.42 Itt megismer-
kedik egy P. nevű tiszttel (az újságokból kiderül, hogy egy Popovics névre hall-
gató szerb udvari tisztről van szó)43, aki azt állítja, hogy a szerb udvartól jött, és 
mindenáron magával akarja vinni Zsazsához. Rózsi úgy gondolja, hogy a tiszt rá 
akarja szedni, a saját maga szórakozására akarja őt magával vinni, ezért ekkor még 
elutasítja a férfit. Azonban hamarosan megunja a bécsi életet is, újra útra kel, ezút-
tal Budapest a célállomás. Itt aztán a Somossy-orfeum szolgálatába áll – ahogyan 
korábban a Ronacherben is – mint virágárus-, majd pezsgőslány.44

Benkő Rózsi Budapesten: A budapesti éjszaka 

A századforduló Budapestjének éjszakai élete igen sokszínű volt, mind a belváros, 
mind a külváros rengeteg kocsmával, mulatóval várta a könnyedebb szórakozásra 
vágyókat. Szomaházy István író 1896-ban így jellemzi az éjszakai életet: 

„Nem dicsekedhetünk olyan éjféli corsó-val, mint a minő a párisi nagy boulevardokon 
mutatkozik minden este. Nem is annyi éjjeli gyalogsétálóval, mint Berlin. Omnibusz 
és villamos kocsiközlekedés szünetel már nálunk tizenegy órakor este. De mi az életet 
a vendéglőkben és különösen a kávéházakban illeti, ebben a tekintetben egyedül állunk 
Európában. Az éjjeli életet szerető idegenek tehát a legnagyobb kényelmet Budapesten 
fogják megtalálni.”45 

A város szinte minden területén adódott több-kevesebb szórakozási lehetőség, de 
a legnagyobb éjszakai csúcsforgalom egy meghatározott városrészen volt: 

„Van egy darabja Pestnek, ahol összegyűl néhány órára, ami jókedv, jólét és ősz vagy 
pelyhes állú fiatalság csak van ebben a városban, minden éjszaka. […] Ott az Operaház 
körül, az Orfeumtól a Révay utca elejéig és a Dalszínház utca sarkától a Nagymező 
utcáig, éjféltől hajnali négy óráig mindenki megfordul, akinek tíz forint van a zsebében, 
és azt el akarja költeni.”46 

Orfeumi munkahelyei révén Rózsi is ide kötődött, így a továbbiakban erre a város-
részre fogok koncentrálni.

Az orfeumok világa

Elsőként az orfeumi életet érdemes megvizsgálnunk, hiszen a szórakozók számá-
ra sok esetben ez volt az est kiindulópontja, az éjjeli kávéházakban – amint arról 
megnevezésük is tanúskodik – csak jóval éjfél után kezdődött az igazi élet. De mit 
is takar az orfeum kifejezés? Olyan mulatóhely, ahol zenés, táncos, mutatványos 

42 Kovács, 1898. 10.
43 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 10.
44 Kovács, 1898. 10. 
45 szoMaházy, 1896. 17.
46 táBori–széKely, (1908). 7.
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varietéműsorok nyújtanak könnyed szórakozást az odalátogatók számára. Maga 
az orfeum kifejezés csak Magyarországon, Ausztriában és Csehországban volt hasz-
nálatos,47 de hasonló szórakozási lehetőségeket kínáló mulatóhelyek világszerte 
megtalálhatóak voltak, s úgy tűnik, hogy többnyire az Egyesült Államok mulatói 
szolgáltak példaképül az itteni orfeumoknak, „mert hisz tudvalevő dolog, hogy min-
den nevezetesebb orfeumi különlegességet onnan nyerünk”.48  

Az orfeumi énekesnők általában pikáns, sikamlós szövegű kuplékat, chansonet-
te-eket, dalbetéteket adtak elő zenekari kísérettel. 

Maga a zene és a művésznő énektudása talán kevésbé volt fontos, mint maga 
a zeneszöveg és az előadó megjelenése. Erről tanúskodnak többek között azok az 
információk is, melyeket Benkő Rózsi magyarországi sikeres debütálásáról megtu-
dunk. A Pesti Hírlap például egy ízben így fogalmaz Rózsi Herzmann-orfeumbéli 
fellépéseivel kapcsolatban: „Rendesen sikamlós német kuplékat énekelt annyi sikkel és 
pikantériával, hogy az orfeumi közönség percekig tombolt egy-egy jelenése után”.49 Kovács 
F. Sándor is hasonlóan számol be arról az élményről, amikor az énekesnőt először 
látta élőben: a közönség hatalmas tapsviharral reagál produkciójára – az újságíró 
saját elmondása szerint még nem is hallott soha ekkora ovációt –, s Kovácsnak 
is az a benyomása, hogy csodaszép nő, bár „nem rendelkezett valami fenomenális 
hanganyaggal”.50 Az orfeumokban emellett még gyakran léptek fel kötéltáncosok, 
magasugrók és egyéb akrobaták, erőművészek, zenebohócok, humoristák, imitá-
torok, műlovarnők.51 A műsorok eleinte német nyelven folytak, fokozatosan vál-
tak elsősorban magyar nyelvűvé52 s a mulatókban időnként a hazafias érzelmek 
kifejezésének is teret engedtek, például a Somossy-mulató 1894-es nyitóelőadásán 
Kossuth Lajos haláláról is megemlékeztek.53 

Az orfeumokban az előadások általában este nyolc körül kezdődtek és éjfélig 
tartottak.54 Az előadás közben fogyasztani is lehetett, büfédámák, virágáruslányok 
járták a közönség sorait, előadás után pedig sokszor az előadók is elvegyültek a né-
zők között,55 hogy a szórakoztatás más módokon folytatódhasson. Ekkor kezdőd-
tek a nagy kártya- és biliárdpartik is (a Somossy-mulató például nagy ferblipartija-
iról is híres volt).56 Látogatók tekintetében változatos képet mutattak az orfeumok. 
Az elegánsabbakban gyakran megfordultak magasabb rangú emberek is, a Kék 
Macskának például mindennapos vendégei voltak országgyűlési képviselők, bí-
rók, ügyvédek, tanárok, álarcos báljain az arisztokrácia legmagasabb társadalmi 
rangú tagjai is képviseltették magukat, s személyzetük olyan külföldi vendégek-
nek is rendezett különelőadást az Európa szállóban, mint például a walesi her-
ceg, vagy Obrenović Milán, Sándor édesapja és elődje a szerb trónon.57 A Kis Ujság 
47 Orfeum. In: Magyar Színházművészeti Lexikon, 1994.
48 Kis Ujság (1898. január 10.) 6. 
49 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 9.
50 Kovács, 1898. 3.
51 csordásné Bölcsics, 2002. 239; dacsó, 1896. 301.
52 Forrai, 1996.
53 dacsó, 1896. 300. 
54 dacsó, 1896. 303. 
55 csordásné Bölcsics, 2002. 109.
56 csordásné Bölcsics, 2002. 240; Krúdy, 1922.
57 dacsó, 1896. 298–299.
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egyik számában különlegességként említi azt a szokást, hogy az amerikai rokonai-
val szemben a magyarországi mulatóknak nőlátogatóik is vannak.58

Az első jelentős budapesti orfeum 1865-ben nyílt meg Neue Welt néven, s mind-
össze 1873-ig állt fent, amikor a tőzsdekrach következtében csődbe ment.59 A hely 
egyik érdekessége, hogy már volt saját kidobója is (akkori kifejezéssel élve Kugel) 
a gyakori verekedések miatt.60 A másik pedig az, hogy kasszírnője, Reich Fanny – 
aki ráadásul Thaisz Eleknek, Budapest első rendőrfőkapitányának a felesége volt 
– akkoriban „mellékállásban” Budapest bordélyhálózatának az egyik működtető-
je volt.61 Nem állíthatjuk, hogy a Neue Welt a prostitúció szempontjából egyfajta 
követendő példát mutatott utódai számára, mindenesetre ez a tény már önmagá-
ban utal az orfeumok és az üzletszerű kéjelgés közötti kapcsolatra, másrészt pedig 
– Thaisz Elek személye miatt – magyarázatot adhat a századfordulón hivatalban 
lévő rendőrfőkapitányokkal kapcsolatban fel-felröppenő híresztelésekre (melyek-
ről a későbbieken szót ejtek). Az 1870-es évektől kezdve aztán sorra nyíltak a fő-
városban az elegáns és kevésbé elegáns orfeumok, a már említett Kék Macska (itt 
főleg egyfelvonásos vígjátékokat rendeztek, melyek különféle társadalmi és aktu-
álpolitikai eseményekkel foglalkoztak62), a Folies Caprice, a Berger-féle mulató, az 
Olympia, a Herzmann-orfeum, a Somossy-orfeum és még sorolhatnánk. A továb-
biakban elsősorban Somossy- és Herzmann-orfeumot veszem vizsgálat alá, a két 
szórakozóhelyet, ahol Benkő Rózsi a híradások tanúsága szerint dolgozott. 

A Somossy-orfeum 1894-ben nyílt, a Nagymező utca 17. szám alatt, a Fellner 
és Hellmer híres bécsi építészmérnökök által tervezett pompás épületben.63 A tu-
lajdonosról, Somossy Károlyról Krúdy Gyula megállapította, hogy „nagyvilágia-
san mulatni ő tanította meg Budapestet”.64 Már korábban is szervezett egy orfeumot 
a Hajós utcai Hermina Színházban, majd a Korona Kávéházat is ő üzemeltette. 
1896-ban a lágymányosi Duna-holtágnál Konstantinápoly Budapesten névvel ha-
talmas mulatónegyedet létesített Kellner Lipót és Gerster Árpád építészek tervei 
alapján, mely Európa legnagyobb szórakozóközpontja lett. Ez a hely nevéhez hí-
ven Konstantinápoly kicsinyített budapesti mása volt, az Hagia Sophia pontos 
másával, minaretekkel, aranykupolás csarnokokkal, zenepavilonokkal, mozival, 
varietével, kabaréval, úszószínpaddal, szoborkiállítással és egyéb szórakozási le-
hetőségekkel. A hely hatalmas érdeklődésre tartott számot, kezdeti sikeressége 
ellenére azonban gyorsan csődbe ment a gyakori szúnyogtámadások és Somossy 
hitelezési gondjai miatt.65 

A Somossy-mulató szintén lenyűgözte a kortársakat. Az előadásokon a fentebb 
említett orfeumi műsorok közül szinte az összeset bemutatták; ezeket a hatalmas 
(mintegy 1400 néző fért itt el66), lejtős, barokkos bútorokkal szegélyezett nézőtérről 

58 Kis Ujság (1898. január 10.) 6.
59 dacsó, 1896. 296.
60 Uo.
61 hevesi, 1995. 40–42; Kostyál, 1902. 9.
62 dacsó, 1896. 298.
63 Somossy Orfeum. In: Magyar Színházművészeti Lexikon, 1994.
64 Krúdy, 1932.
65 deMény-dittel, 2012. 3.
66 dacsó, 1896. 301. 
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élvezhette a közönség.67 Az orfeumhoz egy kellemes télikert is tartozott, továbbá 
külön említést érdemel fényűző kávéháza. Krúdy a következőket írta róla: 

„Az orfeumnak volt egy kávéháza, ahol az akkori főváros ezerszínű éjjeli élete tükröző-
dött a csillárok alatt a földig érő tükrökben. Élmény volt az ide való belépés előadás után, 
zenekar záróindulója kísérte a nézőtérről a kávéházba tóduló publikumot az újabb mu-
latságba, ahol a külföldet járt cigánybanda fogadta a csodálatos mutatványoktól amúgy 
is felhevült vendégeket.”68 

Az orfeum télikertjében tartották az első budapesti mozivetítést is 1896. április 29-
én.69 Somossynak ez a mulatóhelye sem volt hosszú életű, 1901-ben a helyet kényte-
len volt átadni Waldmann Imrének, aki 1916-ig Fővárosi Orfeum néven működtette 
tovább.70 Somossy elszegényedve halt meg 1902-ben. Nevét azonban nem feledte 
Budapest, Molnár Ferenc például így emlékezik meg róla: 

„Mindenki jelentékeny, aki hatással van a maga korára. Már pedig Somossy nagy hatás-
sal volt. Az ő idejéig csak úgy Magyar módra duhajkodott a fővárosi ember is: a világ-
városi lumpolásoknak Somossy volt az atyamestere. Az a sok tingli-tangli, éjjeli kávéház 
mind az ő munkájából sarjadt és nem hiába szeretett most öregkorában ősbudavárába 
elmerengeni. Ha végig nézett a sok tarka pillangón, jogos büszkeséggel gondolhatta el, 
hogy az ő termőföldjüket is ő ágyazta meg.”71

A Herzmann-mulató elődje, a Prugmayer-orfeum 1888-ban nyílt meg a Hajós utca 
13. szám alatt, a korábbi Hermina Színház helyén; 1890-ben Herzmann Károly 
lett a tulajdonosa, ebből az alkalomból változott meg a hely neve.72 A kortársak 
elmondása szerint a mulató nem volt túlzottan igényes, de annál jobban kedvel-
te a szórakozásra éhes embersereg,73 és nem is tartották igazán züllött helynek: 
„ha nem is ajánlható 16 éves bakfis leánykáknak, elég diszkrét ahhoz, hogy hölgyek férjeik 
társaságában látogassák”.74 A nézőtér mintegy 600 személyt volt képes befogadni, a 
műsor általában különböző zsánerű szólószámokból és egyfelvonásos vígjátékok-
ból állt.75 Dacsó Emil A mulató Budapestben azt is megemlíti az orfeummal kap-
csolatban, hogy „dicséretre érdemes tervbe vett ujitása, hogy tisztán magyar előadásokat 
fog tartani és legközelebb már a vígjátékok is magyar nyelvüek lesznek”.76 A többi forrás 
azonban azt mutatja, hogy ez nem következett be, hiszen – mint azt már említet-
tem – Benkő Rózsi is német nyelven énekelt dalaival érte el sikereit az orfeumban. 
Az orfeum sikere nem tartott sokáig, s már nem is érte meg a 20. század kezdetét; 

67 Uo. 
68 Krúdy, 1932.
69 saly, 2001. 
70 deMény-dittel, 2012. 3.
71 Uo. 
72 Prugmayer Orfeum. In: Magyar Színházművészeti Lexikon, 1994.
73 csordásné Bölcsics, 2002. 109.
74 dacsó, 1896. 303.
75 Uo.
76 Uo.
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Benkő Rózsival párhuzamosan bukott meg. Tulajdonosa az Egyesült Államokba 
menekült a hitelezői felé még nem kiegyenlített tartozásai miatt, valamint az el-
lene a szerb király nevével való visszaélés kapcsán meginduló eljárás okán – 
ezt a zsarolási üggyel foglalkozó több cikk is megemlíti.77 Későbbi hírek szerint 
még 1898 májusában hazatért New Yorkból, és megpróbálkozott egy új orfeum 
megalapításával,78 minden jel szerint sikertelenül.

Az orfeumok nem kerülhették el a rendőrség figyelő tekintetét sem, Török János 
főkapitánysága idején (1885–1892) megindultak az éjjeli dorbézolások, hangosko-
dások visszaszorítására és az erkölcsök javítására irányuló intézkedések.79 Rudnay 
Béla rendőrfőkapitánysága alatt (1896–1906) a mulatókra vonatkozóan egy új rend-
szabályt hoztak, mely kötelezte az orfeumokat a magyar nyelvű előadásokra való 
áttérésre, valamint szigorúbb erkölcsrendészeti ellenőrzést vezetett be.80 

„A lányok, a lányok, a lányok angyalok / A férfiakkal csak komédiáznak” – juthat 
eszünkbe Kálmán Imre Csárdáskirálynőjének az orfeum „angyalaira” utaló dalrész-
lete, mely akár Benkő Rózsiról is szólhatna, ha felidézzük, amit eddig Rózsinak 
a férfiakhoz való kapcsolatáról megtudtunk. Az orfeum angyalainak hierarchiá-
jában az első lépcsőfokot a már említett virágáruslányok és büfédámák alkották, 
akik az előadás alatt a közönség ellátásáról gondoskodtak, miközben a magasabb 
szinten elhelyezkedő csoport tagjai, az énekesnők a színpadról szórakoztatták 
a nézőket. Természetesen mindkét csoportot kifejezetten csinos, szemrevaló te-
remtések alkották, lehetőleg minél lengébb öltözetben,81 hogy a férfiak kedvükre 
legeltethessék rajtuk a szemüket. A szépség persze nem minden, szellemesnek, 
szórakoztatónak is kellett lenniük, hogy mikor helyet foglalnak egy-egy asztaltár-
saságnál, ne unatkozzanak a vendégek. A büfédámáknak emellett jól kellett érteni-
ük az ételekhez, italokhoz. Krúdy Gyula így számol be azokról büfédámákról, akik 
a Somossy-orfeum kávéházában szolgáltak: 

„Hölgyek, akik szívesen helyet foglaltak a vacsorázó vendég asztalánál, segítettek neki 
az ételek kiválasztásánál (ami egy elkényeztetett gyomrú embernél mindig nagy feladat 
volt), nem ijedtek meg a nyálkás osztrigától, értették a bámész tengeri rák nyelvét, a 
kaviár szertartásait, a pezsgő megítélését, különösen a különszobácskában (szeparéban), 
ha a tekintélyesebb vendég finnyásan nem akart a kávéház kellős közepén tengeri csigát 
ropogtatni, vagy eleven osztrigát hörpölni. Ezeknek a büfédámáknak hajdanán sok elhi-
bázott nevelésű úriember köszönhette, hogy úgy megtanult enni, késsel, villával, kanállal 
bánni, hogy Ferenc József udvari ebédjére is bízvást elmehetett volna.”82 

Nemcsak az énekesnők, hanem az első csoport tagjai közül is voltak olyan hölgyek, 
akiknek komolyabb rajongótáboruk lehetett a orfeumot látogató férfiak körében; 
erre jó példa maga Benkő Rózsi is, akinek Kovács szerint – s úgy vélem, ebben hihe-
tünk neki, hiszen ezt a korabeli sajtó is megerősíteni látszik – hatalmas sikere volt 

77 Országos Hirlap (1898. január 12.) 9; Pesti Napló (1898. január 7.) 7.
78 Országos Hirlap (1898. május 20.) 7.
79 Uo. 
80 BorBély–Kapy, 1942. 28. 
81 Forrai, 1996.
82 Krúdy, 1932. 
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már legelső munkakörében is a Somossy-orfeumban, az ő virágjaiért és pezsgőiért 
fizettek a legtöbbet.83

A Herzmann-mulató nemcsak Benkő Rózsit tette ismertté, hanem többek között 
Karola Cecíliát is,84 akinek „szilajvérű” volt az epitheton ornansa, és aki kegyetlenül 
bánt szeretőivel, ám mindeközben nem sajnálta a pénzét jótékony célokra fordíta-
ni, telenként a szegény, fázó gyermekeket látta el meleg ruhával.85 Említésre mél-
tó, hogy Benkő Rózsira is jellemző az ilyenfajta szociális érzékenység; Kovács F. 
Sándor beszámol róla, hogy egy alkalommal, mikor együtt voltak az egyik éjjeli 
kávéházban, betért oda egy koldus kenyérért és némi pénzért könyörögni, s mi-
kor Rózsi látta, hogy ki akarják dobni, védelmébe vette a szegény öregembert, tíz 
forintot adott neki, illetve még tízet a pincérnek, hogy a koldus azt szabadon le-
fogyaszthassa. Az említett Karola Cecília később átszerződött az éppen megnyíló 
Somossyhoz, ahol karrierje szépen ívelt felfelé, már az új mulató nyitóünnepségén, 
a Somossy sógora, Rajna Ferenc által írt Hölgyzászlóalj című operett86 szereplője-
ként nagy sikert aratott, és sok éven át az orfeum állandó fellépője volt. Rajta kívül 
Somossynál még jó néhány énekesnő örvendhetett nagy hírnévnek, például Rienzi 
Mária, aki Ady Endrével való kapcsolata révén maradt az utókor előtt is ismert, 
s akinek a költő nem csak a forró csókokat, hanem szifiliszét is köszönhette, vagy 
a gyilkosság áldozatává lett Mágnás Elza, Hédidédi, aki Rózsihoz hasonlóan a bé-
csi Ronacher-mulatóban kezdte pályafutását,87 Reichsberg Hanzi, aki „csak a szin-
padon érzelgős, különben pedig a röpke frank fiuval, a pezsgővel ő sem áll hadilábon”,88 és 
még sorolhatnánk. 

A Somossy-orfeum sztárjai közül a legtöbbet talán Mágnás Elzáról tudunk, aki-
nek életét és országos szenzációvá váló halálát a 2014-ben Perényi Roland szerkesz-
tésében megjelent, Holttest az utazókosárban. A Mágnás Elza-rejtély című tanulmány-
kötet dolgozta fel. Annak alapján, amit a munkából Mágnás Elzáról megtudunk, 
sok hasonlóság fedezhető fel közte és Benkő Rózsi között. A tót kisiparos családból 
származó Elza Budapestre kerülése után mosogató-, majd pincérnő, azután or-
feumi büfélány lett, emellett az Olimpia Mulatóban és a Casino de Paris-ban is 
gyakran megfordult – e helyeken a hírek szerint elsősorban a vagyonos úri vendé-
geknek ajánlott fel szexuális szolgáltatásokat (innen a „mágnás” becenév).89 Végül 
aztán a perverzióiról hírhedtté váló Pálffy János gróf kitartottja lett.90 Azt is fontos 
kiemelni, hogy sohasem volt regisztrált prostituált.91 Említhetjük még a korszak 
egy másik híres „luxusprostituáltját”, Pilisy Rózát is, aki ugyan nem az orfeumok 
világában mozgott, de az ő élettörténetében – melyet Krúdy Gyula vetett papírra – 
is vannak olyan motívumok, melyek névrokonánál visszaköszönnek. A Krúdy 
által „Pest Rózsájaként” emlegetett asszony tinédzserkorában szintén megjelenik 

83 Kovács, 1898. 11.
84 csordásné Bölcsics, 2002. 109.
85 dacsó, 1896. 302. 
86 saly, 2001. 
87 Krúdy, 1932.
88 dacsó, 1896. 302.
89 arany, 2014. 35; B. nagy, 2014. 17–18.
90 B. nagy, 2014. 18; Krúdy, 1932.
91 B. nagy, 2014. 17. 
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a katonatiszt szerető, majd ő is virágáruslány lesz Budapesten (bár ő egy virágüz-
letben), ahol hamar felfigyelnek szépségére, s végül ő is különböző előkelőségek 
szeretőjévé válik.92 Pilisy Róza egyébként később Budapest legelőkelőbb bordély-
házának a tulajdonosa lett, ahol állítólag – csak hogy két olyan nevet említsek, me-
lyek a zsarolási ügy kapcsán felmerülnek – Rudnay Béla és Obrenović Milán is 
megfordult.93

Benkő Rózsi regénye szinte olyan, mintha az orfeumhölgyekre vonatkozó külön-
böző toposzok gyűjteménye lenne. Ebből következtethetünk arra is, hogy Kovács 
egy jól megkomponált hazugságcsokrot nyújt át nekünk írásával, ami akár igaz is 
lehetne, de arra is juthatunk, hogy a felsorolt életút-komponensekből tökéletesen 
összeáll a „kitartott nő” szociográfiája, amihez az újságíró egy kivételesen értékes 
forrást szolgáltat. Ezt ma már nehéz megítélni, különösen annak tükrében, hogy 
a többi kurtizánról rendelkezésre álló információk jelentős része sem támasztható 
alá más adatokkal.

Az éjjeli kávéházak mint a bűn tanyái – A prostitúció sajátságos formái

Azoknak, akik nem érték be az orfeumok nyújtotta örömökkel, és máshol akarták 
folytatni az éjjeli szórakozást, kiváló opció volt az éjszaka is nyitva tartó kocsmák 
és kávéházak meglátogatása. Gyakran csatlakoztak hozzájuk az orfeumok angyalai 
is. A korabeli források egyöntetűen arról írnak, hogy a századfordulón Budapest 
a kávéházak városa volt. A „boldog békeidők” éveiben mintegy 3–400 kávéház 
működött a fővárosban.94 Sokféle kávéház létezett, olyanok, melyek különböző 
költő- és írócsoportok vagy lapszerkesztő bizottságok törzshelyeiként szolgáltak, 
olyanok, melyekben látható volt „férj és feleség, a mint szinház után ott szürcsölge-
tik teájukat”95, de vannak olyanok is, „a melyekbe orfeum énekesnők és neménekesnők 
járnak”.96 Ezek voltak az úgynevezett „pesti nőtanya-kávéházak”.97 Tulajdonképpen 
a Somossy-orfeum kávéháza is ebbe a kategóriába tartozott, bár jóval elegánsabb 
volt a többinél. Nem hiába nevezték ezeket éjjeli kávéházaknak, hiszen éjjel-nappal 
nyitva álltak, az igazi élet azonban a hajnali órákban kezdődött: a vendégek nem-
egyszer végigették és -itták reggelig a teljes étlapot, megvitatták a különböző üzleti 
ügyeket, kártyáztak, biliárdoztak,98 miközben általában egy nőkből álló zenekar, 
gúnynevén a „macskazenekar” szórakoztatta őket.99 

Az ilyen jellegű kávéházak többnyire rossz hírű helyek voltak, tele alvilági 
alakokkal, kétes egzisztenciákkal. Megfordultak itt tolvajok, hamiskártyások, 
kiöregedett alkoholisták, idős cigányasszonyok futtatott lányukkal, de olyanok is, 
akik napközben teljesen átlagos hivatalnokéletet éltek, éjszaka azonban Budapest 

92 Krúdy, 1931. 
93 Uo. 
94 szigeti, 2002.
95 szoMaházy, 1896. 18. 
96 Uo. 
97 táBori–széKely, (1908). 8. 
98 táBori–széKely, (1908). 13–14. 
99 Forrai, 1996.
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ivóbajnokaivá váltak.100 Az „előkelőbb” (vagy inkább többek által látogatott és 
központi helyen fekvő) éjjeli kávéházak közé tartozott a Somossy-orfeum mellett 
például a Beliczay, a Helvécia, a Français, az Ámor, a Rujder stb.101 Az Andrássy 
út 19. alatt található Beliczay például kifejezetten kedvelt volt az orfeumhölgyek 
körében, Karola Cecília például állandó vendége volt,102 de Benkő Rózsi is betért 
ide Kovács F. Sándorral az első találkozásuk éjszakáján.103

Az éjjeli kávéházakat a heteroszexuális férfivendégek azért is kedvelték, mert 
szabadabb légkörben, kellemes körülmények között élhették ki vágyaikat az orfe-
umhölgyekkel, akiknek pedig ugyanitt lehetőség nyílt újabb potenciális szexuális 
partnereket keresni. A „kellemes körülmények” alatt főként a kávéházak zavarta-
lan együttlétet szolgáló elkülönített helységeit, a szeparékat értem, ahová az egyes 
társaságok elvonulhattak, s „ahol bizony lekerültek a ruhák is”.104 Szeparék az orfeu-
mokban is voltak, többnyire az emeleti páholyok előadások utáni elkülönítésével 
alakították ki őket. 1907-ben, Boda Dezső rendőrfőkapitány idejében egy olyan ren-
delet született, mely sejteti, hogy milyen üzelmeket folytathattak egyesek az orfe-
umok szeparéiban: a rendelet előírta, hogy a mulatóhelyek különszobáinak ajtóit 
távolítsák el, és megtiltotta, hogy éjfél után ezekre a helyekre be lehessen bocsátani 
az embereket, illetve, hogy ételfelszolgálás, italmérés folyhasson.105 

Kovács F. Sándor és Benkő Rózsi első találkozásának története úgyszintén arra 
utal, hogy a szeparékat bujálkodásra is használták, alkoholfogyasztással egybe-
kötve. Az újságíró a Herzmann-orfeumban végignézte fellépését, majd az előadás 
után a férfiak egyből versengeni kezdtek, hogy melyikük vihesse magával a dívát a 
mulató szeparéjába. Rózsi végül a főpincérre bízta a választást, s csak két óra eltel-
tével, igen kapatosan tért vissza onnan. Mikor meglátta Kovácsot, egyből felajánl-
kozott neki, mondván, annyira megtetszett neki, hogy még az aktuális szeretőjét is 
elhagyná érte. A férfinak azonban már volt kedvese, ezért elutasította, barátságát 
azonban felajánlotta.106 Rózsi viselkedését az alkoholnak, vagy éppenséggel pro-
miszkuis hajlamainak is betudhatjuk, de idevág az a magatartási minta is, amiről 
Tábori és Székely a Bűnös nőkben számol be, és amit az örömlányokból orfeumhöl-
gyekké váló nők esetében tipikusnak vél: ezek a nők annyira hozzászoktak ehhez 
a prostituálti életformához, hogy felemelkedésük után is ezt folytatták. Általában 
volt egy állandó kitartójuk, de néha nyitottak voltak egy röpke kalandra, ha az ille-
tő elég jóképű volt, vagy pedig volt elég pénze megfizetni a szolgáltatást.107 

Érdekes kérdés, hogy ezeket a nőket egyáltalán prostituáltnak tartották-e a kor-
társak, illetve, hogy ők hogyan határozták meg a saját identitásukat. Ezzel kapcso-
latban Táboriék Az erkölcstelen Budapestben megállapítják, hogy az általuk végzett 
tevékenység titkos prostitúciónak számít, viszont egy másik mondatban már kije-
lentik, hogy nem kéjhölgyek, hiszen puszta szórakozásból „keresik a szerelmet”. 

100 Balla, 1909. 79; táBori–széKely, (1908). 14–17.
101 Balla, 1909. 84; saly, 2001. 
102 csordásné Bölcsics, 2002. 41.
103 Kovács, 1898. 4. 
104 táBori–széKely, (1908). 8. 
105 császtvay, 2009. 324. 
106 Kovács, 1898. 3.
107 táBori–széKely, 1909. 15.
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Azt viszont bizton állítják, hogy ezek a nők nem tekintenek magukra prostitu-
áltként.108 Az általam átvizsgált többi korabeli írás sem mondja ki egyértelműen, 
hogy ezek a nők prostituáltak. Viszont amennyiben egy nő egy időben több férfi-
val is szexuális kapcsolatot létesített, büntetőjogilag mindenképpen a prostituáltak 
kategóriájába került. Benkő Rózsit például azért ítélték húsz nap elzárásra, mert 
a zsarolási ügy kivizsgálásakor az egyik kihallgatás folyamán elmondta, hogy egy 
időben két szeretője is volt, ami titkos kéjelgésnek számított.109 Az újságokban azt 
is leírták, hogy ezt az 1879. évi XL. tc. 81. §-a szabályozza, ami márpedig a kéjnőkre 
vonatkozott.

A prostitúcióval kapcsolatos szakirodalom nemegyszer felhívja a figyelmet 
a test árusításának egyrészt az alkoholárusítással, másrészt az alkoholizmussal 
való szoros összekapcsolódására.110 Az alkoholfogyasztás mellett más szórakozá-
si lehetőségekre is igényt tartó férfiak keresletet teremtettek az üzletszerű kéjel-
gésre, amit a hely tulajdonosai, vagy maguk a lányok is igyekeztek kihasználni. 
A nők aztán sokszor hamar rászoktak a mértéktelen alkoholfogyasztásra, mint-
hogy klienseik általában meghívták őket néhány italra, mielőtt a „lényegre tértek”. 
A Monarchia területén, de Európa más országaiban is a századfordulón az éjjeli ká-
véházak váltak a titkos prostitúció elburjánzásának előmozdítóivá.111 Alain Corbin 
szerint maga a titkos kéjelgés és a nők kitartása is ekkor lett kifejezetten népszerű, 
köszönhetően a polgári társadalom mentalitásváltozásának, melynek értelmében 
megnőtt az igény a férfiakban az üzletszerűség tudatának az elleplezésére, továbbá 
a hódítás, illetve a házastársi jelleg imitálására.112

A kéjelegni vágyó férfiak nemcsak az őket elkísérő orfeumhölgyekkel érezhet-
ték jól magukat a szeparéban, hanem az éjjeli kávézókban sokszor állandó jelleg-
gel tanyázó hölgyekkel is. Voltak köztük rendőrségileg nyilvántartott, engedéllyel 
rendelkező prostituáltak, de „vad” prostituáltak is.113 Az éjjeli kávéházakban sok-
féle nő árulta a testét, sokféle indíttatásból. Általában nehéz sorsú, szegénységben 
tengődő nőkről volt szó, akik ilyen módon próbáltak megélni, hiszen a testük volt 
az egyetlen dolog, amit áruba bocsáthattak. Voltak köztük naiv vidéki lányok, akik 
csak ily módon tudtak megélni a nagyvárosban, vagy művelt, külföldön tanult, 
egykori nevelőnők, akik nem találtak más munkát.114 Sokuk tulajdonképpen a ká-
véház alkalmazásában volt, néha pincérnői állást is betöltöttek a helyen.115 Egész 
éjszaka keményen kellett dolgozniuk azon, hogy a férfivendégeket fizetésre bírják 
és minél nagyobb költekezésre vegyék rá őket. A kávéház ily módon megszerzett 
jövedelmének csak a töredékét kapták kézhez, és ha a hely tulajdonosa nem volt 
elégedett a teljesítményükkel, kidobta őket.116 

108 táBori–széKely, (1908). 32.
109 Kis Ujság (1898. január 18.) 5.
110 Finnegan, 1999. 198; hayes, 1997. 241; WalKoWitz, 1980. 156.
111 adler, 1999. 241; WingField, 2017. 177. 
112 corBin, 1999. 224. 
113 Forrai, 1996.
114 táBori–széKely, (1908). 14.
115 szigeti, 2002.
116 táBori–széKely, (1908). 8.
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A századfordulón az éjjeli kávéházak, és az ott alkalmi vagy állandó jelleggel 
„kiegészítő szolgáltatást” nyújtó nők működését igyekeztek minél több törvény-
nyel szabályozni, hogy az minél jobban behatárolt és könnyen ellenőrizhető le-
gyen és meg lehessen akadályozni a titkos kéjelgést. A prostitúciónak ugyanis csak 
két legális formája volt: a bordélyházakban való működés a madam felügyelete és 
védnöksége alatt, illetve a magánkéjnőként való tevékenykedés117 (eleinte csak az 
előbbi volt engedélyezett, ez az 1884-es bordélyügyi rendelettel változott meg).118 
Ezeknek a prostituáltaknak türelmi bárcát kellett kiváltaniuk, és meghatározott 
időnként orvosi vizsgálatnak kellett alávetniük magukat,119 hogy így megelőzhe-
tő legyen a kliensek nemi betegségekkel való megfertőzése; ez utóbbinak a titkos 
prostitúció igencsak kedvezett. Továbbá a gyermekprostitúciót is vissza kívánták 
szorítani ezzel a rendszerrel – az 1867-es szabályrendelet alapján csak a tizenhét 
éves korukat betöltött lányok működhettek bejelentett kéjhölgyként.120 Az 1884-es 
iparügyi rendeletek az éjjeli kávéházak szempontjából azt voltak hivatottak szol-
gálni, hogy a kasszírnők és a pincérnők ne viselkedhessenek erkölcstelen módon, 
elkerülhető legyen a férfilátogatókkal való titkos kéjelgésük. A rendeletek értelmé-
ben a női személyzet tagjainak tilos volt együtt mulatnia a vendégekkel, és sötét, 
egyszerű, uszály nélküli, zárt nyakú ruhát kellett viselniük, hogy kevésbé ébressze-
nek vágyat a férfiakban. Az előírások szerint nők csak reggel 5-től este 8-ig dolgoz-
hattak éjjeli kávéházakban, kocsmákban. A rendeletet természetesen sok esetben 
nem tartották be.121 A Helvécia és a Français kávéházakban (ezek az Andrássy út 
és a Nagymező utca sarkán álltak) a kéjnők egy idő után annyira elszemtelenedtek, 
hogy 1904-ben kitiltották őket e két helyről – nemcsak a tiltott kéjelgőket, hanem 
a bárcával rendelkező prostituáltakat is.122 

Az erkölcstelen Budapest szerzői a könyvben részletesen leírják, hogy néz ki egy 
„kávéházi nő” átlagos napja. Persze ez a leírás valamelyest általánosító, és nem men-
tes a sztereotípiáktól, mégis érdemes megismerkedni vele, mivel néhány állítása 
visszaköszön a Benkő Rózsi regényében. Táboriék tapasztalatai szerint a kávéházi nő 
általában későn, dél környékén ébred – hiszen az egész éjszakát átmulatta –, egye-
dül (éjszakai partnerét valamelyik szállóba kísérte előzőleg), valami kis lakásban, 
melyet hatalmas összegekért bérel. Általában a szállásadónője kelti, panaszkodva, 
hogy már megint késik a lakbér kifizetésével. Ezután hosszasan ígérgeti a szállá-
sadónőnek, hogy később megadja a tartozását, majd nagy nehezen feltápászkodik, 
úgy-ahogy megfésülködik és még a tegnapi pezsgő savanyú ízével a szájában ki-
megy az utcára, hogy keressen egy kis pénzt, amiből majd törleszthet a lakástulaj-
donosnak. Útja többnyire az Andrássy útra vagy a Kossuth Lajos utcába vezet, ahol 
kifog magának valakit, akivel egy belvárosi vagy terézvárosi hotelban megejtik 
a pásztorórát. Az így keresett pénzt elviszi a szállásadónőnek. Ezután átjönnek 
a barátnők, akikkel trécselnek, kártyáznak vagy szomorú nótákat énekelnek, ami-
től aztán maguk is szomorúak, és egymás vállán zokognak, mivel mindig szerelmi 

117 Mátay, 2003.
118 Szabályrendelet, 1885.
119 Uo. 
120 Szabályok, 1867. 
121 Forrai, 1996.
122 császtvay, 2009. 324. 
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bánatuk van, többnyire valami cigánylegénybe vagy „bicskás jasszba” szerelme-
sek. Délután 6 órakor aztán jön a frizérnő, ezután kezdődik a két órán át tartó 
szépítkezés, fürdés stb. Este 8-ra elkészülnek, és betérnek a kávéházba, ahol kez-
dődik a hajnalig tartó kenyérkeresés (itt ne kizárólag a prostitúcióra gondoljunk, 
hiszen sok hölgy az adott kávéházban kiszolgálóként vagy pénztárosnőként dol-
gozik). Hajnalban aztán jön az igazi szórakozás, evés-ivás, kártyázás, illetve egyéb 
időtöltések a férfivendégekkel.123

Rózsi, bár többnyire mindig volt éppen egy vagyonosabb szeretője, aki pénzzel, 
ékszerekkel, ruhával ellátta, gyakran tartozott háziasszonyának, hiszen vagyonát 
mindig nagyon gyorsan felélte. Egy alkalommal Kovácsnak is könyörgött, hogy se-
gítse ki 150 forinttal és álljon jót érte háziasszonyánál, aki végül nem tudott ellenállni 
a kérésnek.124 Nagyon aktív éjszakai életet élt, Kováccsal – rövid idő óta tartó isme-
retségük ellenére – is sok kocsmát, éjjeli kávéházat bejártak, a hírlapíró arról is beszá-
mol, hogy Rózsi sokszor igencsak a pohár fenekére nézett, bár jól bírta az alkoholt.125 

A zsarolási ügy és sajtóreprezentációja

Ahhoz, hogy feltárhassuk a zsarolási botrány sajtóban való megjelenítésének mó-
dozatait, szükséges tisztában lennünk a századfordulós újságírás fejlődésének ál-
talános irányvonalaival, illetve azzal is, hogyan zajlott a korszakban a rendőrségi 
sajtótájékoztatás. 

A bulvársajtó megjelenése

A 19. század végén egyre meghatározóbbá vált a politikai érdekektől független, 
inkább az üzleti szempontokra összpontosító, az üzleti hasznot növelni akaró 
sajtó előretörése, amely a szélesebb néptömegek igényeinek kívánt megfelelni.126 
Az új, egyre üzletiesedő körülmények között alakultak meg az első bulvárlapok. 
Legelsőként a Kis Ujság jött létre 1887-ben, ezt követte 1896-ban a Friss Ujság, majd 
ugyanebben az évben az Esti Ujság. Ezek a lapok komoly versenyben álltak egy-
mással, hogy minél magasabb eladott példányszámot tudjanak produkálni, ennek 
elérése érdekében igyekeztek minél alacsonyabb áron eladni példányaikat, ami 
miatt krajcáros lapoknak nevezték őket.127 Ez az erőfeszítés sokszor a színvonal ro-
vására ment, a cikkek sokszor felületesek, komolytalanok, szenzációhajhászok vol-
tak.128 A bulvárlapokban már nem a közéleti, politikai jelentőség határozta meg, ki 
kerül előtérbe az egyes számokban, hanem a „szenzációképesség” mértéke129 – ezt 
Benkő Rózsi példája is jól demonstrálja.

123 táBori–széKely, (1908). 12–14.
124 Kovács, 1898. 23. 
125 Kovács, 1898. 18. 
126 BuzinKay, 2016. 271–272.
127 BuzinKay, 2016. 271; liptáK, 2002. 38. 
128 liptáK, 2002. 38.
129 BuzinKay, 2016. 272. 
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Az üzleti versengés miatt az elbulvárosodás az elvben nívósabb budapesti na-
pilapokat is elérte.130 Sokszor ugyanúgy, minden forráskritika nélkül közölték 
azokat a híreket, melyeket aztán a következő számban megcáfoltak. Előszeretettel 
jelentettek meg továbbá hatásvadász cikkeket, a századfordulón pedig általános 
tendenciává vált, hogy az izgalmas bűnügyi riportok az egyes számok mag-
ját képezték, nagyobb eladási számokat generálva.131 Az sem mellékes tényező, 
hogy ezen újságok némelyike eleve tisztán üzleti jellegű vállalkozások tulajdo-
nában volt: a Budapest például a Kis Ujságot is birtokló Wodianer Fülöp cégének 
a tulajdonát képezte,132 a Pesti Hirlap pedig a Légrády-testvéreké volt, akik vállal-
tan a tömegigényeknek való megfelelés szándékával alapították meg az újságot 
1878-ban.133 

Benkő Rózsi ügye eleinte még nemigen kapott előkelő helyet lapokban, bár 
már a botrány kezdetén sok információt megtudhatunk róla. A köztudatba iga-
zán január 10-én, Benkő Rózsiék letartóztatásakor került be, ekkor már az egész 
világsajtót bejárt szenzációként számolnak be róla. Január 12-e után, ahogyan 
egyre jobban kiviláglik, hogy az ügy nem akkora szenzáció, s már nem lehet to-
vább fokozni az olvasóközönség izgalmát, egyre kevesebbet írnak róla a lapok 
és egyre hátrébb szorulnak ezek az írások az újságokon belül (a Friss Ujságban 
még megért egy címlaphírt Rózsiék szabadulásának ténye, máshol azonban nem). 
Miután az ügy lezárult, a dolog érthető módon teljesen érdektelenné vált, mivel 
már nem volt miről beszámolni, január 19-e után nem olvashatunk róla ezekben 
a napilapokban.

A cikkek stílusa is jól mutatja, hogyan kívánják felcsigázni az emberek érdeklődé-
sét a lapok. Bár sok helyen igyekeznek megtartani a hitelesség látszatát (még néha 
a bulvárlapok is közzéteszik a hivatalos rendőrségi közleményeket és pontosan 
meghatározzák, Rózsit milyen törvénycikkek, rendeletek alapján lehet elítélni), 
inkább azzal kecsegtetik az olvasót, hogy pikáns részletekkel szolgálnak. Emellett 
szeretik homályossá, sejtelmessé tenni az egész ügyet, gyakran olvashatunk olyan 
kifejezéseket, mint például „homályosnál is homályosabb ügy”134 vagy „misztikus 
ügy”.135 A kevésbé izgalmasnak ígérkező végkifejlet felé haladva az ügy viszont az 
újságokban is immár „elcsépelt szenzáció”-vá136 fokozódott le.

Fényképek hiányában az újságok ügyes módszereket alkalmaztak arra, hogy 
az olvasók el tudják képzelni, hogyan zajlottak a tárgyalások, hogy nézett ki és 
hogyan viselkedett Benkő Rózsi: néhány lapban egy-egy nem túl művészi rajz137 
is megjelent Rózsiról, amint a törvényszék előtt áll, legtöbbször azonban inkább 
részletesen leírták a tárgyalás vagy a kihallgatás menetét és az egyéb körülménye-
ket. Ezek alapján megtudhatunk olyan apró részleteket is, mint például azt, hogy 
Benkő Rózsin a kihallgatásra való bekísérésekor fekete ruha, illetve rövid prém-

130 BuzinKay, 2016. 273. 
131 trádler, 2014. 193.
132 BuzinKay, 2016. 218; liptáK, 2002. 44.
133 BuzinKay, 2016. 219.
134 Pesti Hirlap (1898. január 14.) 7. 
135 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 9.
136 Friss Ujság (1898. január 16.) 2.
137 Lásd például az 1. számú képmellékletet.
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galléros kabát volt, nem tűnt szomorúnak, barátaira mosolygott és haja a legújabb 
divat szerint volt fésülve,138 vagy hogy a tárgyaláson „fejét brüsszeli csipke-kendő bo-
ritotta, vállához asztrakánköpeny simult, amelyet elől szorosan összefogott”, illetve a te-
remből való kivezetésekor „alig hallható léptekkel suhant tova”.139 

A rendőrségi sajtóiroda

Már az 1870-es években gyakorlattá vált a rendőrségnél, hogy a főkapitány ré-
szére el kellett készíteni egy összefoglalót a fontosabb napi eseményekről, a fő-
kapitánynak pedig tovább kellett azt küldenie a Belügyminisztériumnak; ezekhez 
a jelentésekhez az újságírók azonban csak személyes kapcsolatok útján juthattak 
hozzá.140 Ennek a nehézségnek a kiküszöbölésére hozta létre Török János rendőrfő-
kapitány 1885-ben a sajtóiroda elődjét, egy rendőrségi sajtószolgálatot.141 1888-tól 
kezdve a főkapitányság épületében, napi rendszerességgel tájékoztatták az egyes 
lapok rendőri tudósítóit a legújabb eseményekről.142 A tényleges, önálló szerve-
zeti egységként funkcionáló sajtóirodát Rudnay hívta életre az 1896. február 15-i 
rendeletével.143 Vezetője először Rédey Miklós rendőrfogalmazó,144 majd 1902-től a 
már többször említett Székely Vladimir lett. Innentől kezdve a rendőrség rendsze-
resen adott ki közleményeket, melyeket az újságok megjelentethettek. Az addigi 
egy alkalom helyett e közlemények száma napi háromra emelkedett, igazodva a 
napilapok megjelenési idejéhez.145 A napilapok gyakran összefogtak, esetleg kartel-
lekbe tömörültek a gyorsabb információszerzés érdekében.146 1902-ben a napilapok 
rendőrségi tudósítói létrehozták a Budapesti Napilapok Rendőri Rovatvezetőinek 
Szindikátusát, melynek tagja volt például Tábori Kornél, aki ekkoriban a Pesti 
Naplónak tudósított, és Balla Jenő is, aki többek között a Budapest és a Kis Ujság 
munkatársaként tevékenykedett.147 

Amint az a zsarolási esettel foglalkozó cikkekből is kiderül, a napilapok sokszor 
elégedetlenek voltak a Sajtóiroda nyújtotta információkkal, kevesellték vagy pe-
dig túlzottan titkolózónak tartották azokat. Magát a rendőrségi nyomozómunkát 
is sok kritika érte, némely lapok megjegyezték a zsarolási eset kapcsán, hogy „az 
a benyomás, hogy a rendőrség sem tudja, mitévő legyen”,148 valamint a gyanúsítottak-
kal való szigorú bánásmódot is kifogásolták. A legsajátosabb mégis a Pesti Hirlap 
viselkedése: bár először ez az orgánum támadja a leghevesebben a rendőrséget 
és a sajtóirodát, utána mégis védelmébe veszi mindkét intézményt, és a többi lap 
hatásvadász hozzáállását szidja. Emellett dicséri a rendőrség viselkedését, például 

138 Budapest, (1898. január 12.) 5; Kis Ujság (1898. január 12.) 4.
139 Pesti Hirlap (1898. január 14.) 7.
140 BuzinKay, 2005.
141 Uo. 
142 perényi, 2012. 206.
143 BuzinKay, 2005.
144 Rédey Miklós. In: szinnyei, é. n.
145 BuzinKay, 2005.
146 BaKsa, 1995. 45; perényi, 2012. 207.
147 Uo. 
148 Friss Ujság (1898. január 13.) 3.
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direkt kihangsúlyozza, hogy a fogvatartott Rózsinak semmire nincs panasza, taka-
ros hajléka, meleg ágya van, jól bánnak vele.149 

Természetesen nem marad el a rendőrség válaszreakciója sem, Rudnay közleményt 
ad ki, miszerint: „Épen ezek a körülmények arra indítanak, hogy nagyon megfontoljam, 
nem kellene-e a rendőri hírszolgálatot a lapokkal szemben másként eszközölni”.150 A sajtó 
rendőrségellenes kirohanásai miatt a rendőrségnek előbb-utóbb fel kellett ismernie, 
hogy a sajtóval való egymásrautaltságukat, ezért 1907-ben rendeletet hozott, mely 
kihirdette, hogy a rendőrség működésének fontos elemei közé tartozik a hírszolgá-
lat is, ezért szorosabban kívánnak együttműködni a sajtóval a továbbiakban.151

A szerb király zsarolói

Azt, hogy Benkő Rózsi valóban járt Belgrádban, egy újság sem cáfolja. 
Odakerüléséről, ott-tartózkodásának okairól és körülményeiről azonban már nem 
állapíthatunk meg semmi olyat, ami ne lehetne megkérdőjelezhető. 

Vegyük fel újra az események fonalát annál a pontnál, amikor Rózsi megkezdi 
munkáját a Somossy-orfeumban. Rózsi beszámolója alapján Kovács F. Sándor leír-
ja, hogy Popovics szerb udvari tiszt Somossynál ismét ráakad hősnőnkre és az esti 
előadás után egyből beinvitálja a szeparéba, ahol aztán együtt mulatnak – a tiszt 
egy nagyobb társasággal tartózkodik az orfeumban –, s Popovics csupán ezért a kö-
zös mulatásért 100 forinttal jutalmazza. Másnap felkeresi, és újra megpróbálja őt 
rábeszélni, hogy menjen vele a szerb királyhoz: „Szép nőt keresünk a részére, aki meg-
tanitsa a szerelmeskedésre”. Rózsi végül belátja, hogy helytelen lenne visszautasítani 
az ajánlatot – főleg, hogy a tiszt 2000 forintot ajánl fel előlegként –, így beleegyezik, 
hogy elmegy Popoviccsal Belgrádba. Másnap a szerb tiszt oda is adja a 2000 forin-
tot, ebből Rózsi 1500 forintot rögtön elkölt, egy Váci utcai üzletben ruhákat rendel. 
Emellett vörösre festeti a haját, mert „Zsazsa azt szereti”. Miután minden előkészü-
lettel végeztek, Rózsi és Popovics Belgrádba utaznak az Orient Expresszen. Rózsi 
saját bevallása szerint kilenc hónapon át van a szerb királyi udvarban Zsazsa sze-
retőjeként, aki nagyon szereti őt, ellátja minden jóval, a díva már az első hónapban 
40 000 frank készpénzt és 15 000 frank értékű ékszert kap tőle ajándékba. Rózsi 
ezek egy részét korábbi szeretőjének (az újságokból kiderül, hogy Roth Sándor ne-
ves komikusról van szó, aki egyébként a Folies Caprice-ban szokott fellépni; a férfit 
tanúként ki is hallgatják a zsarolási ügyben) küldi el, akivel hosszabb ideig éltek 
együtt, s aki könyörgött neki, hogy ne hagyja el őt Zsazsáért; az orfeumhölgy egy 
alkalommal le is hívja őt Belgrádba, s meg is csalja a királyt. Végül aztán Rózsi visz-
szatér Budapestre, s a Herzmann-orfeumhoz szerződik, ahol a szerb királlyal való 
kapcsolatára utaló művésznevekkel kezd el fellépni.152

Az általam vizsgált napilapokra többnyire jellemző, hogy azonnal tematizálják 
az ügy pikáns vonulatát – hiszen ez a szenzáció elsődleges forrása –, igaznak véve 
a feltételezést, hogy Benkő Rózsi Sándor szerb király szeretője volt. Előszeretettel 

149 Pesti Hirlap (1898. január 14.) 7.
150 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 9.
151 czaga, 1995. 275–276.
152 Kovács, 1898. 4, 12–13.
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engednek meg maguknak olyan csípős megjegyzéseket, mint például: „Sándor ki-
rály most ugyancsak megjárta apró szerelmi kisérletezésével, melynek révén most pikáns 
részletek kerülnek ki […].”153 A Friss Ujság egyenesen azt állítja, hogy maga Milán, 
a korábbi szerb király, Sándor édesapja kereste meg a dívát, és kérte fel arra, hogy 
jöjjön vele Szerbiába.154 A lap állítása szerint Rózsi másfél évig volt Belgrádban, ahol 
a lap szerint „tejben vajban fürösztötték”.155 A Pesti Hirlap azt is tudni véli, hogy Rózsi 
már egy hét után megszökött a királyi udvarból, és visszatért katonatiszt szeretőjé-
hez.156 Nem sokkal ezután azonban már visszakoznak a napilapok, azt bizonygatják, 
hogy egy szó sem igaz Benkő Rózsi meséjéből. Később azonban mégis úgy tűnik, 
hogy Benkő Rózsi valóban Sándor szeretője volt és egyes újságok hivatkoznak meg 
nem nevezett belgrádi illetőségű szemtanúkra is, akik ezt bizonyítják.157 

Rózsi akkor hívta fel először magára a budapesti rendőrség figyelmét, amikor 
a 1897. november 16-tól kezdődően a Herzmann-orfeum Kelet királynője, illetve 
Alexandrina Obrenovics álnevekkel hirdették fellépéseit a plakátokon. Rudnay ren-
dőrfőkapitány – feltehetően Barlovácz szerb konzul kérésére – figyelmeztette az 
orfeum vezetőjét, hogy ezek a névhasználatok „kellemetlen feltételezésekre” adhatnak 
alkalmat, ezért maradéktalanul el kell távolítani azokat; Herzmann ennek eleget 
is tett, az orfeum-énekesnő a plakátokon ezentúl Benkő Rózsi néven szerepelt.158 
A pletykák elterjedését azonban már nem lehetett elkerülni, főleg, hogy maga 
Rózsi is többeknek eldicsekedett Zsazsával való kapcsolatával, megmutatva azo-
kat a leveleket, dedikált fényképeket, melyeket állítólag a királytól kapott.159 

1898. január 6-án reggel Rózsit a VI. kerületi Lázár utca 20. szám alatt található160 
lakásán felkereste két detektív, akik utasították, hogy adja elő a kilétét igazoló iro-
mányokat és házkutatást tartottak, melynek során megtalálták a szerb királytól ér-
kezett, 1000 forintról szóló váltót, emellett további levelek és táviratok után kutattak, 
azonban Kovács F. Sándortól megtudjuk, hogy azokat Rózsi előzőleg a hírlapírónak 
adta.161 A díva nem tudott egy olyan okmányt sem felmutatni, mellyel személyazo-
nosságát igazolni tudta volna, ezért az új orfeum-szabályzat alapján elvették tőle a 
fellépési engedélyt, a toloncügyi törvény alapján pedig kiutasították a fővárosból.162

A napilapok egyöntetűen azt írják, hogy Rózsi ezután Bécsbe utazott egy de-
tektív kíséretében, majd Pozsonyba, onnan pedig Trencsén vármegyébe, hogy 
megszerezze a megfelelő okmányokat. Eközben Budapesten már körvonalazód-
ni látszik egy zsarolási ügy, melynek kapcsán január 9-én letartóztatták Kovácsot. 
Egyes lapok tudni vélik, hogy Rózsit is letartóztatták Bécsben, és fogdába, majd 
rendőrségi kórházba került,163 hamar kiderül azonban, hogy ez nem igaz, így az 

153 Kis Ujság (1898. január 10.) 4. 
154 Friss Ujság (1898. január 8.) 2.
155 Uo. 
156 Pesti Hirlap (1898. január 10.) 4.
157 Pesti Hirlap (1898. január 15.) 6.
158 Friss Ujság (1898. január 8.) 2; Pesti Hirlap (1898. január 10.) 4.
159 Friss Ujság (1898. január 8.) 2.
160 Más forrásoknak ellentmondva, Rózsi fogolytörzskönyvében Csokonai utca 8. van megadva 
lakcímként. (Benkő Róza fogolytörzskönyve. BFL VII. 102. a. – fogoly – 1898 – 169.)
161 Kovács, 1898. 15; Pesti Hirlap (1898. január 10.) 4.
162 Rendőri Lapok (1898. január 29.) 50.
163 Friss Ujság (1898. január 9.) 1; Pesti Napló (1898. január 11.) 8.
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újságok visszakozni kényszerülnek a következő számokban. Az orfeum-énekesnő 
aztán január 10-én reggel megérkezik Budapestre, ahol a Keleti pályaudvaron már 
detektívek hada várja, s letartóztatják. 

Nem világos, hogy a zsarolás vádja milyen bizonyítékokon alapul. A források-
ban zsaroló levelekről van szó – melyek pontos tartalmát nem ismerteti a rendőrség 
–, illetve arról a bizonyos 1000 forintos váltóról, amelyet Rózsinál találtak a házku-
tatás során. Egyes újságok említést tesznek az Obrenović-dinasztia bizonyos tag-
jainak, vagy Milánnak,164 vagy pedig Sándor édesanyjának a felkereséséről,165 akik 
állítólag ez alkalmakkor éppen Budapesten tartózkodtak. 

A vád szerint Rózsi, mivel Budapesten is fényűzően, költekezve élt, hatalmas 
adósságokat halmozott fel (annak alapján, amit eddig a díva életviteléről megtud-
tunk, ez hihetőnek tűnik) és ezeket akarta kifizettetni a szerb királlyal. Az is elég 
homályos, hogy pontosan mivel akarta megzsarolni, hiszen az összes forrás nyil-
vánvalóvá teszi, hogy Rózsi hónapok óta kérkedik a királlyal való állítólagos viszo-
nyával, mutogatja a tőle kapott leveleket, aláírással ellátott arcképeket (a rendőrsé-
gi közlemények szerint ezek közönséges hamisítványok). A Budapest feltételezése 
szerint például – és ennek a feltételezésnek a leírása mögé zárójelben egy sokat-
mondó kérdőjelet tesznek – Rózsi és társai azzal fenyegetőznek, hogy a szerb udvar 
köréből szerzett pletykákat hozzák sajtó útján nyilvánosságra, amennyiben nem fi-
zetnek.166 Néhol azt is olvashatjuk, hogy Rózsinak első körben sikerült kifizettetnie 
a tartozását a szerb udvarral, amit Belgrádban egy Weisz János (máshol Weiss 
L.-nek írják) nevű ékszerész (egyébként tanúként őt is meghallgatják az ügyben), 
Rózsi társa vett át, azonban az összeget Monte-Carlóban eljátszotta, s mikor visz-
szament, hogy újra pénzt csikarjon ki az udvartól, kiutasították; társainak erre azt 
hazudta, hogy semmit nem fizettek neki.167 Az is kérdéses, hogy pontosan mekkora 
összeget követelhettek Sándortól, olvashatunk 3000 forintot,168 20 000 frankot,169 de 
100 000 frank körüli összegeket170 is. 

A lapok eleinte hangsúlyozták, hogy csak Benkő Rózsi és Kovács F. Sándor ellen 
folyik eljárás, és szabadkoztak azon közleményeik miatt, amelyek azt sugallták, 
hogy bizonyos egyének vádlottként szerepelnek az ügyben, mint például Zoltán 
Jenő detektív, akit valójában csak tanúként hallgattak ki az üggyel kapcsolatban,171 
vagy Sélley Sándor volt rendőrfőkapitány, akiről még az is elterjedt, hogy esetleg 
ő is Benkő Rózsi egyik szeretője.172 Nem sokkal később már azt is sejttette a rend-
őrség és a lapok, hogy egy jól szervezett zsarolóbandáról van szó, melynek tulaj-
donképpen Benkő Rózsi is az áldozata, hiszen ők biztatták arra, hogy csikarjon ki 
pénzt Sándor királytól. A Pesti Hirlap január 14-i száma közli, hogy a törvényszéki 
átiratot már Kovács F. Sándor bűnügye cím alatt iktatták be, mivel a nyomozás adatai 

164 Friss Ujság (1898. január 9.) 1. 
165 Kovács, 1898. 24. 
166 Budapest (1898. január 8.) 6.
167 Budapesti Napló (1898. január 10.) 4; táBori–széKely, 1909. 74.
168 Budapesti Napló (1898. január 10.) 4.
169 Országos Hirlap (1898. január 10.) 4.
170 Pesti Hirlap (1898. január 10.) 4.
171 Kis Ujság (1898. január 12.) 12. 4. 
172 Pesti Hirlap (1898. január 11.) 10.
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elsősorban Kovács ellen szólnak.173 Úgy tűnt tehát, hogy ennek a zsarolóbandá-
nak a feje Kovács F. Sándor volt, aki ellen eközben panaszt tett Tuchfeld Auguszta 
bodega-tulajdonosnő is, akinek a hírlapíró korábban segített megnyitni a bodegát, 
majd ennek ürügyén zsarolni kezdte, pénzt követelve a segítségért cserébe. Mikor 
azonban a rendőrség megkéri Tuchfeld Augusztát, hogy mutassa meg a zsaro-
ló leveleket, nem tud ennek eleget tenni, pont a két perdöntő levelet nem talál-
ja.174 A bodegatulajdonosnő mellett eközben Novák Márton fogtechnikus (akitől 
Kovács állítólag több ízben pénzt kért kölcsön, nem fizetve azt vissza) és Klein 
Jakab bodega-társtulajdonos is feljelentést tett az újságíró ellen. 

Kovács mellett még majdnem egy tucat embert tüntetnek fel az állítólagos 
zsarolóbanda tagjaként, többek között Deutsch Manó kőbányai nagyfuvarost 
és háztulajdonost, akiről szintén azt állítják a lapok, hogy Benkő Rózsi szerető-
je, Pantelinácz Sándort, akinek Kovács terhelő bizonyítéknak is alkalmas iratokat 
adott át megőrzésre, a már említett Weiszt és Fischer Mór egykori orfeumigazgatót 
is, aki állítólag Kováccsal együtt zsarolta meg Tuchfeld Augusztát is. Bizonyos la-
pok szerint ez a zsarolóbanda más, magas társadalmi helyzetű személyeket is meg 
akart zsarolni, például a bolgár fejedelmet és egy orosz nagyherceget is (állítólag 
az ő képmásukat is megtalálták Rózsinál).175

Kovács F. Sándor persze minden vádat tagadott. Felháborítónak tartotta, hogy 
ilyen hosszú ideig tart a vizsgálati fogsága, hogy túl sok ideig tartanak a kihallgatá-
sok (állítása szerint egy alkalommal kilenc órán keresztül faggatták), és hogy hiába 
érkeznek hivatalos cáfolatok, azokat meg sem hallgatta a rendőrség.176 

A napilapok a végkifejlet felé haladva azzal kecsegtették az olvasókat, hogy ha-
marosan „a legelképzelhetetlenebb meglepetés fogja érni az alarmirozott közvéleményt”.177 
Ez azonban elmaradt, a vádlottakra nem sikerült rábizonyítani a zsarolás vádját. 
Mind a rendőrség, mind pedig a szerb királyi udvar sürgette az ügy gyors lezárá-
sát, az utóbbi ügyvédet is fogadott Benkő Rózsi védelmére, dr. Gál Jenő személyé-
ben, míg Kovácsot egy dr. Falussy Árpád nevű ügyvéd képviselte.

Január 16-án az ügyet átadták a királyi ügyészségnek, ahol az üggyel dr. Halász 
Lajos királyi ügyész és dr. Puskáriu Gyula vizsgálóbíró foglalkozik. A két vádlottat 
átviszik az ügyészségi fogházba. Itt már felgyorsul a vizsgálat, kiderül, hogy az 
„egész Zsazsa-ügy egyáltalán nem is létezik”.178 17-én már elrendelik a vádlottak sza-
badlábra helyezését. Egyes lapok szerint az ügy le is van zárva, de a másnapi rend-
őrségi közlemény szerint ez nem igaz, a zsarolás vádját nem ejtették, a szabadlábra 
helyezés csak ideiglenes, a későbbiekben folytatódni fog az eljárás és a nyomozás. 
Kovácsot még aznap szabadon engedik, Rózsit azonban a főkapitányság kérelmé-
re átviszik a toloncházba. Másnap elítélik közerkölcsiség elleni kihágás miatt, mely 
kihágás a 837/884. közigazgatási szabályrendelet 24. §-ba ütközik, amit a már em-
lített 1879. évi XL. törvénycikk 81. §-a szankcionál. A dívát ennek alapján húsz nap 
önköltségen letöltendő elzárásra ítélik, de ebből hét nap a vizsgálati fogság miatt 

173 Pesti Hirlap (1898. január 14.) 7.
174 Friss Ujság (1898. január 12.) 3.
175 Pesti Napló (1898. január 7.) 7.
176 Kovács, 1898. 27–29.
177 Pesti Hirlap (1898. január 14.) 7.
178 Kovács, 1898. 29.
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már letöltöttnek számít. Az ítéletet azzal okolják, hogy Rózsi január 9-én és 11-én is 
jegyzőkönyvbe mondta, hogy egyszerre két-három szeretője is volt, emellett 1897 
márciusától november 15-ig nem volt foglalkozása. Ez egyértelművé teszi, hogy 
Benkő Rózsira prostituáltként tekintenek, aki titkos prostitúciót „követett el”. Rózsi 
ez ellen fellebbez, miszerint rá nem vonatkozik az említett törvénycikk, hiszen ő 
nem kéjnő. 

Az orfeum-énekesnőt végül felmentették, tolonclevelet állítottak ki neki, és 
január 19-én, két detektív kíséretében el kellett hagynia Budapestet, ahonnan 
Trencsénbe vitték. Budapestről egész életére kitiltották, ezt Rudnay a következő 
szavakkal indokolta: „Nem türhetem […], hogy Budapesten maradjon e nő, ki egy világ-
ra szóló botrány középpontja”.179

Benkő Rózsi további sorsáról csak annyit tudunk, hogy ezután Bécsbe költözött, 
ahol a Danzer-orfeumban, majd a Venedig im Wien mulatóban dolgozott büféhölgy-
ként.180A „zsarolóbandáról” néhány napig még cikkeztek az újságok, újabb gya-
núsítottak tartóztattak le és újabb feljelentések érkeztek, ez az ügy azonban még 
Benkő Rózsiénál is zavarosabb, és úgy tűnik, nem is vezettek eredményre az ezzel 
kapcsolatos nyomozások.

Benkő Rózsi az élclapokban 

A Benkő Rózsi történetét megörökítő vicclapok leginkább a szerb király személyét 
és magát Szerbiát, a szerb–magyar diplomáciai kapcsolatokat, valamint a korszak 
könnyű erkölcsű nőit tették élcelődéseik tárgyává.

A szerb államnak és Sándor királynak elsősorban a pénztelenségét és a jelen-
téktelenségét karikírozták ki az élcek, természetesen eltúlozva a valós tényeket. 
A Borsszem Jankóban, a Dr. Hombár Mihály védbeszédeiböl című rovatban – mely az 
ügyvédek sajátos jellemét, esetleges melléfogásaikat karikírozta ki – ezt olvashatjuk:

„- T. kir. Törvszk.! Védenczem Benkő Rózsi azzal van vádolva, hogy az ifju szerb királyt 
meg akarta zsarolni. Mivel azonban köztudomásu dolog, hogy az egész Obrenovics di-
nasztiának nincs pénze, kérem védenczemet fölmenteni.”181

Két további idézet az Üstökösből, az Apró hirek rovatból:

„Szerbiának már nagyobb híre, mint az egész ország.”
„A kis Szerbia még kisebb Sándor királyának kedvese közel 10,000 forintot kapott egy pár 
tüzes csókért. Még egynehány ilyen orfeum-énekesnő és vége Szerbiának.”182

A Borsszem Jankónak Dr. Hombár Mihályon kívül más visszatérő figurái is szá-
jukra vették Benkő Rózsit, köztük az örökké átkozódó rabbi, Reb Menachem 

179 Pesti Napló (1898. január 17.) 2.
180 Kovács, 1898. 29; táBori–széKely, 1909. 74.
181 Borsszem Jankó (1898. január 16.) 6.
182 Üstökös (1898. január 16.) 27. 
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Ciceszbeiszer is, aki egy alkalommal a következő szitkot szórja olvasójára jellegze-
tes jiddis kiejtésével.

„O Benkü Rúzsika dötsekedje mogát o tied üsmeretsigedel!”183

A Bolond Istók egyik szerzője helyesen ismerte fel, hogy abból is viccet lehet csinál-
ni, ha a szerb–magyar barátság bizonyítékaként tünteti fel az ügyet.
 

„Szerbiáról megint szól az ének – Benkő Rózsika révén. Aztán mondja valaki, hogy 
a szerb–magyar barátság csak olyan légből kapott valami. Hát nem szoros, benső össze-
köttetés van Belgrád és Budapest között?”184

Az Üstökös néhány szerzője ügyesen ismerte fel azt is, hogyan lehet a diplomácia 
sajátos szabályszerűségeit, magatartását kifigurázni.

„Miért lehetne Benkő Rózsit elitélni? Leghelyesebben hazaárulásért, mert bebizo-
nyult rá, hogy titokban szövetkezett, s állandó titkos összeköttetésben volt egy idegen 
hatalommal.”185

Ugyanezen az oldalon olvasható a Törvényszéki rovatban: 

„Benkő Rózsi magyar honos, tehát mikor a szerb király a Benkő Rózsi karjaiban volt, 
akkor magyar területen volt. Tudjuk, hogy ha az állam területére idegen uralkodó lép, azt 
üdvözlésekkel s egyéb diplomácziailag megállapitott tiszteletnyilvánitásokkal kell fogad-
ni. És ezt a magyar kormány elmulasztotta. Micsoda hanyagság.”

A Budapesten uralkodó erkölcstelenséggel kapcsolatosan is érdemes kiemelni egy 
élcet, melyet szintén az Üstökös ugyanezen számában olvashatunk; egy Számtani 
feladat, a megoldással együtt:

„Ha Benkő Rózsit húsz napra itélték el azért, mert egyszerre két kedvese volt, kérdés, 
hogy egyik-másik úriasszonyt hány napra kellene elitélni?
Ha minden asszonyt, a kinek egyszerre két kedvese van, húsz napra elitélnének, kérdés, 
hogy hány asszony maradna Budapesten szabadon?
Megfejtés: Nagyon sok, mert sok asszony van, a kinek nem két, hanem három kedvese 
van egyszerre.”186

Ezek mellett még több rövid verset, Benkő Rózsival készített képzeletbeli riportot 
stb. is olvashatunk az élclapokban. A társadalmi, politikai kérdéseket megvilágító, 
a különleges szituációkat meglovagló élcek mellett rengeteg nyelvi szójáték is elő-
fordul. Íme, két példa ezek közül:

183 Borsszem Jankó (1898. január 16.) 6.
184 Bolond Istók (1898. január 16.) 8.
185 Üstökös (1898. január 23.) 44.
186 Üstökös (1898. január 23.) 46. 
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„Ebben az ügyben nem a Benkő vagy Benkó név, hanem a bankó játszsza a főszerepet.”187

„Figyelmeztetem azonban, hogy nekem is csak egy koronám van. Az se a fejemen, hanem 
a zsebemben.”188

A szatirikus folyóiratok tehát egyrészt a különböző nyelvi élcekkel, az egyes társa-
dalmi elemekre jellemző beszédstílus kifigurázásával, stílusparódiákkal, másrészt 
pedig úgynevezett szituációs élcekkel emlékeztek meg az esetről,189 melyek a valós 
helyzeteket a végletekig eltúlozták, felnagyították, eltorzították, harmadrészt pedig 
különböző társadalmi és politikai problémákra is felhívták a figyelmet. A Borsszem 
Jankóban emellett egy karikatúra is található, melyen katonának öltözött Benkő 
Rózsik hada masírozik el a szerb király előtt, feltehetően Popoviccsal az élükön.190

Egyes lapok nem találták ennyire szórakoztatónak az ügyet, mely komoly eti-
kai–erkölcsi kérdéseket is felvetett. A Budapest Hirlap és Pesti Hirlap sok szempont-
ból felháborítónak tartotta az esetet és annak tálalását. 

A konzervatív szellemiségű Budapesti Hirlap azon a véleményen volt, hogy 
Benkő Rózsi esete jól tükrözi a korszakban eluralkodó „könnyelmű naturalizmust”, 
mely már jószerével mindenhol udvarképes, „különösen a B betűvel kezdődő városok-
ban”.191 A lap nem is igen közölt terjedelmesebb cikkeket az esetről, végig hangsú-
lyozta, hogy az ügy „magánjellegü és egészen alacsony jelentőségü”.192 A többi laphoz 
hasonlóan azonban a Budapesti Hirlap is a rendőrséget tette felelőssé azért, hogy ez 
az ügy ekkor nyilvánosságot kapott: „Valóságos operettet csinál vele a rendőrség.”193

A Pesti Hirlap azon háborodott fel, hogy az ügy rosszat tesz Budapest hírnevé-
nek, melyet ezen túl erkölcstelen, kozmopolita nagyvárosnak fog tartani a közvéle-
mény, s ez rosszat tesz majd az idegenforgalomnak. Azt is igyekszik hangsúlyozni, 
hogy ehhez az ügyhöz a „magyar nemzeti világnak egyáltalán semmi köze”, illetve há-
borog azon is, hogy a Benkő Rózsi-féle nők a „magyar nők híres szépségét kihasználva 
magyar nevet vesznek föl”. Sőt, odáig is elmegy a napilap, hogy egyenesen magyar faj 
hírnevének sárba tiprásáról, a magyar nemzet meggyalázásáról beszél.194

Az ügy kapcsán a legtöbb támadás mégis a rendőrséget érte, ezért nem cso-
da, hogy a Rendőri Lapok, noha megkésve, de reagál az ügyre. Szinte minden lap 
egyöntetűen a rendőrséget hibáztatja azért, hogy az ügy ekkora botránnyá dagadt. 
Folyamatosan kritizálják a rendőrség munkáját, elégedetlenkednek a sajtóiroda 
közleményeivel, amiket túl homályosnak és semmitmondónak találnak. A vádlot-
takkal való túl szigorú és érthetetlen bánásmódot is sok kritika éri, sokszor adják 
tudtul, hogy nem értik, miért kell ennyi ideig elhúzni a vizsgálati fogságot, és arról 

187 Bolond Istók (1898. január 16.) 4. 
188 A mondat a Borsszem Jankó munkatársának Rózsival készített képzelt riportjában hangzik el. 
Vö. Borsszem Jankó (1898. január 16.) 6.
189 Lásd bővebben BuzinKay, 1983. 117.
190 Lásd a 2. számú képmellékletet.
191 Budapesti Hirlap (1898. január 10.) 1.
192 Budapesti Hirlap (1898. január 13.) 2.
193 Budapesti Hirlap (1898. január 17.) 3. 
194 Pesti Hirlap (1898. január 12.) 1.
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is írnak, Benkő Rózsit egy idő után már mennyire megviseli az egész, állandóan 
sírógörcsökben tör ki.

A Rendőri Lapok egy terjedelmes cikkben reagált a vádakra 1898. január 29-én. 
A cikk kifejti, hogy a sajtó összefogott a rendőrség ellen, hiszen „nincs olcsóbb dicső-
ség, mint a rendőrség gáncsolása, kisebbítése”, ami, úgy néz ki, igen hálás sajtótéma. 
Természetesen a közleményben az olvasható, hogy a sajtó fújta fel az egész ügyet, 
az újságírók lettek indiszkrétek, nem a rendőrség. Azokra a vádakra, hogy a ren-
dőrség törvénytiprást követett el, amikor brutálisan bánt a foglyokkal, azzal vála-
szol, hogy a rendőrség már számtalanszor járt el így, és azokban az esetekben még-
sem háborgott emiatt a sajtó, másrészt pedig ez a törvénytiprás csupán abban állt, 
hogy a rendőrség teljes mértékben ragaszkodott a törvényekhez és az eljárási sza-
bályokhoz. Továbbá megemlíti, hogy az újságírók sok mindent félremagyaráztak a 
tudatlanságuk, a törvények, eljárási szabályok ismeretének hiánya miatt. A cikk a 
továbbiakban részletesen leírja, pontosan milyen rendeletek, szabályok alapján és 
hogyan jártak el a rendőrök. Arról, hogy Benkő Rózsiék valóban megzsarolták-e a 
szerb királyt, nem kapunk választ.195

Összegzés

Egyértelmű, hogy Benkő Rózsi szabados nemi életével szexuális transzgressziót 
követ el kortársai szemében, ám azt vonakodnak egyértelműen kijelenteni, hogy ő és 
a hozzá hasonló kitartott nők prostituáltak lennének. A törvény betűjét alapul véve 
Benkő Rózsi azonban prostituáltnak számít, hiszen végül nem is zsarolásért, hanem 
titkos kéjelgésért ítélik el. Mindenesetre romlottságával kapcsolatban nem merül fel 
kétség; ezt egyesek eredendő természetének, mások a századvég (és azon belül is a 
századvégi Budapest) általános dekadenciájával magyarázzák. Ezt a sajtóban vagy 
elítélő szavakkal, vagy pedig humorosan tálalják, több esetben pedig – a jelek arra 
mutatnak –, hogy az egész ügyet csak az olvasottság növelésére használják.

Életútján végigtekintve úgy tűnik, hogy akarva-akaratlanul is egy meghatá-
rozott életstratégiát követett, amely a kitartott nőket jellemezte a korban. Ezeket 
a nőket tehát tekinthetjük a prostituáltakon belül egy jól elkülöníthető csoportnak. 
Rózsi a róla kiderült információk alapján egy, már gyerekkorában nehéz élethely-
zetbe került lány volt, aki szépségét felhasználva próbált kikerülni szorult helyze-
téből. Az általa választott karrier eleinte gazdaggá tette, ha boldoggá nem is, végül 
azonban végzetét is a férfiak kitüntetett figyelme okozta. 

Az eset arra is jól rávilágít, hogy a sajtó elbulvárosodása mennyire esetlegessé 
tette az igazság megismerésének lehetőségét, s hogy Rózsi is csak azért tudott egy 
rövid időre a kilépni a budapesti éjszakából a fényre, mert egy uralkodóval hozták 
hírbe. A hiteles tájékoztatás deficitje nem kizárólag a lapok és a szenzációt igénylő 
emberek hibája volt, hanem a rendőrségé, illetve a rendőrségi sajtóirodáé is, mely-
nek működésében komoly hiányosságok mutatkoztak a korszakban. A rendőrség 
azonban levonta a tanulságot és ráeszmélt, hogy fontos a nagyközönség informálá-
sa, hiszen így tudja a saját munkáját ismertetni, az iránt tiszteletet kelteni. Ugyanis 

195 Rendőri Lapok (1898. január 29.) 50.
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egyértelművé válik az eset kapcsán, hogy a rendőrség nem volt szent és sérthetet-
len az emberek számára. 

Mivel a források többféle olvasatot tesznek lehetővé, nem tudhatjuk biztosan, 
hogy hogy Benkő Rózsi csúfos bukását saját magának köszönhette-e vagy körül-
mények szerencsétlen összjátékának, esetleg mindkettőnek, ugyanúgy, ahogy az 
sem biztos, hogy valóban a szerb király szeretője volt-e (bár minden jel erre utal), 
vagy hogy egyáltalán valóban megzsarolta-e őt. 
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Fülöp, Márton
The Novel of Rózsi Benkő: Angles to the Analysis of a Fin-de-Siècle Crime Story

This article focuses on the story of Rózsi Benkő, a young female prostitute, who 
became involved in a blackmail scandal in fin-de-siècle Budapest. The victim of 
the presumed blackmail was King Alexander I of Serbia. In addition, it is likely 
that Rózsi was the king’s former mistress; and this circumstance aroused consi-
derable media attention towards the case. By examining what various newspaper 
articles wrote about the so-called “Rózsi Benkő Affair”, the author attempts to pre-
sent the most significant tendencies of journalism in late 19th-century Budapest. 
Furthermore, the relationship between media and police is discussed. The paper 
also outlines the characteristics of a “mistress” or “kept woman” (treated as a 
special form of prostitution) and introduces a number of typical venues from the 
nightlife of Budapest, the places often visited by Rózsi for work and amusement.
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2. kép: A szerb generalissimus 
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