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AZ UTOLSÓ LÉPCSŐ AMA MÉLYSÉGBE

A ,,MAGYAR EGYESÜLET A LEÁNYKERESKEDÉS ELLEN”
ADATAI A BUDAPESTI PROSTITUÁLT-JELÖLTEKRŐL, (1912–1913)

,,Nagy város vagy Budapestem, és milyen ifjú még. S már ilyen romlott.”

(Benedek László, 1904)1

,,KÉRDŐ-ÍV. MI A NEVE?”

Annak a budapesti nőnek, aki 1912–1913 körül prostitúcióra adta a fejét, fel kellett
keresnie az Ó utcai Erkölcsrendészetet. A kétemeletes épület kapujában az ott posz-
toló rendőrrel találkozott, akinek feladata az épületbe lépők eligazítása volt. Először
az első emeletre irányította a belépőt, ahol a rendészet közigazgatási osztályának szo-
bái helyezkedtek el. A kérelmező előadta a szándékát, a rendőrkapitány pedig elvé-
gezte az ezzel kapcsolatos formai teendőket: hitelt érdemlő személyazonossági igazo-
lást kért a leendő kéjnőtől, ellenőrizte korát (nem gyermekkorú-e), adatait egyeztette
a körözöttek listájával. Amennyiben nem találta akadályát annak, hogy a jelentkezőt
felvgyék a kéjhölgyek listájába, úgy az illetőt átküldte a Magyar Egyesület a Leány-
kereskedés Ellen (a továbbiakban: MELE) irodájába, melynek képviselői – főkapitá-
nyi engedéllyel – állandóan az épületben tartózkodtak. Ha a MELE tagjai sem tán-
torították el az engedély kivételétől a folyamodót, a rendőrorvosi vizsgálat után meg-
történt a bejegyzés.

A Kőszívű ember fiainak adminisztrátora rideg szavakkal közölte Baradlaynéval:
annak, hogy letért a kijelölt – és általa egyedül helyesnek tartott – útról, elháríthatat-
lan következményei lesznek: ez ,,az első lépcső ama magaslathoz [tudniillik a vérpad-
hoz]”.2 Bár az Erkölcsrendészet ügyfeleit nemigen tartották romantikus figuráknak,
valamiféle ,,jókais” válaszúthoz mégis elérkeztek a nevezetes épületbe téréssel: innen
kilépve a Székesfőváros jóváhagyásával életformát, létformát válthattak, legális pros-
tituáltak lettek. Az Egyesület fő célja az volt, hogy eltérítse a hozzá fordulókat elhatá-
rozásuktól, mintegy visszatérítsék az utolsó lépcsőfokon állót a rá váró mélység előtt.3

A prostitulált-jelölttel történő beszélgetést ugyan nem jegyezték le, ám azt egy
kérdőív alapján végezték, és a kérelmezőről felvett adatokat igyekeztek rögzíteni (fel-
tehetően utólagos dokumentációval, hiszen a hozzánk eljutott adatok egy félig struk-
turált interjú képét adják, melyben a segítőnek igen aktívan kell irányítania, közre-
működnie; de ez a lejegyzés közvetlenül a beszélgetés után történhetett, hiszen oly-
kor egészen pontosan megőrződtek az interjúalany szófordulatai, érezhetők a segítő
indulatai). Ez a forrástípus, amely ilyen sajátságosan egyesíti a kvantitatív és a kvali-
tatív elemzés lehetőségeit, igencsak különlegességnek számít, mint ahogy az is igazi
különlegesség, hogy az 1912. és 1913. évek kérdőíveinek egy-egy összefűzött köte-
te, összesen 761 prostituáltnak jelentkező adataival, fennmaradt.4 (1912 végén 2199,
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találunk, illetve az ennél korosabbak közül egy 44 és egy 47 esztendős asszony sze-
repel a mintában.

Nem meglepő, hogy a fiatal nők választották legnagyobb számban a prostitúciót,
hiszen a kéjnő külseje bizonyára meghatározta, vagy legalábbis nagyban befolyásol-
ta sikerét, a fiatalabbak pedig feltehetően az érettebbeknél vonzóbb, üdébb külsővel
rendelkeztek. A 18–19 évesek rendkívül nagy aránya viszont figyelemre méltó: ebben
a két életkorban erőteljesen koncentrálódik: a prostitúciót választók 29%-a tartozott
az említett csoportba.15 Az érvényben lévő szabályozás szerint a 17 évét betöltött leá-
nyok kéjhölgyi tevékenysége engedélyezésének nem volt különösebb akadálya – úgy
tűnik, mintha a tevékenységen gondolkodó lányok ,,megrohamozták” volna az er-
kölcsrendészetet, mihelyt elérték a megfelelő korhatárt. A formailag eséllyel pályázó
fiatal nők nagy számát tekintve – különösen, ha ide számítjuk a 20–21 éves korosz-
tályt is, mellyel együtt számítva a jelentkezők 48%-át ide sorolhatjuk – életkorukat
vizsgálva feltételezhetjük, hogy a kéjhölgységet választók jó része nem hosszú évek
keserves tapasztalataival, esetleg rendkívül nagy számú szexuális kapcsolattal a háta
mögött döntött úgy, hogy felkeresi a kapitányságot; illetve ennek a kétféle megtapasz-
talásnak igen korán kellett bekövetkeznie, és ebben az esetben éppen a kiemelkedő-
en rossz környezeti, társadalmi körülmények, megrázó életesemények sorozata irá-
nyíthatta őket ennek a lépésnek megtételére (persze mindez összhangban lehetett a
,,piaci igényekkel”).16 Ha az előbbi feltételezést elfogadjuk, akkor a 17 év alatti lá-
nyok felbukkanását egyfajta ,,cry for help”-kísérletként értelmezhetjük, kimenekí-
tésre való felhívást a túlságosan korai, túlságosan koncentrált problémahalmazból.
Azonban az, hogy a harmincas évek közepén, olykor a negyvenes évek derekán lévők
közül is találunk egy-két kéjnő-jelöltet, arra utal, hogy az egyéni sorstragédiák, kilá-
tástalanságba forduló életpálya mégis közrejátszhattak ezen elhatározás megho-
zatalában.

Avagy lehetséges, hogy csupán a rossz hajlam, a ,,rossz vér” kiütközése az, ami
arra sarkallhatta a fiatal lányokat (is), hogy átlépjék az erkölcsrendészet küszöbét
(mint ahogy kortársaik gyakran vélték)? Már korán szembesülniük kellett azzal, hogy
nem képesek a normáknak megfelelően élni, és letettek a férjhez menés gondolatá-
ról? Hiszen a kéjhölgynek jelentkezők átlagéletkora a MELE elé kerülés időpontjá-
ban 22 év, míg a budapesti menyasszonyoké ezidőtájt 27,5 év (a vidékieké 23,6 év)
volt.17 A fiatal budapesti menyasszonyok koreloszlását vizsgálva is a fiatal prostituál-
takétól gyökeresen eltérő képet kapunk: 21 éves korukig a prostituáltnak jelentkezők
közül a megfelelő életkorúak aránya jóval magasabb, mint a menyasszonyoké (utób-
biak közül a 18–21 évesek is az mindössze 24%-ot képviselnek, míg a hasonló korú
prostituáltak 48% fölötti értéket), viszont a férjhez menők koreloszlása sokkal

1913 végén 2404 kéjhölgyet tartottak nyilván Budapesten.)5 Dolgozatomban ezt a
forrást járom körül, és arra a kérdésre keresem a választ, hogyan jellemezhetők a kor-
szak budapesti kéjhölgyei, hogyan viszonyultak hozzájuk és a prostitúcióhoz a
MELE tagjai, hogyan zajlott egy ilyen beszélgetés, és mennyi volt az esélye annak,
hogy egy lány visszaforduljon az ,,utolsó lépcsőről”. A felvett kérdőív pontjaihoz iga-
zodva haladtam, hiszen egyfelől ezekhez kapcsolódva fel lehet tárni a prostituálódás
jelenségének bizonyos társadalmi jellemzőit, másfelől az efféle megközelítés talán
mégis közelebb marad a forrás születésének szituációjához, és nem szakad el teljesen
az Erkölcsrendészet hivatali helyiségeinek mikrokontextusától.

Budapesten 1867-ben jelent meg az első átfogó szabályozás a prostitúcióról,6 az
1912-ben érvényben lévőt pedig 1909-ben jelentették meg.7 Ennek értelmében bor-
délyos és magánkéjnőknek adhat a rendőrkapitány engedélyt a prostitúcióra.8 A ma-
gánkéjnők nem bordélyban éltek, és csoportjuk két részre oszlott: a bárcás magánkéj-
nőknek ez volt a fő foglalkozásuk, míg az igazolványos kéjnők más foglalkozással is
rendelkeztek, a kéjelgést mellékkeresetként űzték. Mindhárom csoport felett valame-
lyes kontrollt gyakorolt az állam, a hatalom, hiszen a főváros adott engedélyt, és he-
tente kétszer orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük, hogy a betegeket azonnal kór-
házba utalhassák, nehogy megfertőzzék a ,,normálisan egészségesek” domináns tár-
saságát:9 A prostitúció tehát szükséges rossznak számított a hatalom szemében. Az an-
gol mintára alakult Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen (alakult: 1909-ben)10

viszont – a botrányos méreteket öltő Magyarországról kiinduló lánykereskedelem
mellett11 – szembeszállt ezzel a szabályozási rendszerrel (reglementáció), mivel úgy
vélték, hogy a prostituáltak nem okai, hanem következményei a társadalom, a családi
élet válságának, mint ahogy a nemi betegségek terjesztéséért sem lehet kizárólag őket
felelőssé tenni. Így a merev szabályozás helyett az abolíció – vagyis annak eltörlése
– pártján álltak, és a megelőzés fontosságát hangoztatták.12 A MELE képviselői tehát
nem elégedtek meg a bukott nők ,,divatos témájáról” való csevegéssel:13 önként vál-
lalt szolgálatukkal igyekeztek megmenteni a végzetes lépéstől az irodájukba kevere-
dőket. Tevékenységükben támogatta őket a rendőrkapitányság, az árvaszék is – így
készülhettek el a kérdőívek az Erkölcsrendészet helyiségeiben.

,,HOL SZÜLETETT?”

A kérdőív nem firtatja a születési időt, ennek ellenére a MELE irodáján szolgálatot
teljesítő hölgyek buzgóságának köszönhetően – akik ebben a rovatban igyekeztek az
évek számát, vagy a születési dátumot megörökíteni – csaknem valamennyi kéjnője-
lölt életkoráról tudomásunk van.14 A legfiatalabb jelentkezők mindössze 15 esztendő-
sek voltak, azonban számuk igen csekély (3 fő). Az életkori görbe meredeken emel-
kedik a 18 évesekig: ők képezik az összes jelentkező relatív többségét (120 fő, 16%).
Tőlük nem sokkal maradtak el az egy évvel idősebbek (100 fő, 13%), viszont ezek
után többé-kevésbé egyenletesnek mondható a csökkenés a 28 évesekig (9 fő, 1%),
majd ez a tendencia – egy-két nagyobb értéktől eltekintve – folytatódik, azonban az
ebben az életkorban folyamodóknak csupán 1–2%-át alkotják. 38 éves nőt már nem
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1. ábra. A jelentkezők életkora



korreláció a prostitúciós magatartást tekintve, mint bizonyos egyéb devianciákban
(öngyilkosság). Az izraelitáknak az országos átlagot meghaladó képviselete minden
bizonnyal azzal hozható összefüggésbe, hogy a zsidó népesség aránya jóval maga-
sabb volt a fővárosban, mint Magyarország egészére nézve. A római katolikusság és
reformátusság nagyobb száma ugyanakkor a származási helyre utal: vagyis arra, hogy
a születési helyükön egyébként is felülreprezentált volt a római vagy a kálvinista val-
lás. A különböző vallásfelekezetek tehát feltehetően nem nyújtottak radikálisan kü-
lönböző védelmet a prostitúció ellen: a jelentkezők felekezeti megoszlása arra utal-
hat, hogy az eltérő vallásúak többé-kevésbé hasonlóan veszélyeztetettek voltak.

,,ÉLNEK-E SZÜLEI, MI A FOGLALKOZÁSUK?

Az erre a kérdésre választ adók (723 fő) kevesebb mint harmada nyilatkozott úgy,
hogy mindkét szülője él, de közel ugyanennyi lány teljesen szülői támasz nélkül ma-
radt, valamivel kevesebbnek pedig csupán édesanyja élt már.

Úgy tűnik, a rendezetlen családi háttér a fiatal nők számára a prostituálódás – tá-
gabb értelemben: mindenféle deviáns viselkedés, önveszélyeztető magatartásforma20

– legerősebb rizikófaktorát jelentette. A szülők egyikének halála után a családok jó
része nem volt képes megfelelően gondoskodni, felügyelni a kiskorú lányokra sem,
és ebben a tekintetben nem számít az sem, hogy a gyám orvos, MÁV-felügyelő vagy
éppen rendőr (bár ezeket nyilván azért jegyezték fel az egyesület tagjai, mert kevés-
sé összeegyeztethetőnek tartották a gyámleány kéjnői karrierjével). Nem jelentett ko-
moly védelmet, anyagi és morális támogatást a szülő nélkül maradt leány számára az
sem, ha bátyjai, nővérei már keresőképesek voltak, és esetleg az anyáról vagy apáról
is ők gondoskodtak, vele egy háztartásban éltek, de az sem védett meg a prosti-

kiegyenlítettebb képet mutat. Talán a kérdőív további adatainak elemzése során vá-
laszt kaphatunk kérdéseinkre.

A bárcáért folyamodók többsége Budapest, illetve Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye
más területeinek szülötte volt (11, illetve 9%), viszonylag sokan érkeztek Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Nyitra és Zala megyéből is, tehát úgy tűnik, a közeli, feltehetően sok
munkavállalót (főként cselédlányt) a székesfővárosba küldő területekről). Azonban
ha az összes, 1910-ben Budapesten tartózkodó nő szülőhelyét összehasonlítjuk az előb-
bi listával, megállapíthatjuk, hogy itt már nem teljes mértékben azonos eredményeket
kapunk az előbbivel: vagyis az Arad, Hajdú és Zala megyéből érkező nőknek sokkal
nagyobb esélyük volt a prostituálódásra, míg a dunántúli, felvidéki megyék egy része
alulreprezentált ebben a tekintetben. Lehetséges, hogy a lakhely, a szűkebb környezet
prostitúcióhoz való viszonya állhat a háttérben? Ennek megválaszolására hívjuk se-
gítségül az 1912-es országos kéjnő-nyilvántartást – az adott megyében működő egy
lakosra jutó kéjnőszámok alapján sorba rendezve a vármegyéket megállapíthatjuk,
hogy azon vidékek, amelyek kevesebb prostituáltat adtak, mint amilyen arányban
Budapestre érkeztek a lakóik, sokkal hátrább végeztek az országos listán, vagyis
ezekben a megyékben kevesebb prostituált működött. Azokban a megyékben viszont,
amelyekből a fővárosba került lányoknak nagyobb esélyük volt a kéjnővé válásra, jel-
lemzően több prostituáltat tartottak nyilván.18 Tehát ha nincs is minden kétséget kizá-
ró, egyértelmű összefüggés, nem elhanyagolható a helyi társadalmak prostitúciós
magatartása sem a motivációt tekintve.

A Monarchia, illetve Európa prostituált-transzferének mélyebb elemzése is kí-
vánatos lenne, hiszen a kéjnők közül sokkal többen születtek az osztrák részeken, il-
letve külföldön, mint a Budapestre bevándorolt egyéb népesség. Közülük csaknem
valamennyien már prostitúcióból éltek egy ideje, egyesek bevallottan ,,vérfrissítés”
céljából érkeztek a magyar fővárosba: a magyar prostitúciós piac bizonyára igen
élénk forgalmat bonyolított (melynek gazdasági, közegészségügyi és bűnügyi vonat-
kozásai sem elhanyagolhatók).

,,MILYEN VALLÁSÚ?”

A kérdőíven szereplő nők csaknem kétharmada (501 fő, 66%) a római katolikus egy-
házhoz tartozott, jelentősebb számban képviseltették magukat a reformátusok (107
fő, 14%), izraeliták (65 fő, 8%) és evangélikusok (40 fő, 5%) is.19

Az 1910-es népszámlálás budapesti és magyarországi nőnépességének adataival
összevetve megállapíthatjuk, hogy a jelentkezők között az országos átlagnál nagyobb
számban találunk római katolikusokat és izraelitákat. A prostituált-jelöltek között
ugyanakkor arányaiban több volt a római katolikus, mint a fővárosiak között, míg az
izraelita jelentkezők a budapesti izraelita nőlakossággal összevetve alulreprezentált-
nak számítottak. A többi felekezethez tartozók a budapesti felekezeti képviseletük
arányszámát meghaladták, viszont az országos jelenlétükhöz viszonyítva kisebb mér-
tékben képviseltették magukat: némely felekezetnél (reformátusok) ez a különbség
elenyésző volt, míg például a görögkeletiek esetében jóval kifejezettebbnek tűnt.
Összességében elmondható, hogy egyik hitfelekezetre sem mutatkozik egyértelmű
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2. ábra. A jelentkezők (1. oszlop), a budapesti (2. oszlop), és a magyarországi nők
(3. oszlop) vallása



mint az átlagos népességé, a Budapesten kívüli Magyar Birodalom területén pedig a
jobbak közé volt sorolható.26 Az oktatásból megszerezhető átlagos, vagy átlaghoz
közelítő ,,szellemi tőkének”, legalább az alfabetizációnak tehát birtokában voltak a
MELE irodájában megjelentek: munkaerőpiaci esélyeiket nem, vagy csekély mérték-
ben ronthatták alapvető képzettségbeli hiányosságaik.

,,HOL LAKIK?”

Az adatközlők 90%-a budapesti lakos volt, a többiek pedig legnagyobbrészt a ,,nagy-
budapesti” övezetben éltek.27 A budapesti kerületekben korántsem egyenlően oszlott
el a prostituáltak tömege: több mint 40%-uk a VII. kerületben lakott, további egyne-
gyedük pedig a VIII. kerületben, de jelentős számban éltek a VI. kerületben is, vi-

túciótól, ha a székesfővárosban lakott a gyám, vagy a család más tagja. Természe-
tesen nem kell halálesetnek történnie egy családban ahhoz, hogy megszűnjön ,,fé-
szek” lenni, mindezt a kéjnő-jelöltek is nagyon jól tudták, hiszen hébe-hóba felbuk-
kan egy ,,Az anyja nem törődik vele, ő az oka mindennek” – típusú bejegyzés, mely
bizonyára az elkeseredett, esetleg dühös lány szavainak közvetítése.

Sajnos a prostituáltak kevesebb mint felének szüleinek foglalkozásáról állnak ren-
delkezésünkre adatok.21 A családfők, gyámok legnagyobb része (38%) az ipar terü-
letén dolgozik, de magas az őstermelők aránya is (30%) – azonban azt, hogy önálló
keresőkről, vagy segédszemélyzetről van szó, az esetek nagy részében nehézkes meg-
állapítani, különösen az utóbbi kategória esetében. Mindenesetre úgy tűnik, az ipar-
ban dolgozók többsége a hagyományos foglalkozásokat űző falusi kisiparos (kovács,
cipész, ács stb.) volt, akiktől bizonyára nem állt távol a földművelés sem. Az összné-
pesség keresőivel való összevetésből megállapíthatjuk, hogy a kéjnőnek jelentkezet-
tek szülei közül sokkal többen dolgoznak az iparban, és kevesebben az őstermelés-
ben, hiszen az összes kereső mintegy 60%-a működött az őstermelésben, 17%-a pe-
dig ipari pályákon.22 Ha Durkheimnek a szuicidumra, devianciára vonatkozó motivá-
ciós kategóriáira gondolunk, és megkíséreljük erre a helyzetre alkalmazni, feltételez-
hetjük, hogy a iparos-társadalom egy részét anómia jellemezte a 19. század végén,
huszadik század elején. Talán az értékkeresésük, polgárosulás felé tapogatózásuk
megnyilvánulásaként minősíthetjük lányaik budapesti cselédsorba küldését, mely
jobban jellemezte ezen rétegeket, mint például a földművesekét, ennek sajátságos le-
csapódásaként értékelhetjük ugyanezen leányok erkölcsrendészeten való jelentkezé-
sét.23 A MELE kérdőívén a napszámosok és a vendéglátóiparban dolgozók is felülrep-
rezentáltaknak számítottak – utóbbi talán megmagyarázza az ezen a területen nagy
számban dolgozó kéjnőjelöltek pálya-preferenciáját.

,,JÁRT-E ISKOLÁBA? HÁNY OSZTÁLYT VÉGZETT?”

Az interjúalanyok nagy többsége, 87,9%-a (669 fő) biztosan részesült valamilyen
iskolai képzésben.24 Közülük a relatív többség (az összes megkérdezett 23,8%-a) el-
végezte az elemi iskola valamennyi osztályát, és jelentős számban szerepeltek az ele-
mi négy osztályát végzettek (18,4%). Az elemi iskolainál magasabb képzettséggel
rendelkezett a jelentkezők 11,6%-a, közülük 13 fő (az összes nő 1,7%-a) a polgári
iskolai végzettség mellett szakképzettséget szerzett: kereskedelmibe, tanítóképzőbe
járt, és egy főiskolai végzettségűt is találunk közöttük.

Az országos, illetve a budapesti népszámlálási adatokkal összevetve megállapít-
hatjuk, hogy a kéjnők közül az írni-olvasni tudókra, vagyis az alapvető műveltséggel
rendelkezőkre egyáltalán nem tekinthetünk kivételes esetként. Budapesten, ahol az
országban legmagasabb volt az írni-olvasni tudók aránya, a 15–49 éves nőnépesség
91,9%-a tudott írni-olvasni, míg a prostituáltaknak csaknem 88%-a járt iskolába,
következésképpen valószínűleg elsajátította az írás-olvasás művészetét.25 Természe-
tesen nem állíthatjuk, hogy a kéjnőnek jelentkezők rendkívüli műveltséggel rendel-
keztek volna, de bizonyos, hogy képzettségük szignifikásan nem volt alacsonyabb,
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éves nőről). A vidéki kéjnők ,,pályájának” csúcsa lehetett a főváros, esetleg a nagyvá-
rostól várhattak biztosabb keresletet – és keresetet – a kissé megkopott külsejű lá-
nyok.

Vendéglátóiparban – kávéházaktól az orfeumokig – dolgozott a jelentkezők to-
vábbi egyötöde: többségük pincérnő volt, de nagyobb számban képviseltették magu-
kat a felírónők és kasszírnők is. Jelentős szerepvállalásukat tekintve nem tűnik töké-
letesen alaptalannak a kortársak meggyőződése az ilyen területeken működők ,,laza
erkölcseiről” (vagy legalább a vendéglátóhelyen dolgozók sokszorosra növekedett
prostitúciós rizikófaktoráról). Természetesen differenciálnunk szükséges az ilyen lé-
tesítményekkel kapcsolatban, ahogy ezt a kéjnőnek jelentkezők és az őket arról lebe-
szélni szándékozók tették (,,felírónő, de szolid helyen”).

,,MENNYIT KERESETT HAVONTA?”

A fizetéséről mindössze 576 fő beszélt az Egyesület képviselőjének.32 Közülük né-
hányan – kivétel nélkül prostituáltak – azt állították, semmit nem keresnek, illetve
étkezésért, vagy ruháért dolgoznak. A természetbeni juttatás más foglalkozásoknál is
előkerült, persze enyhébb formában: egy-két kávéházi, vendéglői alkalmazott eseté-
ben, akiknek fizetésébe az előrelátó főnök belekalkulálta az italfogyasztást. A házi-
cselédségnél szintén nem feledkezhetünk meg az ellátásról, mely jelentősen csökken-
tette a fizetést;33 viszont kiugróan magas bérekkel a prostituáltak esetében találkoz-
hatunk (,,Vehetnék belőle egy emeletes házat!”). Mindenesetre a vendéglátásban te-
vékenykedők bérezése inkább a prostituáltakkal, mint a házicselédekkel vagy gyári
alkalmazottakkal volt rokon.

A kéjnőjelöltek fizetésének hasonlítása a gyári munkásnőkéhez34 azt az eredményt
hozta, hogy az előbbiek bérezése esetén kifejezettebb volt a szóródás, több az igen
alacsony és a meglehetősen magasnak számító összeg: az előbbi természetesen legin-
kább a házicselédség, utóbbi a prostituáltak csoportjának volt köszönhető. Azonban
így is megállapítható, hogy az említett bérek korántsem tartoztak a magasabbak közé,
és egyes esetekben – néhány ipari napszámosnál – valóban nyomoroghatott, vagy
csaknem nyomoroghatott a munkásnő, legalábbis erről számolt be.

,,VAN-E FÉRJE?”

A kéjnő-nyilvántartásba jelentkezők mindössze 8%-ának (63fő) van, vagy volt vala-
ha törvényes házastársi kapcsolata, de a hivatalosan férjezettnek számítóknak is csak
60%-a élt együtt házastársával az adatfelvétel idején. Elsöprő többséget alkottak tehát
a hajadonok a kéjnőjelöltek között (92%), de tulajdonképpen egyedülálló volt az
összes adatközlő több mint 96%-a. A prostituáltak között tehát ritka kivételnek szá-
mított a férjes asszony, a férjével ténylegesen együtt élőket pedig alig találunk. A csa-
ládi támasz hiánya, illetve elveszítése szorosan összefügg a prostitúciós életmód vá-
lasztásával.

szont a budai részeken elenyésző volt a számuk, akár a X. kerületben: tehát a
VI–VIII. kerületben igen erős volt a prostituált-koncentráció – ugyanezt támasztja alá
az egyes utcák koncentráltsága: a legalább 10 kéjnőt felvonultató utcák (Csengery,
Dob, Kazinczy, Király, Kisdiófa, Munkás, Nagyfuvaros, Nefelejcs, Ó, Rózsa utcák)
közül 8 a VII. kerületben volt, és mindegyik utca az említett három kerülethez tarto-
zik.

Ezt a vélekedést erősíti a budapesti nőnépesség területi eloszlásával történő egy-
bevetés is:28 csakis ebben a három kerületben voltak felülreprezentáltak a pros-
tituáltak, a VII. kerületben például 20%-kal múlták fölük a népességaránynak meg-
felelő létszámukat. Bár ezen kerületek nem számítottak a leggazdagabbak közé, Jó-
zsefváros kivételével különösebben elesettek sem voltak. A legzsúfoltabbnak, legke-
vésbé vagyonosnak, legkiemelkedőbb mortalitásúnak tekinthető három kerület (III.,
VIII., X.)29 közül kettőben csekély számban fordultak elő kéjnők. Feltételezhetjük,
hogy a prostituáltak a kisebb presztízsű vendéglátóhelyek, kávéházak, a népszerű
mulatóhe lyek köré tömörültek.3

,,MIBŐL TARTOTTA FENN EDDIG MAGÁT?”

A 721 válaszadó összesen 31 foglalkozást nevezett meg, és 52-en nyilatkoztak közü-
lük arról, hogy eddig eltartottak voltak. A prostituáltak legnagyobb része a házicse-
lédség soraiból került ki: majdnem 30%-uk a különösebb megjelölés nélküli cseléd
volt, mindenesként dolgozott (a szobalányokkal szakácsnőkkel, gyermek-lányokkal
együtt több mint egyharmadukat a szolgáló kategóriájába sorolhatjuk), azonban ez az
arány még mindig kisebb volt, mint a Budapest kereső nőnépességén belül a házicse-
lédség aránya.31 Nem hagyhatjuk viszont figyelmen kívül, hogy a második legnépe-
sebb foglalkozás a kérdőív alanyai között a kéjnő volt, tehát az Erkölcsrendészeten
jelentkezők egyötöde már ténylegesen prostituálódott azelőtt, hogy a budapesti kéj-
nőjegyzékbe bejegyeztetett volna. Többségük vidéken vagy külföldön élte a bordé-
lyosok, magánkéjhölgyek mindennapjait, tehát az Ó utcai ,,utolsó lépcsőfokra” lépve
nem foglalkozást és életmódot, hanem csak működési területet, körülményeket vál-
tott. A kenyerüket prostituáltként keresők jó része évek óta űzte, ebből élt (amivel
olykor teljesen megdöbbentették a MELE képviselőit: ,,9 éve!! kéjnő” – írták egy 23
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A gyermekek 81%-a törvénytelennek számított – bár ez a szám rendkívül magas,
a házasok csekély voltát figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a prostituáltak
házas termékenysége magasabb, mint a nemházasoké. Ezzel kapcsolatban feltételez-
hetjük, hogy az addig működő, funkcióit többé-kevésbé ellátó család életének meg-
romlása, felbomlása valamelyest befolyásolhatta őket prostituálódásukban.

A kéjnők gyermekeinek túlélési esélye (is) igencsak különbözött attól függően,
hogy házas vagy hajadon nő hozta őket a világra. A férjezettek gyermekeinek 41%-a,
a hajadonok 57%-a halva született vagy meghalt. Mindez rendkívül magasnak számít
még a különösen kedvezőtlen budapesti viszonyok között is,37 hiszen az 1912-es
budapesti adatok szerint 100 élve született törvényes gyerekre (0-5 év) 18,6, a tör-
vénytelenekre 24,5 halálozás jutott.38 A törvénytelen gyerekeket a veleszületett gyen-
geség másfélszer, a bélhurut kétszer annyira fenyegette, mint a törvényeseket, a tü-
dővész is gyakoribb közöttük, az emberölés szinte csak esetükben fordult elő; a ve-
leszületett syphilis pedig a törvényesekhez képest tizedeli őket – mindezen halálokok
jól korrelálnak a kedvezőtlen szociális körülményekkel, rossz környezeti adottságok-
kal, a gondozás elhanyagolásával, és természetesen az anya prostitúciós magatartá-
sával.39

,,VOLT-E BETEG?”

A megkérdezettek egynegyede szenvedett valamilyen betegségben. Sajnos a prosti-
tuáltak egészségi állapotáról e statisztika segítségével nem vonhatunk le messzemenő
következtetéseket, ugyanis nem tudjuk, pontosan mit értettek az adatfelvevők ,,beteg-
ség” alatt. Az esetek többségében ugyanis különösebb megnevezés nélkül mindössze
azt vezették rá a kérdőívre: ,,volt” (amivel természetesen válaszoltak az adatlap által
felvetettekre, azonban ez a megállapítás számunkra mégis túlságosan általános). Bi-
zonyos, hogy nem csupán a venerikus megbetegedések számítottak betegségnek a
MELE képviselőinek szemében, ugyanis olykor még olyasfajta nyavalyákat is felve-
zettek, mint a ,,lába fáj”, ,,háta fájt”, amiből ugyan meglehetősen problematikus a di-
agnózisra következtetni, mégsem tűnik valószínűnek, hogy nemi betegségről lenne
szó.

Mindössze a megbetegedések negyedéről derül ki, hogy nőgyógyászati jellegű
megbetegedésben szenved, vagy szenvedett az adatközlő – ez meglehetősen magas
szám, különösen, ha feltételezzük, hogy az egészségügyi gondot jelző, de azt ponto-
san meg nem nevező megállapítások egy része szintén vonatkozhat ilyesmire. A nő-
gyógyászati problémákkal küszködők esetében sem lehet a nemi betegeket teljes biz-
tonsággal elkülöníteni – mit értsünk ,,női baj”, ,,altesti bajok” alatt? Olykor pedig
csak tüneteket rögzítettek, pl. ,,folyás”, ami utalhat enyhe, nem föltétlenül rosszin-
dulatú elváltozásra, vagy akár gonorrhoeara is –, ám az ilyen bajokról beszámolók
csaknem egyharmada a ,,bujakór” legpusztítóbb változatától, luest�l szenvedett.
(Ilyen mutatók mellett nem csodálkozhatunk a veleszületett luesben elhalt gyermek-
ek tömegén.)

A syphilis még mindig rettegett betegségnek számított ekkoriban,40 áldozatait pe-

A budapesti 15–49 éves nőnépesség egészen más képet mutat a családi állapotot
tekintve:35 mind a hajadonok, mind a házasok aránya 45–50% közötti, az összes egye-
dülálló a nőnépesség valamivel több mint felét alkotta. A budapesti nőnépességben
több özvegy és elvált volt, mint a prostituáltak között; azonban ha a házasságukat tör-
vényesen befejezőket vizsgáljuk a fővárosi, illetve a kéjnőnek jelentkezett asszonyok
között, azt láthatjuk, hogy míg a budapesti nők 18%-ának, addig az itt szereplő kéj-
nők 61%-ának válás miatt bomlott fel a házassága, volt válás a házasság megsza-
kadásának oka! A prostituálttá válás – ha eltekintünk attól, hogy az elvált nőket er-
kölcstelennek, könnyelműnek bélyegezzük – a esetükben talán az elvált nő talaj-
vesztésére, a mikrokörnyezet támogatásának elvesztésére utalhat, hiszen a válás ek-
koriban korántsem tekinthető társadalmilag elfogadottnak, bevett gyakorlatnak36 (míg
az özvegyeket ha nem is a segítségnyújtás, de a társadalom sajnálata, érzelmi támo-
gatása mindenképpen megillette); esetleg – pszichodinamikai magyarázatot keresve
– a látens bűntudat következményeként, egyfajta autoagresszív megnyilvánulásként
értelmezhető.

,,VOLT-E GYERMEKE? HÁNY?”

A leendő kéjnők csaknem egyharmadának (30%) született már gyermeke, néhányan
vetélésen is átestek, illetve a beszélgetés alkalmával állapotosak voltak (4 illetve 3 fő)
– utóbbi automatikusan kizárta, hogy engedélyt kaphassanak a prostitúcióra.

Többségüknek (86%) egy gyermeke született, további 10%-uknak 2, míg egy-két
3, illetve négygyermekes is megjelent az irodában: a 230 nő összesen 272 gyereket
hozott a világra. A gyerekek többsége azonban az adatfelvétel időpontjában már nem
élt: a 272 gyerekből 146 halva született vagy elhunyt.

142 143

6. ábra. A jelentkezők foglalkozása

áp
oló

nő
art

ist
an

ő
bo

nn
e

bo
roz

ób
an

alk
.

cse
léd

elá
rus

ító
nő

fel
író

nő
fod

rás
zn

ő
főz

őlá
ny

gy
ári

alk
.

him
ző

nő
hiv

ata
lno

k
ka

ssz
írn

ő
ká

vé
sán

y
kö

ny
vk

ötő
mo

de
ll

na
ps

zá
mo

s
ny

om
da

ia
lk.

ny
ug

díj
bó

l,v
ag

yv
ag

yo
ná

bó
lé

l
pin

cé
rnő

pro
sti

tuá
lt

sza
bó

nő
sza

ká
csn

é
szí

né
sz,

ze
né

sz
szo

ba
ass

zo
ny

szo
ba

lán
y

tak
arí

tón
ő

tán
co

sn
ő

tis
ztí

tób
an

alk
.

üz
let

tul
ajd

on
os

va
rró

nő



nek veszik, hogy bizonyos szakmákkal törvényszerűen együtt jár az italozás: ,,iszik,
mert a kávéházban kell”, ,,pincérnő volt, azért hagyta abba, mert beteg lett az italtól”;
és olykor egyszerűen az a válasz szerepel erre a kérdésre vonatkozóan: ,,pincérnő” –
azaz ezzel mindent megtudunk ivási szokásairól, minden további szószaporítás fe-
lesleges.

Az alkoholizálók valamivel kevesebb mint egynegyede cseléd, 17%-a kéjnő volt,
35%-a pedig a vendéglátóiparban tevékenykedett. Úgy tűnik, nem alaptalan a kora-
beli elemzők azon vélekedése, hogy az ,,alkohol a legnagyobb kerítő”, az alkoho-
lizmus és a prostitúció ördögi kört alkotnak.47 (Mellesleg a mai elemzők szerint is
rendkívül szoros a kapcsolat az alkoholabúzus és a deviáns magatartásformák, az ön-
veszélyeztető cselekedetek, a mentális betegségek között.)48 Az interjúalanyoknak
ugyan jóval kisebb része számol be italfogyasztástól, mint az orosz vagy a német
prostituáltak,49 azonban ne feledjük, hogy az itt megkérdezett nők hivatalosan még
csak ezután kezdték el a prostitúciót, tehát néhány év múlva feltehetően esetükben is
rosszabb értékeket kapnánk – ez már csak azért is valószínűsíthető, mivel közülük az,
aki ezidőtájt ,,hivatalból” kapcsolatban volt a vendéglátással, az éjszakai élettel, fő-
ként: prostituálódott, sokkal nagyobb arányban volt alkoholfogyasztó, mint az egyéb
foglalkozásúak.

,,HÁNY ÉVES VOLT, MIKOR ELŐSZÖR LÉPETT
SZOROSABB ÖSSZEKÖTTETÉSBE FÉRFIVEL?”

A szemérmesen megfogalmazott kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a nyilat-
kozók átlagosan 17,5 évesek voltak első szexuális kapcsolatuk idején.50 A korelosz-
lást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy még a jelentkezési életkornál is sokkal egyenet-
lenebb ez a görbe: a válaszadók 55%-ának 16 és 18 év közé tehető az első ilyen
együttléte, és a tizenéves kor második harmadára esik az esetek jó része. A görbe ez-
után biztos lejtést mutat, 23 éves kor után pedig jórészt kivételszámba megy az ilyen
alkalom. Az aktuális életkorral összehasonlítva úgy tűnik, mintha a férfival való szo-

dig legfőképpen a rossz társadalmi-anyagi helyzetű rétegekből szedte, akik nem vol-
tak képesek áldozni gyógyíttatásukra, márpedig ennek a betegségnek lefolyását te-
kintve a terápia döntő jelentőségű (így mortalitása a különböző társadalmi csopor-
tokban erős korrelációt mutatott a tuberculosiséval, amelynél hasonlóan kulcsfon-
tosságú az időben elkezdett, megfelelő kezelés alkalmazása).41 Azonban éppen a kor-
szakban számos felfedezés történt a kór mielőbbi felismerésére, gyógykezelésére:
1905-ben sikerült azonosítani a kórokozót, egy évvel később kezdték el alkalmazni a
Wassermann-féle vérvizsgálatot, mely a korai diagnosztizálást szolgálta, 1910-re pe-
dig hatásos gyógyszert fejlesztett ki a német Ehrlich doktor.42 Az Erkölcsrendészet
rendőrorvosai – akik közül legalább négy mindig a kéjhölgyek rendelkezésére állt –
pedig a legkorszerűbbnek számító módszerekkel és eszközökkel végezték a vizsgála-
tokat, a minden szakmai követelménynek megfelelő, kéréseiknek megfelelően kiala-
kított vizsgálóhelyiségekben, és a laboratóriumban rögtön kenetelemzésre is vállal-
kozott a bakteriológus munkatárs. A betegnek talált kéjnőjelöltek nem kaphatták ki
engedélyüket: őket azonnal kórházba kísértették – legtöbbször a női bujakóros osz-
tályt fenntartó Rókusba43 –, ahol a megfelelő kezelésben részesültek. Természetesen
ugyanígy tettek, ha a heti kétszeri kötelező szűrővizsgálat valamelyikén találtak vala-
milyen – nemi vagy egyéb betegségre utaló – elváltozást.44 Ilyen pedig elég gyakran
megtörténhetett, tekintve, hogy az 1912-ben összesen (amikor az végén 2199 kéjnőt
regisztráltak, ez évben engedélyt nyert 682 kéjnő, a lapját visszaadók száma ismeret-
len) 1934 kéjnő került kórházba, az év első néhány hónapjában megvizsgált titkos
kéjnőknek pedig több mint fele venereásnak bizonyult.45 Ezen adatok ismeretében
semmiképpen nem tűnik indokolatlannak a ,,Volt-e beteg?”-kérdés, de gyaníthatóan
több nőről derült ki a rendőrorvosi vizsgálat során, hogy nem egészséges, mint ahá-
nyan ezt így érezték, vagy legalábbis így állították.

,,ISZIK-E SZESZES ITALT? MIT?”46

A megkérdezettek valamivel több mint egyötöde felelt igennel erre a kérdésre, és az
alkoholt fogyasztók csaknem kétharmada válaszolt az italfajtákra vonatkozó érdek-
lődésre.

Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy közel egynegyedük egyáltalán nem volt vá-
logatós ebben a tekintetben, míg egyötödük a sört kedvelte leginkább, és jelentősebb
volt a sör mellett bort fogyasztók aránya is, viszont a pálinkának kevés barátja volt.
Tisztességes foglalkozást űző nő azonban ritkán találkozhatott pezsgővel: ez az ital
valamiképpen a mámorral, a prostitúcióval fonódhatott össze, hiszen valamennyi
pezsgőt kedvelő nő az interjút megelőzően már kéjnőként működött.

Az italozók 10%-a nyilatkozott úgy, hogy keveset (mértékkel, ritkán), és mind-
össze egyvalaki említette, hogy nagyon sokat iszik – tehát a szesszel élők úgy vélték,
alkoholfogyasztásuk mértéke nem tekinthető kórosnak. Mindössze 8%-uk említette,
hogy szereti vagy nagyon szereti az italt, illetve ha kap, szívesen iszik, viszont 13%-
uk arról számolt be, hogy többé-kevésbé kényszerűségből iszik (némelyek már meg-
szokták, mások nem bírják). A MELE képviselői – a kéjnőkkel együtt – természetes-
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seredettség, amelyben az anyagi szükségleteken túl a depresszív pozíció is megjelent
(,,mióta a gyereke apja meghalt, semmihez sincs kedve”), és a nyomában fellépő, az
elhagyottság, csalódottság következményeként megjelenő látens autoagresszív ten-
denciák: ,,meguntam az életemet, már nem tudok jó lenni”, ,,ha már rosszul kezdtem,
rosszul is végzem”.

A válaszadók sajátos színfoltját alkotják azok a nők, akik tulajdonképpen azt sem
tudták, milyen célokat szolgál az egészségügyi lap – ők a beszélgetések hatására
azonnal és talán meglehetősen döbbenten letettek szándékukról.

,,KI BESZÉLTE RÁ?”

A kérdésfeltevés azt sugallja, hogy a jelentkezőket egészen biztosan rábeszélte vala-
ki erre az életformára – nyilván így, ezzel a sugalló kérdéssel igyekeztek biztatni a lá-
nyokat arra, hogy ne féljenek elmondani az igazságot, elárulni az őket befolyásoló-
kat. (Ne feledjük, a leánykereskedés megállítására alakult egyesület képviselői álltak
– vagy talán ültek – a kéjnőjelöltekkel szemben.) Ennek ellenére a jelentkezők több
mint 90%-a azt állította, hogy önmaga választotta ezt az életformát.

A rábeszélők többsége a munkatársnők, társnők (mintegy egynegyedük esetében),
és a távolabbi ismerősök közül került ki, őket a barátnők követték: ebbe a három ka-
tegóriába sorolható a meggyőzések mintegy kétharmada. Ezek után a családtagok,
rokonok (férjtől az unokanővérig), velük egy sorban pedig a teljesen ismeretlenek kö-
vetkeztek, akik nyilvános helyeken szólították meg a lányokat, láthatóan olykor tel-
jes sikerrel. A budapesti térnek tehát voltak ilyen, a ,,leányerkölcsökre” veszélyes –
kortársak által is veszélyesnek tartott – részei: bizonyos utcák, terek (például az Ó
utca, ahol nem csupán az Erkölcsrendészet, de egy bordély is működött); a nyilvános
fürdők, amelynek közelében gyakorta időztek az intimebb szolgáltatást kutatók, azt
közvetítők;53 valamint a közkórházak, ahol a kéjhölgyekkel összekerülő lányok
,,amily mértékben megtisztulnak ott testi nyavalyájuktól, annyira megfertőződnek
lelkileg.”54 Ezek után a kéjnők, bordélyosok, illetve a hatóság következik – nem a
rendőrség kerítő munkájáról van szó, hanem – a kérdőív tanúsága szerint – arról,
hogy a titkos kéjelgés gyanújába keveredett nőnek javasolta a detektív vagy éppen a
főkapitány, hogy legalizálja tevékenységét. Ismét megjelenik a munkahely nyomása:
úgy tűnik, egyes kávéházak, éttermek az alkoholfogyasztáson kívül a prostitúcióra is
rávették a vendégeket. Néhány esetben a rábeszélők teljes nevét, címét lejegyezték,
és jóllehet nem bizonyos, hogy ezzel kapcsolatban konkrét intézkedés történt (kivé-
ve egy feljelentést), talán mégis a kapitányság tudomására juttatták az esetet.

A MELE képviselői mindazonáltal nem voltak teljesen elégedettek a prostituáltak
őszinteségével: néha (28 esetben) – talán metakommunatív jelekből, talán az interjú-
alany elbeszéléséből következtetve – kétségbe vonták állításaik hitelességét, mond-
ván: ,,állítólag senki [nem beszélte rá],” ,,nem vallja be”, olykor pedig gyanújuknak
is hangot adtak a rábeszélést illetően: ,,egy csanádpalotai sertéskereskedővel érkezett
ide, a gyanú, hogy ez”, ,,azt hiszem, a kórházban a kéjnők”. Némelykor viszont a
beszélgetőtársak romlottságát, elvetemültségét hangoztatva idézték szavaikat: ,,sen-

rosabb megismerkedést az esetek többségében 1–2 éven belül prostitúció követte
volna.

Bár a válaszok legtöbbször csak egy számot jelentenek, ezeket tanulmányozva bi-
zony ezen számok olykor megrázó szöveggé formálódnak, és mögülük előbukkannak
a csupán az első pillantásra is különösen tragikusnak tűnő életsorsok: a gyermek-
korban intim kapcsolatba lépő (12–13 éves) kislányok,51 akik az összminta mintegy
másfél százalékát alkották (a vallomások szerint többségük esetében erőszakról van
szó); de szintén a tragikumhoz közelít annak a néhány nőnek az esete, akik 30, illet-
ve 32 évesen kerültek először nemi kapcsolatba, majd – íme – prostituálódtak; nem
szólva arról a négy leányról, akik virgo inactaként jelentkeztek a kéjhölgyek nyilván-
tartásába (ám a szabályozásnak hála, mégsem kerülhettek bele).

,,MI INDÍTOTTA ARRA AZ ELHATÁROZÁSRA,
HOGY PROSTITUÁLJA MAGÁT?

A prostituálódásban a vallomások szerint nem az anyagi szükség, vagy egyéb kény-
szerítő körülmények játszanak főszerepet, hanem a ,,dologtalan”, könnyű élet utáni
vágy, belefáradás a napi kötelességek teljesítésébe és a nélkülözésekbe, a munkába
vagy szolgálatba (40%): vagyis a coping-stratégiák tökéletes kimerülése. Főként a
volt cselédek elkeseredése szembetűnő, akik rendkívül kategorikusan jelentették ki:
,,nem szekíroztatom magam!”, ,,csupa rossz hely van!”, és olykor szuicid attitűdök is
felbukkannak: ,,meguntam az életem a sok rossz helyen”. Valószínűleg a személyes
kapcsolat-munkakapcsolat, élettér-munkatér összefonódása, a házicseléd-szerep pszi-
chológiai kihívásai52 okozhatták, hogy a nem elégséges önerővel bíró lány inkább a
prostitúciót – a teste tökéletes kiszolgáltatását, eladását, tehát a tudattalan önbüntető
motivációk sem mellékesek – választotta, mint más lehetőségek keresését. A ,,köny-
nyelműség, dologtalanság, lustaság” jellemzés utalhat megfontolatlan, éretlen dön-
tésre, a kényelmes élet utáni vágyra is, de a ,,megunni a munkát”, ,,belefáradni a mun-
kába” kifejezések inkább arra vonatkozhatnak, hogy az elégtelen, nem hatékony meg-
küzdési stratégiáknak, inkább valamiféle sajátságos menekülésvágynak köszönhető a
választás, mint helyzetelemzés utáni megfontolt kijelentésnek. Azt csupán a vála-
szolók 10%-a említi, hogy nagy kedve van ehhez az életmódhoz, tetszik neki – a se-
gítő szerint az ilyen lány a romlott: vagyis megfelelően szocializált, normális, egész-
séges nő számára a prostitúció csak igen nagy nyomorban, kilátástalanságban merül-
het fel.

A szükség, elkeseredettség, nyomor, munkanélküliség mindazonáltal az előbbi
motivációs tényezőktől csak csekély mértékben marad el. A szükségről panaszkodók
mintegy 10%-a családtagok ellátásának kötelezettségét is magára vállalta. (A MELE
hölgyei mindenesetre – túlságosan nagy jövedelem esetén – olykor megkérdőjelezik
az ilyesfajta indokok jogosságát.) Újra felbukkan a vendéglátásban dolgozók veszé-
lyeztetettsége, hiszen a válaszadók 3%-a kizárólag azért kér kéjelgésre engedélyt,
hogy tovább működhessen a pincérnői, felírónői, kasszírnői vagy színészi pályáján (a
prostitúció itt csak ,,munkaköri előírás”). Igen erőteljes motivációnak tűnik az elke-
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kezőkre. Viszont a tisztességes leány is romlottá válhat: a rossz társaság, a káros hatá-
sok megfelelő idő elteltével a legkedvesebb teremtésből is menthetetlen perszónát va-
rázsolhatnak. Így tehát az eredetileg tisztességes nő könnyen menthetetlenné válik,
vagyis nem hallgat az okos, eszére és szívére ható szóra, így minden fáradság hiába-
való, elvesztegetett idő: fásult, közönyös, bizalmatlan, cinikus. A patronesse termé-
szetesen nem tudhatta a találkozás pillanatában, hogy munkája hiábavaló lesz-e,
azonban bizonyos metakommunikatív jelekből következtethetett a prostituált lelki
alkatára, erkölcsi állapotára: a kedvesen, szerényen viselkedő, a nem ,,nyelvelő”, a
tiszta tekintetű, az egyszerűen öltözött esetében esélyesebb lehet a siker. Ám senkiről
nem szabad könnyedén lemondani: a támogató hölgy ezért – az illető hölgy közlése
szerint – olykor félórás, olykor kétórás, teljesen rugalmasan alakítható időstruktúrájú
ülésben beszélgetett a kéjnőkkel, igyekezett fellazítani védekezőrendszerüket, és az
időközben magukra szedett tisztességtelenségek mögé látni, megkeresni a romlatlant
a segítségre szorulóban, és azzal – mint egészséges énrésszel – szót érteni. A be-
fektetett munka mennyisége, intenzitása nem törvényszerűen hozta az eredményt,
mindenesetre a hosszabb beszélgetésektől többet vártak (,,két órán át beszélgettem
vele, és mégsem...”). A teljesen romlott lánnyal tehát nincs mit kezdeni, hagyni kell
a gonosznak, ami az övé. Ugyanakkor a menthetetlen lány is lehet végtelenül sajná-
latra méltó, hiszen legtöbbször nem tehet a sorsáról, alig 2–3 főt ,,hajt a vére”: a tel-
jes magára hagyatottság a bukás legvalószínűbb oka. Az igen korán saját jószántuk-
ból szexuális kapcsolatot keresők, az enélkül élni nem tudók, a ,,férfire éhezők” a saj-
nálat mellett enyhe borzongásra is késztették az egyesület tagjait, hiszen nem az ész,
a szív, a lélek utalta a test, így tulajdonképpen a magatartás jelentős részét, hanem a
test vette át az uralmat a személyiség egésze fölött: az ilyen viselkedést ösztönlénye-
ké, de nem nőké.

Milyen érvkészlettel igyekezett hatni a patronesse a kéjnőknek jelentkezőkre? Eb-
ben felhasználta a vallás, elsősorban a keresztény vallás tanításait, beszélt a várható
egészségügyi kockázatról, a további lecsúszás lehetőségéről, megemlítette a család-
tagokat. Emellett ígért, tanácsolt, a pártfogolttal együtt igyekezett a számára ideális
lehetőséget felkutatni annak érdekében, hogy kimentsék őt a testet és lelket tönk-
retevő prostitúcióból, és a számára leginkább vállalható munkalehetőséget megtalál-
ni. Gyaníthatóan igyekezett az érzelmekre hatni, hiszen ha elsírta magát a másik fél
a meghatottságtól, azt már fél sikernek érezte. A segítségnyújtás nem merült ki
könnyfakasztó szólamok hangoztatásában: elhelyezést ajánlottak az egyesület átme-
neti otthonában (Magdolna Otthon),56 ajánlólevelet írtak, állást közvetítettek, apasági
pert indítottak, kölcsönt szereztek az adóssága visszafizetése okán prostituálódónak.
Mindezt a kapitánysággal egyetértésben, segítségükkel, olykor cinkosságukkal vé-
gezték: feljelentést nyújtottak be, a MELE kérésére razziát tartottak és előállítottak,
néha megtagadták az engedély kiadását mondvacsinált ürügyekkel, ha úgy vélték,
hogy azzal megmenthetnek egy lelket. Amennyiben nem hozott eredményt a beszél-
getés, de a patronesse mégis látott valami halvány esélyt a megmenekülésre, úgy
azonnal levelet fogalmazott a családtagoknak, felkereste a gyámot,57 olykor környe-
zettanulmányra indult.

A „másik oldal” érzéseiről természetesen sokkal kevesebbet tudunk, de valame-

ki!!”, ,,hencegve mondja, hogy a vére hajtja”, ,,próbálkozik az esze után [az utóbbi
három szó aláhúzva]”, vagy éppen enerváltan jegyezték meg a semleges ,,senki” le-
írása helyett: ,,ezt nem kellett rábeszélni”.

,,NEM VOLNA-E KEDVE KENYERÉT TISZTESSÉGES FOGLALKOZÁSSAL
MEGKERESNI?”

,,MILYEN FOGLALKOZÁST VÁLLALNA?”

A két kérdés, melyeket a kérdőív összeállítójának szándéka szerint bizonyára nyoma-
tékosítana, hogy két alkalommal érdeklődik tulajdonképpen ugyanarról a problémá-
ról, annyira összetartozó, hogy a szolgálatot teljesítő hölgyek igencsak esetlegesen
jegyezték használták az egyik, illetve a másik rubrikát a foglalkozásra vonatkozó be-
jegyzéseikre (így ezek együtt elemzése kívánatos).

A szelíden ajánlkozó – egyben a prostitúciót markánsan elítélő – kérdésekre a
válaszadók csaknem 18%-a nyilatkozott úgy, hogy szívesen vállalna valamilyen, a
normáknak megfelelő foglalkozást, közülük 13% bármilyen munkát végezne. A ,,tisz-
tességes munka” gondolatával foglalkozó, konkrét foglalkozást megnevező nőknek
csaknem 15%-a helyezkedett volna el a vendéglátás területén, kétötödük a szolgála-
tot választotta, a többiek pedig leginkább varrásba, takarításba kezdtek volna. Ez azt
jelenti, hogy a tényleges foglalkozásokkal összevetve a szolgálat és a kézimunkázás
presztízse igencsak megnőtt: vagyis a ,,tisztességes életre” hajlandók inkább válasz-
tottak volna a társadalmi normák szempontjából kedvezőbb elbírálásban részesülő, és
kevésbé preferálták a – sok jelentkező által eddig űzött – „vendéglátós” szakmákat.

,,SAJÁT ADATAI ÉLETE LEFOLYÁSÁRÓL”,
,,A PATRONESSE55 MEGJEGYZÉSE ÉS ALÁÍRÁSA”

A két kérdés nem különíthető el egymástól, annak ellenére, hogy az egyik a biográ-
fiai anamnézisre, a másik a MELE képviselőinek általános megjegyzéseire, az intéz-
kedésekre vonatkozhattak eredetileg: a hölgyek gyakran csak az egyik rubrikát töltöt-
ték ki, de a közölt információkból – nagy vonalakban – mégis rekonstruálni lehet
mind az élettörténetet, mind a beszélgetésen elhangzottakat.

Ezen megjegyzésekből biztonsággal következtethetünk a patronessek elveire,
prostitúcióról és a prostituáltakról alkotott véleményére. A kérdőívet kitöltők először
is határozott értékorientációval rendelkeztek, és teljes biztonsággal nyilatkoztak ar-
ról, mi a jó és mi a rossz. Számukra a prostitúció mindenképpen tisztességtelen fog-
lalkozást, erkölcstelenséget jelentett, amitől kötelességük megmenteni a lányokat.
Azonban a ,,tisztességes lány” fogalma már nem ilyen egyszerű: tisztességtelennek
nem születik az ember, hanem azzá válik, azt a megfelelő szocializáció hozza meg.
Éppen ezért a hiányos nevelésben részesülőkre egyrészt elnézőbben, másrészt több
lemondással tekintettek, hiszen ,,ez is úgy nőtt fel, mint fa az erdőben!”, nem alkal-
mazhatjuk rá ugyanazt a mércét, mint a megfelelő családi, iskolai háttérrel rendel-

148 149



vetve megállapíthatjuk, hogy a kérelmezők számára egyik felekezethez tartozás sem
jelentett hangsúlyosabb védelmet a prostitúciótól.

Családi hátterüket tekintve megállapítható, hogy csak a jelentkezők egyharmada
élt teljes családban: a szülő halála kiemelt veszélyeztető tényezőnek tűnik a kéjnő-
életmód választásában, még akkor is, ha az árván vagy félárván maradt lányt egyéb-
ként nem hagyta magára a rokonság. A szülők többsége iparos vagy őstermelő volt:
az országos átlagnál nagyobb az iparosok aránya, így esetleg feltételezhető, hogy az
iparos-társadalom bizonyos anómiája összefüggésben lehet az innen származó leá-
nyok értékválságával.

A kéjnőnek jelentkezők képzettsége országos viszonylatban átlagosnak volt
mondható, tehát ilyen szempontból nem voltak hátrányban a munkaerőpiacon. A vá-
laszadók 90%-a Budapesten élt az interjú idején, kiemelkedően sokan a VII. kerület-
ben: tehát nem a legzsúfoltabb, legszegényebb, legnagyobb mortalitású kerületekből
jött a kéjnők többsége, hanem a kisebb presztízsű vendéglátóhelyek környékéről. A
nyilatkozók kb. egyharmada cselédként dolgozott, de igen jelentősnek mondható a
már korábban – valahol vidéken – prostituáltként működők száma is, akiknek Buda-
pest talán valamiféle „karriert” jelenthetett; valamint nem elhanyagolható a vendég-
látásban tevékenykedők száma: itt sokszor „munkaköri kötelességnek” tűnik a bárca
igénylése. Keresetükben igen nagy szóródás mutatkozik, de elmondható, hogy saját
bevallásuk szerint jó részük rendkívül rossz anyagi körülmények között élt.

Legnagyobb részük hajadon volt, de a férjezettek közül is alig néhány élt együtt a
házastársával. Az egykori feleségeknek országos átlaghoz viszonyítva nagy arányban
válás miatt szakadt meg a házassága – ami felveti a korabeli társadalom az elváltakat
elítélő, kirekesztő magatartásának gyanúját. A kérelmezők kb. egyharmada szült már
(a házasoknak több gyermeke volt), ám ezen gyermekek többsége nem élt. A válasz-
adók egynegyede tartotta magát rossz egészségi állapotúnak, ám a kérdőív hiányos-
sága miatt nem rekonstruálható, hogy pontosan milyen jellegű betegségekben szen-
vedtek: közülük számosan – tüneteik alapján – bizonyára venerikus betegségekkel
küszködtek. Szeszes ital fogyasztásáról ötödük számolt be: jellemző, hogy a ven-
déglátós szakmákban és a korábbi prostituáltak között jóval többen fogyasztottak al-
koholt, mint a más szakmában tevékenykedők között. A jelentkezőknek többnyire
16–18 éves korukra tehető az első szexuális kapcsolata, melyet gyakran 1–2 évvel
később követett a prostitúciós életforma választása: különösen jellemző az élet-
formaváltás az erőszakot elszenvedettekre, valamint a törvénytelen gyermeket világra
hozókra.

Arra a kérdésre, hogy mi indította a bárcáért való folyamodásra, a válaszadók leg-
inkább valamiféle „elfáradásról”, kimerülésről, megküzdési stratégiáik elégtelen-
ségéről számoltak be, melyhez olykor hangsúlyozottan depresszív tendenciák is tár-
sultak. Jelentős tényezőnek számított még a nyomor, valamint a foglalkozásuk (ven-
déglátás) sajátos követelményei. Mindössze tizedük nyilatkozott úgy, hogy kimon-
dottan kedvére valónak tűnik a kéjnő-életforma. Annak ellenére, hogy alig néhány
lány állította, hogy nem saját megfontolásából érkezett az Erkölcsrendészetre, mégis
csaknem 18%-uk szívesen ajánlkozott valamilyen tisztességes foglalkozás végzésére:
az eredeti foglalkozásukhoz viszonyítva sokkal többen választották a cselédkedést, a

lyest mégis képet nyerhetünk róluk, a segítő érzéseinek tolmácsolását felhasználva.
Csaknem valamennyien rossz családi körülményekről, elhagyatottságról számoltak
be, a törődés és a figyelem hiányáról, sokan pedig egész gyerekkorukat végigkísérő
vagy egyszeri alkalommal történő erőszakról. Különösen nagy a szexuális erőszakot
elszenvedettek száma, többségüknek első ,,szexuális élménye” volt ez. (Nem meg-
lepő a megerőszakoltak ilyen aránya, hiszen a szexuális erőszak a totális kontroll-
vesztés állapota, hogy képtelen befolyásolni a helyzetet, és hogy énje megszűnt lé-
tezni, személyiség-volta felfüggesztődött. Ebben nagy rokonsága van a prostituált
,,arctalanságával”. A harag, amit az erőszak idején éppen életük védelmében el kell
fojtaniuk, később is csak önmaga felé fordított formaként – sokszor éppen prosti-
túcióként – jelenik meg.)58

Impulzivitás, labilitás, depresszív vagy hipománnak ható megnyilatkozás jelle-
mezte sokukat, nem szólva az öngyilkossági gondolatok felbukkanásáról, illetve a be-
fejezetlen öngyilkosságok említésétől. Mindez ingatag pszichés állapotot, számos
esetben személyiségzavart feltételez (ha ehhez számításba vesszük a több éve kéj-
nőként működők alkoholfogyasztási szokásait, a későbbiekkel kapcsolatban nem sok
jót sejtetnek ezek az adatok). A nehézségek ellenére az Egyesület tevékenysége vi-
szonylag eredményesnek számított: a jelentkezők csaknem 20%-át mégsem jegyez-
ték be a kéjhölgyek nyilvántartásába, és ezek többsége önként, a beszélgetés hatásá-
ra lépett vissza (bár természetesen nincsen utánkövetési vizsgálatunk).

AZ ÚT VÉGE: ÖSSZEGZÉS

Dolgozatomban a Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen 1912-ből és 1913-ból
megmaradt 761 kérdőívét összesítettem, melyet a budapesti Erkölcsrendészeten ak-
kor vettek fel a leánykereskedelmet megakadályozni kívánó, a prostitúciót elítélő ön-
kéntes segítők-támogatók (patronesse-ek), amikor bárcáért folyamodott az illető le-
ány: a kérdőív kitöltése (azaz: a segítővel történő beszélgetés előzetesen megszabott
kérdések alapján, melyről a beszélgetés alatt illetve után feljegyzéseket készített) ha
nem is volt szerves része a hatósági eljárásnak, de tulajdonképpen kötelező jelleggel
alkalmazták.

A kérdőívek tanulsága szerint az első világháborút közvetlenül megelőző időkben
Budapesten prostituáltnak jelentkezők többsége 18–19 éves volt, tehát a prostitúciós
engedély kiadhatóságának alsó határát 1–2 évvel túllépő, még kiskorúnak számító
lány. Leginkább Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Nyitra és Zala me-
gyéből verbuválódtak – ezek azok a megyék, ahonnan igen jelentős számú munka-
vállaló nő (elsősorban: házicseléd) érkezett a székesfővárosba. Azonban az Arad,
Hajdú és Zala megyéből érkezőknek nagyobb esélyük volt a prostituálódásra, mint a
máshol születetteknek, s ezen megyékben egyébként is – lakosságszámukat tekintve
– valamivel több prostituált élt: ehhez kapcsolódva felvetődhet, hogy vizsgálandó te-
rület lehet a helyi társadalmak, kisebb földrajzi egységek prostitúcióhoz való viszo-
nya, normarendszere. Ugyanakkor a prostituált-jelöltek vallási megoszlását minden-
képpen a származási helyükkel együtt érdemes vizsgálni: ezt a két jellemzőt egybe-
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182.
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23. Durkheim 2000, 260–266.
24. 28 főről nincs adatunk, 9 főről pedig csak annyit tudunk, hogy járt iskolába.
25. Népszámlálás 1910, 170–173.
26. Kiemeli a prostituált-jelöltek rendelkeztek alapvető iskolázottsági jellemzőit, hogy köztük
nagyságrendekkel kisebb volt a – hagyományosan jobb iskolázottsági mutatókkal leírható
(Karádi 1997a. 17., 1997b. 63.) – izraeliták aránya, mint a budapesti nőlakosság összessége
körében.
27. Thirring é. n. 18–19.
28. Statisztika 1912, 47.
29. Vörös 1978, 647–648.
30. Balla 1909, 18–92., Sánta 1996, 28., Tábori 1992, 7.
31. Statisztika 1913, 45–47.
32. Tekintetbe kell venni azonban, hogy az említett fizetések a kéjnőnek jelentkezettek által
megnevezett, bemondott összegek.
33. A korszakban rohamosan növekvő élelmiszerárak (Vörös 1978, 639.) miatt nehézkes
összemérni a különféle juttatási módokat.
34. Szádeczky-Kardoss 1930, 136.
35. Népszámlálás 1910, 96–97.
36. Hiszen bár ekkoriban a magyarországi válások 10%-a Budapesten történt, még így is 1912-
ben, illetve 1913-ban 1000 főre 1, illetve 0,8 válás jutott a fővárosban.
37. Laky é. n. 152.
38. Laky é. n. 32–33.
39. Laky é. n. 33.
40.A syphilis által okozott halandóságot Budapesten 1895 és 1910 között nem sikerült 2,4%
alá szorítani. Ugyanakkor a kórházkultúra folyamatos fejlődésen ment keresztül a korszakban:
Melly 1934, 9–25.
41. Doros 1930, 367.

varrást, s jóval csekélyebb számban például a pincérkedést – tehát a társadalom által
preferált mesterségeket részesítették előnyben.

Végül a jelentkezők majdnem ötöde mégsem váltotta ki bárcáját: néhányuktól va-
lamely okból megtagadták azt (terhes, kiskorú, fertőző beteg), de leginkább mégis a
MELE önkénteseinek hatására, akik – néha – többórás ülésekben igyekeztek eltán-
torítani a szándékuktól az előttük állót. A patronesse-k – a saját maguk által lejegy-
zettek alapján – az iskoláztatást, a nevelést, a családi biztonságot, a vallásosságot, a
tisztességes barátnőket és munkakörnyezetet tartották a legbiztosabb védelemnek a
prostitúció ellen, vélekedésük szerint csak a női mivoltából, tartásából kivetkőzött,
ösztönlénnyé satnyult lány választhatja önként a kéjelgést: az ilyen „romlott”, ment-
hetetlen. Azonban mindent – beleértve az anyagi segítséget, az állásközvetítést és az
olykor „cinkosságot vállaló” hatóságot – is igyekeztek mozgósítani annak érdekében,
hogy a kérelmező visszalépjen. Nagyobb valószínűséggel ,,gyógyultak” a csinos,
kedves arcúnak mondottak; a szelídek, halkszavúak, a fiatalabbak, a kevesebb éve
szolgálók, a teljes családból valók, a kevesebb éve Budapesten tartózkodók, a munka-
szeretők, jó bizonyítvánnyal rendelkezők, intelligensek, magasabb iskolai végzett-
ségűek és a szexuális életet rövidebb ideje élők, a szexuális erőszakot nem szen-
vedettek, a gyermekükhöz ragaszkodók, valamint azok, akiknek élt az édesanyjuk –
tehát a kevésbé sérültek, jobb körülmények közül érkezők, valamint azok, akik ro-
konszenvet ébresztettek a patronesse-ben.

A MELE prostituált-kérdőívéből nem testtudatos, felelősen gondolkodó, szabadon
mérlegelő és döntő, a kéjnőéletet szívesen vállaló nőtömeg, hanem éppen ellen-
kezőleg: az elesettség sajátos formája rajzolódik ki előttünk. Így a kéjnőnek jelent-
kezést semmiképpen nem tekinthetjük a női életforma kissé szokatlanabb, de elvisel-
hető változatának, hanem leginkább a szuicid magatartásformák jellemzőivel leírha-
tó, szociális és olykor mentális problémákkal küszködők segélykiáltásának, önveszé-
lyeztető magatartásformájának. A prostituált ilyen értelemben nem az illegalitás, ha-
nem a kívül rekesztettség, a leszakadás jelképe: olyan valakié, akire ,,lépcsőn lefelé
haladtában” nem figyelt eléggé, nem állított meg és segített fel a család, a társadalom.
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BARBARA PAPP

„HUNGARIAN ASSOCIATION AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN”

SUMMARY

The goals of „Hungarian Association Against Trafficking in Women” were: fight against pros-
titution and prevention of trafficking in women. In ’10’s their volunteers used to talk to girls
invoking prostitutes’ licences in Budapest Police Departement: this conversation seems to be
a semi-structured interview. We can see that most of these girls weren’t strong, definite, res-
ponsible, mature. They usually didn’t decide freely, didnt’t choose way of live of prostitute fer-
vently, on the contrary: their lifes sign specific misery. To apply to a prostitute at the begin-
ning of century in Budapest – it is interpreted as a „cry for help” of women having social and
psychological problems, one of suicid types of behaviour. So being harlot – it is not a symbol
of illegality, but a form of excluding.
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