
Bizony! én mondom nektek: mig ifjú testemben csak egy csep vér kering, mig csak egy 
lehelet van bennem, addig én nem engedek elveimből semmit sem. 

És jőjjenek bár rátok az inség, nyomor és a szegénység bajai; jöjjön rátok akinos éhha
lál, száradjanak ki ereitek a szomjtól és én, ha látnám, hogy csak egy csep ~ízzel is meg
menthetnélek titeket az örök haláltól, én ekkor felkiálltanék Istenemhez: O Uram! tedd 
kővé lágy szivemet, hogy meg ne indulhasson a gazok sóhaj ain; tégy hályogot szemeimre, 
hogy ne lássam kínos vergődéseit, hogy meg ne inditsanak könyei. És mint őrült úgy kiáll
tanék fel újra: változtassact Istenem még e csep vizet is a legborzasztóbb méreggé, hadd 
igyák meg, hisz megérdemlik, mert égbekiálltó bűnösök. 

Ha pedig ti pokoli szörnyek még idejekorán hozzáláttok, hogy kioltsátok kedves, ifjú 
életem, akkor is az eszme él! és élni fog! s nektek itt a zsarnok bakó avagy a rideg bitó lesz 
bünös cselekedetek jutalma! 

Szóljatok meg szüzek, mint várjátok a végzetes harczot, mely megtöri bünös elleneitek 
hatalmát, uralmát! Beszéljetek anyák, mint várjátok már, hogy fiaitoktól elvonassanak e 
bünre csábitó fúriák, e fajtalan lények! Beszélj apa, mily kin fekszik sziveden! Riadj fel 
aggszüz álmodból, panaszold el örömnélküli életed multját! Ébredjetek ifjak! ébredjetek 
büneitekből! Kelj fel Kain! és vedd kezedbe azon dorongot, mellyel ártatlan öcsédnek vérét 
ontottad és üsd agyon a fúriákat mind! 

Polgártársak! Haladjunk a müvelt Nyugat nyomán! Nézük meg Bécs városát, van e an
nak nyilvános bordélyháza? Nincs! Bécsben a törvény kimondotta, hogy ily undok fész
keknek nem szabad a fővárost rodhadtá tenni. 

Én tehát semmi mást nem kivánok, minthogy: rövid idő alatt az illetékes hatóságok 
hassanak oda, hogy a bordélyházakat Budapest területéből irtsák ki. 

És ha kiirtották: mily fenséges látvány fejlik ki majdan ekkor előttünk. A multnak ho
mályából vész majdan a bíín és teljes fényükben tündökölnek majd az erények. A föld 
megrázkódik, a társadalomban a nemes eszmék és bölcs intézmények egész forrongása fog 
bekövetkezni és előáll a társadalmi ujjászületés. 

És ha e kiirtás megtörtént, dicső Magyarország régi hires városa, Budapest, ismét 
diszlelni fog a magyarak örömére, a Kárpátoktól az Adriáig fog zengeni az egek diadalá
nak visszhangja, tízszerte élénkebben fog emelkedni a város szépségeiben, diszeiben. La
kói a városnak ismét hisznek majd tulvilági Glóriát, ismét az egyház hű és alázatos hiveivé 
lesznek, az ifjuság elfogja hagyni a sok vétkét és bünét, sokkal nagyobb dicsfény övezi 
majdan a magyar király trónusát. 

Istenem mindenem! ki véghetetlen szereteted által megszenteled szivünk gerjedelmeit s 
· terelsz bennünket az igaz és a jó világossága felé! ki láttad szent Fiad dús könyei t, melyek
kel Jeruzsálem romjait előre megszentette s a tisztaságat az isteni érzelmek magaslatára 
emelte, oh enged meg, hogy hozzád fohászkodha~sak, hiszen hazám fővárosáról szólok s a 
dicső magyar név vegyül ajkamon könyörgésem rimánkodó hangjai közé! 

Hiszen tied e nép, tied e nemzet, kit én akarok az utálatos kéjhaláltól megmenteni.Kér
Jek! adj óriási erőt, adj tömérdek malasztot, hogy védbástyája lehessek az erényeknek a 
kéjuralom tetjedése ellenében s hogy tántoríthatlan buzgósággal és elszántsággal vezethes
sern a főváros polgárait azon vérontás nélküli harczba, mely harczban a szüztiszták - az 
erkölcsi romlottak és fajtalan ok felett- aratják fényes diadalukat 
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A hatóság védelme alatt 
megtürendó'k-e még tovább is 
a nyilvános kéjelgő házak? ... 

(Húsz gyulai polgárnak a városi képviselőtestülethez 
intézett beadványa) 

(1880) 

Tekintetes városi képviselő testület! 

Tisztelettel alulirottak egy kérvényt intéztünk a tek. városi tanácshoz az iránt, hogy a 
,,Bárdos"-sal határos úgynevezett "Hagymatér"-en levő bordélyházak beszüntettessenek, 
illetve a város határából kitiltassanak, - mely kérvényünkre az augusztus 12-én tartott 
tanácsgyülés 242811877 ikt. 233/1877 t. ü. számu végzésével elutasitó határozat hozatott. 
Minthogy pedig ezen határozatban mi egyáltalán meg nem nyughatunk, ez alkalommal 
bátorkodunk esedezni az iránt, hogy az 1877. évi augusztus 12-én hozott- a bordélyházak 
és kéjhölgyekről szóló türvény- szabályrendeletfelfüggesztessék, hatályon kivül helyeztes
sék, - a következő okoknál fogva: , 

A közerkölcsiség, társadalmi illem, sőt már maga a természetből belénk oltott szeme
rem érzete fellázad és undorral fordul el a förtelem eme helyeitó1, - s nem lehet a jó érze
lem és a nemesebb iránti fogékonyságnak egyetlen szikrája sem azon kebelben, me! y eme 
átkos lélekvásárlással üzérkedő intézményeket csak elvileg is helyeselni tudná. 

De nemcsak a romlatlan emberi szivbó1 eredő ezen kedélyi érvek, hanem megdönthetet
len állami és társadalmi bizonyitékok is feltétlenül elitélik eme gyalázatos üzelmeket, -
mert: 

Nem lehet oly államforma, oly kormány, vagy oly hatóság, mely a nyilvános bűnt és 
gonoszságot védelmébe venné; - ha pedig ezt teszi: részesévé válik azon bűnnek; már 
pedig a tek. városi képviselő testületről feltenni nem metjük és nem akarjuk, hogy ily ocs
mányságot szavával nyilván helybenhagyna, szentesitene. 

A fenti idézett tanács-végzés azon indoko- ~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
lására, hogy- "a bordélyházak nem szüntet- a városok gazdagságával együtt járnak az élveze
hetők be már azért sem, mert az ily lakásokat tek, s ennek megfelelőe n a húspiac, a prostitúció is. 

Ennek minl iparnak fejlődésénél nagy szerepet játszik 
kiadó tulajdonosok, a nyert házbér után ház- az infrastruktúra kialakulása, amely húzóágazatként 
bér-adóval vannak megterhel ve, mi a jelen- müködik. A szexpiac folyamatos müködtelése az ipar
ben le nem irható",- elég legyen csak annyit ágak míívelőinek bázisa. A kerílő, a selyemfiú, a lel
mondanunk, hogy a leggyalázatosabb blín hajtó, a kocsmáros, a háziúr, a hotellulajdonos, a ven-

déglős, a mosónő, a fodrász, az ékszerész, a varrónő, 
ocsmány szenynye, s legtöbbször a megcsala- az ágynemükészítíí, a cipész, a ka lapos, a kocsis, 
tott szerencsétlen áldozatok átka, és a késő a szolgáló megélhetésének biztos forrása a proslilú
megbánás kinos könye tapad minden kraj- ció. 

czárhoz, me! y e helyekről kikerűl, - és sem a Forrai Judit: A prostitúció mint társadalmi konfliktus. 
város-, sem az államnak nem szabad rászorul- ln Rendi társadalom- polgári társadalom. 3. Salgó-
ni arra, hogy jövedelmet húzzon a bűnbó1, s L___t_a_~ta_'n_,_ 19_B_9._3_'23_._ol_d.~~~~~~~~-~~~• 

replika 25 



a gyalázatos kereset undoritó hasznán osztozzék; rrúvel ily kereset után beszedett minden 
adó-krajczár a társadalom ugyananynyi életgyökerét emészti fel. 

De nem védhető és helyeselhető ezen bűnös intézmény magasabb állarrú szempontból 
sem, - mert ez által a népszaporodásnak mintegy önkezeinkkel emelünk gátat, s alkalmat 
adunk arra, hogy az erkölcstelenség - mint a burján és útszéli gyom - elnyomja a tiszta 
életet, s az arczátlan paráznaság kihívó kaczajjal gúnyolja a szüzies erényt; másrészt pedig 
a népnek nemzedékről-nemzedékre mindinkább elkorcsosulását e kéjházakban a törvény 
védelme alatt még csiráztatjuk és nagyra neveljük. 

Hány derék nő mehetne férjhez, ha a förtelem leányai olcsó szerelmökkel be nem hálóz
nák a könynyelmü férfiakat, - s hány férfi alkothatna boldog családi életet, ha nem lenne 
alkalma pillanatnyi felhevülése és durva állati ösztönének untalan való buja kielégitésére?! 

Nézzük meg a kórházakat, melyeket a felebaráti szeretet és könyörületesség a szegé
nyek és elhagyatott betegek menhelyévé tőn, - nézzük meg országszerte, avagy csak váro
sunkban, s azt fogjuk tapasztalni, hogy az ott levő betegek 2/3-ad részét, vagy legalább is 
felét a bújakóros kéjhölgyek foglalják el; - s akárhányszor fordult elő eset, hogy segélyre 
szorult szerencsétlen betegeket, becsületes utazó iparos segédeket nem fogadhatott be 
a kórház, mert minden helye el volt foglalva az utálatos bújakóros személyekkel. 

Azt hozzák fel, hogy a mai korszellem és társadalmi viszonyok mellett a nyilvános bor
délyházak és kéjleányok türése oly szükséges rosz, melytó1 nem szabadulhatunk. De ez oly 
érv, melyet vagy csak olyanok hoznak fel, kik önmagukra nézve ennek szükségét érzik, s 
igy az erkölcsiséget lábbal tiporva, a tiszta erkölcsnek fo
galmával sem bimak, - vagy azok emlitik, kiknek tág lel
kiismeretén megfér azon tudat, hogy az emberiség leg
szentebb örökségét és legdrágább tulajdonát: az erényes 
életet lassankint teljesen kiszontsa és még a családi élet 
szentélyében is felváltsa az erkölcstelenség, s a bűn. 

Hogy a nyilvános bordélyházakra tulajdonképen szük
ség volna, azt elfogadható okokkal be nem bizonyitá még 
eddig senkisem. 

Mert aki elérte azt a kort, midőn családi életet alkothat, 
és szerelmével egy nőt boldogitni, s ez által viszont bol
dogittatui képes, az- Isten és emberi törvények szerint nő
sülj ön meg, s akkor a bújaság eme fészkeire szüksége 
egyáltalán nincs és nem is lehet. Aki pedig még nincs azon 
korban, hogy nősülhetne, annak - mint még fejletlen -
éretlen eszü, tapasztalatlan ifjunak nemcsak erkölcsileg 
nem illik, de egészségi szempontból sem szabad ily helye
ket látogatni, s a paráznaság karjaiba dobni ifju erejét, 
egészségét, és feláldozni erényét e megmérgező hatásu pil
lanatnyi testi gyönyörért, melynek utóhatása mindenkor 
utálatos és undoritó. 

És ha - amint tudjuk - fájdalom és szégyen! mégis 
akadnak ily balga meggondolatlanok: a hatóságnak lenne 
kötelessége tilalmával fellépni ez ellen oly formán, hogy 
a bűnre vivő alkalomnak elejét venné, s igy magát a bűn 
elkövetését és a botrányos kicsapongást megakadályozná. 
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BORDÉLY, 1405 k. 

Vándorszó, vö.: ang. bordel; holl. 
bordell; ném. Borde/1; sp. burclel; 
Ir. bordel; ol. bordel/o; or.: oopMIJJ 
'bordély'; vö. még k. latin bordelfum 
'kunyhó'. Alapszavának végsö forrá
sa a germán (frank) bord 'deszka'. 
Ennek átvétele az ófr. borde 'deszka
kunyhó', melynek a 13. század táján 
bordel kicsinyítő képzős változata ke
l eikeze ll, egyrészt 'kunyhó', más
részt 'nyilvánosház' jelentéssel. A 
franciából az utóbbi jelentésben ter
jedt e l az európai nyelvekben. - A 
magyar szó közvellen lorrásaként az 
ófrancia (vallon-francia) vagy az 
olasz jöhet számításba. 

KUPLERÁJ, 1896 

A szócsalád kup/eráj és kupler 
tagja német eredetíí; vö. ném. Kup
plerei 'nőknek erkölcstelen életre 
való csábítása, közvetítés e; kerítés', 
Kuppler 'kerítö'. Ezek a ném. kup
peln 'házasságkötés céljából össze
ismertet; kerit' (lat. copu/are 'össze
köt') származékai. E szavak megvan
nak néhány szomszédos nyelvben is. 
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ömnagát felvilágosultnak nevezett századunk bármenynyire szeretné is a hit és vallás 
Udvüs ko~látai közül kivonni magát, tagadva ennek szükségét, sőt még létalapját is, - de 
l:í'tért czáfolja meg valaki a szentirás szavait, mely rettenetes ítéletét igy dörgi a bú ja szen-

wdélyt61 elsiketült paráználkodók füleibe: . , .. . . 
"Megbüntetem a szüló'k bűnét gyermekeikben negyedíztg!"- Es ez nem ures tjeszt~e

tt!H, hanem az orvosi tudomány és tapasztalás megdönthetetlen alapigazsága, - mert htsz 
azt 111indnyájan tudjuk, hogy a búja-kór átörökölhető és még az utódoknál is kiirthatatlan 

betegség. " . . 
Lehet-c hát az emberiségből és minden nemesebb érzelemboi annytra kivetkezett 

szörny, aki mindezt józan észszel felgondol va, nemcsak saját egészségét- és életét is nem 
ritkán - veszélyeztetni, de kész lenne megmételyezni egész családját, s szerencsétlenné, 

nyomorulttá tenni ártatlan gyermekének egész életét is. 
És történjék mindez a hatóság tudta, türelme, sőt nyilt beleegyezésével még továbbra 

is?!. ... 
Miért tudtak ellenni aggkort ért atyáink, hogy sehol mégcsak nevét sem ismerték e bűn-

barlangoknak 7- s mért volna rá szüksége épen a mai nemzedéknek?!. .. 
Talán azért, hogy napról-napra satnyul jon, szellemileg és erejében elcsenevésszen a kö

vetkező nemzedék?- hogy napról-napra szaporodjék a sirból kijövő vázalakokhoz hason
ló, kiélt, idő előtt elaggott, elerőtlenedett, szánalomra méltó szerencsétlenek száma, akik 
gondatlan ifjuságok idejét a kéjelgés és bújálkodás undok gyönyöreibe tölték, hogy aztán 
az öngyilkosság mentse meg ó'ket végre a megunt, megútált élet viselésétőL 

Avagy nem inté-e a látnoki erővel biró koszorús költő jósszavakkal nemzetét, hogy: 

"Minden ország oszlopa, talpköve 
A tiszta erkölcs, -me ly ha megvész: 
Róma ledől s rabigába görnyed!" ... 

Im ott van a példa előttünk, hogy a keleti s nyugoti római birodalmat,- melyeknek hata
lomszava a világot megreszketteté egykoron - semmivé tevék épen a bujaság förtelmei, 

s az általános elerkölcstelenedés. 
Hány tisztességes családból származott ártatlan leánynak- a gonoszságot egész iszonyá-

ban még nem ismerőszivét hálózta be a czifra hiúskodás, a henye dologtalanság, s az érzéki 
élvek mérges csábjaival ez átkozott életmód, elrabol va erkölcs üket, becsületüket, megfertőz
tetve tiszta szűzies erény öket, -hogy aztán a társadalom szemétjévé, a tisztességes emberek 
utálata tárgyává tegye egész életöket, s okozza a legnyomorultabban korai halálukat!. .. 

Tudtok-e nyugodtan aludni apák, midőn házaitok küszöbén ólálkodik a bűn és a testiség 
ingereibe öltözött pokoli gonoszság, hogy elcsábitsa, tőrébe kerítse ártatlan gyermekeite
ket?!. .. A fiatal szív oly hiszékeny, oly könnyen megcsalható,- de a csalódás után már 
késő a kiábrándulás, mert a bukott ártatlanság szégyenfoltja le nem törülhető, s valarnint az 
elvesztett élet, úgy a már egyszer elvesztett szüzi erény sem szerezhető vissza többé soha! 

Nem mellette és eltűrésére, hanem a bűn és erkölcstelenség kiirtására alkossatok hát 
törvényt és szigorú szabályokat óh városatyák, kik hivatva vagytok őrködni városunk leg
szentebb érdekei fölött, melyek közt első: a közerkölcsiség l S ha azt mondja a megméte
lyezett társadalom szava, hogy nemcsak itt, hanem a legtöbb városban is vannak ily pisz
kos intézetek, - legyetek ti azon, hogy Gyula városa jó példával menjen előre a többiek 
előtt, s hires legyen erkölcsössége, és példányszem népének tiszta erénye miatt. 
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Ugyanazért tisztelettel alulirottak-ezen legdrágább és legnemesebb közjó- a közerköl
csiség érdekében esedezünk a tekintetes városi képviselőtestület előtt, hogy a nyilvános 
bordélyházakat a városban beszüntetni, s e bűnbarlangokat kiirtani, illetve az 1874. évi 
mártius 16-án tartott városi képviseleti gyűlésnek a bordélyházak és kéjhölgyekre vonatko
zó szabályrendeletét megsemmi siteni és hatályon kivül helyezni méltóztassék. 

Ezzel nem csak a város becsületének és jóhirneve gyarapításának, de saját erkölcsi 
és lelkiismereti kötelességének is fog eleget tenni a tek. városi képviselőtestület, - s 
helyrehozandja azon előbbi hibáját, hogy ily erkölcsellenes intézményeket eddig is el
tűrt; - mert hisz nemcsak egyes egyénre, de képviseleti gyűlés - mint erkölcsi testület
re - sem szégyen, sőt inkább kötelesség az, hogyha egy előbbi intézkedésének hibás 
voltát beismeri: azt megváltoztatja és jobbal pótolja. 

Ha azonban a fentebb elmondottak- és soha senki által meg nem czáfolható alapigazsá
gokat sem ismemé fel és méltányolná érdeme szerint és teljes mértékben a tek. városi kép
viselő testület, és a bordélyházak és kéjhölgyek intézményét, a közerkölcsiség arczul
csapására tovább is fenntartani, illetve megtűrni határozná, - azon nem várt és nem remélt 
szomorú esetben nem szálhatnánk ugyan ellene a többség akarata és határozatának;- ek
kor azonban családunk és ártatlan gyermekeink erkölcse és szemérem érzetének megóvása 
érdekében kérjük, és határozottan kívánjuk, hogy a Bárdos-téren már egymásra halmozott 
bordélyházak, a városnak ezen egyik legnépesebb és különösen heti- és országos vásárok 
alkalmával leglátogatottabb részéból kitiltassanak; - s miután köztudomás szerint az ily 
bünbarlangok egész éjjelenként ocsmány ti-
vornyák szinhelyei, melyek nemcsak a kö
zeli szomszédok, de nem ritkán az egész 
utcza és környék éjjeli nyugalmát is háborít
ják, -nappal pedig aminden szemérmet le
vetkezett arczátlan kéjleányok kihivó maga
viseletével az arrajáró-kelóK: undor és meg
botránkozását költik fel, - másrészt a rosz 
példaadás által mindkét nemü ártatlan gyer
mekeink tiszta erkölcsének megvesztegeté
sére és elcsábitására szolgálnak. 

Ugyanazért - a város belterületén levő 
valamennyi nyilvános bordélyházak, a váro
son kivűl eső helyen, például a gyepmester
térségére száműzessenek, hol azok, kik álla
ti ösztönük buja kielégítésének bűnös paráz
naságán pirulni már úgysem tudnak, 
legalább nem fogják a jobb érzelműeket he
lyettök pirulásra, s egyszersmind 
megérdemlett utálat és megvetésre kénysz
eríteni. 

Mely alázatos esedezésünk megujitása 
mellett hódoló tisztelettel maradunk: -A te
kintetes városi képviselő testületnek aláza
tos szolgái: (Következik 20 aláírás.) 
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A prostitúció, a kéjnők, de különösen a bordélyhá
zak állandó támadásoknak voltak a célláb lá i. Az az er
kölcsi értékrend, amely a 19. századra dominánssá 
váll Magyarországon is, a szexualilás és erotika nyílt 
megjelenési formáit nem líírte el. A bordélyház mint 
intézmény szimbolizálta, hogy férfiak és nők közüti há
zasságon kívül is lehet szexuális kapcsola!. Különösen 
így volt ez a vidéki Magyarországo n, ahol- néhány na
gyobb város kivételével- egészen 1926-ig magánkéj
nők nem müködhettek, kizárólag csak bordélyhá
za(ka)ttürtek meg a hatóságok. ( ... ) 

A korabeli közigazgatás állalános álláspontja az 
volt, hogy szabályozott kerelek közölt múl<ödő prostitű
cióra szükség van, mert egyébként a titkos prostitúció 
valamilyen formája jelenik meg. Önálló szabályrende
lel alkotására - vagy ilyen jóváhagyására - a törvény
hatósági jog ú közigazgatási egységek rendelkeztek jo
gosítvánnyal. Budapest, Györ, Szeged stb. mellett az 
ilyetamegye közgyíílése hagyta jóvá. A szabályrende
let módosításál, eltörlését úgyszintén el kellett a me
gyével is fogadtatni, különösen, ha az már alkotott 
a megye területére érvényes rendeletet. A megye és 
az egyes települések érdekei ütközhettek is, hiszen a 
bordélyházak komoly bevételi forrást jelentettek. ( ... ) 
Sok esetben a bordélyházaknak még az áttelepítésa is 
csak évtizedes viták után valósult meg; utód nélküli 
megszüntetésükre pedig nincs példa. 

Szécsényi Mihály: A prostitúció rendezésének problé
mái. Kézirat, 1996. 

replika 

Dr. Kovács István 

A gyulai képviselő testület 1879. decz. 27 -én· 
tartott ülésében a prostitutio tárgyában tartott 

beszéde 
(t.gso) 

Tl~ztelt képviselő testület! 

Nem tagadhatom, hogy bizonyos erkölcsi undort érzek magamban akkor, midön 
e tárgyhoz hozzá szóllani kénytelen vagyok. Mert hiszen vannak uraim dolgok, melyeknek 
!ételét tudjuk, tudjuk, hogy a társadalomra nézve mennyire megbélyegzóK:, de a melyek 
t>gyáltalán nem alkalmasak arra, hogy a nyilvános tárgyalás szőnyegére vonczoltassanak, 
de a melyek ha mégis oda vonczoltatnak, e tény csak azt bizonyitj a, hogy az illetó1< szaki
tottak szemérem-érzékükkeL De ha már e kérdés csakugyan a képviselő testület asztalára 
került: ám szóljunk hozzá, menten minden elfogultságtól, azon higgadtsággal és komoly
sággal, mint amelyet a tárgy megérdemel, nézzük az éremnek ne csak azon lapját, melyet 
a kérvény feltár, hanem nézzük annak sokkal sötétebb oldalát is, melyet a kérvény gondo

san kerül, sőt elfed. 
Azonban nem tagadhatom azt sem, hogy a kérvény reám sajátos benyomást tett s 

eszembe juttatott egy vig kedélyü urat, ki midön valamely tárgyhoz hozzá szóll, azt rende
sen azzal kezdi: nekem ugyan e tárgyra vonatlwzó szerény nézetem ez s ez s itt elmondja a 
maga nézetét, de azért ha valakinek nézete más, arra előre is kimondom hogy: szamár. 
Hasonlóul tesz ez a kérvény is. Nem lehet, ugymond, a jó érzelem és a nemesebb iránti 
fogékonyságnak egyetlen szikrája sem azon kebelben, mely ezen átkos lélekvásárlással 
üzérkedő intézményeket csak elvileg is helyeselni tudná. Másutt ismét: érveket a bordély
házak mellett csak azok hozhatnak fel, kik önmagukra nézve ennek szükségét érzik s igy az 
erkölcsiséget lábbal tiporva a tiszta erkölcsnekfogalmával sem birnak, vagy azok emlitik, 
kiknek tág lelkiismeretén megfér azon tudat, hogy az emberiség legszentebb örökségét és 
legdrágább tulajdonát az erényes életet lassankint kiszontsa és még a családi élet szenté
lyében is felváltsa az erkölcstelenség, s a bün. Ugyancsak késó'bben az emberiségból s 
minden nemesebb érzelemből kivetkőzött szömyekró1 tétetik emlités. Igy aztán ezen kér
vény előre is befogni igyekszik minden ember száját s számit arra, hogy oly gyenge ideg
zetü gyávákkallesz dolga, kik az ártatlan és nem ártatlanokra egyiránt dörgedelmes sza
vakban rájuk rivalt itélettó1 megdöbbenve, nem mernek reá mutatni a kérvény tárgyát ké
pező intézkedésnek, nem csak közegészségügyileg, de közerkölcsiség tekintetében is 
veszélyes következéseire. Előre bocsátásával annak, ho gy a prostitutiot erkölcsi szem
pontból én is elitélem, de más oldalt annak üldözését a legnagyobb tévedésnek tartom, 
viszszautasi tásával egyszersmind azon otromba vádaknak, melyeket e mosdatlan száju trá
gár kérvény tartalmaz: kijelentem, hogy van bennem elég erkölcsi bátorság a kérvénytó1 
eltérő nézeten lenni. 
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