
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. 
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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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Midőn ezen eltérő nézetemet tolmácsolom s kifejtem indokaimat s a statistika tényeivel 
világitom meg az állitásomat s midön ezt nem csak mint ezen képviseletnek egyik szerény 
tagja, de egyuttal hivatalos állásomból kifolyólag is teszem, mert hiszen a kérdés egyuttal 
közegészségügyi kérdés is: leghelyesebben fogok aként eljárni, hogy először sorra 
czáfolom mind azon állitásokat, melyeket e kérvény tartalmaz, majd reá fogok mutatni, 
hogy az egyes államok a prostitutiával szemben minő eljárást követtek és követnek, mi 
volt ezen eljárás eredménye, s mi mindezekből a végső tanulság. 

E kérvény uraim először is azt mondja: hány férfi alkothatna boldog családi életet, ha 
a förtelem leányai olcsó szerelmükkel be nem hálóznák a könyelmü férfiakat, s ha nem 
lenne alkalmuk pillanatnyi felbecsülésük és durva állati ösztönük untalan való buja 
kielégítésére. 

Ha hangzottak valaha szavak, melyek a házasságot prostituálták s azt minden varázsától 
megfosztották; ugy e szavak valóban alkalmasak a házasság prostituálására. Mert hiszen 
uraim e szavakban kifejezést nyert felfogás, a feleséget, a nőt, az anyát úgy tünteti fel, mint 
a durva állati ösztön buja kielégitésének hitvány eszközét, kit a kéj-hölgytől csak az külön
böztet meg, hogy ő vele szemben a durva állati ösztön buja kielégitése a megengedett és 
elfogadott formák között történik, de a formától aztán eltekintve, ő is a durva nemi ösztön 
kielégitésének hitvány tárgyává törpül. Tehát jegyezzétek meg, nők és egyúttal anyák, 
hogy titeket csak szövetségtek alakisága különböztet meg a messalinaktól! - Viszsza uta
sitva a nő, az anya, s a házasság szentségének e szemérmetlen megsértését, csak annyit 
mondok: jaj annak a házas életnek, s jaj annak alapján azon társadalomnak, a melynél és 
a melyben a házasságnak nincs költészete, s hol a házasság alapját s annak összetartó kap
csát csak az állatiság képezi, ott háttérbe szorul az állat mellett a házasságot magasabb 
szempontból tekintő erkölcsi lény. 

Egyébiránt, hogy egyáltalán nem a prostitutio befolyásolja a házasságok számának 
gyarapodását vagy gyérülését hanem egészen más tényezők, erre nézve szabadjon a t. 
képviselő testület előtt reámutatui a régibb tapasztalatokra s a statistika tényére. Hiszen 
már Polybius, a házasság iránti iszonyt, s a házasságok terméketlenségét Görögország 
talajának kimerülésével hozta igen helyesen kapcsolatba, s mint tudjuk a terméketlen
ség lett oka Görögország elnéptelenedésének s később elpusztulásának. Ugyanezen 
forrására a bajnak mutatott rá Julius Caesar is Rómában, s többféle socialis intézmé
nyei között törvényhozás utján akart segiteni a bajon, azonban már későn. 

A statistika adataiból t~raim, mint tény vezethető le azon állítás: hogy minél 
könynyebb valamely államban a megélhetés, annál nagyobb a hajlam a család 
alapitásra, annál sürübbek a házasságok; minél nehezebb valamely államban a megél
hetés, annál csekélyebb a hajlam a család alapitásra, annál ritkábbak a házasságok. Igy 
p. o. Oroszországban, melynek területéhez képest gyér lakosságát a ki nem merült talaj 
még bőven táplálni képes, mondom: Oroszországban 93, Magyarországon 108, Porosz
országban 115, Angliában 118, Francziaországban 127, Bajorországban 151, Görögor
szágban 153 lélekre esik egy házasság sa házasságok szaporoságát a talaj termékeny
sége, majd ismét a virágzó ipar szabályozza. Sőt többet mondok uraim, oly államok
ban, melyekben a földmivelés az állampolgárainak ha nem is egyedüli, de túlnyomó 
jövedelem forrása: a házasságok szaporosága emelkedik a termékeny években, csök
ken a terméketlen években. U gy hogy azt lehet mondani, hogy a termékek ára mintegy 
mértéke a házasságok gyarapodásának s igy a szaporoságnak. Igy p. o. 1852-ben volt 
a búza ára pesti mérőnként- 2 frt 55 kr. s esett 85 lélekre l, 1853-ban volt a buza ára 4 
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Irt SS kr. s esett 107lélekre l, 1854-ben volt a búza ára 5 frt 81 kr. s esett ll 5 lélekre 1, 
l 855. volt a búza ára pesti mérőnként 6 ft 4 kr. s esett 119 lélekre l, 1856. volt a búza 
ltra pesti mérőnként 5 ft 47 kr. s esett 93 lélekre l házasság. 

Miután ennélfogva uraim a házasságok szaporosága a megélhetés könynyűségétől függ, 
a házasságok gyérülését ismét a megélhetés nehézsége vonja maga után, miután a nemi 
ösztön kielégitése a férfiúnál egy folyton fenálló parancsoló szükséglet: önkint következik, 
hogy a férfi, ha szerelmének, e nemes indulatnak még nincs, vagy körülményeinek kénysz
eritö" hatalma alatt nem lehet tárgya, egyszeruen vagy prostitual ha tud, vagy pedig folya
modik a már rendelkezés alatti prostitutióhoz. Igy aztán önként következik, hogy miután 
általában több férfi születik mint nő, nem a prostitutio tényezője a házasságok gyérülésé
nek, hanem épen megforditva, a házasságok gyérülése tényezője a prostitutiónak. Mert hi
szem a mint követeli magának valaki az okoskodás azon menetét, hogy hány férfi házasod
n6k ha nem volnának a nemi ösztön ki e légitésére szolgáló kéjhölgy ek, épen úgy követelhe
tem én az okoskodás ellenkező menetét t. i. azt, hogy hány nő nem válnék prostitutává ha 
a férfiak házasodhatnának és házasodnának. A különbség a két tétel között csak az: hogy 
mig az első mellett nem szóll semmi, ez utóbbit a tapasztalat tényei s a statistika adatai 
támogatják. 

Igy téveszti aztán össze uraim az okot és az okozatot, a dolog mélyére tekinteni képte
len, vagy elfogultságból talán épen nem is akaró egyoldalú felületesség! 

És akkor aztán, midőn sem a törvényhozás sem a társadalom nem rendelkezik mó
dokkal és eszközökkel arra, hogy a dolgok kérlelhetetlen menetén változtasson, ha 
nincs módjában hogy a viszonyokat a könynyebb megélhetésre s igy a család 
alapitásra kedvezőbben alakithassa; nemcsak, hanem ma már a védtörvények értelmé
ben a házasodás a 23 év előtt csak kormányi kivételes engedély mellett lehető: ugyan 
kérdem önöktől, minő józan értelme van ezen kényszeritő hangon oda dörgött parancs
nak, hogy a ki elérte azon kort hogy házasodhassék lsten és emberi törvények szerint 
nősüljön meg? s hol van az eszköz, melyel érvényt lehessen szerezni azon nevetséges 
találomnak, melyet a kérvény e szavakban fejez ki: "a ki pedig még nincs azon korban 
hogy nősülhessen mint még fejletlen, éretlen eszü, tapasztalatlan ifjunak (valóban szép 
bók az agglegényeknek) nem csak erkölcsileg nem illik, de egészségi szempontból sem 
szabad ily helyeket látogatni." - E tételnél aztán akaratlanul eszébe jut az emberoek 
azon latin közmondás: V ana sine viribus ira, ami magyarul szabadon forditva annyit 
tesz, hogy: sokat akarna a szarka, derzem birja a farka. 

* 
A kérvény továbbá azt mondja: nézzük meg a kórházakat nézzük meg országszerte, 

avagy csak városunkban s aztfogjuk tapasztalni, hogy az ott levő betegek 213-ad részét, 
vagy legalább is felét a bujakóros hölgyekfoglalják el stb. 

Én uraim mindenkitől elvárom, sőt megkövetelem, hogy ha állitása bizonyitása 
czéljából a statistika adataihoz folyamodik, ez adatok ne légből kapott valótlanságok, ha
nem a tényleges helyzetnek megfelelő pontos statistikai adatok legyenek. Sajnálattal kell 
jeleznem, hogy ez idézett állitás legalább a békésmegyei közkórházat illetőleg teljesen va
lótlan. Ennek igazolására szabadjon idéznem, a legközelebbi hét évre vonatkozó kór-for
galmi adatait megyei, most már közkórházunknak. 
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tett ennél fogva 7 év elforgása alatt a kéjhölgyek száma a megyei kórházban, midön azok 
legtöbben voltak 20%, - midön legkevesebben voltak 3%-ot, átlag pedig volt 7 év elfor
gása alatt a közép százalék ll. - Hol áll most rr ár kérdem a ll közép százalék az ötven 
százaléktól, hol a 3%, vagy akár a 20% a féltöl; történik ennélfogva a kedvencz állitás 
k:dvéért, ~aj~ 47, n;ajd 30, átlag pedig 39 százaléknyi eltérés az igazságtól, amely eljá
rasnak aztan ttsztesseges neve: füllentés. 

Hogy becsületes iparos segéd viszsza utasittatútt volna a kórházba leendő felvételtöl, ez 
megtörténhetett A dolog magyarázata azonban ott rejlik, hogy miután az egykori czéhek 
a ~órház irányában a Bach rendszer alatt vállalt kötelezettségeiket nem teljesi tették, a mi
ből aztán később egy nyűgös peres kérdés is lett, a kórház sem volt irányukba, semmire 
sem kötelezhető. Hogy pedig bujakóros nőket és férfiakat, kivétel nélkül mindég felvet
tünk, annak oka ismét az volt, mert ezeket gyógyltás nélkül szabadon hagyni, egyértelmű 
lett volna a betegség terjesztésével, s ezt annyival inkább tennünk kellett, mert erre egyenes 
rendeletünk volt, ha bár mint megyei jellegü kórház erre kényszerithetők az idegenekkel 
szemben nem valánk- az ápoltakért pedig nem fizetés esetén az országos betegápolási alap 
vállalt fizetési kötelezettséget. 

* 
Áttérek most uraim a kérvénynek oly tételére, melynek czáfolatánál meg kell bolygat

nom a holtak ámyát, az élő nemzedék erkölcs-bir(i széke elé kell idéznem az ősöket, még 
azon kegyelet rovására is, melyet kell hogy a ké>ő unokák megőrizzenek lelkületükben 
irányukba. - A kérvény ugyanis hivatkozik az ősapákra, kik a kérvény szerint efféle bűn
barlangokat nem ismertek, miért nem lehetne el ennélfogva nélkülök a mai nemzedék, _ 
mond a kérvény. 

Miután a prostitutió nem egyéb mint visz'izaélé' a faj fentartására irányzott ösztönnel, 
mint minden egyébbel ugy az ezzeli visszaélér; is, egy idős az emberi nemmel s kisérni fogja 
őt sirjába. Ott leljük a prostitutiot a bibliai ó-korban, mint veres fonál huzódik át a közép 
k~r~n, hogy kirivó szinezetével tarkára fesse a modem társadalmat. Hiszen ha feljegyezte a 
b1blia azt, hogy Abrahámnak, szolgálójától Hágártól gyermeke leszsz, ha Lót leányainak 
esetét tudjuk; ha Ruben atyjának Jákobnak á~_;yasát megkeriti; ha bünre csábítja az útfélre 
kiülő Thámár Judát, ha Dávid megkeriti mag[.nak Eliarn leányát Betsábet, ha említést tesz 
Izrael népének fajtalankodásáról Moab leányaival; ha azt látjuk miként csalja hálóba Am
mon betegség ürügye alatt Thámárt; ha olvassuk, miként igyekszenek az akkori irók inteni 
a fiatalságot az úgynevezett néző és varázsló nó1c társaságától: valóban nincs okunk arra, 
hogy e tekintetben példányképül tekinthessük a bibliai ó-korból Istennek választott népét. 
Olvassa el, ki nem sajnálja a fáradságot Roseas prof ét< nak IV. részét; olvassa el a Példabe-
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könyvének Vlll. r. 7-18 versszakát s megfogja találni azt, hogy itt már az irók egyál
m:rrt érzékenykednek a kifejezések körül s a sorok között megtalálja, hogy a bordély
rnár (~ korban megvol t. Tekintsük uraim Görögországot, melyről pedig elismeri a törté

hogy a tudományos műveltség fáklyáját ő gyujtotta meg földrészünkön, sőt egy,es 
mint p. o. Socrates, oly moralt hirdettek, mely a kereszténységnek sem vált szégyené

fj\11 Mlk voltak Görögországban a heterak, hanem ha prostitualt nők finomabb értelemben, s 
i'lulott, ha~,ájának Athénnek e bölcs törvényhozója, ki számolt honfitársai érzékiségével, 
t1pti'tl n helerakat használta fel, hogy az athenei férfisereg érzékiségének, a közerkölcsiséget 
!ehtt.t(íleg nem sértő módon eleget tegyen, az által, hogy a legszebb heterákat öszsze vásárol
ur 8 azokat hatósági felügyelet alatt álló nyilvános intézetben helyezte el. Ez intézet jövedel
t'Í'ttíbíJl épült aztán az Aphrodite Pandemos temploma Athenében. Hát a római bachanaliák 
mlk voltak, semmi egyéb mint a Vénus tiszteletének czége alatt üzött nyilt prostitutio s a 
f'l!ilt'kulanum és Pompeiben történt ásatások alkalmával nem egy épületre akadtak már, me
!V"knek trágár czége elárulta azon korbeli rendeltetésüket. A chinaiakról ős idó1c óta tudva 
~1\ft hogy a theaházak és theakertek nem egyebek módositott bordélyházaknál, de miután 
ii t~himú e tekintetben erkölcsiségére nem oly finynyás, a theaházak és kertekbeni szereplést 
!lt')!li is tartja valami megbélyegző dolognak. Spanyolországban különösen hiresek voltak 
a mancebiak neve alatt ismert intézetek, ily intézeteknek nyitására legelőször a hires lázzadó 
Fajardó Alfons kapott engedélyt Il. János királytól. Ez intézetek egész telepet képeztek az 
egyes városokban s miután az üzlet nagyon nyereségesnek mutatkozott, később Malaga, 
Loya, Renda, Marbella és Madridban is keletkeztek hason intézetek, sőt, mint Lalang hires 
franczia utazó emlékezetbe hagyta papi tizedet is kellett tőlük fizetni. - Ha Olaszországról 
akarnánk szóllani, eikelle mondani önöknek; mi az az olaszországi cicisbeo, de engedjék 
meg, hogy ne mondjam el. Megemlitem egyedül csak azt hogy hiresek a római maison de 
passe-ok, a franczia maison tolérée-ek s nem kevésbé hiresek az angol czukrászdák s édes
ség mérő butiqu e-ok. - Igy találjuk meg uraim, ha nem akarunk szemethunyni, emberi 
gyarlóságunk e kiálltó bizonyítékait, a nép alsó rétegébó1, fel a társadalom legfelső rétegéig, 
sőt egész a trónokig, mert hiszen uraim a Cleopátrák, Messalinálc, Mathildisek, Borgia-Lu
cretiak, Manciniak, Fontanges-ok Montespanok, Maintenonok, Pompadurok, Du Barry-k, 
Caylak s Valevszkák stb. nem voltak egyebek mint a társadalmi haute volée s a trónok pros
titutái, s alig hiszem hogy ma erősebb forgalommal biró bármely kis városkában is nem 
lelnó1c fel azon helyet, hol a prostitutio bizonyosan már évtizedek, sőt századok óta fészkel. 

Eszem ágában sincs azt állitani, hogy helyesen volt s helyesen van ez ma is igy, de azt az 
egyet mégis különösnek talál om, hogy korunkras a ma élő nemzedékre oly különös elősze
retettel s oly kiméletlenül sütjük rá az erkölcsi sülyedés bélyegét ugyanazon gyarlóságért, 
mely közös volt őseinkkel, melyet tó1ük örököltünk s mely szervezetünk tökéletlensége. 

Uraim! semmi nincs új a nap alatt! 

* 
Hogy továbbá az izgatott képzelődésnek is kijusson a maga osztályrésze, azt állitja 

a kérvény: hogy a nyugati és keleti római birodalmat, - melynek hatalom-szava a világot 
megreszkettette egykoron, -semmire tették a buJaság fertelmei, itt azonban mégis egy ki
csit enged, s szerepelteti az általános elerkölcstelenedést is. 

Ha a kérvény irója ismét mélyebben hatol vala a dolgok lényegébe, e vakmerő állitá~t 
bizonyosan nem koczkáztatja vala. Egy egykor hatalmas állam bukásának uraim több és 
számos tényezője szokott lenni, a tényezó1c egész serege müködik közre a felbomlás proces
susában. Igazolta már azt nem egyszer a történelem, hogy mihelyt valamely állam a külter-
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jesség netovábbját elérte, mint elérte a római birodalom, mely az akkor ismert világot csak 
nem magába ölelte, lehetetlen reá nézve egy közép pontból az erőteljes kormányzat, mely
nek erélye a központtóli távolsággal lankad, s még inkább lehetetlen akkor, ha az illető biro
dalom a legheterogenebb elemeket öleli fel a nélkül, hogy azokat assimilátja is egyuttal. A 
miből önként következik, hogy a vágy, lerázni az idegen hatalom kényszerköntösét csak 
alkalomra vár, hogy magát érvényesitse. Feledte úgy látszik a kérvény szerzője, hogy már 
Julius Caesar korában 350 ezerre ment Rómában azoknak száma, kiket, mert Itália kimerült 
földje nem birta táplálni a túlnépes lakosságot, külföldről szállitott gabonával kellett folyton 
élelmezni, kik azután az állam hatalmasainak kegyétó1 függvén, elvesztették az erő, a füg
getlenség, a szabadság érzetét, csúszó-mászó gyönge szolga lelkekké sülyedtek, vak eszkö
zökké, egyúttal a hatalomért versenyzóK: kezébe. Feledte, hogy Augustus idejében a talaj 
kimerülés folytáni elsatnyulása a népnek már odáig jutott, hogy egy kis sereg megsemmisü
lése a teutoburgi erdóK:ben, páni félelembe ejtette Rómát, mely már két legiónyi ujoncz ille
téket sem birta kiállitani. A helyzet Diocletian korában már odáig fejlődött, hogy nem volt 
többé Italiában szabad birtokos parasztság, hanem helyére gyarmatok léptek valódi jobbá
gya kkal. A honvédelem már azt megelőzőleg zsoldosok kezébe került s a proconsulok ga
rázdálkodásaiban rejlő bajt tetőfokra emelte a praetoriánusok még veszélyesebb garázdálko
dásasa palota-forradalmak, mint permanens métely ütöttek tanyát az Augustusok bíbor-pa
lotáiban. A halálos döfést azonban a pogány római birodalomnak a kereszténység adta meg, 
nemcsak az által, hogy a katonai szellem a kolostorokba temetkezett, nem csak az által, hogy 
a katonaság tartására szánt öszveg nagy része évenkint kolostorok és zárdák építésére fordít
tatott, hanem legkülönösebben ez által, hogy a császárok fegyelmét az országlás helyett 
á meddő theológiai tételek felett vitatkozó zsinatok vették igénybe. Joggal állithatjuk, uraim, 
hogy a kereszténység csak a római pogány birodalom romjain épülhetvén fel, amannak dia
dala, kellett, hogy ez utóbbinak bukása lett, legyen. Sokat, de nagyon sokat lehetne e tárgyra 
vonatkozólag még mondani, hanem e helyett csak azt kérdem: mi része volt mind ezekben 
a bujaság förtelmeinek s a kéjhölgyeknek? 

Mi részük van uraim a kéjhölgyeknek abban, hogy akkor, midőn az Izlam már elbaritás
sal fenyegette, nem csak a keletet, de a nyugatot is, midőn már Konstantinápoly falai alatt 
állottak a török csordák, a kereszténység egyszerencsétlen kérdés körüli harczban emésztet
te fel erejét, azon kérdés felett ugyanis, hogy vajjon a latin szertartású római püspök-e az 
egyház látható feje, vagy a konstantinápolyi patriarcha, a latin szertartás fogadtassék-e el, 
vagy a görög, a szent lélek az atyától származik-e egyedül, vagy a fiútól is egyuttal. E sze
rencsétlen már korábbi keletü harcz, oly elkeseredést idézett aztán elő, hogy mig a kelet 
higgadtan nézte a nyugat bukását, a nyugat késóob a keletnek nyujtandó segélyt attól tette 
függővé, hogy aláveti-e magát a konstantinápolyi főpap a római főpapnak. Mi köze volt a 
prostitutiának ahoz, hogy akkor, midőn már megalkúdott a kelet s elfogadván a latin szertar
tást, a Sofia templomban latin misét szolgáltattak, elő áll egy fanatikus orthodox barát -
Lucas Rotaras - s valóságos zendülést csinál a szerencsétlen városban, s e barát nem átaHja 
azt mondani, hogy inkább a török turbánt óhajtja látni a városban, mint a latin sisakot, in
kább a pogányt, mint a kovásztalan kenyérrel (ostya) áldozó testvér keresztényt. Valjon 
a prostitutió bűne volt talán az is, hogy a barátok, kikre a falakon tört rések kijavítása volt 
bizva, s kik e czélra a császártól tekintélyes öszszeget kaptak, e pénzt elsikkasztották? Vagy 
talán azon genuaiak, kik a török hajóhadat a Bosporusba besegítették s ez által árulókká 
lettek, s az árulás dijául kereskedelmi előnyeik tiszteletben tartását kötötték ki, prostitualt 
nóK: lettek volna?!-
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Uraim! A nyugati s keleti római birodalom bukására oly sok tényező_~!akorolt _befo
!vií~t hogy azok közül csak egyet tolni előtérbe, mint a bukás főtényezojet, semm1 nem 
~gyeEl), mint erőszaktétel a történelem által registrált ~énye_~e~. Ily _elj~r~st megengedhet 
magának a költő képzelő tehetsége, de ezt perhorrescalp, a tort~ne;nu ~useg. -·, 

Azt mondják, hogy sok ember nem lá~ a az erdőtől a fat, a kerven y erde_ílles szerzoJ_en, az 
ellenkező teljesedett, ő a fától nem látta az erdőt. De aztán azt ne követelJ e, hogy e h1baba 

az ő kedvéért mi is bele essünk! 

* 
Tartalmaz továbbá e kérvény egy valóban kedves naiv önvallomást is, melyet ha a kér

vény aláírói észrevesznek vala, őrizkednek e kérvén~ aláir~sától, de ha e~t ~-kérvényben 
látták és méois aláirták, elismerték önbünösségüket s Igy aztan alkalmazhato raJ uk az, hogy 
annak idejé; óK: se voltak jobbak a Deák-~é vásznánál. O~t ugy~is, h? l a fiat~ ~m?er~kre 
rájuk parancsolnak, hogy ily helyeket nekik ne~ szaba~_latoga~mo~ ~ovetke_zo kif~Jez_ess~l 
élnek: nem szabad a paráznaság karjaiba do bm Ifju erejet s egeszsegel s feláldozm erenyet 
a megmérgező hatásu pillanatnyi testi gyönyörért, melynek utóhatása mindenkor utálatos és 
undoritó. Na már uraim ha én valamiről oly categoricus biztossággal azt álhtom, hogy ann~ 
a valaminek utóhatása mindenkor utálatos és undorító, kell hogy ez utálatos és undonta 
utóhatásról, közvetlen tapasztalás által szereztem légyen meggyöződést, mert hiszen_ e köz
vetlen tapasztalás nélkül fogalmam sem lehetne az undoritó utóhatásról, épen úgy, mmt ~en
ki nem beszélhet valaminek édes vagy keserü izéró1, ha iz-érzéke által nem szerzett mag~ak 
meggyőződést egyik vagy másiknak létéről. Ha pedig ily gyermekes őszinteséggel vallj~k 
be a pillanatuyi gyönyör undoritó utóhatásáról szerzett közvetlen tapasztalatukat :- enged~_e
nek meg_ de elvesztették vagy is eljátszották maguktól a jogosultságot, hogy e teren erkol
esi leczkéket osztogathassanak s a ma élő nemzedék erkölcs biráivá emelkedhessenek. , 

Azonban e különben mozsdatlan szájú trágár kérvény nem csak hogy gyermeteg modon 
naiv, de a menyiben azon szörnyeteg indítványt teszi, hogy a bordély h~a~at lakóikkal 
együtt utasitsuk a sintér-gödör mellé, tulzott szigorában embertelen s mmt Ilyen keresz-

ténytelen is egyuttal. És a mit most mondandó va- · 
gyok, kezüket szivökre téve hallgassák önök, ne a fa- a prostituáltak nem kis hányada végül is 
rizeusok morálja, de szivük meleg és nemes dobba- kényszerhelyzetében "menekül" a prostitú-
nása irányozza önöket. ció e kegyetlen világába, jobbára olyan 

mikroközösségekböi, amelyekben a társa-
A ki prostituált nővel valaha érintkezett s igyeke- dalom deviáns jelenségeinek valamelyike 

zett e szerencsétlen nők előéletének titkaiba mélyeb- ab ovo jelen voll, s a prosliluálódó perszo-
ben behatolni azon minden kételyt kizáró, de egy- ná lis kapcsolataiban az erőszak jelenléte,a 
szersmind reánk férfiakra nézve megpiritó, többet terror, a kiszolgáltatoHság érzése stb. való-

h jában mindennapos, megszokoH jelenséo-
mondok erkölcsileg lesuj tó meggyőződéstszerez et- gé vált. A családtól, illelve más mikrostruk-
te, hogy a prostituált nóK:nek legalább is 80%-át oly túrákból való ellávolodás okai persze rend-
nóK: adják, kik elcsábitva, csábitóik által hitvány mó- kívül sokrétűek lehetnek; a családi erőszak 
don cserbe hagyva, a szülői házból ki dobva, rokona- dominanciája, illelve a késöbb prostituáló-

l ál f 1 dó gyermek családon belüli "viktimmé vá-
iktól megvetve, a társadalomló megut va o ya- lása" azonban szinle valamennyi szemá-
madtak e kétségbe esett üzlethez, hogy tengethessék lyes "történet" része. 
nyomorult létüket, hogy végre is a társadalom 
számüzötteivé válljanak, akiknek még azon nyomo
rult vigaszuk sincs, hogy az óK:et megejtő bűnszegót 
hasonló kárhoztató itélettel sújtja a társadalom s mig 
a csábitó a becsület álczájával arczán élvez talán ki-
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tüntetést, rangot és becsülést, nem érzi hogy mellette egy gyenge lény nem csak ön botlásá
nak súlyát, de az ő bűnének terhét és átkát hordozza egy hosszú életen át roskadozó vállain. 
Egyébiránt bár honnan kerüljenek ki a prostituált nóK:, a prostitutianál nem csak a nőnem a 
bűnös - ha egyáltalán itt bünró1 lehet szó - de bűnös maga a férfinem s a prostituáltak 
kissebb vagy nagyobb száma valamely államban, nem egyéb, mint a férfi-nem hiú élvvá
gyának kifejezése, épen ugy, mint a folyton változó ostobánál ostobább divat nem egyéb 
mint a piperevágy kinyomata. És ime mit követelünk a kérvényben mi, az erényes férfiak? 
Hogy a prostituált nóK: a gyepmester térségére száműzessenek, s mint a javulásra már 
egyáltalán képtelenek, végleg vettessenek oda, honnan többé nincs és nem lehet megtérés, 
s megteremtve számukra e földön Dante poklát gyönyörködjünk az erkölcsi kárhozat gye
hennájában érettünk is biinhödő erkölcsi halál-vonaglásának kin jain. És ha önök ez itéletet 
kimondották, mit tettek? Felelet a bűnszerzőt tették a bünrészes erkölcsbirójává, az erősebb 
a gyengébb felett mondja ki kárhoztató ítéletét. Hol volt az illetóK: szive és lelke akkor, 
midőn e szerencsétlen kérvényt aláirták, hol volt a kérvény szerzőjének szive és lelke, mi
dőn e kérvény agyában megfogamzott? Nem gondolták meg az illetóK: mit tesz az, elzárva 
látni bárkinek is önmaga előtt a javulás s ez által a társadalomba lehető viszszatérés utját 
s hogy e javulást csak egyre is közülök lehetetlenné tenni s ez által őt erkölcsileg végleg 
veszni engedni, nem egyéb mint egy végleg elkárhozott lélek lidércznyomása az illetóK: 
lelkén s hogy e lélekért Isten és ember előtt felelősek. Nem szebb lett volna az illetó'ktől, ha 
javaslatot tesznek arra nézve, hogy e szerencsétlenek közül minél többen legyenek meg
menthetó'k, s ha a társadalom elismeréssel dijjazza azt, ki a veszély alkalmával minél több 
életet ment meg, honnan azon indokolatlan hidegség me! y az erkölcsi élet megmentésénél 
elfásitja a kebleket? Ne feledjék önök, hogy önöknek is vannak leány gyermekeik, s ha 
egyiket vagy másikat megejté a kisértés ördöge, akkor midön a társadalom vakbuzgó elfo
gult része a fásult kebel ridegségével üldözi a szerencsétlent, a társadalom józanabb és 
nemesebben érezni tudó részének keresztény bocsánata és szeretete mindene, me! y őt meg
mentheti s viszsza adhatja az erkölcsi világnak, az életnek, a társadalomnak! Mi jogon mert 
a kérvény szerzője és aláírói felülemelkedni a legmagasztosabb morál hirdetőjén az iidvöz
itőn, ki mi ndőn a farizeusok és irástudók a paráznaságon kapott nőt a mcster elé 
vonczolák, hogy a Mózes törvényében kiszabott megkövezés itéletet rá kimondja, szemét 
lesütve e szavakat mondá: ki magát bün nélkül valónak érzi, az vessen követ ő reá! A nő
nek pedig ezt mondá: én nem kárhoztatlak, eredJ, és többé ne vétkezzél! Ne hidjék tehát 
önök uraim, hogy mindig azon oldalon van a morál, a melyen az elkárhoztató itélet ör
jöngve tombol. 

Félre tehát uraim azon embertelen szigorral, melynek sem az érző kedély, sem a bölcse
let, sem a hit, sem a moral, sem Isten, sem ember előtt, sem jogosultsága sem értelme! És 
én ki mondom, hogy ha önök e szerencsétlen kérvény javára döntenek, megfogják ugyan 
álszenteskedő farizeus módjára menteni a moral látszatát, de lényegében egyiránt arczúl 
iitik ugy a bölcseleti, mint a keresztény morált! 

Enynyi az, mit a kérvény egyes tételeire vonatkozólag elmondani sziikségesnek lát
tam. - Nem tettem volna, ha azt nem kellett volna tapasztalnom, hogy a kérvény mely 
nyomtatásban is megjelent, maga körül nagy port vert s nem egy gondolkozó főt 
szédített meg.-Ésime uraim mivé törpül e kérvény a bíráló ész előtt: egy üres szóhal
mazzá, melyhez a mint az értelem a birálat banezkésével közeledik, nagyra futt szap
panbuborék módjára szétpattan s mint a költő mondja: szétoszlik, mint a buborék s 
maradmi volt, a puszta lég! 
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Dr. Cséri J án os 

Budapest fő- és székváros prostitutió-ügye 
(1893) 

Bevezetés 

Ki e füzetkét sokatmondó mosolylyal kezébe veszi, azon reményben, hogy benne pi
káns Pali Maii Gazette-féle historiákat talál, az inkább ne is fogjon hozzá, m~rt kellemetlen 
csalódásban fog részesülni. Ez tisztán tudományos munka és egyedüli czélja az, hogy rá
mutasson azon veszélyre, mely a fővárost és a nemzetet közegészségi tekintetben fenyege
ti. Azon statisztikai adatok után, melyek e füzetben fel vannak sorolva, és hivatalos voltuk 
miatt kifogás alá nem eshetnek, nem fog senki sem kételkedni azon, hogy a hazánkban 
uralkodó prostitutióviszonyok tényleg imminens közveszélyt képeznek. Világosan kiderül 
beló1iik, hogy a ragályos nemi betegségek száma nálunk majdnem kétszer olyan nagy, mint 
lajtántúli szomszédainknál és mint Németországban. 

A tényekjelentőségét mindenki fogja méltányolni, a ki tudja, hogy mennyire degenerál
ja a syphilis a nemzedékeket, az emberi fajt, a mint ezt p.o. nagyobb mérvben Erdély és 
Délmagyarország egyes vidékein sorozások alkalmával észlelni lehet - és ki tudja, hogy 
a ragályos nemi betegségek a népszaporodást is tetemesen akadályozzák. .. Helyzetiink te
hát elég komoly, hogy nyilvános megbeszélés tárgyává tétessék. 

Hogy a baj elhádtására vonatkozó javaslataim nem elég kimeritó'k és helyesbítésekre is 
szorulnak, azt jól tudom. Hiszen e brosiir teljesen elérte czélját, ha a hivatott szakemberek 
figyeimét ébreszti és beható diskussiónak kiinduló pontját képezi. 

Budapest, 1893. junius havában. 
A szerző 

I. Történelmi rész 

A prostitutió egyike azon társadalmi problémáknak, melyeknek kezdete a sötét ó-korba 
vezethető vissza. Találkozunk vele már a legrégibb népeknél, kiknél majd a vallás leple alatt 
mint istentisztelet, majd mint biinös kereseti forrás szerepel. Hiszen elég jellemző, hogy az 
Ó-testamentum is már jól ismeri mai felfogásunknak teljesen megfeleló1eg a "meretrix" fo
galmát s épp úgy általánosan ismert tény, hogy a prostitutió a görögöknél és a rómaiaknál 
meghonosodott állami feliigyelet alatt álló intézmény volt. Kiemelendő azonban, hogy a 
prostitutió gyakorlása az összes czivilizált népeknél, az őskorban ugy mint manap a megve
tés tárgyát képezte. Ezt bizonyítja, hogy a mosaismus a legnagyobb szigorral megtiltja. 
"Non erit meretrix de filiabus Israel..." sőt egy meretrix fiának a községbe való felvételét is 
megtagadj a; ezt bizonyitja továbbá, hogy a görögöknél és rómaiaknál minden nőszemély, ki 
magát a prostitutió katjaiba vetette, rabszolganővé sülyedt és mindazon jogoktól megfosz-
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