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1896-ban soha nem látott igyekezettel, erıvel és pénzzel méltó emléket kívánt a nemzet 
állítani a honfoglalás ezredéves évfordulóján. A sajtó egész éven át foglalkozott az 
elıkészületekkel, építkezésekkel, majd késıbb az ünnep szervezésével, magával az 
eseménysorozattal, kiállításokkal, a technikai, ipari modernizáció naprakész helyzetével. Az 
ünnepség valóságos népmozgalmi eseménnyé vált. Az ország és fıleg Budapest méltón 
ünnepelt. A korabeli rendıri jelentés így fogalmaz: 
 

„Magyarország ezredéves fennállásának, a nemzeti létünk ezeréves voltának 
magasztos emlékezetére rendezett ünnepségek között ez volt a legnagyobb, legszebb 
legkifejezıbb. félévi folytonos ünnepségek sorozata volt ez, oly hatalmas alkotás 
melyen megmutatta a nemzet, a múlt és a jelen dicsıségét, s a jövı alapját, haladását, 
fejlıdését.”1 

 
Hatalmas embertömeget vártak a fıvárosba. Budapest 72 szállodája, és magánlakások 

kiadó szobái tudták elszállásolni a vendégeket. A tulajdonosokat a bejelentési kötelezettség 
kényszerítette, hogy huszonnégy órán belül jelentsék szállóvendégeiket. Az idegenek 
forgalma a következıképpen alakult az 1894–98-as években a m. k. államrendırség bejelentı 
hivatalának kimutatása szerint. 
 

1. táblázat: A bejelentett személyek száma2 

 

év szállodákban magánlakásokban összesen 

1894 111.592 19.683 136.275 

1895 115.563 13.218 128.781 

1896 157.286 25.915 183.201 

1897 119.790 17.671 137.137 

1898 118.790 19.811 138.601 

 
 

Budapest összlakossága 617.856 fı volt. Az idelátogatók a fıváros lakosságának több 
mint 33%-t tett ki. Az idegenforgalom az elızı évekhez képest 42%-kal emelkedett. Az 
idegenforgalom a szállodákban havi bontásokban egyértelmően megmutatja, hogy az év 
elejétıl február végéig alacsony, márciustól május 2-ig, a megnyitás napjáig emelkedik. 

                                                 
1 A Budapest Fı- és Székesvárosi Állami Rendırség 1896. évi mőködése. Kiadja a Fıkapitány, Pesti Lloyd, Bp., 

1897. 72. (=Állami Rendırség, 1896) 
2 Budapest Székes Fıváros Statisztikai Évkönyve 1897–98. Bp., l901. 252. 



Valószínőleg a nyári tengerparti nyaralások miatt esik vissza a forgalom, majd augusztus-
szeptemberben eléri a csúcsot, és innen meredeken esik lefelé a görbe az ünnepség 
bezárásának idıpontjáig, november 3-ig.3 (1. ábra) A kapitánysági feljegyzés alapján a 
kiállítás területén 7.276.446 személy fordult meg, ebbıl 6.538.902 fı érkezett vasúton és 
hajón.4  

A vendégek ellátásáról a hús és a szeszesitalok fogyasztásáról készült statisztikák 
alapján alkothatunk képet.5 A vörös húsfélék közül legtöbb a vágómarhából és a borjúból, a 
fehérhúsból a pulykából, csirkébıl és galambból, vadakból pedig a nyúlból és az ızbıl 
fogyott. Hektoliterben mérték a nem egyforma alkoholtartalmú italokat: ugyanúgy egy 
hektolitert jelentett a tömény égetett szesz és a könnyő bor vagy a sör is.6  
 

2. Táblázat: Évi hús és alkohol fogyasztás 

 

 
összes hús az állatok 

száma szerint 
összes szeszesital 

hektoliterben 
fejenkénti alkohol 
fogyasztás literben 

fejenkénti 
fogyasztás abszolút 

alkoholban 

1894 473.743 577.197 104,4 10 

1895 538.798 571.366 101,4  

1896 546.209 655.872 107,7 10,5 

1897 476.609 563.364 89,5  

1898 495.764 575.031 88,7 9,5 

 
 

A szeszesitalon belül sörbıl több fogyott, mint borból. A filoxérajárványon kívül arra 
lehet következtetni, hogy bár a magyar fogyasztók inkább hagyományosan a bort részesítették 
elınyben, a látogatók feltehetıen cseh, osztrák és német területrıl érkeztek.7  

                                                 
3  Uo. A szállásokon bejelentett személyek száma nem azonos az idelátogatók számával, mivel sokan 

ismerısöknél, rokonoknál laktak, valamint az iskolákban elszállásolt csoportokról sem készült statisztika. 
4 Állami Rendırség, 1896. 104. 
5 A húsfogyasztást nem kilóra számították, hanem egy egész állat jelentett egy egységet, tehát borjú, birka, 

csirke, galamb egyformán egy darabszámot jelentett. 
6 Budapest Székes Fıváros Statisztikai Évkönyve 1897–98. 302–303. 
7 Az elfogyasztott alkohol fajtáiról, a fogyasztók ízlésérıl és a különbözı fizetési kategóriákról a következı 

korabeli leírást olvashatjuk: „A tokajer hazájának fıvárosában nem csekély kérdés mit isznak az emberek? a 
felelet: minden ami iható... Kezdve a kültelki lebujok bőzhödt spiritusz pálinkáján, fölfelé a minden itókák 
királyáig a Duc de Montebello pezsgıig isznak Budapesten minden közbeesı flaskóból. És mondd meg 
nekem mit iszol, én megmondom, hogy ki vagy. Ha a sör a kedvencz folyadékod, magaddal megelégedett, 
megülepedett családapa vagy, ha jobban szereted a bort, szélsıbal oldali velleitásaid nyilvánvalóak. Ha 
pezsgın kívül nincs elıtted ital, mágnásnak nézlek, avagy pedig gyanús idegennek. Ha azt mondod a 
kocsmárosnak, hogy adjon neked jó baranyai sillert, szakértınek tartalak én is meg a vendéglıs is és bizony 
akkor jó bort iszol, de ha Chateau Lafitet vagy Szt. Julient kívánsz, balga parvenü vagy elıttem az 
ivászatban, mert tudom, hogy éktelen pancsot gyömöszölsz magadba, a melynek soha, sehol se kelepelt a 
szılıcsısz. Isznak Budapesten mindent. Az ember elképed, ha a borlapot végig nézi egy nagyobb 
vendéglıben, mennyi mindenféle kacskaringós nevő ital van a világon. A dolog azonban úgy ál1, hogy bort 
csak 1000 ember iszik a fıvárosban:·a kocsmárosok, akik féltve ıriznek pincéjük rejtekén egy-egy két akós 
hordó valódi szılılét. A többit skatulyában kapják a postán ahhoz képest, hogy mennyi benne a víz, meg a 
cukor és a szesz, ezer különbözı néven mérik a tudatlan nagyvárosiaknak.” Zöldi Márton, Szállodák, 
vendéglık, cukrázdák és italok. = A mulató Budapest, szerk. Lenkei Henrik, Bp., Singer és Wolfner, l896. 
334. 



A hús- és a szeszfogyasztás növekedése természetesen megemelte az államkincstár 
bevételét, amelyhez még hozzájárult a községi pótlék is. A milleneumi évben a 
húsfogyasztásból e két adónem együttesen 3.096.000 korona, a szeszfogyasztás 28.124.000 
korona bevételt jelentett. A fıvárosi állami fogyasztási adóbevétel az ország adójához 
viszonyítva százalékban a következı:8  
 

3. Táblázat: Hús és alkoholadók 

 
 húsadó szeszadó boradó söradó 

1894 36.4 17.8 21.7 39.6 

1895 37.1 18.5 20.9 38.0 

1896 37.7 21.1 25.7 43.0 

1897 37.4 19.3 19.6 41.7 

1898 37.0 18.6 23.7 35.5 

 
 

A megérkezett vendégekrıl nemcsak szállással, étellel, itallal gondoskodott a fıváros, 
hanem szigorú rendıri ellenırzéssel kívánták megırizni a gondtalan szórakozást, elkerülni a 
rendzavarást és kriminalitást. Ezért az 1896-os költségvetésbıl elsık között egy kiállítási 
kapitányságot hoztak létre, melynek vezetésével Saly Károlyt bízták meg, akinek 272 
beosztottja volt. A kapitány közvetlenül a fıkapitánynak volt alárendelve, a mőködés 
megkezdésének határideje április hó l5, a megállapított terület nagysága 621.330 m2.9 Ezek az 
emberek három különbözı helyen teljesítettek szolgálatot: a kiállítás területén, az 
állatkiállításon, az „İs-Budavára” mulatóhelyen. 

A rendırség nagyon alaposan készült az ünnepségre, már januárban elkészült egy kézi 
nyilvántartás „A rovott egyének rövid személyleírással ellátott betősoros névjegyzéke” cím 
alatt. Hivatalos használatra 2000 példányban nyomtatásban 13.500 rovott egyénrıl ad 
felvilágosítást ez a kétkötetes munka, melyhez fogható kézikönyvvel Európa egyetlen 
rendırhatósága sem rendelkezett. Nemcsak a budapesti nyilvántartásban szereplı anyagot 
ölelte fel ez a mő, hanem 76 magyarországi ügyészség, fegyintézet és fogház anyagát, 74 
külföldi fogház és 4 külföldi rendırhatóság adatát dolgozta fel. Akikrıl csak tudtak, 
fényképeket szereztek be. Budapest egész területén több nyelvő intı táblát helyeztek el, 
különösen a vasút- és hajóállomásokon, nyilvános helyeken, felhívva a közönség figyelmét a 
zsebtolvajokra és a csalókra.10 

Nemcsak a kiállításon ügyeltek a rendre, hanem az egész fıváros területén azonnali 
intézkedéssel akadályozták meg a közcsend és a közrend megzavarását, melynek legfıbb 
okozói a pálinkamérések voltak. Bőnügyi statisztikák szerint a legtöbb bőncselekmény 
elkövetıje erısen ittas állapotú: 5–6000 körüli volt az esetek száma. A rendırség által 

                                                 
8 Budapest Székes Fıváros Statisztikai Évkönyve 1897–98. 304. 
9 Állami Rendırség, 1896. 73. 
10 A biztonság és rend érdekében a következı intézkedéseket hozták létre: rendıri szolgálat, katonai szolgálat, 

bejárók ırzése, portyázó szolgalat, ırjárat és ellenırzése, belsı ırség, ajtó- és ablakzár kötelezı volta, 
kocsiközlekedés szabályozása, talált tárgyak nyilvántartása, éjjeli ırszolgálat, polgári ırség, tőzırség, 
ügyforgalom (közigazgatási és kihágási) megszervezése, elemi zavarok elhárítása. 



botrányos részegség címén 2534 fıt toloncházba zártak, vagy l0 Ft-on felüli pénzbírsággal 
válthatták meg büntetésüket. Az ünnepség alkalmával természetesen megszaporodtak a 
kocsmák, kávéházak, kávémérések is. Rendıri felügyelet alá tartozott az összes mőködı 
nyilvános hely: 930 kocsma, 249 kávéház, 87 étterem, 426 kávémérés, 256 italmérés, 131 
vendéglı, 161 kifızés.11 

Az idelátogatók szórakoztatása érdekében különbözı szintő változatos programmal 
próbáltak a vendéglátók eleget tenni az elvárásoknak. A szórakozás módjaira részben a 
mulatságok és mutatványok engedélyezéseinek statisztikájából következtethetünk. 
 

4. Táblázat: Mulatságok és mutatványok engedélyezése 1894–1898. években12 (engedélyek száma) 
 

mulatságok típusai 1984 1895 1896 l897 l898 

dalcsarnok (hónapra) 80 97 169 164 132 

hangversenyek 75 107 121 114 55 

táncestélyek 1823 2149 2064 1995 2043 

panorámák, mutatványok 117 161 311 147 169 

városligeti és kültelki mutatványok 85 98 141 98 129 

kíntornázási engedélyek 127 115 134 184 270 

záróra meghosszabbítások 17 7 26 32 48 

összesen 2314 2734 2966 2734 2846 

 

 
A mulatságok közül kiemelkedik a panorámák és mutatványok száma, feltehetıen azért, 

mert nyelvi nehézség nélkül mindenki számára érthetı és szórakoztató volt. A mutatványokon 
kívül a szórakozás legfontosabb helyei a mulatók, orfeumok, bodegák, kávémérések, zenés 
kávéházak, zengerájok és az éjszaka egyéb szórakozóhelyei, bordélyok, kéjnıtanyák voltak. 

A mulatóhelyekre kiadott 1896-os mőködési engedélyek a következık voltak:13 
 
A. Orfeumok: 

• Somossy-mulató, amelynek nézıterén l400 ember fért el. Az utcai részen kávéház, 
költséges berendezéssel várta a vendégeket, ahol Esterházy herceg cigányzenekara 
játszott. A mulató balett- és énekkar hölgytagjai civilben fogadták az ismerısöket, 
virágárus lánykák bőbájos mosollyal kínálták portékájukat, a kávéház különbözı 
részein elhelyezett büfék nimfái pezsgıvel, vagy cognakkal kedveskedtek a 
vendégeknek. Híres része volt a mulatónak a második emeleti télikert. A mősor 
minden orfeumban este 8 órától éjfélig tartott, a mősoron egyfelvonásos darabok, 
tánckar, clownok, kötéltáncosok, zenebohócok, kígyóemberek, tornászok, imitátorok 
szerepeltek. A fı sláger, Yvette Guilbert l000 koronáért lépett föl esténként, valamint 
Miss Foy a világ leghíresebb serpentin táncosnıje, Gody a mőlövész, a Barrison, 

                                                 
11 Állami Rendırség, 1896. 274. 
12 Budapest Székes Fıváros Statisztikai Évkönyve 1897–98. 400. 
13 Állami Rendırség, 1896. 270–271. 



Martens és Roger nıvérek, akik bájaikkal, temperamentumukkal, pikáns de diszkrét 
kupléikkal ragadtatták el a közönséget.14 

• Herzmann-féle mulató, kisebb igényő közönség számára nyújtott szórakozást, amely 
nem ajánlható 16 éves bakfis leánykáknak. 

• Folies Caprice mulató, mely átmenet volt az orfeum és chantatok között. 
• Oroszi Caprice mulató, amely színpadra vitte egy Dob utcai kávéházi élet bizonyos 

jeleneteit élcekkel főszerezve, nagy sikerrel.15 A kiállításra való tekintettel mind a 
négy mulató egész nyáron tartott elıadást. 

 
B. Dalcsarnokok: 

• Fischer Mór (Imperial); Munk Hermina Valeró utca 8.; Mandl Laura Király utca 39.; 
Schwartz Kálmán Váci körút 11.; Reich Jakab Kerepesi út 64.; Mandl Manó Király 
utca 88.; Wassermann Vilmos Király utca l5.; Vizmáthy Ignác (Eldorádó); Rujder 
Adolf József körút 38. 

A rendırség a fennálló rendszabályok szerint a tőzbiztonságra és a közerkölcsre 
vigyázott, így gyakran elıfordult, hogy bizonyos kuplékat, darabokat levetettek a 
mősorról. 
 

C. Hangversenytermek: 
• A Vigadó kis- és nagyterme; a kiállítási hangversenyterem; a Royal Szálló kis- és 

nagyterme; a VI. és VII. kerületi kör nagyterme (Andrássy út 39.) 
 
D. Mőszínkörök: 

• Összesen három igazgató (Horváth Zsigmond, Fisch, Galló György) kapott engedélyt 
a Városligetben, és egész nyáron mőködtek. 

 
E. Cirkuszok: 

• Wulff-féle az Állatkertben, Barocaldi-féle a Városligetben. 
 
F. Tánctermek: 

• A Párisi Mulató, amely az addigiakhoz képest új zsánerő mulatóhelység intelligens 
férfiközönség számára, fényes berendezéssel, minden kényelemmel. Nık közül csak 
olyanok látogatták, kiknek erkölcsén már alig lehetett rontani.; Kertész-féle; Baranyi-
féle; Roth-féle. 

 
G. Egyéb mulatók, melyek speciálisan az ünnepségre épültek: 

• Az İs-Budavára a mai Vidámpark helyén, mintegy nyolcvanezer négyszögölnyi 
területen kialakított szórakozó negyed volt. A naponta majdnem húszezer látogatót a 
keleti bazártól kezdve a Mátyás-korabeli Buda, a konstantinápolyi aranykút másolata, 
dolgozó kazánkovácsok, réz- és aranymővesek, tollszárát rágó bérlevélíró, bosnyák 
szınyegtakácsok, indiai fakír, Succi a híres koplalómővész, hastáncosnık, 76 tagú 

                                                 
14 Yvette Guilbert, Népszava 1894. január 12. 
15 Dacsó Emil, Orfeumok, chantanteok. Lenkei, i. m. 300–305. 



kuruczenekar várta. Itt dolgozott az İs-Budavár egyik attrakciója a pezsgıpavilont 
bérlı fiatal Wabits Lujza, akit csak „pezsgıs-Lujzának” neveztek, remek érzékkel és 
csinos rövidszoknyás lányokkal rövid idı alatt a pénzes arisztokráciát a pavilonjába 
szoktatta annyira, hogy József fıherceg is vendége lett.16 

• Konstantinápoly, melyet Somossy (a Nagymezı utcai orfeum tulajdonosa) 
uzsorakölcsönbıl nyitott még a Lágymányoson, hogy kellı riválisa legyen az İs-
Budavárának. Fényesebb, nagyvonalúbb és pompásabb volt, mint az ellenfél 
mulatónegyede. Fényét tőzijátékok, „villanyos-lámpák” emelték. Állandó 
hajóösszeköttetést biztosítottak a látogatóknak minden részérıl a városnak, különösen 
a vámháztértıl, ahonnan öt percenként indultak a Dunagızhajózási Társaság hajói a 
szemközti partra. De a kedvezıtlen idıjárási viszonyok, a szúnyogok és fıleg a 
kiállítás területétıl való nagy távolság, illetve a rossz közlekedés, valamint a magas ár 
miatt egy év alatt csıdbe ment a Konstantinápoly. 

 
Az éjszakai élet elengedhetetlen szereplıje volt a prostituált. A nyilvántartott kéjnık az 

1884-es szabályrendelet értelmében a kapitányságon kiadott bárcák birtokában mőködhettek 
különbözı formában és helyen: 

• bordélyban dolgozók, akik fıleg nagyon fiatalon kerültek ide, többnyire nem jó 
szándékukból, nagyon szegényen; 

• magánkéjnık, akik jobb fizetési helyzetben voltak, mivel vagy önálló lakással 
rendelkeztek, vagy meg tudták fizetni a magasan kiszabott szobabért; 

• futóbárcások, akik másodállásként így keresték a pénzt. 
 

Természetesen a szabályozott és kényszerbejegyzett prostituáltakon kívül nagyon sok 
titkos vagy illegálisan dolgozó kéjnı mőködött, akiknek száma korabeli becslések szerint a 
bejelentettek tízszerese volt. Ha elfogadjuk ezt a feltételezést, akkor kiszámíthatjuk, hogy a 
kiállítás alatt 1223 bejegyzett nı mellett, a titkosak száma 12.230 volt, tehát több, mint 13.543 
kéjnı dolgozott az ünnepség alatt, nem számítva az idegen külföldi és hazai városokból 
érkezıket, akiknek számáról nincs adat. Budapest lakóinak 2,2%-a volt tehát prostituált, és 
ennél sokkal nagyobb százaléka élt meg a prostitúció üzemeltetésébıl. 

 
A prostitúció kedvelt helyei közé tartoztak a nyilvános fürdık. Budapest már a török 

uralom alatt igazi fürdıvárossá alakult a melegviző bı források miatt. 
 

„Mentül inkább közeledünk Napkelet felé, annál jobb a fürdı. A jobb kávé, bordély és 
a fürdı hármas kritériuma a barbárságnak.”17 

 
A Rácz fürdıben például még mőködött egy nagyobb medence, ahol ember, asszony, 

fiú, leány szinte paradicsomi pıreségben élvezte a fürdést és egyéb örömöt. 
A kiállítás alatt természetesen a fürdık látogatottsága is megnövekedett, különösen a 

Lukács fürdıé, mivel gyógyszállóval együtt épült, és egy vasútállomás állt a 

                                                 
16 Buza Péter, Szenzációk nyomában a békeidık Budapestjén, Bp., Kozmosz, l989. 128. 
17 Porzó (Ágai Adolf), Utazás Pestrıl Budapestre, Bp., Pallas, l908. 



szomszédságában. A Rácz és a Császár fürdı is nagy forgalmat bonyolított. Az 
erkölcsrendészet detektívjeinek feladatai közé tartozott hogy megakadályozzák az 
erkölcstelen üzelmeket, kerítést, titkos kéjelgést. Munkájukat havonkénti jelentés mutatja, az 
utcáról, fürdıbıl és szállodákból elıállított kéjnık számáról. (2. ábra) Azokban a hónapokban 
emelkedett a letartóztatottak száma, amikor az idegenforgalom nıtt. Tehát túl az 
erkölcsrendészet szorgalmas munkáján, pontosan nyomon követhetı a kereslet-kínálat 
naprakész kölcsönhatása az idegenforgalom és a prostitúció között.18  

A szifilisz – vagy vénuszi nyavalya, bujakór – ebben az idıben célzott gyógyszer 
hiányában megoldatlan probléma volt. A letartóztatottakat kötelezıen vizsgálták meg, hogy 
bujakórban szenvednek-e. Az 1896-ban letartóztatott összes ember között is megemelkedett a 
bujakórosok száma. A megbetegedetteket a községi kórházakban látták el, név szerint a Szent 
István, a Szent Rókus és a Szent János kórházban. 
 

5. Táblázat: A községi kórházakban elıfordult venereás betegek száma 1895–189819 
 

Kórházak 1895 1896 1897 1898 

Szt. Rókus 4.137 4.601 4.056 4.021 

Szt. István 1.825 1.805 l.767 1.884 

Szt. János 93 122 80 60 

összesen 6.055 6.527 5.903 5.965 

 
A prostituáltak venerikus megbetegedése úgy alakult 1894-ben, hogy a megvizsgált 

bordélybeli kéjnık 6.2%-a, a magánkéjnık 1.5%-a és a letartoztatott titkos kéjnık 21.6%-a 
volt nemibeteg. A kiállítás évében – a vizsgálatok szerint – minden mőködı prostituált 
megbetegedett, s terjesztıje lett e kórnak.20  

Ha figyelembe vesszük a bordélyos és a magánkéjnık számának változását, azt a 
megállapítást tehetjük, hogy míg a bordélyok és a bennük dolgozó kéjnık száma csökkent, 
szifiliszes fertızésük illetve kórházba kerülésük meghaladta a prostituáltak számát. Ez azt 
jelenti, hogy egy kéjnı többször is kerülhetett kórházba. A magánkéjnık száma viszont évrıl 
évre nıtt, fertızésük számuk arányában emelkedett. A bordélyok száma Európa-szerte 
csökkent a századfordulón, ugyanez történt Budapesten is. A fiatal bordélyos kéjnıkbıl 
(kiknek átlagos életkora l7–24 év) rekrutálódtak a magánkéjnık (22–30 év átlagos életkorral), 
akik azon igyekeztek, hogy a lakbér, a strici kizsákmányolásától, a kötelezı orvosi és rendıri 
felügyelet alól megszabadulva titkos kéjnıkké váljanak. A bordélyházi és magánkéjnık 
számának 1896-os változását mutatja a következı táblázat.21  

                                                 
18 Budapest Székes Fıváros Statisztikai Évkönyve 1897–98. 144–145. 
19 Budapest Székes Fıváros Statisztikai Évkönyve 1897–98. 150–159. 
20 A Budapesti Fı- és Székesvárosi Állami Rendırség 1894. évi mőködése. kiadja a Fıkapitány, Pesti Lloyd, Bp., 

1895. 183. (=Állami Rendırség, 1894.) 
21 Állami Rendırség, 1896. 278–279. 



 
6. Táblázat: Különbözı típusú kéjnık száma 

 

 bordélyházi kéjnık magánkéjnık 

felvett kéjnık 811 500 

kilépett kéjnık 648 484 

kórházban lévık 885 484 

összes változás 2344 1468 

tényleges szaporodás -7 +128 

 
A kéjnık kerületi eloszlása, valamint a kényszer-gyógykezelésre küldésük a következı 

volt 1896-ban:22 
 

7. Táblázat: Kerületi megoszlásban mőködı és beteg kéjnık 
 

kerület 
bordélyos 

kéjnı 
magán-kéjnı összesen 

kórházba 
küldött 

bordélyos kéjnı 

kórházba 
küldött 

magánkéjnı 

I. 29 34 63 40 16 

II. 30 21 51 59 21 

III. 9 4 13 12 1 

IV. 76 60 136 76 32 

V. 11 13 24 2 5 

VI. 95 170 265 158 65 

VII. 39 239 278 176 207 

VIII. 86 159 245 262 120 

IX. 38 28 66 68 17 

X. 8 – 8 24 – 

Újpest 45 28 73 81 30 

Összese
n 

466 756 1222 958 454 

 
Tehát a mőködı, nyilvántartott 1223 kéjnı l372 alkalommal ment kötelezı kórházi 

ápolásra fertızı nemibetegség miatt. 
Az erkölcsrendészet feladatának megfelelıen a szabályok betartását szigorúan 

ellenırizték. A következı kihágások miatt indult eljárás.23 

                                                 
22 Budapest Székes Fıváros Statisztikai Évkönyve 1897–98. 143. Az összesítési hibák az eredetibıl származnak. 
23 Állami Rendırség, 1896. 280–281. 



 
8. Táblázat: A bordélytulajdonosok elleni eljárás oka 

 

szabálysértések típusai alkalom 

nem bordélyházi nık kéjelgésének megengedése 3 

17 évesnél fiatalabb nı tartása 3 

orvosi vizsgálat elmulasztása 6 

bordélyházban 30 év alatti cseléd tartása 2 

szeszesital kiszolgálása 1 

éjjel l2 órán túli zenélés 1 

 
 

9. Táblázat: A bárcás kéjnık elleni eljárás oka 
 

szabálysértések típusai alkalom 

türelmi bárca szabálytalansága 1 

türelmi bárca meg nem újítása 8 

egy lakhelyen több kéjnı tartózkodása 2 

kéjnı lakhelyének szabálytalansága 13 

orvosi vizsgálat elmulasztása 22 

orvosi utasítás ellenére nem ment kórházba 4 

utcai csavargás és szemérmetlen viselkedés 111 

férfiak hívogatása, szemérmetlen ruhaviselés 99 

bejelentés nélküli bordély, vagy lakásváltozás 7 

bárcáját beszolgált kéjnı csavargása 33 

toloncra küldött kéjnık 14 

 
A nagy problémát nem a nyilvántartottak okozták, hanem a törvényt megkerülök, a 

titkos bordélyosok és kéjnık. Ellenük razziák során a következı okok miatt indult eljárás: 
 

10. Táblázat: Titkos bordélyosok elleni eljárás oka 
 

Szabálysértések típusai alkalom 

titkos kéjnıtelep tartása 787 

titkos bordélyos elleni feljelentés 154 

titkos kéjnık elıállítása bordélyból l77 

 



 
11. Táblázat: Titkos kéjnık elleni eljárás oka 

 

 alkalom 

fürdıbıl elıállítottak 186 

szállodákból 98 

utcáról 417 

ezekbıl elızıleg kitiltott volt 53 

kéjtolvajlás miatt elıállított 5 

elıállítottakból kórházba küldött 83 

 
 

A féléves ünnepség november 3-án méltó keretek között zárult. A rendırség helytállt, az 
adók szemérmetlenül nıttek, az üzletek fellendültek, a világ megismerte az ezredévet ünneplı 
Budapestet, amely igazi világvárossá vált. A kiállítás idegenforgalmának hatalmas 
növekedése, az alkoholfogyasztás mértékének megduplázódása, a prostitúció számának 
emelkedése, a nemibetegség terjedésének nagysága hozzájárult ahhoz, hogy a századfordulóra 
7,5%-os morbiditással népbetegséggé vált a szifilisz. A növekvı szifiliszes megbetegedés 
mellett a kiállítás mérlegéhez még hozzátartozik, hogy a mulatságok utáni évben Budapest 
természetes szaporulata 1150-rıl 14 ezrelékkel nıtt (3. ábra). 

A fénylı, ünneplı, nagyszerő Budapest azon árnyoldalát kívántam bemutatni, amelyrıl 
Krúdy így ír: 
 

„A léhának, üresfejőnek, felszínesnek látszó, Párizst ostobán majmoló, ízléstelen 
ruházkodású, adósságból élı, lánnyal kereskedı, színházért és élvezetért döglı, futó 
szerelmi kalandra berendezett régi Pest! Üres zsebő költök, fáradhatatlan ügynökök 
városa! Budapestje a vidéken tönkrement és itt új, szélhámos, kaszinós, lóversenyzı, 
kártyaéletet kezdı, menekült gentry-nek!”24 

 
 

                                                 
24 Kúdy Gyula, Pesti szalon. Bp., l995. 204. 


