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Forrai Judit 
 

A bujasenyv elleni küzdelem 
 
 

A XIX. század Európájának bármelyik nagyvárosának elengedhetetlen ismérve a prostitúció, 
így Pest – Buda városának is e jelenség nehézségeivel kellett megküzdenie. A szabadságharc 
leverése után a mulató város a maga speciális éjszakai életével rövid idı alatt nagy pályát 
futott be – ami a hírességét és hírhedtségét jelentette. Az utcákat és köztereket ellepték a 
kéjhölgyek hada, s a városi kis és nagypolgárok erkölcsét gyakran megzavarták a hangosan és 
néha erıszakosan felkínálkozó utcai hölgyek. A rohamosan fejlıdı városban a közbiztonság 
megvédése elemi igénnyé lépett fel. Az újonnan szervezıdı rendırség feladatai közé tartozott 
nemcsak a közbiztonság megszervezése, hanem a közerkölcsiség védelme és a közegészség 
megóvása is. Az újonnan kinevezett fıkapitány Thaisz Elek 1861-ben nagy lendülettel látott 
neki az ugyanakkor elfogadott, de már az 1848-ban megalkotott közrendészeti szabályzat 

betartatásához. Ez a szabályzat magába foglalta a közegészségügyi, bírságolási, középítészeti, 
közbiztonsági vásárrendezési és közlekedésrendészeti elıírásokat. Mind eme nemes célok 
betartása és betartatása nagy feladatot rótt az energikus fıkapitányra. Mindent a lehetı 
legjobban akart elvégezni, így az erkölcsrendészet vezetése is az ı kezébe összpontosult, 
személyesen ellenırizte különösen a kéjnıtanyákat. Így talált rá késıbbi feleségére is, akivel 
aztán együtt „védték” a fıváros kétes erkölcseit. 

 
 

Az egészségügyi hatóságok és prostitúció 
 

A prostitúció társadalmi szabályozása egyre sürgetıbbé vált, hiszen szaporodott az 
engedélykérések száma. A kérelmezıket többnyire nem utasították el, szabott ára volt 
mindennek, így az engedélyeknek is. A bordélyház mőködése 1000–3000 forint, az éjjel tánc-
lokál 1000 frt, a nıi személyzető éjjeli kávéházak engedélyét pedig 500 frt-ért lehetett 
hivatalosan megkapni. A vállalkozók fizettek, mert az „üzlet” nyereséges volt. A helyzet 
változtatására a városi közgyőlés hosszas tárgyalások után szabályrendeletet1 fogadott el.  

Az 1867-es bordélyházi szabályrendelet második szakasza részletesen jelöli ki a kerületi 
fıorvos és a kerületi tiszti fıorvos mőködési feladatát a kéjhölgyek körül. Hogy milyen 
módon integrálódik bele a közegészségügybe ezen orvosok mőködése csak az 1876. évi XIV. 
törvénycikkbıl tudhatjuk meg, melynek kidolgozása az 1867-tıl 1875-ig történt. A 
közegészségügy rendezésérıl szóló törvény több §-a a kéjelgési ügyekkel és a bujakór 
terjedésével is foglalkozik: A 91. §: „A kéjelgési ügy, amennyiben a közegészségre 
vonatkozik, rendeleti uton szabályoztatik.”2 

A prostitúció sem erkölcsrendészeti, sem pedig közegészségi, így elsısorban „venereás 
ragályozásra” vonatkozó szempontból sem volt központilag egységes, hanem az egyes 
törvényhatóságok a rendırséggel karöltve saját területükön, belügyminiszteri jóváhagyás 

                                                 
1 Szabályok a kéjelgés- bordelházak (!) és kéjhölgyekrıl. Pest, 1867. [Ny.n.] 
2 Magyar Törvénytár, 1876. XIV. tc.  
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mellett önállóan intézkedtek. A prostitúciót szabályozó egyes törvényhatósági 
szabályrendeletek között lényeges eltérés azonban alig volt. A bujakór a törvény 89. §-a 
szerint ragályos betegségnek számít, de ez a megállapítás kifejezetten csak a bujakor 
„nagyobb terjedelemben történt” elharapózásának idejére vonatkozott, ami kizárja minden 
más alkalomra a ragályos betegségek közé való sorolás lehetıségét. Így a helyzet 
tulajdonképpen az, hogy a bujakór a népességet veszélyeztetı fertızı betegségek és a nem 
ragályos, vagyis közintézkedést nem igénylı megbetegedések közé, mint egy harmadik fajta 
speciális betegségcsoport illeszkedik be, „amely néhány, a fertızı betegségeket érintı 
rendelkezésektıl független törvényes intézkedés tárgyát alkotja”.3 

Nélkülözhetetlennek látszik az egykori törvényekben szereplı „bujakór” fogalmának 
tisztázása. Miniszteri rendeletek, valamint közigazgatási bírósági határozatok is 
félreérthetetlenül bujakórnak minısítik a húgycsıtakárt (belnorrhoeát), sıt a nemi 
érintkezésbıl keletkezett összes ragályos nemi megbetegedést is. 

A 89. §: 
 

„A hatóság intézkedik, hogy ragályos betegségeknek – hova a bujakór is számitandó – 
nagyobb terjedelemben történt felmerülte alkalmával, az azokban szenvedı egyének 
gyógykezelés alá vétessenek. Oly bujasenyvesek, kiknek gyógykezelése vagyoni 
állapotuk vagy házi viszonyaiknál fogva otthon nem eszközölhetı, a legközelebbi 
polgári, sıt ilyenek hiányában, katonai kórházba is szállithatók, hol teljes 
felgyógyulásukig visszatarthatók.”4 

 
Ezek szerint a megbetegedettek, és gyógyítandók száma az akkor rendelkezésre álló 

kórházi ellátással nem volt fedezhetı. Így kerülhetett sor arra, hogy a katonai kórházakat is 
igénybe kellett venni akkor, ha nem állt rendelkezésre polgári kórház.5 A 90. § szerint 
szükségkórházakat kellett létrehozni ott, ahol a szifilisz incidenciája nagy mértékben 
megemelkedett:  

 
„Amely vidék lakosai között a bujakór oly mérvben van elterjedve, hogy annak 
elfojtására a fennálló rendszeres hatósági óv- és gyógyintézkedések elégségeseknek 
többé nem mutatkoznak és kórház is távol esik, ott, lehetıleg a ragálylepte vidék 
központján, szükség-kórházak állitandók fel államköltségen.”6 

 
A venereás betegségek kötelezı gyógykezeltetését – noha ezek másokra is 

közveszélyesnek tekintették – a magyar törvények ekkor még nem rendelik el. A nemi bajok 
kétségen kívül a ragályos betegségek csoportjába tartoznak, mégis az erre vonatkozó 
rendelkezésekbıl azt látjuk, hogy ezek nyilván speciális sajátságaiknál fogva, hivatalosan 
nincsenek a ragályos betegségek osztályába sorozva. Erre egyetlen magyarázat kínálkozik: az 

                                                 
3 A nemi betegségekre és azok leküzdésére vonatkozó magyar törvények, rendeletek és határozatok. Összeáll.: 

Doros Gábor. Bp., 1926. Franklin. p. 11. 
4 Magyar Törvénytár, 1876. XIV. tc.  
5 Forrai Judit: A korszerő közegészségügy szervezés kezdetének történetébıl a kiegyezés után. = Orvosi Hetilap 

132 (1991) No. 4. pp. 199–201. 
6 Magyar Törvénytár, 1876. XIV. tc. 
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a tény, hogy míg a fertızı népbetegségek nagy része nagyobb eséllyel támadta meg az 
alacsonyabb társadalmi osztályokba tartozókat, a gyengén táplálkozókat, a rossz 
lakásviszonyok között élıket, a „luftcure”-ra utazni anyagi okokból nem tudókat, addig a 
bordélyba járás és a prostitúció igénybevétele legalább olyan mértékig jellemezte az úri 
társadalmat, mint a szegényebb néprétegeket. A nemi betegség azonban szégyen volt: 
bármilyen kényszerintézkedés állandó és elviselhetetlen konfliktust jelentett volna a 
hatóságok és a helyi úri társadalom között. 

Így az 1876. évi XIV. tc. 80. §-a a fertızı betegségek kötelezı bejelentésérıl és az 
1879. évi XL. tc. 99. §-a az orvosnak ragálybejelentés elmulasztása esetén bekövetkezı 
megbüntetésérıl, venereás betegségeket illetıleg nem alkalmazandók. E tekintetben egyetlen 
kivételt ismer a törvénykezés, mikor a nemi bajban szenvedı prostituáltak kötelezı 
bejelentésére vonatkozólag az 1879. évi XL. tc. 99. §-ának alkalmazását megállapítja. 

E rendelet kimondja, hogy csak a bujakóros prostituált bejelentése kötelezı. A kliens, a 
felhasználó bárkinek, bármikor átadhatja a kórt büntetlenül. Kötelezı gyógykezelés elvileg 
csak a gyermekekre vonatkozólag áll fenn, mivel „a gyermekek egészségi állapota hatósági 
felügyelet és intézkedés tárgyát képezi” (19. §.). 

 
„Aki a gyermekek ápolására s gondozására törvényszerüleg hivatva van, vagy azt 
magára vállalta, tartozik a hét évnél fiatalabb gyermeket megbetegedés esetén 
mielıbb orvosi segélyben részesittetni.”7 

 
A 20. §-ban foglalt kötelezettség elmulasztása ott, hol helyben vagy a közegészségi 

körben orvos van, 10 frt-ig terjedhetı bírsággal, esetleg kétnapi elzárással büntetendı. Mint 
láthatjuk a hét éven aluli gyermekre vonatkozó kezeltetési kötelezettség a szülı vagy gyám 
büntetésének terhe alatt van kimondva és bár e kötelezettség nem vonatkozik speciálisan a 
venereás betegségekre, de azokat nyilvánvalóan magában foglalja.  

A fıvárosi bujakór elterjedésének mértékérıl Jurkiny Emil, a Rókus kórház igazgatói 
szaksegédjének alapos, tíz év adatait feldolgozott statisztikai beszámolójából tudunk 
következtetni. Felmérése szerint 1872-tıl a fıváros lakosságának több mint 1/3-a volt 
fertızött bujakórral. A felmérésében összevethetjük a bujakórós férfiak és nık számát, a 
bujakóros bordélyházi és egyéb kéjnık adatait, valamint az adott évben az engedélyezett 
bordélyok számát és a bejegyzett prostituáltakat.8 

                                                 
7 Magyar Törvénytár, 1876. XIV. tc. 19–20. § 
8 Jurkiny Emil: A bujakór a fıvárosban. = Orvosi Hetilap 26 (1882) No. 5. mell. 51–58. has. 



 4 

 

B
uj

ak
ór

os
 

nı
 

B
uj

ak
ór

os
 

fe
ln

ıt
t 

B
uj

ak
ór

os
 

gy
er

ek
 

B
uj

ak
ór

os
ok

 
S

zá
m

a 
ös

sz
es

en
 

B
uj

ak
ór

os
 

ké
jn

ı 

B
uj

ak
ór

os
 

nı
 

B
or

dé
ly

 
sz

ám
a 

B
or

dé
ly

 
nı

 

H
áz

as
sá

g-
kö

té
se

k 

1726 1777 3503 209 3712 694 1083 n.a. n.a. n.a. 

1601 2957 2957 189 3146 563 793 n.a. n.a. n.a. 

1401 1550 2951 203 3154 1087 1087 64 n.a. 2525 

1277 1529 2806 193 2999 463 1066 53 n.a. 2429 

1529 1765 3294 263 3557 433 1332 67 298 2412 

1869 1844 3713 230 3943 492 1352 67 288 2295 

2140 2063 4203 241 4444 708 1355 54 281 2374 

2299 2076 4375 223 4598 741 1335 50 265 2822 

2698 1928 4626 308 4934 690 1238 49 258 2894 

2739 1904 4643 292 4935 628 1276 50 241 3145 

 
Fıvárosi bujakór és bordélyok 

 
A számadatok szerint a következık állapíthatók meg: 
• A fıvárosban a bujakóros megbetegedések száma 1875-tıl folyamatosan nı. 
• A megbetegedések számát tekintve kezdetben több volt a bujakóros nı, de 1877-tıl 

a férfi megbetegedések száma nagyobb mértékben emelkedik, mint a nıké. 
• Feltőnıen nagyobb arányú a férfiak folyamatosan növı megbetegedése a nıkhöz 

képest, a férfi bujakóros megbetegedésének száma nincs arányban a nıi 
megbetegedésekkel.(Jurkiny szerint a jobb módú férfiak közül kerülnek ki 
nagymértékben a friss bujakórosak.) 

• A gyerekek fertızöttsége is folyamatosan nı a vizsgált idıszakban. 
• A bujakóros nık között sokkal több a nem bordélyházi, mint az ott dolgozó, bár 

fertızöttségük aránya kisebb, mint a bordélyháziaké. Ez azért lehetséges, mert míg a 
bordélyban egy héten kétszer kötelezı az orvosi vizsgálat a magán ill. a titkos kéjnı 
nem kötelezhetı, illetve nem ellenırizhetı rendszeres orvosi vizsgálatra, kiszőrésre. 
Az a feltevés, hogy a bordélyok szabályozott léte gátat szab a prostitúciónak nem 
vált be a számadatok alapján. 

• A bordélyok száma fokozatosan csökken. Ez mutatja azt a tendenciát, hogy szőkké 
válik a bordély kerete a kéjelgés színterének.  

• A házasságkötések száma nı. Ezt az adatot azért dolgozta fel Jurkiny, mivel korabeli 
elképzelések szerint a házasságok számának növekedése csökkenteni fogja a 
házasságon kívüli engedélyezett szexualitást, vagyis a prostitúciót. De, mint írja 
„nem áll az a nézet, hogy a bujakór apadna a házasságkötések számával”. Feltevése 
szerint ugyanis a prostitúció nagy forgalmának oka, hogy késın és kevés házasságot 
kötnek a fiatal férfiak, s így mire eljutnak az ivarérettségtıl és szexuális igényüktıl a 
házasságkötésig, hosszú évek telnek el. Az akkori házasságkötés középosztálybeli 
szabályai szerint kellı anyagi háttérrel kellett rendelkezni egy házasuló férfinek. 
Valószínőleg nemcsak azt nem vette figyelembe, hogy a kettıs standard szerint a 
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férfiakra más morális elvárás és gyakorlat volt érvényben, hanem azt sem vette 
figyelembe, hogy Budapest lakóinak száma folyamatosan nıtt, így a 
házasságkötések száma is természetesen növekedett. Ám a valós adatok szerint míg, 
1875–1877-ben 1 bordélyházra 6–8 megbetegedés jut, addig 1878-ban már 12–15. 

 
1877-ben a Fıvárosi Közgyőlés február 21–22-i győlésén szavazattöbbséggel 

elhatározta, hogy az orvosrendıri vizsgálatokat a kerületekben – az orvosok sokféle teendıik, 
túlterheltsége miatt – a kerületei halottkémek is folytathassák. (Régi bevált szokás volt 
Európában, fıleg Franciaországban, hogy a XVI. századtól hóhérok vizsgálták meg a 
prostituáltakat 3–4 hónaponként. Ebben a megoldásban benne van az az erkölcsi ítélet, amit a 
prostituáltak iránt táplált a társadalom, kivéve mikor a prostituáltak kedves látogatóikká 
válnak a törvényhozók – titokban.) Természetesen érdekellentét alakult ki a rendırorvosok és 
a halottkémek között, valamint az ügy eljárási menete kapcsán a rendırség és a fıvárosi 
közgyőlés között, vagyis a polgármester és a rendırkapitány egymáshoz való hatalmi 
viszonyának ellentéte jelentkezett. Az ügy tisztázására volt szükség, melynek feloldását a 
belügyminisztertıl remélték.9 Az érvényes határozat végrehajtásának felelıse dr. Patrubányi 
Gerı tisztifıorvos lett. 

A fıvárosi közgyőlés a rendırség meghallgatása nélkül döntött így, akkor, amikor a 
bordélyügyet a belügyminiszter a rendırség hatáskörébe rendelte. A financiális okok lényeges 
szerepet játszottak ez ügyben. Míg a kerületi orvosok a bordélyban minden egyes lány 
vizsgálata után 25 kr-t kaptak, addig a magánkéjnıktıl 50 kr-t. A felemelt heti kétszeri 
vizsgálat például az I. kerületben, ahol 60 kéjnı volt bejelentve ekkor 25 kr-jával számolva 
évenként 3120 frt-ot jelentett. Körösy statisztikai adatai szerint 1873-ban a fıpolgármester 
fizetése 3000 frt, az alpolgármesteré 2400 frt a kerületi fıorvosé 800 frt a kerületi orvosé 500 
frt, a halottkémé 400 frt a kerületi bábáé 200 frt, a rendırfelügyelıé 600 frt volt.10 Tehát a 
heti, évi befolyó vizsgálati díjak összege (3128 frt) jóval meghaladta a fıpolgármester évi 
fizetését, de ugyanakkor ezért az összegért már orvosokat is lehetett alkalmazni – ezt 
tartalmazza egy felirat – nem pedig halottkémeket, kik csak addig halottakkal foglalkoztak, és 
nem volt gyakorlatuk a gyógyító betegellátásban. 

 
 

Rendıri hatáskör kiterjesztése – a rendırorvosi intézmény 
 

1877. március 31-én Tisza Kálmán belügyminiszter Thaisz Elek királyi tanácsosnak és a 
fıvárosi rendırség fıkapitányának írt 13119 sz. iratában a meglévı határozatot hatályon kívül 
helyezte.11 Bár ez a rendelet nem jelentette azt, hogy azonnal megszőnt a halottkémek új 
feladata a városban, mert egy júniusi átirat arról tájékoztatja a belügyminisztert, hogy a 
halottkémek „még folyamatosan foglalkoznak a kéjnık vizsgálatával”. A rendszer még 
tehetetlenségénél fogva mőködött, ezért emelkedett meg a 78-as vizsgálatok és bujakórosnak 
talált kéjnık száma. 
                                                 
9 Fıvárosi Levéltár, Magy. Kir. Rendırség, ált. irat., leányker. 10193/1877. 
10 Vö.: Kırösi József: Budapesti adótanulmányok. 1. jövedelmi-adó 1873. és 1874-rıl, 2. házbéradó 1873., 

1874., 1875. és 1876-ról. Bp., 1877. Ráth. 57 p. 
11 Fıvárosi Levéltár, Magy. Kir. Rendırség, ált. irat., leányker. 13119/1877. 
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A vita eredményeként az amúgy is egyre terebélyesedı rendıri hatáskör kiszélesítése 
érdekében az 1881. évi XXI. tc. leszögezi a rendırorvosi feladatokat. Ezek szerint az orvosi 
feladatokat a rendırség kötelékén belül mőködı, a rendırség érdekeit és utasításait szem elıtt 
tartó szakemberek látják el, kiknek szakmai vezetıje a rendırségi fıorvos. 
 

„A rendırségi fıorvos a fıkapitányi hivatalnak szakközege, részint kezdeményezıleg 
mőködik, részint a fıkapitány felhívására egészségrendıri ügyekben és teendıkre 
nézve javaslatot tesz, szakértıi véleményt és felülvéleményt állít ki.” (1. §.) 

 
A kéjelgés egészségügyi felügyelete hatásköréhez tartozik. E célból ellenırzi a kerületi 
rendırorvosok által teljesített vizsgálatokat. 
 

„Fel van jogosítva továbbá a kéjnık egészségi állapotáról magának bármikor 
felülvizsgálás által meggyızıdést szerezni.” (6. §) 

 
A kerületi rendırorvos pedig kéjelgési ügyben a fennálló szabályrendelet alapján miniszteri 
utasítás szerint intézkedik, orvosi vizsgálatokat és orvosi teendıket lát el (7. §.). 1884-ben az 
új iparrendeleti törvény újabb módosított kéjelgési szabályrendelet alkotását segítette elı. 

 
 
A bordély-szabályrendeleteken kívüli intézkedések a nemi fertızéssel szemben 
 

A bőntett nem magát a prostitúció szolgáltatást jelenti, elkövetése csak a nemi fertızés tudatos 
átadására terjed ki, melyeket törvények és szabályok egyébként büntetnek.  

Nemi fertızéssel szemben az erkölcsrendészeti szabályok büntetı rendelkezéseitıl 
eltekintve, csupán olyan bujakóros betegségben szenvedı dajkára vonatkozólag találunk 
büntetı rendszabályokat, ahol a dajka tudva betegsége meglétérıl, mégis munkát vállal. Ilyen 
az 1879. évi XL. tc. 106. §-a:  

 
„Azon nıszemély, a ki tudva, hogy ragályos betegségben vagy bujakórban szenved, 
mint dajka szolgálatba lép, vagy ha szolgálatba lépte után esik ragályos betegségbe 
vagy bujakórba, ezen körülményt mihelyt annak tudomására jı, azonnal fel nem 
fedezi: két hónapig terjedhetı elzárással büntetendı.” 

 
Oly törvények vagy rendeletek ismeretével, melyek a nemi betegség ragályozásának 

megakadályozása érdekében büntetı rendszabályokat tartalmaznának, nem rendelkezünk, 
mivel Magyarországon a kifejezetten venereás kórokkal való megfertızés büntetendı volta 
nem volt törvénybe iktatva. (Az erre vonatkozó finn törvény a nemi betegséggel való tudatos 
megfertızést mint „fajtalansági” bőncselekményt sújtja, a norvég törvény a fertızés bőntettét 
a „közveszélyes cselekménynek”, a svájci törvény a „közegészség elleni” bőntettek körébe 
minısíti, az osztrák törvény és német ellentervezet pedig már a veszélyeztetést is 
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büntetendınek nyilvánítja ebben az idıben. Messzeható rendelkezéseket tartalmaznak ez 
irányban a dán törvények és az Egyesült Államok egyes államainak büntetı törvényei is.12  

Az 1878. évi V. tc. 301. §-a így rendelkezik: 
 

„Aki másnak testét szándékosan, de ölési szándék nélkül bántalmazza, vagy egészségét 
sérti, ha az ez által okozott sérülés, betegség vagy elmekor husz napnál hosszabb ideig 
tartott: a sulyos testi sértés büntettét, – ha husz napot tul nem haladott, de nyolcz 
napnál tovább tartott: a sulyos testi sértés vétségét, – ha pedig nyolcz napnál tovább 
nem tartott, a könnyü testi sértés vétségét, – ha pedig nyolcz napnál tovább nem 
tartott, a könnyü testi sértés vétségét követi el.” 

 
Ugyanezen törvénycikk 302. §-a: 

 
„A sulyos testi sértés bőntette három évig terjedhetı börtönnel, – a sulyos testi sértés 
vétsége egy évig terjedhetı fogházzal és ötszáz forintig terjedhetı pénzbüntetéssel, – a 
könnyü testi sértés vétsége pedig: hat hónapig terjedhetı fogházzal és kétszáz forintig 
terjedhetı pénzbüntetéssel büntetendı.” 

 
A 303. §. pedig kimondja: 

 
„Öt évig terjedhetı börtönnel büntetendı a testi sértés, ha annak következtében a 
sérült, testének valamely nevezetesebb tagját, vagy érzékét, beszélı, halló, látó vagy 
nemzı tehetségét elvesztette; ha e tagok, érzékek vagy tehetségek valamelyike 
használhatatlanná lett; ha a sérült nyomorékká vált; ha elméje megzavarodott: ha 
elıreláthatólag hosszu ideig tartó betegségbe esett, vagy rendes foglalkozásának 
folytatására végkép, – vagy elıreláthatólag hosszu idıre képtelenné vált, vagy 
feltünıen eltorzittatott.”  

 
A 310. §.: 

 
„Aki gondatlanság által másnak sulyos testi sértést okozott: három hónapig terjedhetı 
fogházzal, és kétszáz forintig terjedhetı pénzbüntetéssel büntetendı.” 

 
Kártérítésrıl is ír a tc. 311. §-a: 

 
„A jelen fejezet eseteiben, a sértettnek kivánságára és részére a megfelelı kártérités is 
megitélendı, mely tartós betegség vagy munkaképtelenség esetében, a megsértettnek 
személyi és családi viszonyaihoz képest: egyszer mindenkorra megállapitandó tıke, 
vagy évi járadék lehet.” 

 
„A coitus végrehajtásánál a szándék kétségkívül a nemi vágy kielégítésére illetıleg az 
ezért remélhetı díjazás elérése és nem az esetleges fertızés továbbvitelére irányul. Így 

                                                 
12 Bíró Béla: A prostitúció. Bp., 1933. Stádium. 1933. pp. 221–327. 



 8 

általában az elkövetınek nemi megfertızés elıidézésére vonatkozó határozott 
szándéka legritkább esetben volna megállapítható, ha mérvadó jogi álláspont szerint a 
szándékosságot és a fertızıképességrıl való tudatosságot egyenértékőnek nem 
tekintenık. Utóbbi értelemben, mikor a tettesnek feltétlenül tudomással kell bírnia 
ragályos nemi bajáról (friss szifilisz és blenorrhoea), a szándékosság esetleg 
megállapítható: lappangó bajnál azonban, mely esetben a fertızıképesség tudata 
nincs meg, de a körülményekhez képest meg kellett volna lennie, csupán gondatlanság 
foroghat fenn. A jogesetek megítélésénél még két rendkívül nehezen mérlegelhetı 
szempont merül fel. Egyik az, hogy az elkövetı, ha fertızése az incubatio stádiumában 
van, vagy baja talán alig észlelhetı kezdeti jelenségekkel bír, esetleg még valóban nem 
tudott betegségérıl, de már megfertızhette áldozatát. Másik nehézség a panaszos 
ellenırizheti bemondása, hiszen nem zárható ki általában annak lehetısége, hogy a 
hosszú incubatió alatt a sértett mással is érintkezett és betegségét nem is a vádlottól 
szerezte.” 

 
Nemi betegséggel való megfertızés általában ritkán tárgya a büntetıeljárásnak. Ha 

házasságban történik a megfertızés, úgy a sérelem legfeljebb válóper kapcsán jön szóba, 
különben nem kerül nyilvános fórum elé. Extramatrimoniális nemi fertızésnél pedig a 
sértettnek rendszerint épp annyi oka van betegségének gondos eltitkolására, mint a sértınek. 
Így a büntetıeljárás többnyire csak másfajta bőnténnyel, többnyire „erıszakos nemi 
közösülés”, „Szemérem elleni erıszak” (fajtalanság), „megfertıztetés” (14 éven aluli 
nıszeméllyel való közösülés) bőntettével kapcsolatban indul meg, mikor is a bíróság adott 
helyzetben a bőncselekmények halmazatát állapíthatja meg. 

 
 

Az 1884-es szabályrendelet 
 

A 17 évig tartó Thaisz-rezsim hiányosságait, a felmerülı új problémák megoldását gondolták 
korrigálni a 837/1884 kgy. sz rendeletben „Szabályrendelet a bordélyügyrıl” 31. §. A 
templomok és iskolák közelében nem létesíthetnek bordélyt (7. §.), a kéjnık hitelének 
visszakövetelése csak bírói úton lehetséges (17. §.), tehát a bordélyosnı önkényeskedését 
visszaszorítja a rendelet. Arckép szükséges a bárcához (22. §.), erre azért volt szükség, hogy 
egymás között ne tudják kicserélni a bárcákat, illetve a kerítık által más bordélyba, vagy 
külföldre eladott kéjnık helyett ne lehessen ugyanazzal a bárcával egy másik nıt alkalmazni. 
Valamivel személyesebbé és ellenırizhetıbbé teszi az arcképes igazolvány a kéjnıket. Terhes 
kéjnık nem kötelezhetık a szakma gyakorlására (29. §.), szétbontott hajjal és közillemet sértı 
ruhában nem lehet megjelenni (30. §.), a vizsgálati díjat azonnal ki kell fizetni az orvosnak 
(31. §.), a vizsgáló orvosnak jegyzéket és statisztikát kell vezetni (40. §.), ha a rendırorvos 
nem tud vizsgálatot folytatni bármilyen rövid idıre köteles 48 órával elıbb bejelenteni (42. 
§.), az utcai csavargást meg kell akadályoznia a kerületi kapitánynak (50. §.), tilos a 
bordélyban hivatalos minıségében tartózkodni (54. §.) és a kerületi rendırorvost a fıkapitány 
felügyeli (57. §.). 
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Ez a rendeletmódosítás egy korszakot zárt le, a budapesti prostitúció kezdeti, ún. 
„céhes” szakaszát. A szabályrendelet itt vezette be elıször a vegyes rendszert, tehát a 
magánkéjnık mőködési területét is szabályozta, ill. engedélyezte. A bejegyzés önkényes, de 
ugyanakkor elıször fogalmazódik meg a titkos kéjnık üldözése és büntetése. Tehát felismerve 
a kéjelgési ügy újabb szereplıinek mőködését szabályozni, ill. büntetni kívánták. Itt 
szélesedik a kínálat, amelyet nyilván a megfelelı kereslet hozott létre. 

E kéjelgési üzleti élet majdnem minden szereplıjének jól körvonalazott szerepkör jutott 
rendeletekkel. A századforduló gazdasági életének konszolidálásának, a liberalizálódás 
elıszelét annak vetületét követhetjük nyomon a szabályrendelet módosítások alapján. 

1885-ben Török János vette át a fıkapitányi tisztet, 36 bordélyt csukatott be, a 
prostituáltak valamennyire humánus elbánásban részesedtek a rendırségen, mivel a 
korrupciót megpróbálta visszaszorítani az új kapitány. A bordélyosok hatalma csökkent. A 
bordélyok bezáratása, valamint a nıknek az a felismerése, hogy kevésbé vannak 
kiszolgáltatva akkor, ha nem a bordélyban dolgoznak azt a változást hozta, hogy emelkedett a 
magánkéjnık és azok száma, akik szállodákban, vagy kávémérésben dolgoztak. Vagyis nem 
fıfoglalkozású kéjnık voltak, hanem fedıfoglalkozással (vagy valódival) másodállású kéjnık 
lettek. Ezáltal a kéjelgés helye áttevıdött a szállodákba, melyek késıbb garniszálló nevet 
kaptak, megteltek a gyógyfürdık és fürdıszállók, a mulatók, és zengerájok, chantantok és 
kávémérések dolgozó, egyéb foglalkozással is rendelkezı kéjnıkkel. 

A rendelet annak beismerése volt, hogy a prostitúció bordélyba izolálásának kísérlete 
kudarcot vallott: hogy a prostitúció integráns része a szórakoztatóipar és a vendéglátóipar 
egész mőködésének. 

Most vizsgáljuk meg, milyen lehetısége volt egy nınek elhelyezkedni, állást vállalni 
1881 és 1891-ben:13 

 
foglalkozás 1881 1891 

napszámos 12895 36491 

cseléd 28986 34349 

nıi kézimunka 6309 6442 

alamizsnából élı 1537 3344 

magánzó 869 2457 

szabónı 985 1808 

mosónı 2686 2137 

tanítónı 1110 1803 

háztulajdonos 348 1254 

nyugdíjas 548 1197 

kéjnı 508 1197 

varrónı – 773 

kofa 763 677 

 
Nıi munkalehetıségek összehasonlító adatai 1881 és 1891 között 

                                                 
13 Kırösi József – Thirring Gusztáv: Budapest fıvárosa az 1891-ik évben. A népleírás és népszámlálás 

eredményei. Bp., 1894. Grill. p. 24. (Székes Fıváros Statisztikai Hivatalának közleményei 25/3.) 
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Tehát nagyon szőkös volt a nıi munkalehetıség. A prostitúció, mint megélhetési 
foglalkozás adódott, bár a felsoroltak közül utolsó helyen szerepelt. De vegyük tekintetbe, 
hogy a statisztika a legális, a bejelentett adatokat dolgozhatta csak fel. A statisztika nem szól a 
titkos kéjnıkrıl. Ezen belül az 1881-ben és az 1891-ben mőködı, bejegyzett kéjnık kor 
szerinti megoszlása: 

 

Év 
0–14 

év 
15–29 

év 
30–49 

év 
50 év 
felett 

Összes 

1881 –  474 26 6 506 

1891 2 776 78 –  856 

 
A kéjnık kor szerinti megoszlása 1881–1891 között 

 
 

Kéjnık száma 1881 1891 

Belföldi/magyar 466 813 

írni tudó belföldi/magyar 
270 

57% 
539 

66% 

osztrák 36 41 

írni tudó osztrák 
28 

77% 
29 

70% 

külföldi 4 2 

írni tudó külföldi 
4 

100% 
2 

100% 

 
Az írni tudó belföldi és a külföldi kéjnık száma 1881–1891. 

 
Természetesen a külföldrıl jött kéjnık mind tudnak írni, hiszen ahhoz, hogy egy idegen 

kultúrába beilleszkedjenek elengedhetetlenül szükséges feltétel egy bizonyos fokú mőveltség 
vagyis az írni tudás. Tendenciájában növekszik a belföldi írni tudók száma (tehát iskolai 
végzettségük). Lassan tisztába jönnek saját érdekükkel, így kerülhet arra sor, hogy 
kiszolgáltatott helyzetüket (bordélyos kéjnı) egy viszonylag kevésbé kiszolgáltatottal váltják 
fel (magánkéjnı). 

A kéjnık vagy prostituáltak lehettek legálisak, vagyis bejegyzettek. Kezdetben 
bordélyban dolgoztak, vagy az utcán, utcai prostituáltként. Az 1880-as évek közepétıl a 
bordélyrendszer nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte hanyatlani kezdett. Ennek 
több feltételezett oka lehetséges: 

 
• Az éjszakai mulatók sok variációja alakult ki, lehetıség nyílt a magán- és fıleg a 

titkos kéjnık új mőködési területeire 
• A bordély nagyon kevés szabadságjogot biztosít a benne dolgozó nınek: így aki 

teheti, magánkéjnınek megy el. Bár általában a magánkéjnık elıször 
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bordélyháziak, csak késıbb önállósítják magukat, és ha lehet titkosakká vállnak. 
Elınyösebb, ha van erre lehetıségük magánlakásban őzni foglalkozásukat. A 
visszatérés a „normális” életbe könnyebb, ha magánkéjnıként mőködnek. 

• A bordélyok színvonala egyre csökken azáltal, hogy az életrevaló lányok elhagyják 
a bordélyokat. 

• A bordély, mint a neve is igazolja nyilvános. Azok a diszkréciót igénylı vendégek, 
akik titokban igénybe kívánják venni e szolgáltatást, inkább magánkéjnıhöz járnak 
egy idı után. 

• A közvélemény szerint a szigorúan ellenırzött bordélyban mőködı lányok kevéssé 
fertıznek, ám ha az egy napi igénybevételüket vesszük figyelembe az utcaiakhoz 
képest a fertızést könnyebb átadni a bordélyban. Számítások szerint egy este a 
bordélyban forgalomtól függıen 6–8 vendéget lát el egy kéjnı, míg egy 
magánkéjnı maximum egy este 2 vendéget. 

 
A magánkéjnık azok a bejegyzett prostituáltak voltak, akik önálló lakással 

rendelkeztek, Magasabb árat kérhettek, vevıik a jobb fizetési kategóriából kerültek ki. 
A magán és bordélyos kéjnık létszáma a következı módon alakul 1887–1896 között: 
 
 

Év Kéjnı Bordélyos Magán Összes 
Bujakóros 
bordélyos 

Bujakóros 
magán 

Bujakóros 
összes 

1887 743 539 204 1540 – –  –  

1888 830 519 204 1553 819 78 897 

1889 911 487 324 1722 706 143 849 

1890 1008 536 374 1918 1001 214 1215 

1891 1060 541 425 2026 876 244 1120 

1892 1144 552 492 2188 875 386 1261 

1893 1131 533 483 2147 766 334 1100 

1894 1154 521 529 2204 813 304 1117 

1895 1255 482 606 2343 895 395 1290 

1896 1420 466 756 3569 927 482 1409 

 
Bordélyos és magán kéjnık száma és megbetegedésük 1887–1896 között 

 
Mint a táblázatból kiderül az összes bejegyzett prostituáltak száma évrıl évre nıtt, de a 

bordélyos és magánkéjnık egymáshoz viszonyított aránya változik. Tendenciájában a 
bordélyosok száma csökken, a magánosoké növekszik. Tehát megállapíthatjuk, hogy az az 
elképzelés, hogy a házasságon kívüli, társadalom által engedélyezett és felügyelt, ellenırzött 
szexualitás, vagyis a prostitúció csak a bordélyban mőködjön, tendenciájában a bordélyon 
kívülre tevıdött. A megbetegedett kéjnık közül a bordélyosoknál az állandó rendırorvosi 
felügyelet miatt sokkal magasabb a kórházba szállított betegek száma és kényszer-
gyógykezelése, mint a magánkéjnıké. 
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Ezek a statisztikák korántsem mutatják a lakosság fertızöttségi állapotát, mert 
kötelezıen csak a kéjnık vettek részt a vizsgálatokban. Mégis a XIX. század végére 
népbetegséggé vált a szifilisz 7%-os morbiditással, amely azt mutatja nem a prostituáltak 
voltak az okai a fertızöttség magas számának, hanem a lakosság szexuális szokása, valamint a 
szégyen, az orvoshoz fordulás és a célzott gyógymód hiánya tette mindennapivá a betegség 
jelenlétét. 


