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A ! 9. század második felében a magyar jogalko
tásnak több, közrendbe ütköző vagy közerkölcsöt 
sértő magatartás szabályozásával kellett megbir
kóznia. A hazai jogtudományban ebben az időszakban 

merült fel a legtöbb olyan, máig megoldatlan élethelyzet, 
jelenség rendezésének az igénye, amelyek nyilvánossá
guk miatt diszkomfort érzést idéztek elő a társadalom tag
jaiban. Olyan szabályozási tárgyak kerültek tehát a jog
alkotó asztalára, mint például a koldulás, a csavargás, a 
fedél és jövedelem nélkül élő magatehetetlenekről való 
gondoskodás kérdése vagy éppen a prostitúció.

A közrendsértö magatartások megítélésekor az is ne
hézséget okozott a tudósok számára, hogy többnyire a 
kriminálpolitika és a közigazgatás-tudomány, valamint a 
megszületőben lévő szociálpolitika határterületén elhe
lyezkedő tényállásokról, és „kiskriminális" elkövetőkről 
volt szó. ezért mérlegelni kellett, hogy a szankcionálás 
vagy a segítő felügyelet-jelleg domináljon a szabályozás 
kimunkálásában. Ha áttekintjük az 1848-tól 1939-ig terje
dő időszakot, tanúi lehetünk a büntető- vagy kriminálpo
litika humanizálódásának, mivel a korabeli szociológiai, 
pszichológiai és nem utolsósorban büntetőjogi és bünte
tés-végrehajtási jogi szellemi áramlatok hatása révén, ha 
nem is enyhült a törvények szigora, de egyre több esetben 
nyílt lehetőség az el
követők közti differen
ciálásra, mérlegelésre 
és méltányosság alkal
mazására. Arról sem 
szabad megfeledkez
nünk. hogy sokáig nem 
beszélhettünk a köz
rendsértő magatartások 
egységes jogszabályi 
megítéléséről; az 1870- 
es évekig hiányoztak 
azok az átfogó ágaza
ti normák, amelyeket 
-  részleges megoldást 
kínálva -  keretjogsza
bályként alkalmazni 
lehetett volna egy-egy 
jelenség. magatartás 
jogellenességének elbí
rálásakor.

Ám az egyes, devi
ánsnak tartott maga
tartások megítélése 
közösségenként és idő
szakonként változott.
Változott a közrend
sértések jellege, terje
delme is. igazolva azt a 
tételt, amit a közigazga
tás-tudomány klasszikusának számító Ottó Mayer és ké
sőbbi magyar követője, Concha Győző megfogalmazott: 
egy jogállamban nem minden károsnak ítélt magatartás 
igényel rendészeti beavatkozást. Mayer és Concha szerint 
ugyanis nomiál társadalmi körülmények között a közlia-

MŰHELY
Kiss Bernadett

Piros lámpás házak 
a D unántú lon

talmi szabályozásnak nem kell az élet minden területét át
hatnia, mert vannak olyan zavaró magatartások, amelyek 
jogilag érdektelenek és a közösség toleranciájára is igényt 
tarthatnak, mások pedig jogellenesek ugyan, de rendészeti 
beavatkozást nem, „csupán” hatósági eljárást igényelnek, 
így a valóban közrendsértő magatartásoknak csak csekély 
hányada éri el azt a szintet, amikor rendészeti beavatko
zásra van szükség.1 Ezen elmélet alapján érthető, hogy a 
19-20. század fordulóján miért volt általánosan jellemző

az, hogy a közrendsértö 
magatartások részle
tes szabályozását helyi 
szintű jogforrásokkal 
oldották meg. A kor
mányzat által életre 
hívott büntető- és ki- 
hágási törvénycikkek 
ugyanis csak a dogma
tikai keretét képezték 
egy-egy kifogásolt ma
gatartás megítélésének, 
a tényállások, szankci
ók valódi tartalommal 
történő kitöltésére a 
jogalkalmazás legal
sóbb szintjén került sor. 
Ugyanakkor ez a fórum 
volt az is, amely rávi
lágított arra. hogy élet
képes, a gyakorlatban 
alkalmazható-e az adott 
jogszabály, tényállás 
vagy éppen szankció.

Bordélyház (19. századi metszel) Különösen fontos volt 
a helyi szintű szabályok 
kidolgozása a prostitú

ció esetében, amely a 19. század közepétől az egyetlen 
legális házasságon kívüli nemi kapcsolatnak számított 
Magyarországon. Az 1800-as évek végére a bordélyláto
gatás nemcsak a budapesti, de a nagyobb vidéki városok
éjszakai éleiének is megszokott részévé vált. bár a nemi__
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Nagyszalontai bárcaengedély kéjnőknek

betegségek nagy előfordulási aranya visszatartó ténye
ző lehetett. Kezdetben úgy gondolták, hogy a jelenséget 
elcg kizárólag egészségügyi problémaként kezelni: 1848. 
november 6-án kereskedelmi miniszteri rendelet írta elő 
a tisztiorvosobiak, hogy a katonák egészsége érdekében 
minden héten vizsgálják meg az ismertebb budai és pesti 
kéjnöket. A szabadságharc leverése után is napirenden ma
radt a megtűrt prostitúció ügye, mivel Prottmann rendőr
főkapitány kívánatosnak találta, hogy a politikai szervez
kedés és a felkelési kísérletek helyett a lakosság inkább a 
rendőrileg hallgatólagosan támogatott szexipar kifejlődé
se által vezesse le az esetleges feszültséget. A bordélyok 
gyorsan szaporodtak, ezért 1863-ban a fővárosi rendészeti 
szakemberek szorgalmazták, hogy a kéjnőknek lehetőleg 
hetente kétszer rendszeres orvosi vizsgálaton kelljen át
esni, ám a felvetés csupán javaslat maradt. Központi jogi 
norma sem igazította el a törvényhatóság ügyintézőit vagy 
éppen a rendőröket, mivel országos szabályozásként csak 
a közegészségügy rendezéséről szóló 1876:14. te. szólt a 
prostitúcióról -  az is mindössze annyit, hogy „a kéjelgési 
ügy a mennyiben a közegészségre vonatkozik, rendeleti 
utón szabályozlatik és a bujakór nagyobb terjedelemben 
történt felmerülte alkalmával, az azokban szenvedő egyé
nek gyógykezelés alá vétessenek." Az 1879:40. te., azaz a 
kihágási törvény egyetlen mondattal intézte cl a prostitúci
ót: „kéjnök, akik a reájuk vonatkozó hatósági szabályokat 
meg nem tartják: egy hónapig terjedhető elzárással büntet- 
letnek." A később megalkotott. 1908:35. és az 1912:62. te. 
pedig inkább szankcionálási kérdéssé változtatta a prosti-

__túció körüli jogi problematikát (jellemzően csak a kerítést
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cs a leánykereskedelmet érintették), a részletes szabályo
zást hosszú ideig nem vállalta fel egy minisztérium sem.

Ugyanakkor a prostitúció szabályozását „rendeleti 
utón” viszonylagos sikerrel el lehetett végezni. Más-más 
módszerekkel, de a vidéki városok és a főváros is meg
oldást próbált találni a kéjelgés felügyelet alá vonására, 
ezeknek a módszereknek az ismeretében pedig kijelent
hetjük, hogy a prostitúcióról és az ún. zóna-rendszerről 
szóló jelenlegi szabályozásunk nem előzmények nélkül 
való.

A vizsgált korszakban a törvényhatósági jogú városok 
esetében a törvényhatósági bizottság, rendezett tanácsú 
városok esetében a képviselőtestület szabályozta a pros
titúciót. Nem meglepő módon az első ilyen jellegű sza
bályrendeletet a főváros közgyűlése adta ki 1867-ben: a 
33 747/1867. számú szabályrendeletben meghatározták 
a bordélyházak létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó 
előírásokat. Ezt hamarosan (1884-ben és 1907-ben) újabb 
fővárosi szabályrendeletek követték, mivel nemcsak a 
klasszikus értelemben vett bordélyok működését kellett 
rendezni, de a fővárosban rendkívül nagy számban műkö
dő titkos kéjnök felügyelete is megoldást igényelt.-’ Ezért a 
törvényhatósági, „civil” szabályozást az 1800-as evek kö
zepén célszerűnek tartották kiegészíteni rendészeti, rend
őrhatósági előírásokkal is, amelyek fökapitányi rendeletek 
formájában láttak napvilágot.

A bordélyok és a pénzért alkalmi ismeretséget kötő 
lányok számának növekedése azonban nemcsak Buda
pesten okozott problémát a hatóságoknak. 1915-ben, a 
korabeli Magyarország 26 törvényhatósági joggal felru-



házolt városában 136 bordélyházban 1284 hivatásos kéj- 
nő, a 79 rendezett tanácsú városban 125 bordélyházban 
1012 hivatásos prostituált működött. Ezen kívül a kis- és 
nagyközségekben sem kellett nélkülözni a lányok nyújtot
ta szórakozási lehetőséget; a kisebb települések polgárai 
országosan 228 bordély 1359 kéjnöjc közül választhattak 
partnert éjszakára. Az, élvezetekre vágyó férfiak természe
tesen a 3490 nyilvántartott magánkéjnőt is felkereshették 
egy-egy kiruccanás során.'

A nyugat-dunántúli városok közül rendkívül jól doku
mentált Veszprém város erkölcsrendészeti politikája, ame
lyet áttekintve a hazai prostitúciós szabályozás fejlődési ívét 
is megismerhetjük -  némi helyi sajátossággal fűszerezve.

A házasságon kívüli nemi kapcsolatok első szabályozá
sa Veszprémben Sulyi András városbíróhoz kötődött, aki 
az 1781-ben bekövetkezett nagy bujakór-járvány miatt 
különösen szigorúan lépett fel a paráználkodással szem
ben. Míg a szomszédos Várpalotán vagy Devecserben a 
házasságszédelgők és erkölcstelen kéjelgők szankcioná
lása kimerült a pénzbüntetésben, a fennmaradt jegyző
könyvek4 tanúsága szerint a veszprémi „rosszlányokat” 
rendszerint korbácsolásra ítélték. A „fertelmes életet” 
folytató nőszemélyek partnerei többnyire a városban ál
lomásozó katonaságból kerültek ki, ám a büntetés kizá
rólag a párok női tagjait sújtotta. így történt ez Kupi Kata 
esetében is, akit 1781. február 26-án ítéltek el: „a kato
nákkal a Selyem nevezetű kocsma házánál végbe vitt rut 
fajtalanságért Arestomba hozattatván, s ő, minek utána 
ezen törvényszék előtt, az iránt kérdeztetett is, azt tagadni 
kezdvén ugyan, de ugyantsak ez, az eránt tett investigáti- 
ókbul, és maga szavainak is kömyül állásibul nem kevés
bé bűnösnek találtatván, tekintetbe vételödvén az is, hogy 
azt mások nagy botránkozásával cselekedte: 12 a Város 
Háza udvarában adandó korbács ütés alá ítéltetik s exe- 
cutio detcnnináltatik." Hasonlóan járt ugyanez év június 
22-én Csapó Juli hajadon leány is, ám az ő ügyében már 
a partnere sem maradt büntetlen, ugyanis a lány „vallá
sából ki jönne az, hogy a Regemenl tányérosával, azért 
hogy ölet jövendőbeli Házassággal bíztatja, majd a Böjttül 
fogva különös ismeretségben van, és azzal szüzességét is 
el vesztvén, mint két Házas Társ úgy élt... ezen szavaihoz 
és gyenge állapotához képest rendeltetik, hogy ezen ször
nyű dolog a N. Regementtel közöltessék, ha a Musikus 
elveszi-é vagy nem? Avagy ha el nem veszi, a két vétkező 
személyek egy más jelenlétében 30 napra büntessenek.”

A városbíró iratai azonban nemcsak arról tanúskodnak, 
hogy Veszprémben időnként „megtévedő”, de egyébként 
rendezett körülmények között élő lányok ügyében kellett 
eljárni, hanem arról is, hogy egyesek megélhetésként pró
bálták áruba bocsátani a testüket, úgy, hogy azt a ható
ság is félig-meddig tudomásul vette, ha bizonyos keretek 
között űzték a mesterségüket. Megállapíthatjuk, hogy a 
városvezetés az 1700-as évek végén eleinte még szemet 
hunyt a kéjelgés felett, amíg azt „botránkoztató cseleke
detek” nélkül végezték, ám az 1781-es bujakór-járvány 
után már 16 korbácsütésre és a városból való kivezetésre 
ítélték Babai Ilona móri polgárasszonyt csupán azért, mert 
„passzus nélkül tekergeti s rosszaságával kenyerét és ru
házatát kereste.’” Az 1800-as évek elején a prostitúció

val együtt járó egészségügyi veszedelmet felismerve már 
nem annyira testi büntetés kilátásba helyezésével, hanem 
inkább a városból való „kivezettetcssel” próbálták meg 
ellenőrzés alatt tartani a veszprémi polgárok erkölcseire 
veszélyt jelentő hölgyeket. Erre az időszakra tehető az 
is, hogy a város „szokott vigyázói” figyelemmel kezdték 
kísérni a katonaság, a helyőrség szálláshelye környékén 
rendszeresen megforduló nőket, tehát a kéjnők hatósági és 
rendészeti ellenőrzése Veszprémben az 1800-as évek kez
detére datálható. Szociológiai szempontból érdekes válto
zás állt be a prostituáltak megítélésében is, azaz mind a 
kéjnök, mind a városvezetés nyilatkozatai egyre kevesebb 
negatívumot tartalmaznak, ha kéjelgés miatti eljárásról 
van szó: „Szabadi Eörsébet Győr városából, Ruskó Eörsé- 
bet Heves megyéből Tolna Eörse Ungvár megyéből eredő 
személyek a szokott vigáyzók által megfogatván és áres- 
tomba hozatván... ők maguk önként az katonákkal járók s 
azokkal paráznaságot mint eg\' kenyérkeresés képpen űző 
tekergő, tsavargó Személyeknek, ország-világ botránkoz- 
tatóknak esmértetnek, 12 korbáts ütés alá ítéltetnek s a Vá- 
rosbul is ki vezettetnek.”6

Ahogy Budapesten, Veszprémben is elsőként az egész
ségügyi szakemberek ismerték fel, hogy a kéjelgést teljes 
körűen tiltó szabályozás -  és a rendészeti előírások -  nem 
vezetnek eredményre. Ezért Zsoldos János megyei főor
vos 1821. március 30-án egy tizennyolc pontból álló írásos 
javaslatot intézett a vármegyei közgyűléshez, amelyben 
megpróbálta összegezni azokat a problémákat, célokat és 
megoldási lehetőségeket, amelyeket a szabályozhatatlan- 
nak tűnő prostitúció állított Veszprém vezetése elé.7 A fő
orvos álláspontja szerint legelőször is egy „gyógyító ház” 
felállítását kell elrendelnie a városnak, annak érdekében, 
hogy ha a járási orvos a kéjelgéssel gyanúsithatókat meg
vizsgálva, nemi betegséget állapít meg valakinél, a beteg 
nőket haladéktalanul megfelelő ápolásban -  és elkülöní
tésben -  részesíthessék. Zsoldos szerint a veszprémi pros
titúció növekedése annak is köszönhető, hogy egyesek a 
hatóságok tudta nélkül, mintegy örökbe fogadás címén, 
gyermekeket vesznek magukhoz, akiket később pros
titúcióra kényszerítenek, ezért a bíró tudta nélküli örök- 
befogadások megtiltását javasolta. Az ország többi nagy
városához hasonlóan, a veszprémi orvos is szorgalmazta, 
hogy tiltsák meg a borkimérésekben a nők alkalmazását, 
de mivel szerinte nemcsak a csapszékek, hanem a malmok 
látogatói is könnyűszerrel eshettek kísértésbe, azt is indít
ványozta, hogy a vármegyei közgyűlés rendelje el, hogy 
„malmokban, hol a legtöbb baj megtörténik, fehérszemé
lyeknek éjszakára őrleni menni ne legyen szabad." Hason
lóan tiltani kívánta a hölgyeknek az éjjeli táncmulatságo
kat és a csárdák éjjeli látogatását -  utóbbi javaslatát azzal 
nyomatékosította, hogy a „bordélyságon” ért vendégfo
gadósok esetében az üzletük bezárását is elfogadhatónak 
tartotta. A főorvosi javaslat nem maradt eredmény nélkül, 
mivel 1821. november 5-én a vármegyei közgyűlés a na
pirendjére vette és részben elfogadta az. abban foglaltakat, 
ráadásul „tudósítás” címmel, sokszorosítva megküldte a 
községi bíróknak is.

Valóban hatékony, a kéjnök vagy a bordélyok működé
sét részletesen szabályozó előírások azonban évtizedekig



nem születtek Veszprémben annak ellenére, hogy a helyi 
prostitúció szerkezete megegyezett a fővárosi vagy a né
pesebb városok hasonló „iparának” a felépítésével. Azaz 
a 19. század második felében már sokféle kéjnő közül 
választhattak a veszprémi polgárok is, voltak tehát bor
délyban dolgozó, bárcás örömlányok, ugyancsak báreát 
váltó magánkéjnők és egészségügyi lapos prostituáltak, 
valamint a rendőrhatóság által folyamatos üldözésnek 
kitett titkos kéjnők. Azok, akik nem bordélyban dolgoz
tak, több népszerű találkahelyen hívhatták fel magukra a 
férfiak figyelmét. (A „találkahely” fogalma ebben az eset
ben nem egyezett meg a fővárosi szabályrendeletekben le
gális üzletkötési helynek minősített találkahely fogalmá
val, hanem a város forgalmasabb közterületeit jelentette!) 
1896-ig. a vízvezeték-rendszer kiépítéséig a legkedvel
tebb találkozóhely az ún. Komakút nevű kút és környé
ke volt, egyrészt azért, mert a Bakony és a Balaton felöl 
jövő átutazó kereskedők rendszerint itt álltak meg itatni, a 
vendéglőkben pihenni és falatozni -  másrészt azért, mert 
a környék jobb módú polgárainál szolgáló cselédlányok 
innen hordták a háztartáshoz szükséges vizet a gazdájuk 
számára. A közelben volt továbbá egy gőzfürdő ame
lyet 1892-töl laktanyává alakítottak át a téren működött 
a város kultúrháza, és ez volt a „cselédkorzó” helyszíne 
is: mindezek kedvező ismerkedési lehetőséget kínáltak a 
polgárságnak. Bár a vezetékes víz teijedésével a Komakút 
tér jelentősége leértékelődött, a térről nyíló beszédes nevű 
utcácskákban (pl. Csókvár utca) az 1900-as évek elejére 
már megtelepedtek a városi mulatóhelyek és egy bordély 
is megnyitotta a kapuját. Aki ebben a városrészben nem 
talált partnert magának, felkereshette a Veszprémi Polgári 
és Honvéd Lövészcgylet löterét is a mai Betekints-völgy- 
ben, mivel az 1877-től közsétatémek kinevezett terület 
hasonlóan népszerű és látogatott volt, mint a Komakút 
környéke. A korabeli erkölcsök miatt kisebb felzúdu
lást is keltett ezért a Veszprémi Független Hírlap 1885. 
augusztus l-i számának egyik cikke, amely az „Akinek 
nincs szeretője, menjen ki a lövöldébe" címet viselte, és 
amelynek szerzője negatív jelzőkkel illette a dolgozó nő
ket. Az itt gyakorlatozó katonaság más, helyőrséggel ren
delkező városokhoz hasonlóan nagy vonzerői jelentett a 
szegényebb lányok számára, így az említett hírlap kitért 
a lőtér erkölcsrendészeti szempontból káros hatásaira is: 
„...miért engedik a gazdák cselédeiket éjjeli időben az 
utczán csatangolni, vagy talán nincsen tudomásuk a gaz
dáknak arról, hogy kedves eziezuskáik, dézsa hölgyeik s 
szakácsnéik az éjjeli időben pátjával, hármasával is csa
tangolni szoktak? Ha a gazdáknak nincs, legyen legalább 
a rendőrségnek." A bárcás és titkos prostituáltak kedvelt 
találkahelye volt még a közeli, ún. jezsuita templomrom 
melletti, hosszú múltra visszatekintő csárda, a „Lebuj” is, 
amelynek a neve sem volt véletlen: már az első források is 
meglehetősen rossz hírű helyként említik, mivel a kápta
lan 1777. november 21-én tartott konzisztóriumában nem 
tartották kívánatosnak a templom felszentelését a szom
szédságában álló kocsma miatt.8

Szintén a helyi lapok tudósításából következtethetünk 
arra. hogy bár a közvélemény az 1800-as évek közepén 
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lanabb helyeken is találhatott prostituáltat az érdeklődő 
férfi -  ha ismerte, kinél és hogyan érdemes tájékozódni. 
„Például ott van egy asszony a ki mintaképe ezeknek a bű
nös nőknek. Kofa a piaczon. Kis, összetöpörödött, vén nő. 
Oly ártatlanul tekint az emberre, hogy azt hinnék nem tud 
kettőig elolvasni. Pedig dehogyis tud, nagyon is tud. Aki 
esetleg megáll előtte, hogy gyümölcsöt vegyen, annak 
hamarosan a fülébe súgja. -Tekintetes úr, van két igen 
szép lányom. És azután pedig folyik az alku a leányokra. 
Vannak sokan, a kik ismerik a vén banyát erről az oldalá
ról s egyszerűen megmondják neki, hogy mikor és hol?”9 
Közismertek voltak azok a cselédszerző asszonyok is, 
akik a környékből „cselédnek felkerült leányoknak jó 
helyet ígértek valahol a vidéken, aztán elhelyezték őket 
tűrt házakban”, vagy arra is volt példa, hogy tisztes úri
asszony külsejű hölgyek kávéházakban ajánlgattak fiatal 
lányokat olyan jómódú férfiaknak, akikről tudták, hogy 
a feleségük éppen fürdőn nyaral. A leánykereskedök is 
viszonylag zavartalanul űzhették a mesterségüket, jólle
het a legügyesebb „üzletasszonyok” neve és „útvonala” 
nem volt ismeretlen sem a polgárság, sem a hatóságok 
számára: Galambos Jánosné, Galambos Ferencné és Ki
rály Trézsi éveken át vitték a behálózott lányokat Győr, 
Sopron és Fiume bordélyaiba. A korabeli hatóságok előtt 
az sem volt titok, hogy Galambos Ferencné hetente akár 
háromszor is Győrbe utazott fiatal nők kíséretében -  mi
vel testvére bordélyt működtetett a nyugat-dunántúli vá
rosban.

Ez azért volt lehetséges, mert az 1800-as években 
a veszprémi hatósági és rendfenntartó erők jelentős lét
számproblémával küszködtek, ezért sokáig eredménytele
nül próbálkoztak a kéjnök ellenőrzés alá vonásával. A ren
dészeti szervek évente mintegy 30-40 nőt tartottak rendőri 
felügyelet alatt, amely egyrészt nagy szám volt a korszak 
hasonló népességű városaihoz viszonyítva, másrészt az is
mert kéjnök száma alapján elgondolható, hogy mekkora 
volt a titkos prostituáltak száma.

De nemcsak a kerítőnökkcl és a találkahelyeken fel
bukkanó -  és feltételezhetően nemi betegségeket terjesztő 
-  lányokkal gyűlt meg a hatóságok baja, hanem a kávéhá
zak sem kizárólag erkölcsös szórakozásnak adtak otthont. 
Bár az 1893-ban kiadott 36.152 számú belügyminisztériu
mi körrendelet a titkos kéjelgés megakadályozása érdeké
ben a szállodákban és a vendégfogadókban minden női 
alkalmazott esetében előírta a rendszeres orvosi vizsgá
latot, ha felmerült a titkos kéjelgés megalapozott gyanú
ja, de a veszprémi adatok tanúsága szerint a kávéházi női 
személyzet száma ettől nem csökkent. Az alábbi táblázat
ból megismerhetjük néhány népszerű veszprémi kávéház 
alkalmazottainak létszámát.10

Tulajdonos Időpont Férfi
alkalmazott

Női
alkalmazott

Weisz Mihály 1907-1908 7 9
Gerstmann Emö 1907-1908 15 27
Hoffmann Manó 1907-1915 16 50
PeniLsek Vilmos 1908-1911 8 31
Marosi Gcrzson 1908-1911 26 21



Mivel sem a helyi rendőrség fellépése, sem az általános 
érvényességű jogi normák nem változtattak a veszprémi 
prostitúeió felépítésén, 1891. május 4-én a vármegye tör
vényhatósága szabályrendeletet alkotott a „bordélyházak
ról és a kéjelgés felett való rendőri felügyeletről, amellyel 
mind Veszprém, mind a megye hasonló problémával küz
dő településeinek a viszonyait rendezni kívánták.”"

A 44 paragrafusból álló vármegyei szabályrendelet 
alapvetően a főváros 1867. október 31-én kiadott Sza
bályok a kéjelgés-, bordélyházak- és kéjhölgyekről cím
szó alatt kiadott szabályrendeletére támaszkodott, és már 
nemcsak a bordélyházak működéséről, hanem a kéjnök 
orvosi vizsgálatáról is részletesen rendelkezett. A legin
kább szabályozásra váró kérdést valószínűleg a bordélyok 
jelentették, hiszen a 
rendelet első fejezete 
az ezekre vonatkozó 
előírásokat tartalmaz
za, a kéjnőknek szóló 
általános szabályokat 
csak a második feje
zetben találjuk.

A szabályrendelet 
értelmében Veszprém 
vármegyében csak 
nagykorú magyar ál
lampolgár részére le
hetett bordélynyitási 
engedélyt kibocsátani, 
ugyanakkor a veszpré
mi elöljárók az orszá
gos szokásoknál némi
leg engedékenyebben 
határozták meg a bor
délytulajdonos egyéb 
„paramétereit”, mivel csupán azt írták elő, hogy az illető 
„megbízhatósága ellen kétely nem merülhet fel.” Buda
pesten ugyanebben az időben viszont bordélyengedélyért 
csak büntetlen és a rendes üzletvitel fenntartására alkal
mas magyar nő folyamodhatott, aki egyrészt vállalta, 
hogy a bordélyt személyesen vezeti, másrészt azt is, hogy 
bánni Íven, a bordély működésével kapcsolatos kihágás 
esetén felelősségre vonható és büntethető lesz.

Az engedélyt a járásokban a főszolgabíró, rendezett ta
nácsú városokban a városi tanács adta ki, olyan számban, 
ahogy azt a városi képviselő-testület megállapította, elő
írás volt viszont, hogy olyan településen, ahol nem volt ál
landó lakóhellyel rendelkező orvos, nem lehetett bordélyt 
nyitni. Ha az engedélyért folyamodó személy a fenti felté
teleknek megfelelt, a vármegye területén levő városokban
10. községekben 5 forintot kellett befizetnie a közpénz
tárba. amelyet aztán közegészségi célokra használtak fel a 
települések. Az engedély azonban nem volt végleges: köz
érdekből -  amely fogalom részleteit illetően a jogalkotó 
nem szolgált további részletekkel -  vagy a szabályrende
let előírásainak háromszori megsértése esetén hivatalból 
vissza lehetett vonni.

Ahogy az ország többi településén, Veszprémben is tö
rekedtek arra. hogy a bordélyok homlokzata ne rombolja a

közerkölcsöt és a korabeli városképet. Ezért előírták, hogy 
ilyen létesítményt nem lehet főtereken, egyházi intézmé
nyek, oktatási és egyéb közintézmények, valamint frek
ventált sétányok közelében nyitni -  azt azonban már nem 
definiálták, hogy mikortól számít „közelinek” egy-egy 
bordélyház. Érdekesség viszont, hogy a vármegye elren
delte, hogy a bordélyok ablakait fehér színű átlátszatlan 
függönnyel kell ellátni -  más településeken többnyire át
látszatlan üvegablak beépítését írták elő és a bordély
épület utcaffontjáról nem nyílhatott egy lakóhelyiség 
vagy szoba ajtaja sem. A kéjnőkön és a tulajdonoson kívül 
annak családtagjai is a bordély épületében lakhattak, de a 
családtagokra vonatkozó egyéb életkori előírást nem al
kalmazott a rendelet, miközben gyermekek -  és ittas sze

mélyek -  számára nem 
lehetett ajtót nyitni.

A rendezett taná
csú városok bordélyait 
kivéve -  ahol meg
engedték a zongora, 
hárfa és cimbalom vá
sárlását -  nem leheteti 
zenével szórakoztatni 
a vendégeket, és ter
mészetesen tilos volt a 
szeszes italok fogyasz
tása és bordélybeli áru
sítása is.

A vármegyei sza
bályozás sajátossága 
volt. hogy különös 
gondot fordítottak a 
kéjnők elhelyezésére: 
„a kéjnök lakhelyéül 
szolgáló helyiségek

nek megfelelően tágasaknak, tisztáknak, jól szellőztet- 
hetőknek és füthetöknek kellett lenniök; a kéjnök össze- 
zsufolása, a helyiségek kellő légür tartalmának hiánya és 
tisztátalanság tilos volt.” Ha a tulajdonos vétett ezek ellen 
az előírások ellen, a rendőrhatóság a szabályszegést meg
állapító határozatban felhívta a bordélyost, hogy legfel
jebb három hónapos határidőn belül tegyen eleget a jog
szabályban foglalt feltételeknek. Ha az újabb ellenőrzés 
során is hiányosságokat állapítottak meg, a bordélyenge
délyt bevonták, és elrendelték az üzlet bezárását.

A bordélyos csak a rendőrhatóságnál, illetve a rendőr
kapitányságnál vagy a községi bírónál tett bejelentés és 
orvosi vizsgálat után fogadhatott be kéjnöt vagy cselé
det, akinek a későbbi távozását és új tartózkodási helyét 
is jelenteni tartozott. A bejelentés egyúttal megalapozta 
a kéj nő kötelező orvosi vizsgálatát is, amelyre Veszprém 
vármegyében hetente kétszer kellett jelentkezniük a pros
tituáltaknak. A bordélyosnak kötelessége volt figyelemmel 
követni az alkalmazottak egészségi állapotát, így ha vala
melyik kéjnö teherbe esett, a bordélytulajdonos és a ható
sági orvos is jelentette az esetet a rendőrkapitánynak, vagy 
a községi bírónak. Terhes nőt bordélyban nem lehetett al
kalmazni. és már terhes nőt sem lehetett a kéjnök közé 
felvenni. A bordélyosnak az alkalmazásában álló kéjnök



és az 50 év alatti cselédek után hetente bizonyos összeget 
kellett befizetni a város vagy a község pénztárába, ám ha 
a kéjnö távozni akart a házból -  amit előzetes bejelentési 
követően bármikor megtehetett -, sem őt, sem ingóságait 
nem lehetett visszatartani, 
bármilyen fennálló, rende
zetlen igény esetén csak pol
gári perben érvényesíthették 
a felek az érdekeiket. A fő
szolgabíró vagy szolgabíró 
és a rendőrkapitány, illetve 
a hatósági orvos bármikor 
beléphetett a bordélyházba, 
hogy a működés jogszerűsé
gét ellenőrizze, és ha máskor 
nem is. de negyedévente jog
szabályi kötelességük is volt 
ezen ellenőrzés elvégzése.

A vármegyei -  illetve 
Veszprém városi -  szabály
rendelet már nemcsak a 
bordélyt tekintette a prosti
túció egyetlen legális hely
színének, mert a bordélyban 
lakó hölgyek mellett a „saját 
lakással bíró" kéjnők cso
portját is a rendelkezései alá 
vonta. Kéjnőnek -  az álta
lánosan elfogadott definíció 
szerint az számított, „a ki a 
kéjelgést keresetképen űzte”, 
de mind a bordélybeli, mind 
a saját lakáson dolgozó nőket 
állandó rendőri és orvosi fel
ügyelet alá kívánták vonni. A bárcát a szolgabírói vagy 
a rendörkapitányi hivatal állította ki, miután a jelentkező 
nő előéletét, családi állapotát és a bárca kiváltásának okait 
feltárták. Kéjnő csak a 17. évét betöltött nő lehetett, és ha

a szabályrendelet előírásai szerint -  kiskorú lány kérte 
a nyilvántartásba vételét, a hatóságnak értesíteni kellett a 
szüleit vagy a gyámját; az ilyen esetekre vonatkozó továb
bi előírásokról azonban hallgatott a jogalkotó.

Miután a kéjnő nyilatkozott az adatairól és a szándéká
nak önkéntes és határozott jellege is egyértelműen meg
állapítható volt, bejegyezték a kéjnök zárt iratként kezelt 
nyilvántartási könyvébe. Ez a regiszter a hölgy nevén kí
vül tartalmazta a vallását, születési adatait, szüleinek vagy 
gyámjának a nevét és lakóhelyét és a családi állapotát. Ha 
bordélyban dolgozó kéjnőről volt szó, a bordélytulajdonos 
nevét is feltüntették, és nyilvántartásba vették azt is, ha a 
nő munkahelyet változtatott.

A bárca kiváltása és évenkénti megújítása nem volt in
gyenes, hiszen nemcsak egy űrlap volt, hanem a prosti
tuált fényképét is tartalmazta, és a kéjnőnek mindenhova 
magával kellett vinnie az okmányt. A bárca nemcsak a nő 
személyazonosítását szolgáló adatokat tartalmazta, hanem 
a kéjelgési szabályrendelet bizonyos -  a kéjnők jogait és 
kötelességeit tárgyaló -  szakaszait is rögzítette. Ha a nő 
adataiban változás történt -  például kilépett a bordélyból,

vagy más bordélyban, esetleg magánlakásban kezdett dol
gozni haladéktalanul jelentkeznie kellett az illetékes 
hatóságnál az adatok kijavítása céljából, de ezzel a köny
vecskével kellett igazolni a rendszeres orvosi vizsgálatok

elvégzését és azok eredmé
nyét is. Valószínűleg az élet 
szülte a szabályrendeletnek 
azt a szakaszát, amelyben 
szigorúan megtiltották, hogy 
a bárcát a kéjnö másnak köl
csönadja.

Ha a kéjnő véglegesen 
úgy döntött, hogy abbahagy
ja a keresetszerü kéjelgést, 
ezt az elhatározását is be 
kellett jelentenie a kapitány
nál vagy a községi bírónál, 
ahol a nyilatkozatát minden 
további eljárás nélkül rögzí
tették, bárcáját bevonták. Hi
vatalból történt a passzus be
vonása és a nyilvántartásból 
való törlés abban az esetben, 
ha a nő férjhez ment vagy el
halálozott.

Ha a kéjnő az előírások
nak megfelelően beszerezte 
a bárcát, bordélyházi vagy 
-  lakcímét bejelentve -  ma
gánlakáson végzett munká
ra volt jogosult. Azonban 
mindkét esetben hetente két
szer hatósági orvosi vizsgá
laton kellett megjelenniük: a 

bordélybeli lányokat az orvos a kuplerájban, a tulajdonos 
jelenlétében vizsgálta meg, a magánkéjnök vizsgálatának 
helyét és idejét pedig a rendőrkapitány vagy a községi bíró 
a hatósági orvossal közösen állapította meg. A vizsgálattól 
távolmaradó kéjnö kihágást követett el. A rendeletből arra 
is következtethetünk, hogy Veszprémben is sűrűn éltek a 
rendőrségi razzia lehetőségével, hiszen a szabályrendelet 
-  azon túl, hogy előírta a lányoknak: bárcájukat mindig 
magukkal kell hordaniuk, hogy szükség esetén igazolhas
sák magukat -  azt is tartalmazta, hogy a kéjnök kötele
sek magukat soron kívüli orvosi vizsgálatnak is alávetni, 
ha a rendőrhatóság így rendelkezik. Az orvosi vizsgálat 
azonban nemcsak a kéjnők számára volt kötelező, hanem 
hetente kétszer megvizsgálták a bordély 50 év alatti, fétje- 
zetlen nőcselédeit is. Ha a kéjnöt egészségesnek találták, 
az orvos bejegyezte a hölgy „könyvecskéjébe” a vizsgálat 
idejét, eredményét és aláírásával hitelesítette az adatokat. 
Bujakór, vagy bármely más fertőző betegség észlelése 
esetén a nőket akár hatósági kényszer igénybevételével is, 
azonnal kórházba szállíttatták, és ebben az esetben a bár
cát is visszavette a kapitányság vagy a községi bíró, mivel 
a vizsgáló orvos nemcsak bejegyezte a betegség tényét a 
bárcába, hanem egyúttal továbbította is azt a kapitány
ságra. Az okmányt csak akkor adták vissza a hölgynek, 
ha az orvosi vizsgálat igazolta, hogy már teljesen meg-
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gyógyult, valamint ha úgy nyilatkozott, hogy a kórházból 
való távozása után folytatni kívánja a kéjnöi tevékenysé
gét. Ilyenkor a kórház igazgatójának is szabályrendelet
ben foglalt kötelessége volt írásban értesíteni a rendőrsé
get arról, hogy a nő gyógyultan távozott az általa vezetett 
intézményből. A rendszeres vizsgálatok megszervezéséért 
a hatósági orvos, a rendőrkapitány vagy a bíró és a pol
gármester együttesen feleltek, ami azt jelentette, hogy a 
rendezett tanácsú városokban a polgármester bízta meg 
az ellenőrzést ténylegesen elvégző városi orvost a prosti
tuáltak vizsgálatával, járásokban pedig a községben lakó 
körorvos vagy községi orvos felelt a lányok egészségéért. 
Az orvosok munkáját megkönnyítendő, a bejegyzett kéj- 
nők nevét és lakcímét tartalmazó listát a rendőrhatóság az 
egészségügyi szakemberek rendelkezésére bocsátotta, de 
az orvosok és a rendőrhatóság közötti szoros együttműkö
dés abban is megnyilvánult, hogy a rendelet felhatalmazta 
az. orvosokat arra hogy jelezzék a rendészeti szerveknek, 
ha tudomást szereznek a szabályrendelet megsértéséről 
-  akár a bordélyosok, akár a kéjnök részéről - ,  vagy ha 
közegészségi szempontból hatósági intézkedést látnak 
szükségesnek. Az orvosok a prostituáltak vizsgálatáért 
Veszprémben is pénzt kaptak, de ezt a díjat nem a meg
vizsgált lányok adták az orvosoknak, hanem a bordély
tulajdonosok által a lányok és a cselédek után hetente 
befizetett összeg képezte a javadalmazásuk alapját. Nemi- 
beteg-gondozó részleg azonban csak 1904-ben létesült a 
veszprémi kórházban, mindössze hat ággyal, és ennek a 
kis elkülönítőnek is ráccsal voltak kénytelenek felszerel
ni az ablakait, hogy a beteg kéjnök ne tudjanak elszökni, 
amint az más városokban is jellemző volt.

A magánlakáson és a bordélyon kívül a prostituáltak 
nem köthettek üzletet, illetve máshol nem fogadhatták 
a vendégeiket, sőt a rendelet külön hangsúlyozta, hogy 
gyógy- vagy nyilvános fürdőkbe sem tehették be a lá
bukat ezek a nőszemélyek. Ha mégis titkos prostitúción

érték valamelyiküket, és megállapítást nyert, hogy nem 
rendelkeznek az adott településen illetőséggel, hazatolon- 
colás várt rájuk, ha pedig illetőségi joggal bírtak, a ható
ságok hivatalból bejegyezték őket a prostituáltak nyilván
tartásába, és a továbbiakban ugyanúgy vonatkoztak rájuk 
is a szabályrendelet előírásai, mint a szabályosan bárcát 
váltó nőkre. Kihágás elkövetése miatt vonták felelősség
re a titkos kéjelgést elősegítő kerítőket is: a Kbtk. 81. §-a 
érelmében a szabályszegő bordélyosok és a kerítök 5-től 
50 forintig terjedő pénzbüntetésre vagy ennek behajthatat
lansága esetén elzárásra számíthattak. Ezekben a kihágási 
ügyekben első fokon járásokban a főszolgabíró, rendezett 
tanácsú városokban a rendőrkapitány, másodfokon az al
ispán és harmadfokon a belügyminiszter járt el.

Hogy a szabályrendeletben foglaltak hogyan valósultak 
meg, illetve hogyan működött a 19-20. század fordulóján 
egy bordély az 1875-ben rendezett tanácsú városi rangot 
kapott Veszprémben, arról számos helyi forrás áll rendel
kezésünkre. A városi főjegyző az 1875. évi költségvetési 
beszámolóban a rendőrkapitányságtól kapott tájékoztatás 
alapján kél, rendőrségi felügyelet alatt működő bordély
ról tudósított, amelyekben mintegy húsz prostituált dolgo
zott.12 Volt is kereslet ennyi örömlány szolgáltatására, hi
szen a céhrendszer 1872-es eltörlését követően felduzzadt 
a város lakossága, és már nemcsak a katonaság, hanem a 
tehetősebb kereskedők vagy iparosok és a hetipiacra vagy 
a havonta tartott vásárra érkezők is igényelték ezt a fajta 
szórakozást.13 Ezt követően egy ideig a vármegyei bordé
lyok száma csökkent, mivel a M. Kir. Központi Statisz
tikai Hivatal (KSH) 1882-es adatai szerint ekkor egész 
Veszprém vármegyében csupán két örömtanya üzemelt, 
összesen 17 kéjhölggyel, amelyek közül az egyik Veszp
rémben, a másik Pápán volt.14

Miután azonban 1891-ben szabályrendeleti úton meg
valósították a kéjelgés helyi reglementációját, a veszpré
mi bordélyok száma is növekedni kezdett: a rendelkezésre



álló Iparlajstrom-könyvck alapján 1891 -töl nyolc bor
délyházi engedély kiadásáról van tudomásunk (a korábbi 
adatok ismeretlenek). A bordélyházak szaporodása persze 
nem volt zökkenőmentes, 1889-ben például egy olyan vita 
alakult ki a lakosság egy része és a városi tanács között, 
amelynek csak az 1891-es kéjelgési szabályrendelet tu
dott véget vetni. 1889-ben ugyanis a veszprémi Jeruzsá- 
lemhegynek nevezett városrészben az angolkisasszonyok 
zárdájának és templomának a szomszédságában kívánt 
bordélyt nyitni egy vállalkozó. Az egyház képviselői -  így 
Szabó György kanonok plébános. Pribék István püspök, 
aki egyben az angolkisasszonyok intézetének igazgatója 
is volt -  és 26 veszprémi lakos ezért 1889. július 26-án 
folyamodvánnyal fordultak a városi tanácshoz, hogy az 
erkölcsi szempontokat mérlegelve ne engedélyezzék a 
bordély működtetését. A kérvény meglehetősen indula
tos aláírói így fogalmaztak: „Tekintetes Városi Tanács! 
A legnagyobb lelki felháborodással, erkölcsi undorral 
és megbotránkozással vettünk tudomást arról, hogy a 
Veszprém, Kádár utcza 601 számú házban, az angolkis
asszonyok zárdájának, nevelő intézetének és a zárdával 
összeépített szentegyháznak tőszomszédságában egy un
dor és aljas bordélyház elvetemült szabadnőkkel (ezúttal 
a valódi elnevezést mellőzve) telepíttetni szándékollalik. 
[...] kinyilatkoztatjuk, hogy azon üzletnek megtelepítését 
eltűrni nem fogjuk és kérjük a lek. városi tanácsot, hogy 
felfogva erkölcsi hivatását, az előadottakat figyelmére 
méltóztatni és az említett ronda üzletet sem az írt házban, 
sem egyebütt lakásunk táján megengedni ne méltóztas- 
sék. A hozandó határozatot kérjük Stengcr Ferenc Kádár 
utcza 604. sz. háztulajdonossal közöltetni a végett, hogy 
esetleg a szükséges jogorvoslatokhoz folyamodhassunk. 
Szent tisztem teljes tudatával és egész erélyével nemcsak 
pártolom a folyamodást, hanem annak teljesültét sürget
ve sürgetem” -  fűzte hozzá a levél végéhez Pribék püs
pök az egyház álláspontját.15 A kérelem az egyházi vezető 
támogatása ellenére sem érte el a célját: 1891-ben a mű- 
intézet ideiglenes működési engedélyt kapott és 1902-ig, 
a tulajdonos haláláig zavartalanul működött. Hasonló, az 
álszent szomszédság által kezdeményezett -  eredményte
len viták övezték a Pázmándi utcai bordély és Pálffy 
Józsefné bordélyának működését is. Az első esetben ismét 
az angolkisasszonyok kertjének közelségére hivatkozva 
próbálták megakadályozni az utcában lakók, hogy bor
dély létesüljön, a második esetben pedig a polgári iskola 
igazgatóhelyettese tiltakozott a bordély megnyitása ellen. 
A városi tanács mindkét ügyben újabb és újabb ideiglenes 
engedélyek kibocsátásával legalizálta a bordélyok műkö
dését, arra hivatkozva, hogy a bordély a meglevő helyén 
még mindig kisebb erkölcsi kárt okozva működik, mintha 
egy másik helyre telepítené azt a tulajdonos, ráadásul ez 
utóbbit a város sem támogatná, mivel „a mostaninál alkal
masabb helyiség még mindig nem akadt” új örömtanya 
létesítésére.

A bordélyok elhelyezkedése körüli perpatvarok nem 
csitultak az első világháború alatt sem. 1916-ban ismét a 
közgyűlés elé került a Pázmándi utcai bordély ügye, ami
kor is Kletzár Miksa városi képviselő sürgette annak bezá
rását. A közgyűlés határozata azonban meglepő realitásról

és prüdériamentességről tanúskodott, mivel így hangzott: 
„Ma egy nagy és sűrűn lakott városrész terül el a bordély
ház mögött; a bordélyház odatelepítésekor az a legszél
ső utcában volt, míg ma az ún. városi telepnek közepén 
van, megbolránkoztatására sok száz gyermek és nősze
mélynek. A bordélyház elhelyezésének ügye évtizedekre 
visszanyúló probléma. Ha eddig nem lehetett megoldani, 
annál kevésbé lehet most a háború alatt, amikor nagyobb 
fontosságú ügyek tömege vár elintézésre, s amikor a vá
ros férfi lakosságának nagy része a harctéren van, s meg 
van fosztva attól a lehetőségtől, hogy az áthelyezéssel 
esetleg őket érhető vélt sérelmeiknek orvoslását kereshet
nék, mert köztudomású, hogy az elhelyezés ellen mindig 
megmozdult az a városrész, amelybe ez üzletet át akarták 
helyezni. Nem volna a városhoz méltó, hogy egy város
résznek most akarná megszerezni azt a kellemetlenséget, 
amit a bordélyház odatelepítése kétségtelenül jelent, ami
kor annak háztulajdonosai és lakói a fronton harcolnak s 
nem képesek vélt jogukat megvédeni. Kétségtelenül nincs 
kifogástalan helyen jelenlegi helyén az üzlet, azonban az 
odatelepedettek ezt tudva, s egy meglevő helyzettel szá
molva telepedtek meg ott, s így sérelemről kevésbé pa
naszkodhatnak. Az elhelyezés ügye állandóan foglalkoz
tatja a tanácsot, s a békés idők helyreálltával igyekezni 
fog az elhelyezés kérdését megoldani.”16 Az interpelláló 
képviselő -  jobb híján -  tudomásul vette a választ.

A Pázmándi utcai, sokat kifogásolt működésű bordély 
század eleji mindennapjai meglehetősen jól rekonstruál- 
hatóak a környék lakóinak, vagy éppen a látogatóknak a 
visszaemlékezéseiből.17 A ház nyáron este nyolc órakor, 
télen hét órakor nyitotta meg a kapuját, tehát nem egész 
nap üzemelő bordélyról volt szó. Az üzlet nyitva tartását 
úgy jelezték, hogy az egyik, bejárat melletti ablakba egy 
égő olaj lámpást tettek -  máskülönben ugyanolyan fehérre 
meszelt, piros muskátlis ablakú ház volt, mint az utca töb
bi épülete. A vendégnek érkezéskor csengetnie kellett, és 
a csengetésre a ház mindenese, egy idős férfi nyitott ajtót, 
aki bekísérte a vendéget a szalonnak kialakított terembe. 
A vendég ezután üdvözölte a „madámot”, és szemügyre 
vette a lányokat, vagy -  ha például törzsvendégről volt szó 
-  megérdeklödte, hogy szabad-e a „kedvenc” prostituált. 
Várakozás közben a férfiak a szalon asztalkáinál teát vagy 
kávét fogyaszthattak, szórakoztatásukról egy zenész (zon
gora, tangóharmonika, esetleg gitár volt a bordélyban) és 
a vendégek között sétáló vagy üldögélő, éppen nem dol
gozó kéjnök gondoskodtak. Ha a vendég megegyezett egy 
örömlánnyal, a madámnak jelezték, hogy ki kivel megy 
szobára. A tulajdonos a könyvében rögzítette az. „üzlet” 
létrejöttét, ami azért volt fontos, mert Veszprémben az or
szágosan elterjedt szokásokkal ellentétben a kéjnőnek, a 
szórakozást követően, a saját szobájában adták oda a szol
gáltatás díját. A taxa a veszprémi bordélyokban két pengő 
volt az 1900-as évek elején, de a katonaságot 50% kedvez
mény illette meg, ráadásul a katonatisztek vagy fontosabb 
beosztásban levő tisztviselők élhettek azzal a lehetőséggel 
is, hogy nem a bordély főbejáratán, hanem egy hátsó kis
kapun keresztül járhattak a lányokhoz, így diszkrélebben 
vehették igénybe a ház szolgáltatásait. A tula jdonos utólag 
számolt cl a lányokkal, azaz estéről-estére annyiszor két



pengőt kellett leadniuk, ahány vendéget a madám nyilván
tartása szerint aznap fogadtak. A két pengőn felüli összeg
gel. azaz a ..harisnyapénzzel" a lányok saját bevételükként 
rendelkezhettek. A Pázmándi utcai bordélyban 16 szoba 
állt a hölgyek és partnereik rendelkezésére. Általában 
mindegyiket igénybe vették. A szobák egy T alakú folyo
sóról nyíltak, mindegyiknek zárható ajtaja volt. amin az 
ajtószám mellett a kéjnö fényképe (mellképe, arcfotója) 
és bece- vagy keresztneve szerepelt. A szoba, ami egy
ben a nő szállása is volt. puritán bútorzattal rendelkezett: 
egy dívány, éjjeliszekrény, ruhásszekrény, szék, mosdó
állvány, tisztálkodószerek és tükör jelentette a berende
zést, esetleg még néhány pikáns fotót tűztek ki a falra 
kedvcsinálónak. Egy kéjnő egy este átlagosan 5-8 ven
déget fogadott, és a veszprémi bordélyokban ekkor már a 
gumióvszer használata is megszokott volt, de a vendég
től is elvárták, hogy mind aktus előtt, mind utána meg
tisztálkodjon a mosdótálban odakészített hipermangános, 
fertőtlenítőszeres vízben.

A bordély rendszerint éjjel két óráig fogadta a férfiakat, 
mivel a lányoknak is szükségük volt napi pihenőidőre. Ét
kezésüket a tulajdonos biztosította, ez közösen elfogyasz
tott meleg ebédet és hideg vacsorát jelentett, és a bordély 
saját -  bejáró -  szakácsnőt és fodrászt is alkalmazott. 
Hétfőnként szabadnapjuk volt az örömlányoknak, ekkor 
rendszerint csoportosan sétálgattak a bordély körüli utcák
ban vagy a közparkokban, de mivel többnyire nem helyi 
származásúak voltak, ismerős hiányában nem is mindig 
éltek a séta lehetőségével.

Arról, hogy a veszprémi bordélyokban meddig folyha
tott a bemutatott módon a szórakozás, nincsenek pontos 
adataink, mivel a megyei levéltár vonatkozó forrásanya
ga hiányos és sérült. Elvileg -  a 160.100/1926. sz. BM. 
körrendelet 28.§-a szerint -  1928. május I. után már nem 
működhetett legálisan bordély Magyarországon, csak 
találkahelyeken és magánkéjnő-telepeken folyhatott a 
prostitúció. Ugyanakkor egyes megyék és városok nem 
alkalmazták azonnal a BM-rendeletet, mert -  ahogy az 
a székesfehérvári városi közgyűlésen is elhangzott 1927. 
augusztus 31-én- attól tartottak, hogy végrehajtása esetén 
a prostitúció még inkább kiszorulna az utcára.18

Annyi azonban bizonyos, hogy Veszprémben 1928 után 
is üzemelt egy nyilvános találkahely, de csak feltételezni 
lehet, hogy a Pázmándi utcai bordély funkcióváltásáról le
hetett szó. Másfelől a bordélyosok iparengedélyének be
vonása is támpontul szolgálhat, ha a veszprémi bordélyok 
vagy legális találkahelyek bezárásának időpontját próbál
juk meghatározni: 1939. október 24-én az I. zsidótörvény 
alapján felülvizsgálták az összes addig kiadott iparen
gedélyt és az engedélyesek származását is, és Veszprém 
város iparlajstromába ekkor vezették be „Törlés” címén 
három volt bordélyosnál az 1939. október 24-i dátumot.

A bordélyvilág hanyatlása nem volt egyedülálló jelen
ség a 20. század elejének Európájában. Gyakorlatilag a 
prostitúció magyarországi szabályozása a II. világháború 
idejére befutotta a másutt is megszokott ívet: a „a bor
délyba deportált prostitúció 1860-as évekbeli illúzióját a 
nyolcvanas évekre felváltotta a bordélyon belüli és kívüli
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lörténefi szemle

prostitúció egyidejű szabályozása, majd a századfordulóra 
a bordélyon kívüli prostitúcióból nem a bordélyba, hanem 
a társadalomba visszavezető utakat erősítette, 1926-ra pe
dig a bordélyok bezáratását írta elő a jogalkotó.”19 Kez
detben tehát a probléma kriminalizálását tűzték ki célul, 
ám ez a jellegű szabályozás túlzottan előtérbe helyezte az 
erkölcsrendészeti szempontokat és nem eléggé gondozta 
a közegészségügyi érdekeket. A szabályok ellen vétőket 
fenyegető súlyos büntetések pedig a kéjnök többségét 
visszariasztották a bejegyzéstől. A századfordulón azon
ban kénytelen-kelletlen felismerték, hogy a reglemcntáció 
sem vezet eredményre, de a prostitúció teljes liberalizálá
sára nem volt meg a társadalmi és politikai fogadókészség 
Magyarországon. „Amikorra a nemzetközi elvárások mi
att a bordélyházak megszüntetése, a leánykereskedelem 
elnyomása fontossá vált, addigra a korszellem véglegesen 
antilibcrális fordulatot vett. így miközben a bordélyházak 
bezáratásával a húszas évek kormányai alkalmazkodtak a

Kiss Bernadf.i t  

Bordeiis in Transdanubien
(Zusammenfassung)

lm zweiten Hálfte des 19. Jahrhunderts musstc die unga- 
rische Gesetzgebung mit der Regulierung von Handlun- 
gen auseinandersetzen, die gégén die öffentliche Ordnung 
gerichtcl waren oder die öffentlichen Sitten vcrletzt hat
len (so Betteln, Umtreibe, Prostitution). Bis den 1870-er 
Jahren fehlten die als Rahmengesetz anwendbaren, um- 
fassenden Fachnormen, an der Wende des 19-20. Jahr
hunderts wurde die Regelung der Handlungen gégén die 
öffentliche Ordnung mit Rechtsquellen auf lokaler Ebene 
bewerkstelligt. Besondcrs wichtig war es im Fali der Pros
titution, die von den Komitals- und Gemeinderate geregelt 
wurden. Der Aufsatz stellt die Regelungsentwicklung be- 
züglich der Prostitution in Ungam anhand der Forschun-

nemzetközi normákhoz, addig a kéjnők hivatásossá vál
toztatása ismét teret kapott. A második világháború évei 
előtti időszak uralkodó eszmeáramlatai egyszerűen nem 
voltak hajlandók szembenézni a szexuális forradalommal, 
s az államilag, egyházilag, társadalmilag ellenőrzött intéz
mények sem az alkalmi, sem az ideiglenes prostitúció le
hetőségét nem ismerték el, és nem fogadták el a házasság 
előtti nemi élet tolerálhatóságát sem. Mindennek tetőzé
seként a nemi betegségek magas aránya, a faji és a nép
egészségügyi ideológiák teíjcdése teljesen új utat kínált: 
a házasság előtti kötelező orvosi vizsgálat bevezetését.”20 
Elkezdődött tehát a veszprémi -  és a Veszprém vármegyei 
-  prostitúció-ipar hanyatlása, és a második világháború 
utáni jogalkotók számára az addig korlátozottan, de meg
tűrt legális kéjelgési fonnák is szankcionálandó magatar
tássá alakultak át.

gén der gut dokumentierten sittenpolizeiliche MaBnah- 
men der Stadt Veszprém dar, darunter die Satzung des 
Komitatsrates vöm 4. Mai 1891 über die Bordeiis und die 
polizciliche Aufsicht der Prostitution. Um die Jahrhun- 
dertwerde wurde erkannt, dass fúr die völlige Liberalisie- 
rung der Prostitution sowohl die politische als auch die 
gcsellschaftliche Akzcptanz fehlen. Nach der Verordnung 
aus dem Jahre 1926, die die Bordeiis verboten hat, be- 
gann auch der Nicdergang der Prostitutionsgewerbe von 
Veszprém, und nach dem zweiten Weitkrieg wandellen in 
Augen der Geselzgeber die bislang begrenzt gcduldeten 
legalen Formen der Prostitution ins zu sanktionierende 
Tatbcstánde.
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