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I. Előszó helyett  

1. Egy találkozás története 

 
A kutatásom története 1999-ben vette kezdetét, amikor egy paksaméta iratot kaptam 

kézbe, a „két világháború közötti kolozsvári prostituáltak történetei” cím alatt1. Az első 

benyomást, hatást, vagy ha úgy tetszik, elsődleges olvasatot ezek, a prostituáltak által írt 

levelek és élettörténetek, élettörténet-töredékek jelentették, amelyeket szép sorjában, egymás 

után olvastam végig, akárcsak egy tagolatlan, megszerkesztetlen, de kétségkívül izgalmas 

század eleji regényt, anélkül, hogy tudtam volna, hogyan, milyen körülmények között 

íródtak. Ezeken kívül százötvenegy – már valaki által átírt –, életutakat taglaló kérdőív is 

gazdagította a forráscsomagot. Ekkor még a kik ezek a nők kérdés foglalkoztatott, és úgy 

gondoltam, a két világháború közötti kolozsvári prostituáltak társadalomtörténetét szeretném 

tanulmányozni, megírni. Az anyaggyűjtő személye, akiről addig csak sejtettem, hogy 

ugyanaz, mint akihez a levelek íródtak, és aki az írásra ösztönző, követelő hangon kiszól pár 

sor erejéig az élettörténeti felvezetőkből, egy következő, kiegészítő forráscsoportból világlott 

ki, az ugyanezen élettörténetekhez írt megjegyzéseiből, újságcikk- és orvosi 

tanulmánygyűjteményéből, valamint önéletírásából. Ő volt a Bálint úr, akiről nem tudtam 

még, milyen rendszer (hatalom?) eszköze, és mi inspirálta a sok-sok prostitúciós 

dokumentum összegyűjtésére. Nyilván, hamar kiderült, hogy a forrásokban sokszor magát 

„doktor Bálintként”2 megjelölő Bálint Zoltán3 az impériumváltás után orvostanhallgatóként 

került a kolozsvári Női Kórházba (Spitalul de femei). Sokoldalú személyiség volt: sokáig 

pszichológusként dolgozott, de a művészet és a szociálpszichológia egyaránt érdelete, ez a 

sokoldalúság a prostitúciós anyaghoz való viszonyulásában is megmutatkozott.  

                                                 
1 A hagyaték lelőhelye eleinte a Teleki László Alapítvány volt, majd ennek felszámolása után az anyag az 
OSZK-ba került (OSZK Kézirattár 625 fond). A Teleki munkatársa, Bárdi Nándor figyelt fel rá, és ő irányította 
felém a kéziratokat, amelyért köszönettel tartozom neki. Továbbá számos forrás származik a hagyaték 
tulajdonosától, Vörös Balázstól, akinek szintén köszönetet mondok.  
2 Úgy tűnik, nem szerezte meg az orvosi diplomáját: a piarista gimnázium elvégzése után, 1916-ban iratkozott 
be az orvosi egyetemre, és összesen 5 félévet hallgatott (Karády–Nastasă 2004: 159). 
3 A Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990. szerint Bálint Zoltán (Temesvár, 1898. aug. 21. – Kolozsvár, 1978. 
dec. 29.) romániai magyar pszichológus, szakíró volt. A kolozsvári tudományegyetemen orvostudományt, 
lélektant és művészettörténetet hallgatott. Részt vett a Galilei Kör kolozsvári tanulókörének megszervezésében. 
Később tisztviselőként, majd tudományos kutatóként dolgozott. Emellett 1919–20-ban felelős szerkesztője volt 
a Színház és Társaság c. hetilapnak, 1921-ben helyettesszerkesztője a Hétfői Hírlapnak. Részt vett a kolozsvári 
Lélektani Kutató Társaság alapításában. 1935-ben bekapcsolódott a Gusti professzor vezetésével működő 
falumonográfiai munkálatokba, a bukaresti csoportok számára tanfolyamot szervezett. A két világháború közötti 
években lélektani és szociálpszichológiai vonatkozású cikkei jelentek meg A Hírnök, az Erdélyi Iskola és a 
Clujul Medical c. lapokban. 1948–49-ben a kétnyelvű Clinica et Laboratorium c. orvosi lapot szerkesztette, 
majd a II. világháború utána a Korunk, a Clinica et Laboratorium és A Hét hasábjain publikált. 
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Elkezdtem dolgozni az anyagon, de hamarosan azzal szembesültem, hogy ahhoz, 

hogy érdemben meg tudjam magyarázni a prostitúciós helyzetet és a prostituáltéleteket, előbb 

egy másik kérdést kellett megválaszolnom: azt, hogy miért vált olyan fontossá ebben az 

időszakban a prostitúcióról szóló beszéd. Ez a kutakodási folyamat azt jelentette, hogy egyre 

mélyebbre kellett ásnom: egyrészt időben, így egészen a prostitúciót szabályozni kezdő 19. 

századi városi regulákig és az erről való beszédig jutottam el, és végül innen indítottam az 

elemzést; másrészt tematikai értelemben is több probléma integrálását jelentette a mélyre 

ásás, így a cselédek helyzetén át a nemi betegségek kezelési módjaiig számos kérdésben 

tájékozódnom kellett. Tovább nyomozva – sok éves levéltári, könyvtári kutatás után – 

jutottam el ahhoz a tágabb kontextushoz, amely a kor kezdeményezéseit, ideológiáit 

jelentette, és amely meglehetősen sajátos fénybe helyezte az egyes szereplőket, illetve azokat 

az élettörténeteket, amelyeket a kezdet kezdetén, a kontextusról mit sem tudva önmagukban 

olvastam végig. 

Mindezek következtében vizsgálatom további több száz forrással gazdagodott. 

Részben olyan orvosi forrásokkal, amelyeknek egy részét a belső szakmai kör számára írt 

publicisztika, szakkonferenciák anyagai, másik részét pedig a széles nagyközönségnek 

készített források (propagandaanyagok, film, plakátok, tanulmányok, könyvek, nagyszámú 

újságcikk) képezik. A prostituáltakra, ezek mozgásterére, a nemi betegségekre, vonatkozó 

szabályzatok és törvények újabb jelentős forráscsoportot képeznek, bár ezek sem voltak 

függetlenek az orvosi szövegektől, mert sok esetben éppen azokat hasznosították, értelmezték 

tovább. A sajtóanyagokat, magyar és román nyelvű napi- és hetilapokat olvasni ugyanakkor 

azt is jelentette számomra, hogy betekinthettem a korabeli városi társadalom mediatizált 

problémáiba. Ezek a szövegek helyi társadalmi problémákra (munkahelyproblémákra, 

lakásproblémákra, a vidékről a város fele történő munkaerő-migrációra), mentalitásbeli 

kérdésekre (a női szerepekre, a parasztság társadalmi és politikai diskurzusokban betöltött 

szerepére, a házasságkoncepciókra) egyaránt reflektáltak, és tágabb kontextusban tették 

lehetővé a prostitúció értelmezését. Persze tudtam a kezdettől fogva, hogy a sajtóanyagot sem 

tekinthetem objektív forrásnak, és igyekeztem óvatosan kezelni ezeket a dokumentumokat, 

akárcsak a források többi részét.  
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2. A dolgozat tárgya és szerkezete 

 

A dolgozatom fő kérdése az, hogy milyen koncepciók és érdekek mozgatták a 

prostituáltak csoportjait Kolozsvár városi terében az első világháborút követő két évtizedben, 

és ez milyen intézményesítési és reprezentációs folyamatokban öltött testet. A kérdés 

vizsgálatakor részletezem azt is, hogy az orvostudomány miként használta a nemi betegségek 

és a prostitúció problémáját saját átmeneti helykeresési és önlegitimációs törekvései 

eszközeként. Hipotézisem, hogy a prostituáltak csoportja nem egy stabil és mozdulatlan 

csoport, hanem külső erők mozgatják: ennek igazolását fogjuk látni egy rövid, 19. századi 

áttekintés során, majd az impériumváltás utáni prostituáltszabályozási eljárásokban, illetve 

magukban a prostituáltak életpályáiban. 

Az elméleti és módszertani felvezető után egyfajta fogalomtörténettel, vagy ha úgy 

tetszik, fogalomtörténet-kritikával indítok, amelyben a prostituáltdefiníció 

problematikusságát járom körül. Ezt követően dualizmuskori diskurzusokat és a kolozsvári 

prostitúciószabályozást irányító két, időben egymást követő városi szabályrendeletet, illetve 

az ezek körül megfogalmazódott vitát elemzem. A jogszabályozásokban és az ezeket 

előkészítő orvosi vitákban megvillanó prostituáltalakzatok közelebbi szemügyre vétele a 

szexuális magatartás morfológiai (meg)változ(tat)ásának megértéséhez juttat el bennünket, 

amelyben látható, hogy a 19. század végétől tapasztalható test feletti uralom tendenciájának 

milyen konkrét eredményei lesznek a századfordulón át egészen a 30-as évekig. A következő 

fejezetben azt vizsgálom meg, hogy az orvostársadalomban kialakuló kettős szerep 

(nemzetvédő és felügyelő) milyen ellenőrzési mechanizmusokat eredményezett 1919-től 

Kolozsváron. Az erdélyi és romániai orvostársadalom által igencsak kedvelt eugenika 

alapfogalmait is tisztázom, illetve azt elemzem, hogy ez a tudományos-genetikai 

megalapozású mi–ők típusú elhatárolódás (tiszta versus tisztátalan, egészséges versus beteg), 

hogyan épült be a nemi betegséggel (és áttételesen a prostituáltakkal) szembeni harcba, 

milyen térrendezési tendenciákat szült, hogyan mozgatta a deviánssá tett társadalmi 

csoportot, és határozta meg kulturális jegyeit. Ugyanitt egy hosszabb elemzésben azt 

mutatom meg, hogy milyen átmenetek vannak a különböző, a nőkhöz és a korabeli 

jellegzetes női csoportokhoz (úrinőkhöz4, cselédekhez) társított nemiség konstrukciói között. 

A többé-kevésbé lineáris eseménytörténetre épülő vizsgálat után szinkrón vizsgálat 

                                                 
4 A fogalmat úri/polgári családból származó, úrias megjelenésű, illetve tisztességes elveket követő asszony 
értelemben egyaránt használták. 
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következik. Ezúttal tehát élő alakok mozdulnak meg, ám továbbra is abban a képkeretben, 

amelyet a hatalom alkotott meg számunkra: orvosi statisztikák és rendőri összeírások alapján 

válik olvashatóvá a prostituáltak társadalma. Az utolsó előtti fejezetben a Bálint által készített 

és 151 prostituálton lekérdezett kérdőív alapján a korabeli prostituált arca rajzolódik ki. Arra 

a kérdésre próbálok meg ugyanitt válaszolni, hogy a prostituáltak (szub)kulturális csoportnak 

tekinthetők-e, társadalomtudományi értelemben. Az utolsó fejezetben a kérdőívek alapján 

már valamennyire körvonalazódott prostituáltalakok egyes szám első személyben előadott 

önéletírásaikról lesz szó. A rendelkezésre álló narratív történetformák (levelek, 

élettörténetek) közül leginkább az élettörténetekre figyeltem, hiszen ezek az életútba 

beavatatlanok és az elbeszélőt nem ismerők számára is értelmezhető, kompakt történetek 

voltak. Az egyéni élettörténetek nemcsak azért fontosak, mert ezekben az egyéni életet mint a 

társadalom egyik variánsát érjük tetten, hanem azért is, mert ezek az individuum társadalmon 

belüli helyzetét is rögzítik. A prostituáltak élettörténetein keresztül a kiválasztott korszak 

prostitúciós intézményeit és ezek változásait más megvilágításból szemlélhetjük, mint amit az 

orvosi vagy más típusú, a hatalmi szférához tartozó források adnak, ugyanakkor azt is 

lemérhetjük, hogy miként találkozik az én és a más, azaz a prostituáltak hogyan reflektálnak 

különféle hatalmi és más, kintről érkezett ítéletre, szabályzatokra, hogyan látják saját, a 

társadalomban elfoglalt helyüket. Nyilvánvalóan itt sem beszélhetünk teljesen szubjektív, 

külső behatástól mentes forrásokról, hiszen ezek az írások is tulajdonképpen orvosi források, 

megrendelésre íródtak. Tény azonban, hogy jóval több személyes nyomot tartalmaznak, mint 

a többi, jobbára személytelen hatalmi irat. Egyetértek K. Horváth Zsolttal, aki azt 

hangsúlyozza, hogy a személyes dokumentumok mindazon túl, hogy valamilyen valóságra 

vonatkoztatható referenciák lehetnek, a bennük foglalt személyes történetfelfogás, 

történetkép, a mentális világuk, képzetrendszerük miatt is lényegesek (K. Horváth 2002: 99).  

Úgy érzem ugyanakkor, a dolgozatom mindvégig magában hordoz egy feloldhatatlan 

dilemmát is: a mit kezdhetek a személyes történelmekkel; a hová vihet engem a részletekbe 

menő analizálás; a hol találkozik a személyes, az egyéni az általánossal, a nagy 

folyamatokkal kérdéseket. Ezek a történetek mély emocionális tartalmakat is hordoznak, 

megszólítanak, ez az a pillanat, amikor már a bizonyítékokon és feltételezésen alapuló 

tudományoskodás elégtelennek bizonyul (ezt fejti ki Carlo Ginzburg is a Nyomokban, 

magyarul: Ginzburg 2010). A kérdés, amelyet Ginzburg is valamelyest lezáratlanul hagy, 

engem is sokat foglalkoztatott: szükség van-e a tudományos egzaktságra „azon tudás 

számára, amely a leginkább kötődik a mindennapi tapasztalathoz – vagy pontosabban 
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mindazokhoz a helyzetekhez, melyekben az adatok egyedi és nélkülözhetetlen természete 

döntő jelentőségű a résztvevő személyek számára”. (Ginzburg 2010: 52). Talán éppen ebből a 

felismerésből származik az én dilemmám is, hiszen itt már tudományos eszközökkel nem 

mérhető elemekkel kellett dolgoznom, ezek (Ginzburg szerint is) nem mások, mint az ösztön, 

a megérzés, az intuíció.  
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II. Irányvonalak, módszerek, elméletek 

 

Egyetértek Norman K. Denzinnel és Yvonna S. Lincolnnal abban, hogy kutatóként 

egy sor elemzési és kutatási perspektíva hagyományával találjuk szembe magunkat, amelyek 

összefüggnek saját társadalmi helyzetünkkel, személyes biográfiánkkal, ugyanis sajátos nemi, 

osztály-, származási, kulturális és etnikai közösségünk perspektívájából szemlélünk dolgokat 

(vö. Denzin–Lincoln 2005: 21). Az általunk választott irányelvek és módszerek tudatosan 

választottak, hiszen, amint mondják ők, „a kutató a maga nemiségében, multikulturális 

közegében egy sor sajátos gondolati és elméleti keretben szemléli a világot (ez az elmélet, 

ontológia), ezek egy sor kérdést írnak elő neki (az episztemológia), amelyeket aztán ő sajátos 

módon vizsgálhasson (módszertan, elemzés)” (i.m. 22). Ezek a kutatási tradíciók azonban 

sokszor egy konfliktusos és változatos mezőben léteznek, amelyekkel kutatóként szembe kell 

néznünk. Melyek azok a főbb irányvonalak, amelyek meghatározták valamilyen módon a 

módszereimet, az anyagra való rálátásomat és munkámat? Mivel a forrásaim rendkívül 

változatosak, sokszor más-más módszer adaptálását követelték meg, illetve esetenként olyan 

problémák részletesebb tárgyalását is, amelyek nem kifejezetten a prostituálthoz, a 

prostitúcióhoz kötődtek, hanem az általam felvetett kérdésekre, hipotézisekre adott válaszok 

más oldalról való megvilágítását biztosították. 

Nem kedvelem az elvont, éppen ezért sokszor túl sokat vagy épp túl keveset sejtető 

fogalmakat. Továbbá úgy gondolom, hogy – bár munkám során ténylegesen támaszkodtam 

különféle elméleti módszerekre – ez a dolgozat sajátos, egyetlen elméleti keretbe sem 

illeszkedik kizárólagosan. Mégis, ha a Denzin–Lincoln-féle kutatásifolyamat-modellhez 

ragaszkodunk, esetemben ez az alábbi kereteket adja ki: munkám során leginkább a 

feminista-posztstrukturalista paradigmán belül létrejött társadalminemi-történetírás (gender 

history) kutatási stratégiáit tartottam szem előtt, és mivel főként nőket, férfiakat, 

kapcsolatokat vizsgáltam, a szexualitásról, a nemiség kulturális szimbólumairól és 

konstrukcióiról írtam, maga a téma hozta ezt az elméleti szempontot. Nyilván a gender 

history alapvető kérdései voltaképpen a társadalomtörténet különböző új irányzataira adott 

válaszok, ráhangolódások vagy eltávolodások voltak, éppen ezért ezt az irányzatot nem 

szakítanám ki mereven azokból a társadalomtörténeti iskolákból – Denzin–Lincoln 

megnevezésével élve: kutatási perspektívákból –, amelyekhez a gender studies is felzárkózik, 

illetve amelyeket magam is követtem. Itt elsősorban a mikrotörténetírás, a történeti 
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antropológia jól használható mintáira, nézőpontjaira gondolok, a nouvelle histoire-t művelő 

francia, illetve olyan – főleg angolszász területen dolgozó – társadalomtörténészekre is, akik 

részterületükként a prostitúciót, az eugenikát, az orvostörténelmet, a szexualitás történetét 

jelölték meg. Mi több, olvasatomra – kis mértékben talán – a linguistic turn és a 

narratívakoncepciók művelői is hatottak.  

Az általam leggyakrabban használt módszer a levéltári és könyvtári 

dokumentumgyűjtés, illetve a szövegelemzés volt. A szövegkorpusz (főként az orvosi 

tanulmányok, újságcikkek stb.) konkrét elemzésénél a diskurzuselemzéssel, az élettörténetek 

olvasásakor a narratív biográfiai elemzéssel dolgoztam, a prostituáltakkal készített kérdőíves 

vizsgálatokat számítógépes adatelemzéssel SPSS adatbázisban dolgoztam fel. Ezen kívül – 

töredékesen bár – vizuális reprezentációs elemzést is végeztem.  

Több perspektívából, több módszerrel dolgoztam tehát. Úgy gondolom, erre a 

tendenciára utalhatott részben Villa Renzo is, aki szerint a prostitúció problémáját a szexuális 

szokások, illetve a hatalmi struktúra változatainak, valamint az élettörténeteknek a szintjén 

kell vizsgálni5 (Renzo 1982: 124). A Renzo-féle strukturalista megközelítés tulajdonképpen 

azt sugalmazza, hogy ha felül akarunk kerekedni a források egyediségének korlátjain, és ha a 

prostitúciót minden társadalmi vonatkozásával együtt akarjuk tanulmányozni, szükséges, 

hogy „átfogó képet alakítsunk ki a problémáról” (Renzo 1982: 121). Bár nem értek egyet 

Renzoval abban, hogy létezik egy teljes kép, amelyet puzzle-szerűen végül kirakhatunk a 

létező forrásmozaikokból, hozzá hasonlóan én is fontosnak tartom a kérdés széleskörű 

vizsgálatát, és sematizálónak tartom azokat a munkákat, amelyek csupán egy típusú 

forráscsoportra támaszkodnak.  

 

1. A testtel foglalkozó társadalomtudományi kutatások tanulságai 

 

A test – a maga általános jellegénél fogva – számos társadalmi tény magyarázatául 

szolgált a gender studies, a szociológia, antropológia – ezen belül az orvosi antropológia –, a 

szociálpszichológia körében. Mivel a vonatkozó testantropológiai, -szociológiai, orvosi 

antropológiai irodalmat a munkám során számtalanszor előhívom és hivatkozom, most 

csupán Erős Ferenc és Csabai Márta test–identitás viszonyát elemző írását emelném ki, mert 

                                                 
5 Ez a három szintű analízis a következő lépéseket foglalja magában: a prostitúció társadalmi megjelenésének, a 
prostitúcióról való véleménynyilvánítások dinamikájának, a prostitúció szabályozásának, ellenőrzésének 
értelmezését. A források kapcsán Renzo is megjegyzi, hogy egyik sincs abban a helyzetben, hogy átfogó képet 
adjon a jelenségről, ráadásul a források többsége a hatalom kezében van. 
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ők alapos összegzését adják ennek az irodalomnak. A szerzők a ricoeur-i idem és ipse 

szintjéről bontják ki az identitás természetét (test versus személy, létező dolog versus 

konstrukció, élet versus élettörténet) (Csabai–Erős 2000), és némiképp felülírják azt a 

foucault-i nézetet is, amely szerint a test egy üres lap, passzív befogadó lenne. Kérdésük, 

hogy miként válik a test az emberi identitás értelmezésében kívánatos vagy nem kívánatos 

tulajdonságok hordozójává, azok kiindulópontjává, szimbolikus jelölőjévé (vö. Csabai–Erős 

2000: 23). Ez az a kérdés, amelyet én sem kerülhetek meg a kutatásom során. A kérdés 

fontosságára csak ráerősít a tanulmányuk elején leszögezett elméleti keret, miszerint „... 

mindig szem előtt kell tartanunk azt a felismerést, hogy a társadalmi folyamatok megértése 

nem lehetséges az emberek valós, megélt, testi tapasztalatainak ismerete nélkül. Ugyanez 

igaz az identitás vonatkozásában is. Az identitás keretei akkor rajzolhatók meg, ha a test, az 

én és a társadalom kapcsolatainak értelmezési szintjei és modelljei rendelkezésre állnak” 

(Csabai–Erős 2000: 10). 

 

2. A társadalmi nem mint elemző kategória 

 

A társadalminem-központú vizsgálat, a gender-perspektíva megkerülhetetlen a téma 

elemzésénél, és, jóllehet a társadalmi nem fogalma első látásra úgy tűnik, nem más, mint a 

„nők” szinonimája, ez esetben jóval többet hoz a vizsgálat számára.6 Számos feminista 

történész munkáját megismerhettem a témám tanulmányozása közben (a feminista 

szakirodalom bővelkedik prostitúciós rendszerek elemzését célul tűző tanulmányokban), 

azonban nem kívánok (legalábbis nem kizárólagos mértékben) az ő nyomdokaikon haladni, 

hiszen ezek az írások igen gyakran egyetlen síkon, a férfiuralom problematikája felől 

közelítik meg a kérdést. Helyenként, az esetek összehasonlításában, a (prostitúciós) 

definícióképzés folyamatainak megértésében hívom őket segítségül, ezekről szó lesz egy 

későbbi fejezetben, ahol a tematikus bibliográfiát tárgyalom. Elemzésemet tehát nem tartom 

úgymond „feminista” megközelítésnek, mert úgy gondolom, a prostitúciós probléma történeti 

vizsgálatának sokkal több szempontot és nézőpontot kell ötvöznie.  

                                                 
6 Bár a genderközpontú elemzést gyakorló feministák valóban néha a nők szinonimájaként értelmezik a 
fogalmat (lásd erről J. W. Scott 1983), a gender általánosabb értelemben azt kívánja hangsúlyozni, hogy ez a 
történet ugyanúgy a férfiak, mint a nők története is, az egyik nem tapasztalatai nagymértékben kapcsolódnak a 
másikéhoz, másrészt pedig a társadalmi nem kifejezés a nemek közötti társadalmi kapcsolatokat, valamint a 
nemiség kulturálisan konstruált voltát is jelzi (vö. J. W. Scott 1983, 1996: 156). 
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A gender területéről is inkább azokat a tanulmányokat tekintem irányadónak, amelyek 

a társadalmi nem fogalmával úgy dolgoznak, hogy elutasítják a férfi–nő kettős ellentétének 

merev és változatlan jellegét. Ennek a szemléletnek a történészekre vonatkozó ars poeticáját 

legszemléletesebben Joan Wallach Scott fejti ki. A társadalmi nemet mint elemző kategóriát 

elsősorban ebben, a J. W. Scott-i értelemben használom, amely szerint a gender olyan 

társadalmilag létrehozott elképzelések, kulturális konstrukciók jelölője, amelyek 

meghatározzák a megfelelő női és férfi szerepeket.7 Ugyanezt emeli ki a társadalmi nem 

történeti kutatása kapcsán Jacques Revel is (Revel 1992): szerinte nem elég újra és újra 

megkonstruálnunk a férfi–nő dichotómia történelmi kettősségét, hanem azokra az 

alakváltozatokra kell figyelnünk, amelyeket esetenként a nemekhez kapcsoltak. 

Hozzá kell látnunk ezeknek az ellentéteknek történelmi folyamatokként való 

értelmezéséhez, illetve azoknak az autentikus terminusoknak a dekonstrukciójához, amelyek 

tulajdonképpen a társadalmi nemiség fő meghatározói, mondja J. W. Scott (J. W. Scott 1996: 

165). Metodológiájának és szemléletének egyik alappillére az a kijelentés, miszerint az egyes 

folyamatok rendszerét csak akkor írhatjuk le, ha tudatosítjuk magunkban azt, hogy a férfi és a 

nő egyidőben üres és telített kategória. Azért üres, mert önmagában nem rendelkezik önálló, 

általános érvényű jelentésekkel, de telített is ugyanakkor, mert különböző definíciókat hordoz 

magában (J. W. Scott 1996: 174). Sokan támadták már J. W. Scottot a 

posztstrukturalizmushoz, dekonstrukcióhoz való felzárkózási „kényszere” miatt, és főként 

azért, mert az empirikus munkákat a posztstrukturalista ismeretelméletek alkalmazásának 

tekintette és nem egy használható modellt állított a gender history-t alkalmazni vágyók elé 

(lásd pl. Noiriel 2001: 171). Ez a scotti, 80-as években tanúsított dekonstrukciós hozzáállás a 

feminizmuson belül is váltott ki vitákat, de nyilván leginkább a gyakorló 

társadalomtörténészek között (lásd a vitáról J. W. Scott 1988). Nem kívánok az ő 

kritikusaival vitázni, de ami a dekonstrukciós-posztstrukturalista hozzáállást illeti, 

hozzáfűzném, hogy nem véletlenszerű, hogy J. W. Scott fontosnak találta a nyolcvanas 

években az ezekhez az irányzatokhoz való felzárkózást, ugyanis a feminista tudományokon 

belül a posztstrukturalizmus követése nem csupán ezek helykeresését és önlegitimációs 

törekvését igazolta az elmúlt évtizedekben, hanem elsősorban a nemiség korábbi korlátainak 

és berögzült kereteinek szétfeszítését célozta meg. Tulajdonképpen erre a tendenciára 

                                                 
7 A gender fogalmának tisztázását lásd főként J. W. Scott Gender and the Politics of History 1999-es 
újrakiadásának bevezetőjében (J. W. Scott 1999).  
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hangolódott rá J. W. Scott is, és a gender studies történetírói vonulatát is megpróbálta ehhez 

igazítani.8 

Ez a szemlélet segíthet a prostitúció körül zajló események alaposabb megértésében 

is. A társadalmi nem J. W. Scott által adott definíciója két fő részből és több altételből áll. 

Ezek kapcsolatban állnak egymással, de az elemzéskor el kell különíteni őket. A definíció két 

alapvető állítása: 1. a társadalmi nem a nemek közötti látható különbségeken alapuló 

társadalmi kapcsolatok alkotóeleme; 2. a társadalmi nem a hatalmi kapcsolatok elsődleges 

jelölési módja (J. W. Scott 1996: 167, 2001: 144)9. Az első állítás vizsgálatakor négy 

alkotóelem (vagy ahogyan ő mondja: a társadalmi nem négy oldala) egymáshoz 

kapcsolódását kell figyelnünk: 1. összetett képeket felidéző jelképek, az ezek kapcsán 

feltehető kérdés pedig: milyen szimbolikus utalások jelennek meg, hogyan és milyen 

kontextusban. 2. Azoknak a normatív fogalmaknak a beazonosítása, amelyek elősegítik a 

jelképek jelentésének értelmezését. Ezek rendszerint vallási, oktatási, tudományos, jogi, 

politikai elméletekben jelennek meg, és általában a kettős ellentét (férfi–nő) jól körülhatárolt 

fogalmával operálnak. 3. Scott szerint a politikát, valamint a társadalmi intézményekről és 

szervezetekről szóló utalásokat is meg kell vizsgálnunk, és végül 4. a szubjektum identitását, 

azaz azt, hogy a társadalmi nemmel felruházott identitások miként képződnek, és mindezt 

úgy, hogy ezeket az eredményeket hozzákapcsoljuk különböző tevékenységekhez, társadalmi 

szerveződésekhez10 (J. W. Scott 1996: 169). J. W. Scott szerint a történelemtudománynak azt 

kell vizsgálnia, mi a kapcsolat a négy elem között, illetve azokat a módokat, ahogyan 

létrejönnek a társadalmi nemmel felruházott identitások. Ez a négyszintű analízis kiegészül a 

                                                 
8 Az 1996-ban megjelent Feminism and History c. kötet is ezt a módszertani tudatosságot hangsúlyozza, 
gondolok itt főként magának a szerkesztőnek, J. W. Scottnak az írásaira. Ugyanezen írásokban – mintegy 
reflektálva a kritikákra – J. W. Scott többször is megfogalmazza a gender history helyét a 
történelemtudományon és társadalomtudományokon belül, ugyanakkor némiképp elhatárolódni is látszik a 
feminizmus eddigi törekvéseinek kizárólagos követésétől. A feminista történészeket három elméleti csoportba 
sorolja: 1. azok, akiket az az alapvetően feminista törekvés jellemzi, amely a férfiuralom eredetére kísérel meg 
magyarázatot találni, 2. azok, akik a marxi hagyományokra építve keresik a feminista kritikával való egyezkedés 
lehetőségét, valamint 3. az angol-amerikai tárgykapcsolat-elmélet szakemberei, ill. francia posztstrukturalisták, 
akik a pszichoanalitikai iskolákra támaszkodva magyarázzák az alany nemi identitásának kialakulását és 
reprodukcióját (vö. J. W. Scott 1996: 157). Bár látszólag leginkább az utóbbiakkal rokonszenvez, nem fogadja 
el azokat maradéktalanul, sőt, valójában mindhárom irányzatból merít, amikor megalkotja, kidolgozza a 
társadalmi nem mint elemző kategória történeti kutatásokban való alkalmazási módjait.  
9 Ez esetben – a minél pontosabb idézés érdekében – a magyar fordításban szereplő szöveget használom. 
10 Nagyjából ugyanazt fogalmazza meg Natalie Zemon Davis is, amikor a gender history céljairól ír: „A mi 
célunk az, hogy megértsük a nemeknek, a történeti múlt nemi csoportjainak jelentőségét. Célunk továbbá, hogy 
felfedezzük a nemi szerepek és nemi szimbólumok változatosságát a különböző társadalmakban és 
időszakokban, meghatározzuk a jelentésüket, és megtudjuk, hogyan működtek, hogy fenntartsák a társadalmi 
rendet, illetve elősegítsék annak változásait. Az a célunk, hogy megmagyarázzuk, miért voltak a nemi szerepek 
hol szigorúan meghatározottak, hol szabadabbak, hol észrevehetően aszimmetrikusak, hol pedig 
egyenletesebbek.” (Davis 1996: 88) 
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második kijelentéssel, miszerint a társadalmi nem a hatalmi viszonyok elsődleges jelölője: „a 

társadalmi nem olyan elsődleges terület, amelyen vagy amely által a hatalom 

megfogalmazódik” (J. W. Scott 1996: 169, magyar fordításban: 146). A társadalmi nem 

hatalmat legitimáló funkciója többféleképpen nyilvánul meg a társadalomban, hiszen ez 

olyan hivatkozás, amellyel a politikai hatalmat rendszerint törvényesítik (J. W. Scott 1996: 

173). A prostitúció szabályozása mindig a társadalmi nem kategóriája alapján történik, 

hangsúlyozza Laurie Bernstein is a császári oroszországi szabályozások kapcsán: a női és 

férfi szerepek társadalmi konstrukcióit teszi világossá számunkra. „Az állam 

törvénykönyvekben és szabályokban rögzítette a társadalmi nemi rendszert, amely révén 

intézményesítette a férfi és női különbségeket, mint például az is, hogy »a nő 

engedelmeskedik a férjének, mint a család fejének«.” A prostitúció szabályozása tehát nem 

más, mint a nemi alapokon rendeződő szexualitás megértése (Bernstein 1995: 3).  

 

2.1. Hatalom, diskurzus és identitás a gender studiesban 

 

Munkám során fontosnak tartottam, hogy nemcsak az események egymásutániságát 

regisztráljam, hanem – Wendy Hollway találó kifejezésével élve – gyakorlatok és jelentések 

történetét (practices and meanings) írjam meg, amelyeket különböző diskurzusok hoznak 

létre (vö. Hollway 1984: 233). A diskurzusok változnak, és a nemekhez kapcsolódó különféle 

gyakorlatok és jelentések reprodukciójától függnek, éppen ezért regisztrálnunk kell az egyes 

domináns diskurzusok változásait és az újak létrejöttét.  

A forrásokkal kapcsolatosan az egyik legégetőbb kérdés számomra az volt, hogy 

lehet-e úgy objektív forrásokról beszélni, hogy tudjuk, ezek többségét valamilyen hatalmi 

tendencia hozta létre, őrizte meg, dolgozta fel. A prostitúcióval kapcsolatos iratok legtöbb 

esetben valóban a hatalom képére alakítottak (vö. Renzo 1982: 121, Gilfoyle 1994). Az 

elemzésemben tehát jelentős szerepet kapott a diskurzusvizsgálat, és ez elsősorban a hatalmi 

nyelvezetre irányult. Michel Foucault és a nyelvi reprezentáció kérdését taglaló 

történelemelméleti szakértők, ezen belül is jelesen a gender alterületen munkálkodó szerzők 

problémafelvetései nagy segítségemre voltak az átmeneti társadalomban zajló 

„egyezkedések” tárgyalásában. Nyilván esetemben a diskurzus vizsgálata nem jelenti a 

kutatás végcélját, csupán egyfajta segédeszköz a jelentések összerakásához, a nyelvi 

reprezentáció elemzése így „a társadalmi kapcsolatrendszerek, csoportidentitások 

alakulásának feltárására irányuló egyik lehetséges módszer” (Czoch–Sonkoly é.n. 22.), 
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amelyet főként az orvosi anyagok, újságcikkek, propagandaanyagok vizsgálatánál 

alkalmazok. 

A diskurzus elemzésére irányuló módszerek és irányzatok a múlt század közepe óta 

egyre sokasodnak, egymást kiegészítik, egymásnak ellentmondanak. Olyannyira, hogy 

magának a diskurzus fogalmának is számos jelentése alakult ki (ezen jelentések, percepciók 

pedig újabb és újabb kritikákat eredményeztek).11 A diskurzuselméletek közül munkám során 

leginkább azokat hasznosítottam, amelyek alaposabb társadalommegismerésre törekednek, és 

amelyekben a nyelv mint a társadalmi gyakorlatok igen tudatos tükrözője jelenik meg. A 

dolgozatban tehát többnyire a kritikai diskurzuselmélet művelőit követem, általános 

értelemben a Fairclough-i irányvonalat és részben a van Dijk-it, a társadalmi nemek diskurzív 

reprezentációjához pedig J. W. Scott szolgált ötletekkel. 

                                                 
11 Nyelvészeti értelemben a diskurzus jelentheti a beszélt nyelvet (dialógust) a leírttal szemben, de jelentheti 
ugyanakkor a szavakon és mondatokon túli nyelvet, amely interakciót, interperszonális viszonyt feltételez 
beszélő és hallgató, író és olvasó között, tehát ebben az értelemben nem csupán szupraszentencionális, hanem 
funkcionális is (azaz egy bizonyos jelentést közvetít egy adott kontextusban). Utalhat ugyanakkor – és szintén 
nyelvészeti értelemben – különböző társadalmi szituációk nyelvi jellemzőire (pl. osztálytermi diskurzus, 
politikai diskurzus). A diskurzuselemzések céljait, illetve az elemzést művelő diszciplínákat 
legszemléletesebben Szabó Márton összegezte (Szabó 2003). Ő a diskurzust középpontba állító 
társadalomtudományi törekvéseknek három nagy területét különbözteti meg: az első a (szöveg)nyelvészetet és a 
szociológiát közelíti egymáshoz, értelmezésének középpontjába a különbözőképpen szervezett szöveget helyezi 
„amit a kutatók egyrészt megismerési módnak és megértési feltételnek, másrészt társadalmi cselekvésnek 
tekintenek, és ennek kapcsán az eredményes társadalmi kommunikáció sajátosságait és feltételeit próbálják 
felkutatni” (i.m. 27). Ezeknél az iskoláknál, mondja Szabó Márton, „gyakorlatra orientált és a kommunikatív 
szituációtól befolyásolt megismerésvizsgálatokkal állunk szemben” (i.m. 28). A második irányzat hívei a 
különbözőképpen értelmezett diskurzus alapján átfogó társadalommagyarázatra törekszenek. „Azt 
ambícionálják, hogy diskurzuselemzések révén feltárják a társadalom és a történelem, a politika és a hatalom 
»működésének« determináló törvényeit és megalapozó struktúráit.” (i.m. 27) A harmadikba azokat a 
törekvéseket sorolhatjuk, amelyek – ugyancsak társadalommagyarázattal kiegészítve – „a viszonyok és a 
diskurzusok értelmezését elasztikus állapotok felé mozdítják el” (Harrison White ennek egyik szakértője, aki a 
konverzáció és a társadalom networkszerű állapotának együttes elemzésére tesz kísérletet) (Szabó 2003: 27). 
A diskurzusanalízis kritikai jellegétől függően Fairclough kétféle diskurzuselemzést különít el: kritikait és nem 
kritikait. (Fairclough 2006: 12). Az előbbieket az különbözteti meg az utóbbiaktól, mondja Fairclough, hogy ők 
nem csupán leírják a diskurzív gyakorlatokat, hanem azokat a hatalommal és ideológiákkal kapcsolatban veszik 
szemügyre.  
Társadalomelméleti szemszögből nézve a diskurzus a tudás és a társadalmi gyakorlatok különböző területeit 
strukturálja. Ezt a fajta megközelítést leggyakrabban Michel Foucault-hoz kötik, a diskurzus a foucault-i 
olvasatban tehát elsősorban reprezentációs eszköz (nyelvi és más, pl. képi úton tud reprezentálni társadalmi 
entitásokat, kapcsolatokat, lásd Fairclough 2006: 3), de ugyanakkor alkotó, konstitutív is. Ez a gender studies 
szempontjából jelentős vizsgálati perspektíva, éppen ezért előszeretettel dolgozik ezzel a diskurzusfogalommal 
(pl. amikor azt vizsgálja, hogy különböző társadalmi gyakorlatok miként tartják fenn a férfiség és nőiség 
kategóriáit, vagy hogy a társadalmi nem hogyan kapcsolódik más identitáskategóriákhoz, mint az osztály, 
etnicitás, szexuális identitás stb.). Eszerint a diskurzus nem csupán egy tudásforma, ami gondolkodásunkat és 
cselekvéseinket kulturálisan határolja (be), hanem a társadalmi konstrukció aktív ágense is (vö. Litoselli–
Sunderland 2002: 13) A diskurzusok nemcsak reprezentálnak egy-egy rendszert, hanem fenntartják és újraépítik 
azokat. A diskurzusok szociális hatásait a szakértők abban látják, hogy ezek különböző módon építenek ki egy-
egy entitást pl. elmebetegség, állampolgár stb., illetve társadalmi szubjektumokként mutatnak be egyéneket (pl. 
orvosokat). 



 16

A társadalmi nem és nyelv kapcsolata a hetvenes évektől számos – elsősorban 

nyelvészeti feminista – kutatásban, tanulmányban problematizálódott. A cél kezdetben 

egyrészt az volt, hogy a férfidominanciát szemléltessék, annak minden nyelvi jellemzőjével 

együtt, valamint hogy a társadalmi nemi különbségeket mint kulturális különbségeket 

magyarázzák (lásd Litoselli–Sunderland 2002: 3). Ezt a tendenciát számos kritika érte a 

kilencvenes évektől, éppen a feminista tudósok részéről, a támadás egyik fő érve pedig az 

volt, hogy ugyanazokat a bináris kategóriákat éltetik, amelyeket a különbözőség hangoztatói 

maguk termelnek ki és éltetnek. Vagyis „inadekvát evidenciákat”, amint azt Joan Swann írta 

egyszer (Swann 2002: 47). Deborah Cameron, e kritika egyik fő szószólója szerint, a nemi 

szerepeket nem nevezhetjük általánosan társadalmi nem(i)nek, mivel ezek esetlegesek, 

egyediek, kontextusfüggőek (Cameron 1985[1992]: 61), hanem, anélkül, hogy 

általánosítanánk, azokat a társadalmi gyakorlatokat kell szemügyre vennünk, amelyek – 

elsősorban a nyelv által – létrehozzák ezeket.12 Ez a vita azonban már a társadalmi nemmel 

kapcsolatos úgymond posztmodern elméletek születésével függ össze, valamint a feminizmus 

harmadik vonulatával, amely dekonstruálta a társadalmi nemi identitás és kapcsolatok 

korábbi fogalmait (Baxter 2003: 4), és gyakorlatközösségekkel (communities of practice)13 

helyettesítette. Ehhez a problémakörhöz kapcsolódik Judith Butler performatív nemiség 

koncepciója is, amelyet a Gender trouble c. művében fejtett ki (Butler 1990). A 

performativitást szerinte kiválóan illusztrálja a drag14, azaz a felforgatás és interpelláció 

jelensége is.  

                                                 
12 Többek közt ezek az általánosítások vezetnek el a szexista nyelvezet továbbéléséhez is, mondja Cameron 
(i.m. 61.) 
13 Ugyancsak a gender studies termelte ki és dolgozik előszeretettel a gyakorlatközösség fogalmával 
(communities of practice, rövidítve: CofP), mondván, hogy az identitás leginkább a gyakorlatközösségeken 
keresztül érthető meg. Wenger használta először a fogalmat a nyelv és nemiség kapcsolatának megragadására 
(Wenger 1998), de Eckert és McConnell-Ginet szerzőpáros dolgozta ki, tökéletesítette (Eckert – McConnell-
Ginet 1998). Eszerint minden közösség kidolgoz saját nyelvi szabályokat magának, önmaga megjelenítésére és 
más CofP-ekkel való különbségek definilására, saját nemiségük, nemi identitásuk definiálására. A nyelv 
elemzése ezért válik fontossá a nemi identitás elemzésénél. Egy személy több CofP-nek is lehet a tagja, ezért azt 
kell megnéznünk, különböző szituációkban miként szelektál az egyes identitások között, melyiket aktiválja 
leginkább. Ez a szemlélet lehetővé teszi, hogy árnyaltabb képet kapjunk a „nőies” és „férfias” nyelvi 
kategóriákon belüli variációkról. Ez a szemlélet valahol aláhúzza a foucault-i diszperzív hatalomkoncepciót is, 
miszerint a hatalomnak nem a társadalom megkövült struktúráiba kell behatolnia, hanem be kell fogadtatnia 
magát, és ez a befogadás nagymértékben függ az egyének választásától, amit a szerzők interakcionális 
hatalomnak neveznek (Mills 2002: 74). 
14 Butler közismert példája a performaivitásra: egy gay, aki női ruhában jelenik meg, a nőiség túlzott 
reprezentációját valósítja meg, ez az aktus ugyanakkor megerősíti az emberekben a valóságról alkotott 
elképzelésüket is. A drag vagy felforgatás során láthatóvá válnak, de ugyanakkor szét is rombolódnak a 
társadalmi kategóriák. Ugyanis „a valóság nem annyira rögzített, mint amennyire általában ezt feltételezzük” 
magyarázza Butler saját fogalmát, a Gender trouble 2002-es újrakiadásában (Butler 2002: xxiv) Önmagunk – és 
nyilván mások – megteremtése, megkonstruálása egy nyelvi aktus is, performansz, ahogy Butler mondaná. 
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A társadalmi nemi szerepek és különbözőségek mellett így terelődik át a hangsúly az 

identitások sokféleségére, amely már nem csak egyéni, ill. társadalmi attribútum, hanem 

kontextualizált, ugyanakkor változó gyakorlatok összessége is (vö. Litoselli–Sunderland 

2002, Mills 1997). Itt válik problémává az intencionalitás, illetve a választás kérdése: milyen 

identitásokból választ az egyén, amikor megjelöli magát?  

„Az írott és szóban elhangzott beszéd diskurzusának elemzése megvilágíthatja azokat 

a módokat, ahogyan a nemi identitás reprezentálódik, konstruálódik, illetve azokat a 

módokat, amint ezt értelmezik és vitatják.” (Litoselli–Sunderland 2002: 31) Ezekben a 

kutatásokban az egyik legproblematikusabb kulcsszó tehát az identitás, és a vele kapcsolatos 

viták az identitás változó módjairól, az egyes identitások sokrétűségéről, az identitásoknak a 

másokkal való találkozások során történő átalakulásairól szólnak. Az esszenciális identitások 

nem léteznek már (pl. a nő mint olyan), hanem többszörös nemi identitások vannak, 

különböző nőiességek és férfiasságok.15 Ezek különféle gyakorlatok eredményeiként 

születnek. Miért fontos az identitás és diskurzus kapcsolatát vizsgálnunk? Identitás és 

diskurzus több szinten is megnyilvánul. Egyrészt a nyelv maga az identitás egyik fontos 

jelölője, nyelv és nemiség (pl. nőiesen beszélni), továbbá nyelv és etnicitás (pl. 

nyelvválasztás) is szorosan összekapcsolódnak. A diskurzus azonban alakítja is az identitást16 

– ez a gender studies egyik lényeges felismerése volt, és ezeknek az elemzéseknek 

kiindulópontjává is vált.  

 

3. Nyelv és kontroll 

 

Hatalom és diskurzus kapcsolatának vizsgálata a tudományos köztudatban talán 

legjobban CDS (critical discourse studies), azaz a kritikai diskurzuselemzés néven rögzült, és 

a társadalomtudományokban, de leginkább a nyelvészetben, később pedig a feminista 

tanulmányokban vált jól ismert és bevett irányzattá.17 A CDS-t az egyenlőtlenség, a hatalom 

                                                 
15 A feminities és a masculinities angol kifejezések talán élesebben szemléltetik a mondanivalót, mint a magyar 
megfelelőjük. 
16 Wendy Hollway példájával élve, a brit női magazinokban gyakori „fogd meg a pasit, és tartsd meg” diskurzus 
egy sajátos női identitást termel ki a fiatalság körében. (Hollway 1984). A nyelv identitásalakító szerepét 
hangsúlyozza Weatherall is (2002), aki a posztstrukturalista feminizmus egyik fő szószólójaként, az előbbi, 
társadalmi konstruktivista nézeteket kiegészíti, illetve az FPDA, azaz Feminist Post-Structuralist Discourse 
Analysis módszerrel továbbgondolja azokat. 
17 Indulását nagyjából a Fowler–Hodge–Kress–Trew szerzők közös kiadványa, a Language and control című, 
1979-ben kiadott mű megjelenésétől datálják. A Language and control c. kötetben – a szociolingvisztikához 
hasonlóan – főként a nyelvnek a társadalmi tényezőkkel való szoros kapcsolatát, a nyelvnek a társadalmi 
folyamatokban való kiemelkedő szerepét hangsúlyozzák. A nyelv, mondják, társadalmi jelentéseket és 
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és hasonló társadalmi problémák érdeklik, illetve a diskurzus, a nyelv szerepe ezek 

megjelenítésében (van Dijk 2008: 6). Ebből a perspektívából a kontroll válik a hatalom 

központi elméleti fogalmává. Ennek az iskolának az elméleti kérdésfelvetéseit viszi tovább 

munkáiban Teun A. van Dijk is, a CDS egyik legismertebb művelője, aki a diskurzus és 

hatalom összefüggéseit, vagyis az elit és a hatalom diskurzuson keresztül történő 

reprodukcióját, illetve a hatalmi dominancia eredményezte egyenlőtlenségeket és 

igazságtalanságokat vizsgálja (lásd például van Dijk 1998, 2008). Bár elsősorban a 

rasszizmus problémája érdekli, van Dijk munkája számos ponton kapcsolódik az általam 

vizsgált problémákhoz. Nyilván a CDS sajátos erős kritikai éle (nemegyszer akár harcos 

modora), valamint érdekvédelmi szándékoltsága az, ami talán a történeti munkáknál 

szükségtelen, számomra ráadásul kissé idegen is.18 Mindazonáltal a kritikai diskurzuselmélet 

tényleges, elméleti anyaga igencsak jól hasznosítható az elemzésemben, hiszen kiválóan 

alkalmas annak tanulmányozására, hogy a társadalmi egyenlőtlenség miként reprodukálódik a 

különböző diskurzusokban, és ez miként járul hozzá a hatalom erősödéséhez, 

reprodukciójához.  

Az ugyancsak társadalommagyarázó és szövegközpontú diskurzuselemzés másik 

úttörője, Norman Fairclough rendkívül pontosan kidolgozott módszertani sémáját szintén jól 

hasznosítottam a szövegekkel való munka során. Fairclough, aki a foucault-i 

diskurzuskoncepción indult el,19 olvasatában a diskurzus egyfajta társadalmi gyakorlat, 

amelyet egyrészt a társadalmi struktúra határoz meg, az osztályok, a társadalmi kapcsolatok, 

az intézmények, normák és konvenciók, azonban ugyanez a diskurzus konstitutív is, hiszen ő 

maga alakítja a „környezetét”, visszahat a társadalmi struktúrára: meghatározza az egyén 

helyét, azaz formálja a szociális identitást, hozzájárul a társadalmi kapcsolatok 

kialakulásához, illetve a tudás és hit rögzüléséhez (Fairclough 2006: 64). Ez a hármas hatás 

                                                                                                                                                        
társadalmi folyamatokat hoz létre, sőt: képes az emberi viselkedés kontrolljára is, ezáltal pedig egyenesen a 
hatalom egyik eszköze (Fowler–Kress 1979: 26.) 
18 Van Dijk hangsúlyozza ezt a kritikai hangnemet, amely a CDS legfőbb jellemzője. Azt mondja, az ilyen 
jellegű diskurzusvizsgálatot az különbözteti meg a többitől, hogy 1. az alárendelt csoportért és annak 
szemszögéből íródik, 2. az alárendelt csoport tapasztalatait evidenciaként kezeli a hatalmi beszédmód 
elemzésénél, 3. kimutatható, hogy az alárendelő csoport diskurzív cselekvései illegitimek, 4. megfogalmazhatók 
alternatívák a domináns csoport diskurzusát illetően, amelyek összhangban vannak az alárendeltek érdekeivel 
(van Dijk 2008: 6). A CDS irányzatához felzárkózó kutató nyíltan felvállal egy harcos attitűdöt az elnyomottak 
érdekében. 
19 Bár Fairclough a saját maga szemléletét Foucault elvont modelljével szemben jóval gyakorlatiasabbnak 
tekinti (textually oriented discourse analyses-ből TODA betűszóval rövidíti), megpróbálja Foucault szemléletét 
saját elemzési keretébe illeszteni. 
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tulajdonképpen a nyelv három funkcióját is jelzi: az identitásfunkciót, a kapcsolati funkciót, 

illetve a konceptuális, ideacionális funkciót (ideational function) (uo.).  

E három nyelvi funkció mentén Fairclough a diskurzus hármas struktúráját különíti el, 

és ezáltal az elemzés hármas rendszerét is megadja: 1. a szöveget, azaz a textust, amely a 

diskurzus magja, és amelyen keresztül a diskurzív gyakorlat megnyilvánul, 2. az eköré épülő 

diskurzív gyakorlatot, amely a szöveg előállításának, terjesztésének és befogadásának 

körülményeit hordozza, 3. valamint a mindkettőt körülölelő társadalmi gyakorlatot, amely azt 

magyarázza, hogy a diskurzus miként kapcsolódik az ideológiához és hatalomhoz (lásd 

Fairclough 2006, különösen 62–100). Fairclough saját módszerének különlegességét abban 

látja, hogy a diskurzusok hármas rendszerét egyidőben vizsgálja, és nem tulajdonít egyik 

vagy másik aspektusának nagyobb jelentőséget.  

A diskurzuselemzésekből kiderül, hogy a diskurzus közvetlenül kötődik a hatalmi 

jelenléthez: mivel a diskurzus általában a nyelv textualizált formájának társadalmi 

kontextusban való használatát jelenti, megkerülhetetlen a hatalommal való együttes 

vizsgálata. Az írott szöveg helyzete még érzékenyebb felület ebből a szempontból, mint az 

élőszóban elhangzó „diskurzusoké”, ugyanis itt a kontroll sokkal erőteljesebben működik. Itt 

a hatalom sokkal rejtettebben, indirektebb módon van jelen. Ennek a lopódzó entitásnak a 

feltérképezésére számomra is legalkalmasabbnak a diskurzuselemzés mutatkozott.  

 

4. Hatalom és diskurzus kapcsolata 

4.1. Mi a hatalom? Ki a hatalom? Hatalmi szintek az elemzésben 

 

A hatalom egyik legtöbbet idézett definícióját Max Weber adta meg a Gazdaság és 

társadalom című írásában: „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi 

kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is 

keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély” (Weber 1987: 77). Az 

alábbiakban ebből a weberi hatalomkoncepcióból kiindulva vezetném le, hogy kutatásomban 

hol érhető tetten a hatalom, illetve hol szükséges a hatalom egyes centralizált és lokális 

variációinak meglétét elemeznem.  

Ha a Max Weber-i hatalomkoncepcióból indulunk ki, akkor a hatalomnak a két 

világháború közötti kolozsvári társadalom életében három szintjét kell megkülönböztetnünk: 

a politikai hatalmat, a lokális intézményes (ez esetben orvosi) hatalmat és az egyéni hatalmat. 

Ezeket a hatalmi szinteket a dolgozatban én magam sem fogom tudni élesen elkülöníteni, de 
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ez nem is célja az elemzésnek. A hatalmi struktúra megvilágításával viszont érthetőkké 

válhatnak számunkra azok a technikák is, amelyek lehetővé tették a hatalomnak a 

mikrostruktúrába való beszivárgását.  

Hatalom és diskurzus kérdéséről leggyakrabban Michel Foucault jut eszünkbe, talán 

nem véletlenszerűen, hiszen Foucault diskurzuselmélete még mindig a legismertebbek közé 

tartozik, ugyanakkor számos tudományos vita kiindulópontjául is szolgált az utóbbi 

évtizedekben. Hatalom és szexualitás problémáját vizsgálva Foucault számos – alább röviden 

bemutatott – teoretikus következtetést von le, amelyek hasznos szempontoknak bizonyultak 

számomra a témakövetés során.  

a) Foucault leggyakoribb elméleti tézise a szavakba foglalt szexualitás: a szexualitás a 

18. századtól egy olyan dologgá vált, „amelyet meg kell fogalmazni, mégpedig azon 

diszkurzív mechanizmusok segítségével, amelyek egytől egyik kényszerítő erejűek” (Foucault 

1999: 35). A szexualitásról való beszédet nem fojtják el, hanem erre sarkallnak, de úgy, hogy 

ez a beszéd mindvégig megmarad a hatalom területén. A beszédre késztető, meghallgató, 

beszédrögzítő mechanizmusoknak egész rendszerével rendelkezünk, ez eredményezi a 

szexualitásról való beszédek sokaságát is (uo.). 

b) A modern hatalom nem felülről, hanem lentről, belülről szerveződve éri el az 

egyéneket, éppen diskurzív technikái révén.  

c) A szexualitás medikalizáltsága – Foucault azt vizsgálja egyebek között, hogy 

miként sikerült kialakítani „a szexualitással kapcsolatos vallomás kierőszakolásának 

hagyományát a tudományos formák keretei között” (Foucault 1999: 67), azaz miként alakult 

ki a tudás a szexualitásról. A beszéd révén a „szexuális furcsaságok” beágyazódnak a 

valóságba és egyre szervesebb részévé válnak az egyénnek, hozzátartoznak a testhez, és „alá 

vannak rendelve az egészség és patológia technológiájának”. Ugyanez fordítva is működik: 

mihelyt medikalizálódik a perverzió, sérüléssé, diszfunkcióvá válik, és kimutatható lesz az 

emberi testen (Foucault 1999: 47). Mindez öt alaptechnika: a szórabírás klinikai kodifikálása, 

a „mindennek a szexualitás az oka” felfogás hangoztatása, a szexualitásban inherens 

rejtőzködés elve, az értelmezés módszere és a vallomás eredményeinek medikalizálása révén 

történhet meg (i.m. 67–69). 

d) Biohatalom. A hatalom jelenségének elemzését ebből az irányból, tehát nem 

csupán a politikai uralom és törvénykezés, de „az egyének és közösségek életét konkrétan 

befolyásoló intézményesített érdekérvényesítés, alávetés és az ezeket lehetővé tevő 

racionalitás” (Takács 2009: 17) irányából is vizsgálnunk kell. A biohatalom megjelenését 



 21

Foucault a 18. századhoz köti. Ennek legfőbb jellemzője, hogy tárgyává a kollektív test válik, 

valamint az, hogy működését nem annyira a fegyelmező, büntető mechanizmusok biztosítják, 

hanem a politikai, hatalmi kategóriává váló népesség, és az annak épségéért, egészségéért 

való erőteljes harc, óvóintézkedések. Ebben a folyamatban pedig a népesség egészségét 

előrelátó és arról gondoskodó orvosok válnak fő hatalmi szereplőkké. Ezt nozopolitikának 

hívja Foucault, amely a karitatív segítségnyújtástól a tágabb értelemben vett orvosi rendőrség 

működéséig, szolgáltatásaiig és megszorításaiig több típusú beavatkozást jelentett (Foucault 

2003: 57), és amelynek legfőbb tulajdonságai közé tartozott a gyerekkor és a család 

medikalizálása; a higiénia szerepének hangsúlyozása és az orvostudomány mint társadalmi 

kontroll működtetése. A 18. századtól, mondja Foucault, nem csupán a betegségekre, azok 

megelőzésére és gyógyítására koncentrált az orvostudomány, hanem a szexuális 

viselkedésmódokra, a szexuális devianciákra és az „anormalitások” is.  

A dolgozatom úgymond „genealógiai elemzésének” fő kérdése tehát Fucault nyelvén 

az, hogy a különféle technikák miként dolgoznak a testeken, illetve miként határozzák meg, 

befolyásolják a modern társadalomban a testtel kapcsolatos társadalmi gyakorlatok fölötti 

kontrollt. A test itt ebben az értelemben jelenti 1) a nem termékeny, hanem annál inkább 

betegséget terjesztő női testet (a prostituált, az idegen, a szegény nő testét) és 2) a védelemre 

váró nemzeti közösség testét. Kérdés tehát, hogy ezek a testek miként válnak biopolitikai 

realitássá, illetve az orvosi biopolitikai stratégia részévé. Nem az egyéni, az individuális test 

kerül itt fókuszba, hanem azé a közösségé, amely az államot alkotja, és amelynek ideális 

esetben – legalábbis a politikailag elképzelt forgatókönyv szerint – tökéletesnek kell lennie 

(vö. Foucault 2003: 86).  

 

4.2. A hatalom mikroszinten történő megnyilvánulásai 

 

A hatalom képének megkonstruálásában a szakirodalomban az egyik központi kérdés 

volt, hogy hol, milyen szinteken volt képes az egyén, a helyi társadalom rácsatlakozni a 

hatalom kinyilatkoztatásaira. 

A Foucault-koncepciónak számos kritikája létezik már, legtöbben ezt, a hatalom 

mindenre kiterjedő és totális jellegét kérdőjelezték meg, azon kívül, hogy kétségbe vonták 

több alkalommal is a foucault-i történetek hitelességét. A hatalom totalitását megkérdőjelezni 

ezúttal nem áll szándékomban, sőt, dolgozatom részben ezt a foucault-i szemléletet fogja 

igazolni. A hatalom és diskurzus kapcsolatánál azonban az én anyagom esetében is látható, 
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hogy az egyes diskurzusok nem minden esetben képesek alakítani az életet, mivel a 

társadalom sok esetben ellenáll ezeknek. Jó példa erre, hogy amikor a prostitúció ellen 

nemzeti kampány folyik, eugenikai felhanggal, egyes iskolákban még mindig gyakori az az 

átmeneti rítus, hogy az érettségiző fiúkat a bordélyházakba beterelik, illetve az is szemléletes 

példa lehet, hogy a bordélyok megszüntetése helyi szinten azt jelentette, hogy a 

bordélyházakat egy idő után garniszállókként tovább működtették, ahová „lakóként” 

visszavették a korábbi nőket. Ezek a megnyilvánulások olyan rejtett ellenállási 

mozgalmaknak, amelyek annak kiváló példái, hogy milyen esetekben képtelen a hatalmi 

diskurzus begyűrűzni a lokális társadalomba. Itt James Scottra hivatkozhatnánk, aki több 

elemzésében is azt vizsgálja, hogyan látja és hozza létre a hatalom a rendet, illetve hogyan 

nem képes akaratát keresztülvinni bizonyos helyzetekben, főként alárendelt csoportok 

esetében (Scott 1990, 1998). Ebből a szempontból a legszemléletesebb a mētis fogalma, 

valamint a public transcript és a hidden transcript párba állítása, ahol az első a hatalom és az 

elnyomottak közötti nyílt, nyilvános interakciókat, a második pedig a hatalom fele irányuló 

rejtett kritikát, ellenállást jelenti (Scott 1990). A Scott-féle mētis azonban többet jelent, mint 

ellenállás. Egyfajta lokális gyakorlati tudást is magába foglal, illetve az ezzel a tudással 

rendelkező specialistákat (pl. sürgősségi és katasztrófahelyzeteket orvoslókat) is jelöli (Scott 

1998: 314). A mētis tehát olyan lokális tudás (local knowledge a geertzi fogalomrendszerben, 

Geertz 1985), amely gyakorlati módon sajátítható el, így válhat a hatalommal szembeni 

ellenállás eszközévé. Ebből következik, hogy ebben a szemléletben a hatalmi direktíva 

alkalmazása olyan specifikus helyzetismeretet igényelne, amely „föntről” irányítva nem 

érthető és nem érhető el, de amelyet a hatalom is kihasználhat érdekérvényesítése céljából, 

mégpedig azon ágensei révén, amelyek ennek a mētis-nek kiváló ismerői, alkalmazói (pl. az 

orvos). Nem kívánok ezennel ennek az elméleti keretnek az ismertetésébe belefogni, csupán 

azt akarom szemléltetni, hogy látnunk kell, melyek azok a társadalmi gyakorlatok, amelyeket 

diskurzusok irányítanak, de azt is, hogy milyen esetekben nem sikeres a diskurzusok 

befogadása, illetve hogy milyen más tényezők irányíthatják még a mindennapi gyakorlatokat.  

Ugyanehhez a problémához csatolnám Jacques Revel néhány – eredetileg a mikro- és 

makroszintű vizsgálat kapcsán írott – gondolatát (Revel é.n. 51–70), amelyeket a történetírási 

gyakorlat szempontjából rendkívül lényegesnek találok. Revel is az egyén és az állam közötti 

határvonalak kijelölésének folyamatos gyakorlatát, és a hatalommal való egyezkedéseknek a 

megfigyelését szorgalmazza az azt kutatók számára, hiszen ezáltal láthatóvá válik, hogy az 

egyének sokszor a felülről irányított történéseket teljesen új dimenzióban, új logikák szerint 
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értelmezik. A társadalom minden rejtett zugába beférkőző hatalom és az ennek teljes 

mértékben alárendelődő tömeg kettősségét éltető társadalomtudományos látásmód, mondja 

Revel, elfogadhatatlan. (Revel é.n. 62) Mégpedig azért, mert „túlságosan is kötődik a hatalom 

logikái által szüntelenül sugalmazott reprezentációkhoz”, illetve „ha meg is maradunk a 

hatalom gépezetei és globális hatékonyságának hipotézise mellett, akkor is teljességében meg 

kell értenünk, hogyan vált lehetségessé ez a hatékonyság, vagyis hogyan kerülhettek át a 

végtelenségig változó, különnemű kontextusokba a hatalom parancsai” (Revel é.n. 63). Azt is 

meg kell tehát néznünk, egyetértve Revellel, hogy hol találkozik a makro- a mikroszinttel, 

azaz hol ér véget az állam, a hatalom szférája, hol nem érvényesülnek már azok az ideológiai, 

nemzetvédő stb. elvek hatásai, amelyek a korszakot úgymond uralták, és hol tudnak 

beszivárogni, a társadalomnak mely szeletei, mely szférái hagynak elég rést ezek bejutásához. 

Ha lemondunk az etatizmus kiindulópontjául szolgáló centrális nézőpontról, és „ha 

megváltoztatjuk a megfigyelés léptékét, akkor előfordulhat, hogy egészen más valóságok 

tűnnek elénk” (Revel é.n. 64). Úgy gondolom, hogy itt az „egészen más valóságok” a 

kulcsszó, amely a mikroszintnek az elemzésbe való hatékony bevonását jelenti, továbbá a 

hatalom és az általa behatárolt szintek rugalmasságának, és annak tudatosítását, hogy „a 

társadalmi (s ha úgy tetszik, »politikai«) frontvonalak állandóan széttöredeznek, hogy új meg 

új alakzatokban jelentkezzenek.” (Revel é.n. 64)  

De nemcsak a hatalmi direktívák megsemmisülését, hanem azt is láthatjuk erről a 

mikroszintről, hogy melyek azok az ágensek, amelyek lehetővé teszik a felső irányelvek 

lefele jutását (itt ugyanarról a fogalomról van szó, amit Scott mētis-nek nevez). A hatalommal 

kapcsolatos történeti kutatás egy másik, ugyancsak Revel által megfogalmazott fontos 

szempontja tehát, hogy az egyéni szintről induló társadalmi vizsgálatnak számos pozitív 

hozadéka lehet a hatalommegismerési folyamatban: „ha kellő figyelemmel vizsgáljuk át a 

levéltárakat, a dokumentumok alapján egy sereg olyan ember jelenik meg előttünk, akik az 

erősítő szerepét játszva beállították, berendezték és elismertették az állam kiépítését” (Revel 

é.n. 64). Ezek az emberek, akik azon voltak, hogy helyi és saját érdekeiket összeegyeztessék 

az államhatalom követeléseivel, mintegy a mikro- és makroszint összekapcsolásának 

folyamatában játszanak kiemelkedő szerepet. A munkám során – hasonló okokból – 

szenteltem nagyobb figyelmet az egyes orvosszemélyiségeknek, mint Iuliu Moldovan, 

Dominic Stanca és nem utolsó sorban Bálint Zoltán. Az ő történeteiket – a hagyományosabb 

történetírással szemben – nem csak mint az államhatalom különböző intézményeiben dolgozó 

és bizonyos makrofolyamatokat irányító egyéneket vizsgáltam, hanem – elsősorban 
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szövegeik, személyes megnyilatkozásaik révén – ezeket a tevékenységeket azzal a 

mikroszinttel is megpróbáltam összeolvasni, amely a „hatalommal nem rendelkezőkkel” való 

kapcsolataikat illusztrálja.  

 

5. Narratívaelemzés 

 

A diskurzuselemzést a kik miért beszélnek és milyen befolyásra mit mondanak kérdés 

tisztázására, tehát annak a vizsgálatára tartottam alkalmasnak, hogy megnézzem, milyen 

diskurzív folyamatok működnek a társadalomban, explicite és látensen is, és ez miként 

mozgatja a prostituáltakkal szembeni viselkedést, a róluk szóló nyilvános beszédet. A 

narratívaelemzést arra használom, hogy az egyes szám első személyben elmondott szövegeket, 

egyéni, személyes megnyilvánulásokat olvassam. Ezek a szövegek azonban, bár az egyéni 

életutakat, életpályákat és tapasztalatokat rögzítik, nem értelmezhetők önmagukban, hiszen 

számtalan diskurzív kontextus interferenciájaként íródtak, éppen ezért a narratívaelemzés és 

diskurzuselemzés együttes használatát tartom követendőnek.  

A személyes történetek, és tágabb értelemben a kommunikáció tanulmányozása 

nemcsak hogy temérdek irodalmat termelt ki az utóbbi évtizedek során, hanem önálló 

aldiszciplínák létrejöttét is eredményezte. A teljes vonatkozó irodalom áttekintése és 

ismertetése éppen ezért ezúttal elmarad, de voltaképpen nem is ez a közvetlen célkitűzése a 

dolgozatnak.  

A narratív történetek kutatása valahol a Chicagói Iskolával kezdődött. A chicagói 

iskola olyan korai képviselői, mint Thomas–Znaniecki, a század első évtizedeiben különböző 

személyes dokumentumokat (napló, élettörténet, levelezés) elemeztek a társadalmi változások 

és a személy életútjának változása közötti összefüggések megértésére (vö. Thomas–Znaniecki 

2002). A Chicagói Iskola, majd a későbbi társadalomtudósok által felkarolt kvalitatív 

módszerek közül talán a legnépszerűbb, az élettörténet-kutatás leggyakoribb vizsgálati tárgya 

az élettörténet, a napló és a levél, de ugyanígy a hétköznapi beszélgetések, a riportok, 

interjúk, tehát minden visszaemlékezésszerű nyelvi produktum.  

Miért fontosak, érdekesek a személyes dokumentumok? Az egyén életének elemzése 

általában többet hoz az egyéni perspektívánál, hiszen éppen azt várjuk el egy ilyen szövegtől, 

hogy többet megértünk arról a társadalomról, amelyben az íródott. Ez tulajdonképpen oda-

vissza játék, az egyén körüli társadalom alaposabb szemügyre vétele is magyarázó erejű lehet 
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az egyén viselkedésére vonatkozóan.20 Giovanni Levi az életrajzok használata kapcsán 

felmerülő polémiákról ezt írja: „Bizonyos esetekben, amikor a megélt tapasztalatot helyezik 

előtérbe, annak alátámasztására használják, hogy az egyének és viselkedésük nem vezethető 

vissza az általános normatív rendszerekre; más esetekben éppen ellenkezőleg, az életrajzot a 

legideálisabb terepnek tekintik a társadalmi szabályok és törvényszerűségek tényleges 

működéséről és gyakorlatáról alkotott tudományos hipotézisek érvényességének 

ellenőrzésére.” (Levi 2000: 81) Giovanni Levi említett tanulmánya nagyon sok szempontból 

fontos az élettörténet-kutatás és -elemzés során: azért is, mert megfelelő kritikával szemléli 

az egyes értelmezési módokat, az élettörténetek felhasználási megközelítéseit, és azért is, 

mert az egyéni és csoportokra alkalmazott kognitív eljárásokat tudatosan különválasztja, és 

mindkettőre fokozott figyelemirányítást javasol, jelezvén, hogy „egy korszaknak 

tagadhatatlanul van saját stílusa, habitusa, amely közös és ismétlődő tapasztalatok 

eredménye, ahogy korszakonként az egyes csoportoknak is van saját stílusuk. De minden 

embernek van valamekkora szabad mozgástere, amely éppen a társadalmi határvonalak 

inkoherenciáiból ered, és amely a társadalmi változást létrehozza. Az egyénekre és a 

csoportokra tehát nem alkalmazhatók ugyanazok a kognitív eljárások; az emberek egyedi 

cselekedeteit nem lehet közömbösnek, lényegtelennek tekinteni.” (Levi 2000: 91) 

Az életrajzot használó történészek megközelítési módozatait ekképpen vázolja: az 

első típusú megközelítés során a cél a csoporthoz tartozók közös normáinak és stílusának 

azonosítása, Bourdieu-t parafrazálva: a csoportos és egyéni habitus közötti kapcsolat 

jellegének kiválasztása. Ebben az esetben az egyéni életutak „csak a tipikus viselkedésformák 

vagy státuszok illusztrálására szolgálnak” (Levi 2000: 86). Itt kiemeli mintegy példaként a 

prozopográfiában található életrajzi elemeket, amelyeket ő modális életrajzoknak hív. 

Valójában ehhez a teoretikus megközelítésmódhoz hasonló látásmód vezette a prostituáltak 

élettörténeteinek korabeli gyűjtőjét is, aki közös életpályák, közös életsorsok, sorsfordulók, 

viselkedésmódok, közös mentális tulajdonságok, örökletes jellemzők feltárását célozta meg, 

ezáltal pedig az egyének csoportalakító tendenciáira kereste a választ, egyszóval arra volt 

kíváncsi, milyen közös társadalmi, pszichikai okokra vezethető vissza a prostituálttá válás. A 

második típus esetében az életrajz is megőrzi sajátos vonásait, azonban a környezet 

hangsúlyozása is nagy szerepet kap (Levi 2000: 86) „Ezek a tényezők képesek meghatározni 

egy légkört, amely magyarázatul szolgálna a személyes sorsokra a maguk egyediségében.” 

                                                 
20 Lásd erről, valamint a pszichohistória elméletéről Röckelein 2002, illetve Levi 2000. 
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(uo.) A harmadik megközelítésben az életrajzokat (a határeseteket) közvetlenül a kontextus 

megvilágításához használják fel, vagyis annak a társadalmi horizontnak a széleit tárják fel, 

amelyeken belül ezen az esetek lehetségesek. A határon, a szélen élők, a marginális 

személyek történetei információkban „gazdag adalékokat” szolgáltathatnak (Levi 2000: 87). 

Végül a negyedik típusú megközelítés az interpretatív antropológiára jellemző, amely a 

dialógusra fekteti a hangsúlyt, az életrajzi cselekmény egyetlen lehetséges értelmezése kap 

igazán tartalmat, maga az interpretáció, vagyis a szöveggé válás folyamata.  

A különféle narratíva-elméletek – bár az életrajzokkal való munkám során egyiket 

sem tudom receptszerűen adaptálni – összességükben mind követhető utakat kínálnak a 

történeti megismerési folyamatokban, így az enyémben is. A társadalom perifériáján élő 

egyének szövegeiről van szó, akiknek élettörténetei valóban gazdag adatokkal szolgálhatnak 

a társadalom működését illetően, tehát a kontextus megismerésében is jelentős szerepet 

játszanak. Ugyanígy fény derül annak a csoportnak a működésére is, amelynek tagjaivá 

váltak valami folytán. Levivel viszont egyetérthetünk abban, hogy az egyének hatalomhoz 

való viszonya, a normákhoz és sémákhoz való igazodás vagy nem igazodás is érdekes kérdés 

lehet ezekben az olvasatokban. Figyelembe kell vennünk az egyéni jellemzőket is, az egyén 

döntéshozási szabadságát, mondja Levi., megkerülve ezzel azt a csapdát, amibe eshetünk: 

hogy az egyéneket mint racionális cselekvőket lássuk és láttassuk, akik azonos kognitív 

képességekkel rendelkeznek (Levi 2000: 90).  

A narratívaelméletek azonban több ponton is buktatókat rejtegetnek ezen történeti 

források elemzésénél. Elsősorban azért, mert a kvalitatív módszer történeti anyagon való 

alkalmazása teljesen másként működik, mint a terepkutatással egybekötött etnográfiai munka 

során, hiszen amott az interjúkészítő folyamatosan vissza tud kérdezni, illetve más, pl. 

nonverbális kommunikációs jelek is segíthetik az értlemezésében, mint a hanghordozás, a 

mimika, a befejezetlen mondatok stb.. A narratívaelemzés az én esetemben pedig 

többszörösen nem „a la carte” módon fog működni. A társadalomtudósok elsősorban 

életútinterjúkkal, narratív interjúkkal dolgoznak, amikor narratívakutatást, élettörténet-

kutatást végeznek, a történészek – a történeti anyag leleplezéséhez általában ugyancsak „élő 

bizonyítékokat keresve”, oral history-s módszerrel vágnak bele a vizsgálatba. Az én 

esetemben az alanyok élettörténetei, életút-elbeszélései készen kapott történetek, sőt, 

mindezek egy sajátos kutatói folyamat eredményeként születtek, egy sajátos lencsén keresztül 

lettek válogatva. Ezeket a szövegeket tehát nemcsak, hogy nem én gyűjtöttem, és a kérdések 

előkészítésében sem lehettem jelen, hanem nem ismerem pontosan a kutatói szándékot sem, 
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amelynek eredményeképpen keletkeztek, az interjúk felvételének körülményei is homályosak 

számomra.21 A narratívaelméleteket tehát erre a helyzetre, ezekre a szövegekre kellett 

igazítanom. A szövegeket – a narratív történetformákat – önmagukban, még akár narrációs 

vizsgálattal sem elégséges olvasni, hiszen ezeket alakítja a múlt század elejének sajátos 

pszichológiai kutatási látásmódja, a kutató és a kutatottak közötti kapcsolat, illetve azok a 

beszédhelyzetek és adatrögzítő technikák, amelyekről nagyon keveset tudunk, amelyekről 

csak sejtéseink lehetnek. Létezik tehát egyfelől egy historikus rács, amely egy primér 

értelmezési keretet ad meg, és erre tevődik rá saját olvasatom, amely – összefüggéseket 

teremtve közöttük – egy más kutatói gyakorlat alapján újból rendszerezi a kapott történeteket 

és életutakat (az eltérő narrációk mint autonóm, lehetséges szövegvilágok problémáról lásd 

K. Horváth 2002).  

  

5.1. Az önéletrajzok (önélettörténetek) 

 

Műfajilag sem könnyű behatárolni, mit értünk biográfián. Míg a történetírásban és 

irodalomtörténetben többnyire ez az életrajz, valamint az önéletírás fogalmaival korrelál, (az 

előbbi egy külső személy által valakiről, általában kiemelkedő személyekről írott munkát 

jelent, az utóbbi pedig egyes szám első személyben megírtat, amely egy egyén saját 

személyes élettapasztalatait sorakoztatja fel), a szociológiában és az antropológiában a 

terepmunka során, narratív interjúkban gyűjtött életút-elbeszéléseket jelöli. A 

társadalomtudományok legtöbb ágában orális módszerekkel gyűjtött szövegekkel van 

dolgunk, a történetírás pedig, az oral history-t kivéve elsősorban írott forrásokkal dolgozik. A 

biográfia tehát, rögzíthetnénk le ezek alapján, olyan módszer, vagy módszer része, amely 

személyes dokumentumok segítségével értelmezi a társadalmi jelenségeket, folyamatokat.  

Az élettörténet-kutatás kezdetén számos polémia övezte ezt a módszert. A 

történettudomány és a néprajztudomány sokféleképpen viszonyult az élettörténethez. 

Ugyanígy a szociológia és pszichológia is más-más megközelítésből használta ezeket az 

anyagokat. Az előbbiek az élettörténetek információs értékét tartották fontosnak, ezeket 

mintegy dokumentumokként vizsgálták, míg ez utóbbiak főként az én szubjektív élményeire 

és társadalmi tapasztalataira, magáról és másokról kialakított képére koncentráltak 

(Mandelbaum 1982: 32).  

                                                 
21 Az egymásra tevődő kettős kutatói perspektíváról részletesebben is szó lesz a későbbi elemző fejezetekben. 
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Az élettörténet-elemzési módszereket illetően több mintát is használhatónak – vagy 

mondjuk inkább így: irányadónak – véltem, ezek közül is a Kovács Éva és részben Fritz 

Schütze narratív biográfiai elemzési metodológiája állt legközelebb hozzám (Kovács 2007, 

Schütze 1992). Receptszerűen azonban ezeket sem tudom végigvinni a szövegen – ennek 

egyik oka éppen az, hogy autobiográfián alkalmazom, és nem élő kommunikációs aktusban 

gyűjtött szövegen, ráadásul a sajátos kutatási probléma eleve hozta magával azt, hogy a 

feldolgozás lépéseit magam dolgoztam ki.  

Kovács Éva a biográfiai megértés e három kulcsfogalmával operál: élmény, megélés 

és elbeszélés. „Az interjú készítésekor az a törekvés munkál bennünk, hogy az elbeszélőt 

»visszavigyük« az egykori élmény közelébe, hogy a szövegben az egykori perspektíva is 

minél kézzelfoghatóbbá váljék. A létrejött szöveg elemzésének célja a megélt és az elbeszélt 

élettörténet viszonyának megértése.” (Kovács 2007: 374) Ezt a megértést szolgálja a 

biográfiai elemzés, a tematikus mezőelemzés és a finomelemzés. Schütze is ugyanúgy 

szegmentumokra bontja az egyéni élettörténetet, kiemelten kezeli a biográfiai folyamatokat, 

ezek olyan társadalmi folyamatok, amelyekben az egyén leggyakrabban mint elszenvedő vesz 

részt. Munkájából először is a folyamatstruktúra-modellt emelném ki. Szerinte az elbeszélő a 

narráció során különféle módon jelöli a szövegében az egyes életrajzi folyamatokat. Az egyik 

ilyen jelölési lehetőség az életrajzi cselekvési sémák kategóriája, amely a beszélő határozott, 

jövőre vonatkozó terveit. az egyéni identitás kibontásához szükséges megvalósítási terveket 

jeleníti meg. Egy másik kategória az intézményes mintáké, amelyek hallgatólagosan is jelen 

vannak, irányítják az egyén életét. A következőt az életrajzi metamorfózis kategóriájának 

nevezi, ezen folyamatokban az egyénnek sürgősen aktivizálnia kellett újabb és újabb 

önmegvalósító képességeket, amelyek drasztikusan megváltoztat(hat)ták az életre és a világra 

való rálátását, de zavart is okozhattak az egyén másokkal és önmagával való viszonyában is. 

Végül az életpálya-kategória a hosszas szenvedéssel járó biográfiai folyamatokat írja le. Azt 

mutatja be, hogy az egyén miként veszíti el azt a képességét, hogy saját szándékai szerint 

cselekedjen, és ehelyett megsemmisítő külső erőkkel kell szembenéznie, miközben 

elidegenedik önmagától és másoktól. Az lehet érdekes számunkra, hogyan függnek össze 

ezek a folyamatok, melyik erősödik fel az egyes élettörténetekben, mennyire azonosul valaki 

egy adott kollektív életpályával vagy sem. Tanulsággal járhat ugyanakkor azt is 

megfigyelnünk, hogy milyen háttértörténetek épülnek be ezekbe az egyéni narrációkba. 

Sajnos a Schütze-féle életpálya-elmélet csak részben dolgozható ki az én forrásaimban. 

Autobiografikus írások lévén, tudatosabb szerkezetűek, mint az orális narratívák, ezért az 
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olyan intencionális és tünetszerű jelölők, mint a szupraszegmentális kerettörténetek, a 

háttértörténetek, a feltételes körülményekre való hivatkozások, a beszélőnek (szerzőnek) 

önmagával való hosszas vitája stb. nem annyira explicite módon vannak jelen.  

A prostituáltnak nevezett személyek által írt élettörténeteknek, leveleknek és más, a 

személyes életre vonatkozó iratoknak jelentős információértékük van, ezen felül az adott 

társadalomban élő egyén sajátos helyzetmegoldásaira, illetve a csoportban (társadalmi 

mezőben) való konfrontációkra is éles rálátást nyújtanak, tehát társadalomtörténeti 

szempontból is hoznak újdonságokat az azt vizsgáló számára. Elemzésük azonban leginkább 

abból a szempontból jelentett kihívást, hogy ezek a szövegek milyen módon képesek 

visszasugározni az adott helyzet és kontextus hatásait, miként találkozik az önmaga 

teremtésére (Bourdieu 2002: 75) és igazolására irányuló kísérlet egy rigurózus hatalmi 

tekintettel, és milyen diskurzív gyakorlat keretén belül kapnak legitimációt.  
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III. Szintek, léptékek, források 

1. Mikro- és makroszint 

 

Munkám során különböző léptékkel, és a megfigyelési szintek többé-kevésbé tudatos 

elhatárolásával dolgoztam. A léptéket egyrészt maga az anyaggal való fokozatos ismerkedés, 

a forrásoknak az esettől a kontextusig tartó ilyen módon való bővülése eredményezte. 

Vizsgálódásom során a mikroszint kiemelt fontosságú volt, a forrás jellege miatt is ez adta 

magát. Nyilván elemzésem nem tekinthető olyan értelemben mikrotörténetinek, ahogy azt a 

microstoria úttörői gondolják az irányzatról, tény viszont, hogy mivel egy kis létszámú 

csoportra fókuszáltam, és miután a történet szálait kibogozva első körben egy lokális történet 

rajzolódott ki, mikrotörténetírást műveltem, abban az értelemben, hogy leszűkített léptékkel, 

egy jól behatárolható területen végeztem az „aprólékos kutatást” (vö. Czoch 1999: 24).  

Ezen a lokális kistörténeten túl a mikrotörténeti paradigma jó irányvonalat jelentett 

néhány más, alapvető probléma körüljárásához is. A mikroszintű optika „revelatív” jellegét 

elsősorban a prostituáltak csoportja (korabeli és a történetírói folyamat során alkalmazott) 

kategorizálásának, klasszifikációjának értelmezésekor vettem kölcsön, hiszen az a vizsgálat 

során kiderült, hogy ez a társadalmi csoport nem homogén, a benne élő aktorok korántsem 

hasonló társadalmi státusúak, nem ugyanolyan gazdasági háttérrel rendelkező családokból 

származnak, különböző az iskolázottsági szintjük, és folytathatnánk a sort. Mi az akkor, ami 

prostituálttá tesz egy nőt? Hogyan konstruálódik meg a prostituáltak csoportja, milyen 

társadalmi kapcsolatok, milyen külső vagy belső erők hozzák létre ez(eke)t? Ez a dolgozatom 

egyik fő kérdése, amely kérdés ugyanakkor elvezetett annak a felismeréséhez is, hogy a 

szocioprofesszionális kategorizálás elsősorban belülről, a társadalmi szereplők 

interperszonális kapcsolataiból érthető meg, hisz a prostituáltak csoportjának meglétével mint 

evidenciával nem dolgozhatunk. A mikrotörténetíráshoz egyrészt ezen a szálon kívánok 

csatlakozni, ugyanis tudvalevő, hogy ez a mikrotörténetírás egyik fő kritikája is a 

„hagyományos” törénetírással, valamint a statikus, strukturalista társadalomfelfogással 

szemben. Én is leginkább mint szükségszerű eljárásként tekintek rá a saját forrásaim 

vizsgálatában és a hogyan képződik a prostituáltak csoportja kérdés megválaszolásával 

kapcsolatosan. Mikrotörténészek (pl. Simona Cerutti) szerint a szocioprofesszionális 

osztályozásoknak a legfőbb problémája „az a feltételezés, hogy a foglalkozási csoportok, 

illetve a társadalmi csoportok leírhatók anélkül, hogy előzőleg ne elemezzük a 
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kapcsolatoknak azt a szövedékét, amelyek létrehozzák őket” (lásd Czoch 1999: 28). A 

szocioprofesszionális kategorizálás belülről való megismerése lehetőséget ad a társadalom 

mélyebb összefüggéseinek, a társadalmi normáknak a megértéséhez is. Ehhez a gondolathoz 

azért is vezetett rögös út az én esetemben, mert általában a köznyelv, de helyenként a 

szakirodalom is „a prostituáltak” csoportjáról mint professzionális csoportról beszél, amely 

ősidők óta létezik, legfeljebb ennek a „csoportnak” kulturális, vallási kontextusokban eltérő 

variánsairól ad számot, és csak ritka esetben veszi szemügyre azt, hogy ezek a csoportok 

koronként miként formálódtak, milyen külső vagy belső erők tartják össze a bennük lévő 

egyéneket, és hogy milyen egyéni választás során válik valaki ennek a tagjává.  

Az élettörténet mint forrás volt a harmadik kapcsolódási pont a mikrotörténetíráshoz. 

A forrásaim jelentős részét képező élettörténetek és levelek ennek a privát szintnek és az ezen 

belüli kapcsolatoknak a megértésére kiválóan alkalmazhatók voltak. Giovanni Levi szerint a 

biográfia ideális terepet kínál a „döntésszabadság valódi mértékének” elemzésére, ez a 

szabadság pedig tudatos szabadság marad, amelyet az általános normarendszerek közötti, 

azok lényegéhez tartozó rések hagynak a társadalmi szereplőknek (Levi 2000: 89). Ezeket az 

élettörténeteket annak szemléltetésére is szeretném használni, hogy milyen döntéshelyzetek 

irányítják az egyéni választásokat, az egyének miként élik meg az illető csoporthoz való 

tartozást, a hatalom mely szálai képesek az egyéni élettörténetekben megcsillanni. 

A kontextus és az életrajz között folyamatos kölcsönhatás, érintkezés érvényesül – 

mondják a mikrotörténészek. „A társadalmi változás, amely feltételezi a szabadság bizonyos 

fokát a normarendszerekkel szemben, éppen a társadalmi szereplők és a kontextus állandó 

érintkezéseinek összességéből alakul ki.” (Czoch 1999: 27)  

A kontextus megismerése a mikroszinten való túllépést is jelentette. A mikrovilág 

figyelembe vétele ugyanis nem jelentette azt, hogy az ezek fölött érvényesülő 

makrostruktúráról nem vettem tudomást. Az egyéni élettereket magába rejtő város 

önreprezentációja, az országos egészségügyi intézkedések és ezek begyűrűzése a lokális 

társadalomba, a kutató orvosok különböző ideológiákhoz és nemzetközileg működő 

paradigmákhoz (eugenika, biopolitika stb.) való felzárkózásának módozatai, a korabeli 

társadalmi problémák számbavétele mind fontos összetevői az elemzésemnek.  
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2. Lépték 

 

A mikroszint és a mikrohistóriai módszer, továbbá a textus és kontextus 

problémájának kapcsán kell Revelre hivatkoznom, aki, hasonlóan a mikrotörténészekhez, úgy 

gondolja, hogy nem létezik egységes, egynemű kontextus, amelyen belül a társadalmi élet 

szereplői meghozzák a döntéseiket. A kontextusok pluralitását vallja, amely pluralitás éppen 

a jelenségek fordított módszerrel való (a textustól a kontextus fele haladó) olvasata során 

válik érthetővé (Revel é.n. 61). Ugyancsak a Revel-tanulmány világította meg azt is, hogy a 

mikro–makro közötti feszültség feloszlatható, a megfigyelési szintek között ugyanis nincs 

hierarchikus viszony. Épp a mikroszintű vizsgálatok során érthetjük meg azt, hogy az egyes, 

úgymond történelmi személyek különböző (mind lokális, mind globális) szintű és dimenziójú 

folyamatokban vesznek részt, és különböző kontextusokban szerepelnek, „nincs tehát törés, 

főleg pedig nincs semmiféle ellentét helytörténet és globális történelem között” (Revel i.m. 

61). Ugyanezt a nézetet osztja egyébként Lepetit is, aki – a lépték kulcsfogalmával operálva – 

azt mondja, hogy „...egy adott lépték kiválasztásának az a következménye, hogy módosíthatja 

a tárgyak alakzatát és organizációját. Azonban egy léptéknek sincs kiváltságos helyzete. A 

makrojelenségek nem kevésbé, a mikrojelenségek nem jobban valóságosak (vagy fordítva): 

nincs köztük hierarchia. (...) a vizsgálati léptékek ellenőrzött megsokszorozása képes újabb 

ismeretekhez juttatni bennünket, ha eleve feltételezzük a valóság összetettségét (...) és 

elérhetetlenségét.” (Lepetit é.n. 49) 

Az általam vizsgált probléma, természetesen, akárcsak más, „közelről”, „lentről” 

nézett társadalmi probléma, több makrokeretbe is illeszkedik, amelyeknek megértéséhez az 

egyes megértési szintek elkülönítésétől kell elindulnunk. Bár személyes olvasatom mikro–

makro, textus–kontextus irányvonalban írható le, az elemzésemet mégsem az egyéni 

narratívákkal szeretném indítani, és innen haladni a kontextus fele, hanem ezeket a szinteket 

párhuzamosan kívánom szemléltetni, tehát a mikroszkopikus megfigyelés eredményeként és 

az egyéni narratívákból konstruálódott mikroszintet a szociális mezőnek egy nagyobb 

léptékkel készült deskripciójával egészíteném ki és fordítva. A mikro- és makroszintek ilyen 

jellegű oda-vissza játékának egyidejű felszínre hozatala egyfajta lehetséges olvasatát kívánja 

adni az elemzett jelenségnek. Az egyéni történetek, amelyek a Női Kórház és a Bálint 

gyűjtötte anyagban formálódnak számunkra érthető narratívákká, olyan kiindulópontot 

jelentenek a vizsgálódás során, amely révén a társadalmi valóság egy más megközelítésére 

nyílik lehetőség. Az egyéni tapasztalatok és az egyéni életpályák sokfélesége felől indított 
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elemzés az én esetemben is segítségül hívható a helyzetet/textusokat létrehozó kontextusok 

láttatásában, továbbá abban is, hogy ne egy előre megkonstruált prostitúciódefinícióból 

induljak ki, hanem inkább a probléma létrejöttének mechanizmusaira figyeljek. De ha a 

tekintetünket megfordítjuk, és a kontextus felől nézzük az egyéni életben és a lokális 

közösségben végbemenő változásokat, ugyancsak érdekes képet kapunk az értelmezett 

„társadalmi valóságról”. Ezek gyakran időleges konfliktusokat jelentenek, alkukat, 

egyezkedéseket, tehát ez a perspektíva is ugyanahhoz a felismeréshez vezet el: nem a 

prostitúció állandó reprezentációjával találjuk szembe magunkat, amely a hatalom–egyén 

dichotómiában egyértelműen definiálható volna, nem készen kapott tényeket, hanem állandó 

újradefiniálásokat, újraértékeléseket látunk. Az egyes identitások, szerepek, amelyek ezekből 

a textusokból körvonalazódnak, ugyanakkor elválaszthatatlanok azoktól az urbánus térben 

lezajló folyamatoktól, normáktól, elvárásoktól, lehetőségektől, amelyek irányítják az egyén 

döntéseit.  

A léptékváltásról mondja Lepetit, hogy ez „nem a kutató, és főképp nem a kutatás 

felépítési folyamatának a terméke. Elsősorban a társadalmi szereplők jellegéből adódik” 

(Lepetit i.m. 40). Feladata pedig „azoknak a kontextus-rendszereknek az azonosítása, 

amelyek a társadalmi játszmák terét alkotják. Egyfajta dinamikus kartográfia ez, célja olyan, 

rendkívül változatos térképek együttesének megrajzolása, amelyek mindegyike megannyi 

társadalmi terepnek felel meg.” (uo.)  

Mivel egy átmeneti időszakról van szó, akkor is, ha erről az átmenetről bár csak egy 

pillanatképet tudok készíteni, ezeknek a szinteknek a mélyreható vizsgálata révén az is 

láthatóvá válik, hogy milyen folyamat(ok) áll(nak) az egyes jelenségek mögött, töretlen-e a 

folyamatosság az egyes szintek kapcsolódásai között. Ez már egy lényeges konstrukciós és 

rekonstrukciós tevékenység, amely – amint azt Lepetit is hangsúlyozza – vállalja azt, hogy „a 

történészi kutatás a jelen kérdései alapján ábrázolja a múlt tárgyait. (...) a múlt nem marad 

meg, hanem egy állandóan újrakezdődő rekonstrukció tárgyát képezi” (Lepetit i.m. 49). 

 

3. Dialógus az anyaggal 

 

A forrásaim, azok a személyes iratok, amelyekből kibontakozott ez a kutatás, lehetővé 

tették, hogy bizonyos szempontból „alulról” és „belülről” láthassam azokat az eseményeket, 

amelyeket elemezni kívántam. Tanulmányom tárgyai óhatatlanul is a mindennapi élet 

szereplői lettek, „vagyis csupa banalitás, történelem alatti jelenség” (Gyáni 1997: 151). Ez a 
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történelem alatti az én esetemben egyrészt saját tekintetem irányát, egy más, nem fentről 

(azaz csupán intézményes forrásokból) történő nézést, másrészt pedig ténylegesen a 

társadalom „aljának” nevezett társadalmi csoportjának, a prostituáltaknak a mindennapi 

életébe való bepillantást jelentett. Giovanni Levi frappáns megfogalmazása még közelebb 

hozza ennek a megközelítési módnak a lehetőségeit és akadályait: „Az a rajongás, amit mi, 

levéltárakban kotyvasztók a dokumentumok hiányában igazolhatatlan leírások iránt érzünk, 

egyaránt táplálja a narratív történetírás megújulását, és az új típusú források iránti érdeklődést 

is, amelyekben a mindennapi élet illékony szavainak és tetteinek nyomát lehetne felfedezni. 

Az érvelési technikákról szóló vita és az, amelyik arról folyik, hogy egy írott szöveg révén a 

kutatás miképpen alakul át kommunikációvá, szintén ennek a rajongásnak köszönhetően 

kapott új lendületet.” (Levi 2000: 82) 

Az „alja világba” való bepillantás azonban korántsem volt problematikus és 

kérdőjelek nélküli. Egyrészt, mert számot kellett vetnem azzal, hogy az efféle marginalizált 

csoportokról igencsak kevés és igen erősen szelektált forrásanyag él, ráadásul azok a források 

is, amelyekről eleinte azt gondoltam, hogy külső (hatalmi) behatások nélkül íródtak (mint a 

levelek és az élettörténetek), szigorúan magukon viselték egy külső figyelő nézőpontját is, aki 

– nem mellesleg – a hatalom egyik kiemelkedő ágensének bizonyult. Másrészt pedig azért 

volt problémás, mert a források összeillesztésénél és történetté keverésénél magamnak is 

rettentő nagy feladat jutott: a történetek eggyé gyúrása. Gyáni Gábor gondolata – aki a 

magyar történelemelméletben a kutatói perspektíva élességét, a történetírás elméleti korlátait 

és lehetőségeit gyakran boncolgatta írásaiban (Gyáni 1997, 2000, 2003) – úgy vélem, 

megfelelőképpen alátámasztja ezeket, a saját vizsgálatom megkonstruálása és a forrásaim 

szelektálása kapcsán felmerülő kételyeket. A történeti anyag elemzésével foglalkozó kutató 

nem dolgozhat olyan körülmények között, mint a résztvevő megfigyelő kultúrantropológus, 

mondja Gyáni: „a történész többnyire az emlékezet által erősen megrostált, szeszélyes 

esetlegességgel fennmaradt nyomokat találja meg, amelyek »szakszerű« kifaggatása 

helyettesíti nála a dialógust” (Gyáni 1997: 153). Ráadásul – és ez a szexualitás történetével, 

ezen belül is a prostitúcióval foglalkozók körében számtalanszor felmerül (lásd Renzo 1982, 

Gilfoyle 1994) – az iratok nemcsak előre szelektáltak, hatalmi kéz által rostáltak és 

szerkesztettek, de sok esetben hozzáférhetetlenek is (kiegészítő és kontrolforrások híján 

sokszor a kutató fantáziája rakja össze a történeteket), ugyanakkor a kutatónak számtalan 

esetben a magánélet problémájával is szembesülnie kell, olyan etikai kérdésekkel, hogy van-e 

jogunk, illendő-e az emberek intim problémáit kibeszélni? 
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A munkámat tehát a kezdetektől az anyaggal való efféle tudatos párbeszéd jellemezte. 

Tudatában voltam annak, hogy az anyag szelekciója esetleges, ráadásul az én esetemben 

egyes források többszörösen szelektáltak voltak (az anyaggyűjtő Bálint Zoltán már előttem 

elvégzett egyfajta válogatást), majd ezután következett a jómagam másodlagos, kutatói 

szelekciója, tehát én voltam az, aki ezekből az előszelektált forrásokból, illetve a 

hozzágyűjtött forrásokból egy valamelyest érthető, koherens történetet gyúrtam össze. Hogy 

ismét Gyánit parafrazáljam: „alkotó tudományos fantáziával” pótoltam az adatokból eleve 

hiányzó koherenciát: „egységes történetet és logikus magyarázatot kerekítve belőlük”; azzal 

„cementeztem” össze az emlékfoszlányokat, amit saját korom „eszményeiből, értékeiből és 

nem utolsósorban, a jelen időhorizontjának ismerettöbbletéből” magamnak leszűrtem (lásd 

Gyáni 1997: 152).  

A történelemelméletek mellett munkámat tagadhatatlanul meghatározta az 

antropológiai nézőpont, amely egyfajta igen erős önreflexív magatartást jelentett. A források 

mint „gyűjtött” szövegek értelmezése – főként az egyes szám első személyben íródott levelek 

és élettörténetek esetében – óhatatlanul is az émikus–étikus szintek tisztázásához vezetett. Az 

előbbi a belső nézőpontot jelenti, azt, ahogyan a beszélők látják a világot, az utóbbi az a szint, 

ahová az analitikus leírások tartoznak. Az émikus–étikus szintek elkülönüléséről, 

egybefolyásáról, egyszóval problémájáról számos antropológus írt, vitázott már. A fogalmat 

Marvin Harris vezette be (Harris 1976), de talán a legszemléletesebben Geertz fogalmazza 

meg A bennszülöttek szemszögéből: az antropológiai megértés természetéről című írásában. 

(magyarul lásd Geertz 2001). A leírás és magyarázat tudatos elkülönítése tehát a kultúra belső 

megértését szolgálja, valamint saját magyarázati szintünk állandó újragondolását.  

Ez a probléma egy másik kérdéshez, a fordításéhoz vezet el22. Egy társadalmat 

ugyanis nem érthetünk meg igazán, ha „saját mércénkhez és értékrendünkhöz viszonyítjuk az 

eredményeit, teljesítményét”, mondja Thomas Hylland Eriksen (Eriksen 2006: 53). Bár az én 

esetemben nem egy földrajzi térben máshol elhelyezkedő társadalom vizsgálatáról van szó, 

hanem egy időben távollevő másságról, más kulturális és szociális dimenziókról, egyáltalán 

nem érzem erőltetettnek a szociál- és kulturális antropológia leírásra és megértésre vonatkozó 

kérdésfelvetéseit, bár nyilvánvalóan tudatában vagyok annak, hogy másként gyűjtött 

anyagról, más típusú „terepen való létről” van szó (a történeti és a földrajzi terep eltérő, de 

ugyanakkor egymást kiegészítő jellegéről lásd még Kaschuba 2004: 182–191). Hadd 

                                                 
22 Fordításon most idegen szociális és kulturális közegek befogadását és közvetítését értem. 
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folytassam tehát tovább azt az Eriksen által jogosan felvezetett kérdéssorozatot, amely 

végigkísérte az általam végzett analízist is: „Hogyan tudjuk a saját nyelvünkre átültetni a 

világ megtapasztalásának egy számunkra idegen módját? Hogyan lehetünk biztosak abban, 

hogy nem értelmezzük félre a társadalmat, amelyet saját terminusainkkal próbálunk leírni? 

Hogyan lehetünk teljesen bizonyosak abban, hogy egyáltalán megértjük azt az idegen kultúrát 

vagy társadalmat, amikor mi magunk is saját kulturális hátterünkbe, fogalmainkba, 

értékrendünkbe vagyunk beágyazódva?” (uo. 53.)  

Mindezeket összegezve, világossá válik, hogy maga a nyelv az, amely igencsak 

meghatározza a történetet, forrásaink szelekcióját, összevarrását, gondolatainkat, 

értelmezésünket, a nyelv – legalább két síkon is hatva – alapjaiban érinti a történeti 

megismerés problémáját (Gyáni 2003: 42.): egyrészt a források síkján, amelyek 

nyilvánvalóan valamilyen nyelven íródtak, így „szoros értelmezést” követelnek, ám a szoros 

értelmezés követelménye ellenére sem lehetünk abban biztosak, hogy helyesen fogjuk fel a 

szöveg eredeti értelmét; másrészt pedig magának a történetírói ábrázolásnak és az ehhez 

kapcsolódó múlt viszonyának, azaz a „mennyire festek hű képet a múltról”, „alkalmas-e a 

nyelvem a probléma megjelenéséhez” kérdéseknek a szintjén.23  

Bár munkám során a linguistic turn szemlélete is jelentős mértékben kínálkozott 

alkalmazásra – mert egyrészt főként a sajátos forrásszelekció (eleve szelektált, összegyűjtött 

forráscsomagot kaptam, amelyet szétbontottam, kontextualizáltam), másrészt pedig az 

élettörténetek sajátos narratív szerkezetei, már-már majdnem szépirodalmi szövegisége 

kínálta ezt a lehetőséget –, mégis csak részben éltem ezzel a megközelítési lehetőséggel. Ez 

az alkalmazás nem is annyira módszertani olvasást, mint inkább egyfajta tudatos olvasást, 

vagy amint már mondtam, kimunkált dialógust jelentett a forrásaimmal. Ami számomra 

mindezekből leszűrhető volt kutatásom során, az annak a felismerése és alkalmazása, hogy az 

általam kutatott valóság (történeti) reprezentációja, azaz írásom egy mentális konstrukció. 

Azonban, mindamellett, hogy felismertem, alkotásom saját művem, igenis törekedtem 

minden erőmmel azt a valósághoz közelíteni. A narrativitás effajta megközelítése jól láttatta 

esetemben azt is, hogy milyen nehéz a különféle forrásokból megszólaló, de ugyanarra az 

eseményre vonatkozó történeteket (az orvosét, a prostituáltét) egy összefüggő történetté 

kovácsolni. Ez a felismerés többek között annak tudatosítását is eredményezte, hogy többféle 

                                                 
23 A kérdésről talán a legtöbb vitát a linguistic turn legnagyobb gondolkodójának, Hayden White-nak a 
Metahistory-ja (White 1973), illetve a valamelyest erre reagáló Paul Ricoeur munkássága generálta (vö. Ricoeur 
2000). 
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lencsén és többféle megfigyelési szinten keresztül olvasható a történet (kiváló szemléltető 

eszközként szolgálhat ennek megfogásában a layerekből felépülő digitális kép szerkezete, 

amelyet önmagukban is jelentéses színek, formák, betűk, sőt, önálló képek alkotnak, de 

egymásra tevődve egy teljesen új jelentésű kompozíciót adnak). Peter Burke javaslata 

történészek és antropológusok számára, hogy éljenek különféle fikciós technikákkal, 

amelyekkel megvillantható a szerzői nézőpont sokfélesége, a mikro-és makroszint vágásos 

technikával történő bemutatása, illetve az eseményeket különböző nézőpontokból bemutató 

narratívák egymás mellé helyezése (vö. Burke 2000, illetve a vágásos technikákhoz lásd 

például Price 1990, Wolf 1992). Burke éppen a struktúrák és események vizsgálatának 

szorosabb összekapcsolására keres megoldásokat, és arra ösztönzi a történészeket, hogy 

ezeknek az irodalomból és művészetből ismert elbeszélési technikáknak az alkalmazásával 

oldják fel az elbeszélés és magyarázat között rejlő feszültséget, és egy összetett nézőponthoz 

jussanak általuk. 

A narratívakoncepciók, valamint az antropológiai lencse kutatásom számára az 

önreflexív álláspont erőteljessé válását, saját értelmezői horizontom tudatos ottlétét 

jelentették, egyik fő hozadéka pedig az a felismerés volt, hogy buktatóhoz vezethet, ha akár 

az anyagtól, akár magunktól maximális objektivitást követelünk meg. Azt gondolom ugyanis, 

hogy mindenképpen vállalnom kell azt, hogy a történetemet valamilyen szinten én hozom 

létre. Nyilván ez korántsem jelenti azt, hogy mint irodalmi konstrukcióra tekintek saját, 

tudományos szándékkal írott szövegemre. Annál inkább az objektivitás illúziójának 

felismerését jelenti, amely segítségül jöhet a források és a szakirodalom szövegeinek, 

valamint saját konstrukcióink kritikus (újra)olvasásában. A kiskorában megerőszakolt, majd 

elkeseredettségében és nincstelenségében a prostitúció útjára lépett nő történetének 

megkonstruálásában, valljuk be, igenis nagy szerepünk van. A könyvtári és levéltári 

jegyzékek mögé bújni és rigurózus adatfeldolgozásról beszélni ebben az esetben is önámítás 

lenne.  
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IV. Terminológiai problémák 

 

A prostituált meghatározása, a prostitúcióban résztvevők társadalmi helyzete és 

magának a rendszernek a szerkezete is időről időre változott és változik, ugyanakkor a 

prostitúció a társadalom olyan élő intézménye, amelyet helyi normák, igények, ítéletek és 

előítéletek alakítanak, gazdasági és szociális faktorok játszanak közre benne, és ezeken felül 

leggyakrabban politikai akarat adja végső formáját. „A prostitúció nemcsak mint nőknek 

szánt munkalehetőség változott az évek során, hanem metaforaként is funkcionált, 

kapcsolódási pontként, amely által a város változó elitje és a fel-felbukkanó középosztály 

megvitatta problémáit, félelmeit, napirendjét és vízióit”, fogalmazza meg a prostitúció 

történeti kutatásának lényegét Hershatter a sanghaji prostituáltakról szóló munkájában 

(Hershatter 1997: 4).  

A prostituáltakra munkám során elsősorban mint társadalmilag megkonstruált 

csoportra tekintek, a prostituált fogalommal pedig úgy dolgozom, hogy tudom, ezzel 

nemcsak koronként, de egy-egy diskurzuson belül is eltérő személyeket, csoportokat 

jelölhetünk meg. Azzal is számolok, hogy sokuk esetében a prostitúció nem társul egy 

felvállalt prostituáltidentitással, hanem ezt az egyén ráragasztott címkeként, stigmaként viseli. 

Ebben az esetben sokkal hasznosabbnak mutatkozik, ha a kutatói munkában nem 

definíciókkal próbálkozunk, hanem egyes konstrukciók feltérképezésével, a szerepek és 

szereplehetőségek közötti finom variánsok megismerésével, megértésével. Ez annál inkább 

így van, minél távolabb vagyunk időben a vizsgált eseménytől. Nincsenek pontos statisztikák 

a múltbeli „kéjnőkről”, sőt, a meglévő adatokat általában egy igen tudatos ideológiai szándék 

rendezi eggyé, „anyaggá” (lásd ehhez a problémához még Renzo 1982).  

Úgy gondolom, hogy a közhelyszerű kijelentések, miszerint prostituáltak vannak és 

lesznek, ez az egyik legősibb foglalkozás stb., szükségtelen hivatkozási formák. Amint 

Hershatter is mondja: e kijelentések mögé kell tekintenünk, és le kell számolni a 

kurtizánokról szóló enciklopédiákkal, ehelyett inkább a szexmunka historicizálása és 

lokalizálása kell, hogy érdekeljen bennünket (Hershatter 1997: 4). Ellenkező esetben a 

prostituáltról mint egyfajta, jól meghatározható prostituáltidentitással rendelkező személyről, 

a prostitúcióról pedig mint megkövült, pontosan behatárolható társadalmi intézményről 

beszélünk. A nagyléptékű összehasonlítás nem mindig juttat közelebb a problémánkhoz, 

hiszen a nagy irányzatok és áramlatok, elvek és politikák, mindamellett, hogy 
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általánosságban ténylegesen meghatározták az egyes korok gondolkodásmódját, nem 

mindenhol és nem mindig érvényesültek ugyanolyan mértékben, számolnunk kell lokális 

politikákkal, helyi szabályozásokkal, ezen belül egyéni pályákkal és lehetőségekkel is.  

Fontosnak tartom tehát a kik ők kérdést feltenni a kutatásom során, hiszen, miközben 

újragondoljuk a fogalmainkat, megbontva valamiképpen azok nyelvvel együtt örökölt merev 

határait, rá kell jönnünk, hogy azok a kifejezések, amelyeket a legtermészetesebb módon 

használunk egy jelenség jelölésére – mint például a prostituált –, valójában nem alkalmasak 

arra, vagy nem olyan módon, ahogyan eddigi mentális sémáinkban annak helye volt. Ezen a 

sokdimenziós szemüvegen át már az is látható, hogy a kategóriákba sűrítés, a kategóriához 

illesztett jelölők, mint az ítéletek, a stigmák működése és továbbélése miként befolyásolják a 

prostituáltak életkörülményeit, a társadalomban való boldogulási esélyeit, besorolásukat egy 

adott osztályba, illetve nemükhöz való viszonyukat.  

 

1. A gazdasági motiváció 

 

A társadalomtudományok által adott prostitúciódefiníció vizsgálata nagyon fontos 

ebben a kontextusban, hiszen jól szemléltetheti, hogy milyen sokféleképpen látható és 

láttatható ez a társadalmi jelenség. A legelső faktor, amely mentén a prostitúció ma is 

definiálódik, az a cserekapcsolat, amely a kereslet és kínálat találkozásán alapszik, és amely 

nem más, mint szexuális szolgáltatások pénzzel vagy más anyagiakkal történő megvétele. Bár 

a prostitúció kétségtelenül a szexualitás és a pénz nexusában írható le, értelmezői nem csak 

kimondottan ezeket a vetületeit határozzák meg. Míg egyes szerzők csupán egyfajta adás-

vételi szerződést látnak ebben a viszonyban, mások országos gazdasági eredőket állapítanak 

meg, és vannak, akik pszichológiai vetületeit hangsúlyozzák a jelenségnek. Érdekes, amint a 

prostitúcióhoz való viszonyulásban – éppen a pénzért vett szex apropóján – a különleges test 

képzetének kitermelését, a prostituáltról való tudás sajátos konstrukcióját leljük fel. Thomas 

Laqueur szerint a történelem során ez igenis foglalkoztatta az embereket. A „reproduktív 

biológia metaforáiban benne foglaltatik egy mélyen gyökerező kulturális viszolygás a pénztől 

és a piacgazdaságtól”, az aszociális piactól való félelem pedig leggyakrabban abban az 

állításban öltött testet, hogy a pénzért kapott szex nem terem gyümölcsöt, a prostituált meddő 

(Laqueur 2002: 239). Laqueur szerint a prostituálthoz kapcsolt „perverz gazdasági gyakorlat” 

eredményezte a meddő prostituált trópusát, amely aztán további kulturális jelentéseket is 

eredményezett, mint a problematikus, tisztességtelen, beteg stb. (Laqueur 2002: 238). 
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2. A feminista megközelítés 

 

A prostitúció témáját mind a korai feministák, mind a későbbi gender 

társadalomtudósok előszeretettel karolták fel.24 Egyrészt, mert a prostitúción keresztül 

magának a nőiségnek a keretei, a hatalmi egyenlőtlenségek váltak megfoghatókká, vagy 

amint Judith Walkowitz fogalmazott: a prostitúció „a női állapot paradigmájául szolgált, 

mivel meghatározta az archetipikus összefüggést férfiak és nők között” (Walkowitz 1981: 

125). A prostitúció témája másodsorban azért volt fontos a feministák számára, mert úgy 

tartották, azok az előítéletek, amelyeket korábban a prostitúcióhoz kötöttek, további 

értelmezésre szorulnak, hiszen ezeket sematikusan, nemegyszer hatalmi, maszkulin 

szempontból definiálták.  

A feminista szakirodalomban kerültek új megvilágításba a prostitúció olyan jellemzői 

is, mint például a promiszkuitás vagy a szexuális aktusban való érzelmi implikáltság hiánya. 

A promiszkuus kifejezést előítéletessége és relatív jellege miatt a feministák közül sokan 

támadták és támadják. Mert nemcsak az kérdéses, mondják, hogy mitől promiszkuus egy nő, 

de az is, hogy hányszori úgymond szexuális szolgáltatás után tekinthető valaki prostituáltnak? 

Mennyire inkluzív a prostituált kategória, kik azok, akik beférnek ebbe: a masszázsszalonok 

alkalmazottai és a sztriptíztáncosok is prostituáltak-e? Ezekre a definícióbeli 

tisztázatlanságokra találták ki a sex worker kifejezést is, de valójában ez sem bizonyult 

megfelelőnek,25 hiszen azon túl, hogy megpróbálta – épp a prostitúciónak tulajdonított 

„professzionalizmus” révén – a „szakmát gyakorlókhoz” korábban kapcsolt devalválódási 

attitűdöket megszüntetni, ismételten megteremtett egy újabb kategóriát, teljesen leszűkítve 

annak határait, és nem vette figyelembe az egyéni, jobbára szociális változókat (épp ezért 

érezték úgy sokan, hogy megalázó számukra ez a megnevezés).  

                                                 
24 A feminizmust nem mint különálló tudományterületet emelem ki, hanem azokat a főbb irányvonalakat 
tekintem át, amelyeket a feminista társadalomtudósok létrehoztak és követtek. Annak ellenére, hogy a 
dolgozatomban kiemelt más tudományágakban tevékenykedő tudósok és a feminista tudósok között számtalan 
átfedés van, fontosnak találtam külön tárgyalni ezt a fejezetet, éppen a prostitúció körüli polémiák miatt.  
25 Szexmunkás-e a prostituált? Ebbe, a prostitúció mint gazdasági kapcsolat definícióba illik az a tendencia is, 
amely közel harminc éve heves vitákat vált ki. A szexmunka és a prostitúció kifejezés leggyakrabban mint 
egymás szinonímái jelennek meg. A „sex work” kifejezés voltaképpen politikai korrektsége miatt került be a 
köznyelvbe, mivel egyesek szerint kevésbé stigmatizáló, mint például a prostituált, és mi több, ez a terminus a 
szexmunkást hivatással, professzionalizmussal is el akarta látni, szemben az ezt gyakorlók korábbi értéktelen 
helyzetével. A jelenség és az azt jelölő fogalom közötti megfelelésről számos vita zajlik azóta is, sőt, maguk a 
„szexmunkások” sem mindig érzik megfelelőnek, lealacsonyítónak tartják ezt a megnevezést, nem 
identifikálódnak szexuális munkásként.  
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A feminista társadalomtudósok azonban a prostitúció természete kapcsán sem osztják 

ugyanazon véleményt (vö. Scoular 2004, Kissil–Davey 2010, O’Neill 2001). Abban 

valamennyien egyetértenek, hogy a patriarchális hierarchiában teremtődött egyenlőtlenség 

képezi a prostitúció központi problémáját, de abban már nem jutnak közös nevezőre, hogy 

osztályalapú vagy szexuális egyenlőtlenségről van-e szó, illetve áldozat-e vagy üzletasszony 

a prostituált. Kérdés továbbá, hogy a prostituált életvitele mennyire kényszerpálya, egyetlen 

lehetőség (coercive offer), és ez hogyan kötődik a munkabérek közti különbséghez, a 

cselédmunkához, valamint hogy a prostitúció kizsákmányolása-e a női munkának vagy nem 

(vö. Overall 2001). Az 1960-as években kezdődő, ún. feminista szexháború ezen irányzatok 

összecsapásáról szólt. A radikális feministák a prostitúciót a férfiuralom előli menekvési 

módnak tekintették, az ő olvasatukban a prostituáltak egyértelműen áldozatok, mégpedig 

tágabb értelemben a heteroszexuális és férfiuralmú társadalom „szexualitást vásároló” 

gyakorlatának áldozatai. Ezek a nők ugyanúgy szexualitást szolgáltatnak, mint a feleségek26, 

mondják ezek a szakértők (lásd Barry 1979, Dworkin 1987, MacKinnon 1996, Baldwin 1996, 

Pateman 1983, Pheterson 1996, Nanette 199327). A radikális feminizmus számára többek 

között a rabszolga–nő asszociációt is magyarázta a prostitúció. „Attól fogva, hogy egy nő 

vagy egy lány szexuális rabszolgaságban él, szexuális erőszak áldozata” (Barry 1979: 40)28. 

„Az áldozat jelenthet prostituáltat, megvert feleséget, vérfertőzéssel fenyegetett gyereket, 

megvásárolt feleséget egyaránt.” (uo. 41) A liberálisok szerint a prostitúciót választó 

szabadon dönt, ezért a prostituáltat munkásnak kell tekinteni, őt korlátozni ebben a 

törekvésében szükségtelen, sőt, az emberi jogok elleni vétségnek tekinthető (Ericsson 

1980).29 Nyilván ezeken a főbb irányvonalakon belül aztán a feminizmusnak további 

alágazatai is létrejöttek, amelyek esetenként tovább finomítottak az egyes perspektívákon (vö. 

                                                 
26 Talán legerőteljesebben Andrea Dworkin munkáiban találjuk meg ezt a szempontot, aki a „minden szexuális 
kapcsolatnak ugyanaz a gyökere” problémakörébe írja bele a prostitúciót is (Dworkin 1987).  
27 A női szexualitás birtoklása és cseréje, ez az egész nemi rendszer központi eleme – fogalmazza meg a 
radikálisok álláspontját tömören Davis Nanette (Nanette 1993: 1). 
28 A Kathlyn Barry által is gyakran idézett és követendőnek tekintett Josephine Butler a 19. századi angol 
prostitúcióellenes mozgalom, az abolicionizmus fő szószólója, a prostitúcióhoz hasonlóan a családi erőszakban 
és a női rabszolgatartás más formáiban is felismerni vélte a nők elleni erőszakot, és kortársaitól eltérően azokat 
támadta, akik mozgatták és engedték működni ezt a „rabszolgatartó társadalmat”, (tehát nemcsak a 
rabszolgatartókat, hanem a hivatalnokokat és az államot, a bírákat, a törvényeket, a korrupt kormányzást és a 
rendőrséget egyaránt. Vö. Barry 1979). 
29 Ebben a kontextusban a legismertebb az Ericsson–Pateman-féle vita: Ericsson liberális nézeteit, miszerint a 
prostitúció nem egy elvetendő rossz, hanem amellett, hogy szükségszerű, a nők emancipációját jelenti, Pateman 
többek között azzal támadja, hogy ezek elfogadása által a liberális tudós nem vesz tudomást a társadalom 
alapvetően patriarchális szerkezetéről, az Ericsson által javasolt állami ellenőrzés pedig tovább mélyítheti az 
amúgy is létező hatalmi egyenlőtlenségeket (vö. Ericsson 1980, Pateman 1983). 
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Kissil–Davey 2010, Bromberg 1997, Weisberg 1993, 1996, Freeman 1996)30, nemegyszer 

pedig – a probléma egyoldalú vizsgálatát elvetve és egyfajta posztmodern önreflexió által – a 

liberális és radikális nézőpontok egyeztetését és a prostitúciós probléma mélyreható 

vizsgálatát ígérték.31  

A prostituáltkategórián belüli alkategóriák tekintetében sincs konszenzus: egyes 

szakértők mereven elhatárolják a prostitúció egyes formáit, mások ezeket a határokat 

rugalmasabban kezelik, és átjárhatóságot érzékelnek az egyes alkategóriák között. 

Összességében elmondható, hogy a feminista irodalom – helyenként szélsőséges és emotív 

töltetű kardoskodásai ellenére – az egyes kategóriák dekonstrukciója által hozzájárult ahhoz, 

hogy a prostitúciót ne egyéni hibaként, hiányosságként láttassa, hanem azokra a társadalmi 

diskurzusokra fókuszáljon, amelyek a prostitúció intézményét létrehozzák és fenntartják32 

(lásd Kissil–Davey 2010: 17), illetve az állam és a szexualitás társadalmi nemi elemzése 

révén rámutasson azokra az egyenlőtlenségekre, amelyek a prostituált kategóriáját 

létrehozzák (Scoular 2004: 344). 

 

3. A pszichológiai magyarázatok 

 

A pszichoanalitikai iskola a prostituáltakban inherens pszichopatológiai tüneteket 

keresett (pl. anyával szemben érzett gyűlölet, kiábrándulás az apából, ebből eredő frigiditás 

és a férfiakkal szembeni tudattalan gyűlölet, leszbikus hajlamok). A patológia mint a 

prostitúció választásának egyik lehetséges oka, mint motivációs faktor szerepelt ezekben a 

munkákban, amelyek a prostituáltat rendszerint elkeseredett, beteg, deviáns alakként mutatták 

be.33 A mai pszichológiai iskolák ezekkel szemben inkább olyan – szociális – tényezőkkel 

                                                 
30 A szocialista feministák a radikálisok tételéhez többek között azt fűzik hozzá, hogy a prostitúció a kapitalista 
rendszer korrupciója, a marxisták pedig az osztályellentéteket és – különbözőségeket, illetve a gazdasági 
rendszert okolják mindezért, de mindannyian egyetértenek abban, hogy ez a nő lealjasítását jelenti, és hogy 
mindez a nemek közötti, illetve az osztályokon belüli egyenlőtlenségek felszámolásával megszüntethető. Az 
egzisztencialista és a liberális feministák, az előbbiekkel ellentétben nem támogatják a prostitúció eltörlését, 
hiszen az egy vállalkozás (főként, ha stricik, futtatófiúk nélkül történik), ellenben a prostituált 
életkörülményeinek javítását, jogainak tiszteletben tartását követelik.  
31 Lásd például a prostituált és én, a prostituált és a többi nő kapcsolatáról MacKinnon 1996, illetve a prostitúció 
kriminalizálási gyökereiről Frug 199631, prostitúció és hatalom kapcsolatáról, a prostituáltak döntésképtelenné 
és társadalmilag holttá tevő folyamatokról O’Connell Davidson 1998. 
32 Ez, „a prostituáltakra mint érzékeny csoportra való fókuszálás” azonban szociális téren azzal a negatív 
következménnyel is járt, hogy hirtelen elfeledkeztek az egyénről, pl. a prostituáltak a családterápiából 
kimaradtak – mondja a Kissil–Davey szerzőpáros (2010: 17.) 
33 Ezek a szerzők általában azt keresik, milyen korábbi (általában gyerekkori) trauma érte ezeket a nőket, és azt 
elemzik, miként élik újra és újra ezt a traumájukat a prostitúcióban, megpróbálva kezelni ezt a traumát, és 
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hozzák kapcsolatba a prostitúciót, mint a kiskorban elszenvedett nemi erőszak, a kábítószer-

használat34, a hajléktalanság stb. A korreláció talán a legerősebb a gyerekkorban elszenvedett 

szexuális erőszak és a prostitúció között, ezt a megfeleltetést néhányan pedig a gyerekkori 

szökéskísérletek példájával egészítik ki (vö. Kissil–Davey 2010: 5). Ennek a nézetnek az 

egyoldalúságát aztán valamelyest a többváltozós magyarázatok enyhítették, amelyek a 

gyerekkorban elszenvedett szexuális erőszakot más tényezőkhöz is kapcsolták, mint a családi 

viszályok, a gyerekkori mellőzöttség, a fizikai bántalmazások, az iskolázottság, kisebbségi 

státusz, amelyek együttesen járulnak hozzá a prostituálttá váláshoz (vö. Kissil–Davey 2010: 

5, Widom–Kuhns 1996, Kramer–Berg 2003). Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a prostitúciós 

munka önmagában is lelkileg megterhelő, ráadásul amikor ez erőszakkal is társul (főként az 

utcai prostituáltak esetében), komoly lelki traumákhoz vezethet, mint ahogy a saját 

stigmatizált pozíciójukkal való szembesülés is nyomokat hagy bennük (vö. Farley et alii 

1998, Koken 2006). A pszichológusok tehát ma már a lelki okokat és a lelki okozatokat 

együttesen vizsgálják, és a kihívást legtöbbször épp annak a kérdésnek a megválaszolása 

jelenti, hogy a traumatizálódás, a droghasználat, illetve a szexuális erőszak a prostitúció 

útjára való lépés következménye vagy előzménye, ez a kérdés ugyanis a pszichiátriai 

gyógyítási folyamatok, a pszichológiai konzultációk egyik lényeges eleme és kiindulópontja 

is (vö. Kramer–Berg 2003). 

 

4. A társadalomtörténet prostituáltjai 

4.1. Marginalizáltak és deviánsok társadalomtörténete 

 

A marginalitás meghatározásában érdemes visszatekinteni a nouvelle histoire egyik 

saját meghatározására, amelyet Jean-Claude Schmitt adott meg. Szerinte többféle jelentése 

van a marginalitásnak, egyfelől ez egyének és csoportok a társadalomban lévő többé-kevésbé 

formális státusára utal, de – elméletben legalábbis – jelenthet egy átmeneti szituációt is. 

Amennyiben átmenetiséget jelöl, az integráció, illetve reintegráció mozzanatainak kutatása 

válik szükségszerűvé (Schmitt 1988: 280). 

A marginalitás fogalma, azon túl, hogy sokan, sokféleképen használják, nem 

rendelkezik egy egységes jelentéssel. Ezt a zavart a mai marginalitáskutatók több 

                                                                                                                                                        
kimozdítani ezáltal magukat az áldozat pozíciójából. Ezt a folyamatot az ismétlődés kényszerének (repetition-
compulsion) hívják.  
34 Itt is eltérő nézetek vannak, a kérdés az, hogy a drog miatt kerülnek-e a prostitúció útjára egyesek vagy a 
prostitúcióval járó stigmatizálás és traumák miatt kezdenek el kábítószert használni (Farley et alii 1998).  
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analíziskísérlettel próbálták meg feloldani (vö. Dunne 2005, Dennis 2005, Mancini Bilsson 

2005, Jenkins 2005). A korábban Schmitt által is jelölt, a marginalitás koncepcióiban 

fellelhető kettősséget Dennis a dual marginality fogalommal tette teljessé, amely azt jelenti, 

hogy outsidernek gondolt csoportok, egyének ugyanúgy insiderek is lehetnek bizonyos 

értelemben, hiszen nem tudnak teljes mértékben a társadalmi rendszeren kívüliként 

megmaradni. A mellőzöttség ugyanis nem jelenti azt, hogy nem volna az illetőnek (egyénnek 

és csoportnak) jól meghatározott funkciója a társadalmon belül (Dennis 2005: 3). A 

marginalitás tehát elsősorban valamilyen szintű és időtartamú társadalmi kirekesztést jelent. 

A social exclusion témának, akárcsak a devianciának, terjedelmes szakirodalma van, 

etnológusok, történészek, pszichológusok, kriminológusok, szociológusok és orvosok 

egyaránt kedvelt szakkifejezése. A marginális, deviáns fogalma35 jelölheti a falusi társadalom 

által különcnek tekintett és ennélfogva kizárt jóst és gyógyítót, jelölheti a bevándorlót egy 

idegen társadalomban vagy egy nemzeti kisebbség tagját, de ugyanakkor a testi fogyatékost, 

az AIDS-beteget vagy a bűnözőt is, és a sor tovább folytatható.  

A marginalizált társadalmi csoportok történetével foglalkozni – a fogalom globális 

használatától talán kissé eltérően – egy új társadalomtörténeti forradalom része volt, azé a 

másfajta szemléletmódé, amely leszámolni készült a hatalmi, centralizált beszédmóddal és 

perspektívával a tudományon belül (Le Goff 1988, Schmitt 1988). Annak a tendenciának volt 

a része, amely csíráiban a húszas években az Annales keretén belül fogalmazódott meg, és 

amely már nem a politikatörténet megírását tűzte ki célul, hanem a társadalom megismerését, 

tehát azt, hogy a fő csapásvonalak mellett, mentén, alatt, ezektől elfeledve milyen életterek, 

életmódok, cselekmények fedezhetők fel. Vagy „milyen kulturális és társadalmi közegben 

jöhettek létre bizonyos jelenségegyüttesek” (Sebők 2000: 8). Az Annales köréhez tartozó, de 

annak kezdeti irányvonalait továbbgondoló, másod- és harmadgenerációs Annales-

történészek (Jacques le Goff, Pierre Nora) által kidolgozott új irányzaton, a nouvelle histoire-

on belül keltek életre a marginalizált csoportok fele forduló társadalomtörténeti munkák. A 

nouvelle histoire tehát nem csak a korábban mellőzött témák felkarolását és új kutatási 

területek felfedezését (kultúrtörténet, mentalitástörténet, kollektív reprezentációk) valamint új 

módszerek térhódítását jelentette, hanem a társadalom által kirekesztett csoportok kutatását 

is.  

                                                 
35 Tisztában vagyok azzal, hogy e két fogalom nem ugyanazt jelenti, azonban sokszor tűnnek fel egymás 
szinonimáiként, ezért szándékos részemről a felsorolás. 



 45

A „kirekesztettek” a társadalomtörténet-íráson belül leginkább a történeti 

antropológusok, részben pedig a mikrotörténeti módszerrel dolgozó történészek kedvelt 

témái. A kultúra megértéséhez szükség van azon társadalmi csoportok vizsgálatára is, 

amelyeket korábban a történetírásból kirekesztettek, mondják a történeti antropológusok, így 

születtek meg különféle, ma már közismert írások – hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki 

a témák és szerzők közül – a gyermekkorról, a deviáns csoportokról, boszorkányokról, 

prostituáltakról, a karneválról, falusi ördögűzőkről illetve különböző rítusokról. Lásd pl. 

Ariés 1987, Ginzburg 1966, 1976, 1989, Bahtyin 1982, Darnton 1984) 

 A marginalizáltak történetével foglalkozó kutató számára emblematikus lehet 

ugyanakkor a következő megállapítás is: „...a történelem peremére visszaszorított 

jelenségeknek is megvan a maguk nem kevésbé érvényes történetük: ráadásul ez a fajta 

történelem, aminek a sajátszerűség, az elméletek szempontjából vett idegenszerűség, a 

kivételesség a lényege, univerzális fejlődési fogalmakkal nem tehető sem láthatóvá, sem 

értelmezhetővé. A nagy átalakulások veszteseinek, a peremre szorultaknak, a 

pauperizálódóknak a világa egyedül csak a saját világuk kereteinek és rájuk vonatkozó 

tapasztalataiknak a rekonstrukciója nyomán hozható felszínre (Gyáni 1997: 157). 

A történeti antropológusokhoz hasonlóképpen fontosnak tartom azon társadalmi 

csoportokról is beszélni, akik eddig kimaradtak a történetírás gyakorlatából, mint ahogyan a 

prostituáltak is kimaradtak a Kolozsvárról szóló történetírásból. Ezt nem csak egyszerűen 

mint hiánypótló aktust képzelem el, hanem úgy gondolom, a róluk való tudás nagymértékben 

átrajzolhatja vagy átrendezheti a korabeli társadalomról való ismereteinket, nézeteinket. 

Fontos, hogy a „hatalmasokat”, ahogy Natalie Zemon Davis nevezi, az „egyszerű emberek 

életével összefüggésben” mutassuk be (Zemon Davis 2001: 13).  

 

4.2. A prostitúciótörténet 

 

A társadalomtörténeti szakirodalom igen sokféle módon közelítette meg a prostitúció 

kérdését, a lokális esetelemzésektől a nagy globális összehasonlító munkákig sokféle 

elemzéssel találkozunk.36 A prostitúció témája közkedvelt lett (vö. Gilfoyle 1994, 1999), az 

                                                 
36 Ez utóbbiak néha az ókori hetéráktól eredeztették a „mindig voltak, mindig lesznek” problémát. Ez a fajta 
szemlélet eredményezte az olyan összehasonlító munkákat is, amelyek időszámításunk előtti társadalmak 
prostitúciós példáitól a reneszánsz velencei kurtizánjain át a mai útszéli lányokig tekintette át a prostitúciós lét, 
életforma, intézmény helyét (lásd például Nils 2004, Davidson–A. Hall 2001, Bullough 1964, 1998, V. 
Bullough–B. Bullough 1994), de sokszor a „foglalkozás” ősiségére való hivatkozás még ennyire sem történik 
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utóbbi három évtizedben tanulmányok százai születtek, amelyek direkt módon vagy 

érintőlegesen, egy-egy szexualitástörténeti munka fejezetében tárgyalták a prostitúciót.  

Alapvetően két paradigmában közelítettek a témához. A hetvenes évek végétől a 

prostitúció működtetésének és a fenntartásának, az ekörüli törvényekről szóló vitáknak, 

illetve a nemi betegségek szigorú kezelésének elemzésével új fejezetek nyíltak meg a nyugati 

társadalomtörténet-írásban.37 A tanulmányok jelentős része tehát társadalomtörténeti és ezen 

belül nőtörténeti szempontokkal a prostitúciós intézmények szervezettségére és társadalmi 

struktúrájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. A második paradigmában már a J. W. Scott 

által is megjelölt gender history-s szempontokat emelték ki: a nem és állam, a nemiség 

diskurzív konstrukciói, a prostituált társadalmilag megkonstruált pozíciója érdekelték a 

kutatókat (vö. J. W. Scott 1996). Ezen társadalomtörténeti munkák szerzői többnyire a gender 

history és a szexualitástörténet területéről érkeznek, ezért gyakran a prostitúciót a társadalmi 

nem és nemzet, faj, szexualitás stb. keretei között tárgyalják. A prostitúciót nem mint stabil, 

megfogható intézményt vizsgálják, hanem társadalmi problémaként kezelik, ezzel együttesen 

annak változó kereteit elemzik. Vagy ahogyan Karras írta: „a szexualitás történetével 

foglalkozó kutató nem egyszerűen arra kérdez rá, hogy az emberek mit csináltak és milyen 

gyakran, hanem arra is, hogy hogyan gondolkodtak és beszéltek a szexualitásról s miként 

befolyásolta ez a férfiakkal és nőkkel kapcsolatos gondolataikat, viselkedésüket” (Karras 

1996: 131). 

Az ókori prostitúciót tárgyaló szövegek a kilencvenes évektől már nem egyszerűen 

leírják a szakrális vagy vallásos prostitúciót, hanem azt vizsgálják, milyen diskurzusok 

formálták a prostituált alakját az ókori világban (lásd Budin 2008, Faraone–McClure 2006, 

McGinn 1998). A középkori prostitúcióval foglalkozó társadalomtörténeti munkák (lásd 

Roper 2001, Karras 1996, Otis 1985, Rossiaud 1996) a prostituáltak társadalomban betöltött 

aktív szerepéről beszélnek, ezek az írások éppen a kriminalizáció folyamatainak 

sokszínűségére, a prostituált és a prostitúció kulturális konstrukcióira világítanak rá. Az 

ókorban, de leginkább a középkortól, a prostitúciót övező diskurzusok szerint a 

haszonszerzésre való törekvés, az „üzletszerű kéjelgés” már nem az isteneknek való szolgálat 
                                                                                                                                                        
módszeresen, csupán az említés szintjén valósul meg. Bár a Bullough szerzőpáros kötetei némiképp 
kivételeknek számíthatnak, hiszen a prostitúció történelmileg és társadalmilag megkonstruált voltára és időben 
változó jellegére hívják fel a figyelmet, ők is ugyanazon nagy rendszer részeként képzelik el a lokális 
variánsokat. 
37 Az alábbiakban főként az európai prostitúciós intézményeket kutató történészek munkáira koncentrálok. 
Egyfelől azért, mert a prostitúciótörténet szakirodalma óriási, már-már majdhogynem áttekinthetetlen, így tehát 
nem foglalkozhatom az amerikai, afrikai és az ázsiai társadalom prostitúciós rendszereivel, másfelől pedig azért 
hivatkozom jobbára az európai rendszerekre, mert munkám szempontjából ezek tűntek relevánsaknak.  
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céljából38, de még csak nem is a szakralitásra való utalásból történik39. A prostitúciót övező 

morális kritika a keresztény középkorban alakult ki Európában, ez azonban nem járt együtt a 

prostitúció intézményének teljes elutasításával, sőt, inkább a prostitúció intézményes eltűrését 

hozta. A kettős morál elve, amely részben mind a mai napig uralja a prostituáltakról szóló 

beszédmódot, a férfit felmentette a bűnösség alól, miközben a prostituáltat stigmatizálta és 

kriminalizálta, de úgy, hogy a prostituált bűnösségét és hasznosságát egyaránt hangoztatta. A 

promiszkuus szexualitáshoz kapcsolt bűnösség a keresztény Európában elsősorban a bibliai 

eredőknek volt tulajdonítható, és a nőkhöz kapcsolódott, a hasznosság pedig a férfiak 

álláspontját védelmezte: nekik ugyanis egészségük fenntartása érdekében „szükségük volt” a 

nemi élet gyakorlására. A prostitúció nyilvános problémává válásának kora a modern Európa, 

amikor a prostituáltaknak új attitűdöket kellett magukra ölteniük, más szóval a kínálatot a 

kereslethez kellett igazítaniuk (vö. Corbin 1999: 225). A reneszánsz és a reformáció idején 

nagyobb figyelmet szenteltek a szexuális kihágásoknak, a prostitúció még inkább szem elé 

került és elítélendővé vált, a 16. században számos bordélyt bezártak Európa-szerte.40 

Különféle, és sokszor egymásnak ellentmondó törvények születtek a prostitúcióra 

vonatkozóan, a kettős morál elve innentől fogva még több vitát váltott ki41 (lásd ehhez még 

Self 2003). 

                                                 
38 Aphrodité és Vénusz főként a szépség és a szerelem istennői voltak az ókori mitológiákban, tehát alapvetően 
nem prostitúciós szolgáltatást láttak el. Aphroditét azonban amiatt, hogy mindenkiben felébresztette a szerelmi 
vágyat, és hogy istenekkel vagy földiekkel néha szerelmi kalandokba bonyolódott, gyakran a prostituált 
képzetkörébe tartozónak vélik. Ezt viszont a kéjelgésnek a kedves, szinte ártatlan válfajába sorolják, így még 
nem illeti sem megvetés, sem kiközösítés.  
Az Aphrodité és Vénusz megítéléséhez hasonló szereptársítás jár az Ószövetségben szereplő Baál és Aséra 
(Aszarte) termékenység-isteneknek is. Baál és Aséra azok az istenek, akiket követve a közösség tagjai 
„paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból” (2 Móz. 34, 15). 
Bár az Ószövetség szerzői tényleg küzdöttek a baál-szertartások, és Aséra ünneplések ellen, mindenképp 
közösségi célú és közösségi erkölcs által legitimált, korai prostituálódási formák voltak (vallásos prostitúciónak 
nevezi a szakirodalom), amelyben a nők helyzetét megint csak helytelen lenne saját utcalányaink helyzetével 
egy kategóriában értelmezni. 
39 A Bibliában hasonló többértelműséggel telített például a babiloni vétkezés. Ezekben a parázna nő alakja 
szimbolikus, a mindenható Isten hatalmasságával és rendezett világával szembeni sátáni alvilág káoszának egyik 
eleme, ezt legjobban példázza a Jelenések Könyvének apokalipszisképe, amelyben egy veres, hétfejű és 
tízszarvú fenevadon ülő prostituált nő jelenik meg a szentek vérétől ittasan. A társaságában lévő sárkány a 
Sátánt, a vadállat pedig az Antikrisztust reprezentálják: „Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, 
megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele 
útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy 
Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja”. (Jel. 17, 4–5) 
40 1546-ban Londonban, 1560-ban Párizsban, 1566-ban Rómában zárták be – egy időre legalábbis – a 
„rosszhírű” intézményeket (vö. Bullough 1964: 131). Kiválóan szemlélteti ezt a változást Lyndal Roper az 
augsburgi prostitúció reformációkori átalakulásának elemzésével (lásd Roper 2001). 
41 Nagyon jó példát hoz a törvények egymásnak ellentmondó jellegére és a többféle megoldás egyidőben való 
létezésére Susan P. Conner, aki a francia forradalom felbolydult világában veszi számba a prostitúcióhoz való 
ellentmondásos viszonyulást. Ezt az ellentmondásosságot éppen a forradalmárok által közkedvelt fogalmában, 
az erénybe, a virtue-ba beékelődve találja meg. Kiderül az elemzésből, hogy a társadalom – az uralkodó politikai 
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A középkori Franciaországban, mondja Rossiaud, a prostituálthoz járás a fiatal férfiak 

életmódjához tartozott, ez egyfajta szükséglet volt, illetve testi egészségük bizonyítéka is 

(Rossiaud 1996). Ugyanígy történt Németországban is: bár a bordélyházi nőket a tisztességes 

nőktől szigorúan elkülönítették, különféle ceremóniákon – esküvőkön, táncmulatságokon, 

karneválokon stb. – szerepeltették őket (Roper 2001). Karras is egyetért a prostituáltak 

központi szerepével a középkorban, ők lévén azok a nőiességet extrém és drámai módon 

reprezentáló egyének, akik a férfiak szexuális erejének levezetéséhez szükségeltettek (Karras 

1996). De túllép ezen a perspektíván, és a középkori angliai prostitúció kapcsán azt nézi meg, 

miként határozta meg a prostitúció a társadalmi nemi viszonyokat, miként kötődik a 

prostituált alakjához a bűn és a megvásárolhatóság képzete, és ez hogyan indokolta a női test 

kontrollját már a középkorban. A prostituáltakhoz való viszonyulás, mondja, nagymértékben 

tükrözi a nőkhöz való általános viszonyulási módokat (Karras 1996: 5).  

A XVI. századtól az egyre terjedő szifiliszjárvány miatt a nem normatív szexualitást 

gyakorlókat bűnbakokká és felelőssé tették, sőt, a betegség legfőbb terjesztőivé kiáltották ki. 

A szifilisztől való félelem uralja a 19. század végi és 20. századi szövegeket is, a sajtó 

közleményeit, az orvosi és rendőri elemzéseket egyaránt. A szifiliszszimbolika könnyen 

érthető: látható nyoma van a bűnösségének, ez nyilvánvalóvá teszi az azt terjesztők alvilági 

eredetét, másságát, nem emberi mivoltát, és értelemszerűen magyarázza a társadalomból való 

kizárás fontosságát is.  

A nemzetközi, főként az angolszász és a francia szakirodalom legkedveltebb korszaka 

a 19. század. A 19. században hozott, a fertőző betegségekről szóló törvények megbénították 

a prostitúció intézményét, marginalizálták ezeket a személyeket, a betegség okozóiként 

tekintettek rájuk, folyamatos ellenőrzésnek vetették alá őket. Amint látjuk, a polgárság aktív 

szereplő lett ezekben a történetekben, és természetesen jogot is formált arra, hogy ezt az 

intézményt saját kedve szerint alakítsa. Angliában ez volt a szexualitás kordában tartásáról és 

a polgári frigiditásáról híres viktoriánus korszak (vö. Fuchs–Thompson 2005, Mosse 1985, 

1996), illetve ekkor zajlott a prostitúciót szabályozó CDA (Contagious Diseases Acts) 

támogatóinak és az abolicionistáknak a harca is42 (Bartley 2000, Walkowitz 1980, Levine 

1996, 2003, 2009, Finnegan 1979, Poovey 1986). Franciaországban ekkor veszi kezdetét a 

                                                                                                                                                        
diskurzus ellenére – legalitás és illegalitás határán folyamatosan fenntartotta a prostitúció intézményét (Conner 
1994–1995).  
42 A CDA – amely a fertőző betegségek terjedésének megakadályozásán keresztül a prostituáltak és általában a 
szegények ellenőrzését célozta, 1860-ban lépett életbe, 1883-ban felfüggesztették, és 1886-ban teljesen hatályon 
kívül helyezték (vö. Finnegan 1979: 10).  
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prostitúció hivatalos szabályozása, a reglementációs politika, amely hamarosan egész 

Európában mintaként szolgál. A korszakot elemző írások a 19. században problematikussá 

vált prostitúciót és ennek szabályozási mechanizmusait, a prostitúció és a nemi betegségek 

kérdésének összekapcsolását, a prostitúció medikalizálását tárgyalják. Mit jelent a 

reglementarista, abolicionista és prohibicionista politika? A társadalom egy része – a 

bordélyházak szigorú megrendszabályozásával és a prostituált mozgásterébe való komoly 

beavatkozással (ezt a szakirodalom a reglementarista politikának hívja) folyamatosan kitartott 

a prostitúció mint „szükséges rossz” intézményének hasznossága és fenntarthatósága mellett, 

míg mások a prostitúció legális ellenőrzésének a női nem devalválódásában való szerepét 

hangsúlyozták, és kérték a bordélyházak, a bejegyeztetés és a kényszerű orvosi ellenőrzés 

eltörlését (az angol abolicionisták, Josephine Butler vezetésével már a 19. században 

megfogalmazták ezt az álláspontjukat). A prohibicionista prostitúciórendezés pedig – amely 

főként, jóval később, a kommunista országokra volt jellemző – azon volt, hogy teljes 

mértékben megszüntesse a prostitúciót, a prostituáltat pedig bűntette. De hiba volna azt 

gondolni, hogy ezek a rendszerek ilyen vegytisztán elképzeltek, önmagukban 

megvalósíthatók, működtethetők lettek volna vagy ma is azok lennének. Általában az ezen 

elvek alapján létrejövő törvények sem egy tiszta abolicionista vagy reglementarista 

prostitúciórendezést képzeltek el, hiszen különféle politikai érdekek és ideológiák 

működtették azokat, ugyanakkor pedig a prostitúcióban résztvevők vagy részt venni 

szándékozók is rendszerint ellenálltak és ellenállnak az egyes jogi rendszerek racionalizálási 

modelljeinek, legyen az prohibicionista, abolicionista vagy reglementarista elv43 (vö. Agustín 

2008).  

Finnegan a 19. századi yorki prostitúciós viszonyokat elsősorban osztályalapon 

ragadja meg, és gazdasági viszonyként írja le ezt, amely alapvetően szegény nők és 

középosztálybeli, módosabb férfiak közötti kapcsolatot jelentett (Finnegan 1979). Philippa 

Levine írásaiban az angliai és az angol gyarmati prostitúciós intézményeket vizsgálja, a 

társadalmi nem és a faj kapcsolódási pontjait keresi, és arra világít rá, miként kapcsolódik 

össze a prostitúcióban a politikai és szexuális elnyomás (Levine 1996, 2003, 2009). Talán 

                                                 
43 Ezeket az elveket legtöbbször különböző politikai rendszerek politikai célokra dolgozzák ki, éppen ezért egy 
adott társadalomban az egymást követő rendszerek gyakran egymásnak ellentmondó javaslatokat fogalmaznak 
meg a prostitúció rendezését illetően (Agustín 2008). A fenti hármas szerkezetű, modellszerű felosztás 
racionalitásának tulajdonképpeni irracionalitásáról írja Betlen Anna: „A felsorolt három, a prostitúcióval 
kapcsolatos állami attitűd-modell (melyek közül a harmadik, mint talán kiderült, nem is létezik, sohasem 
létezett) nem tiszta, vegyes, így-úgy módosított változatait emlegetik a kérdés szakértői, amikor korlátozottan 
reglementált modellről vagy vegyes szabályozásról stb. elmélkednek.” (Betlen 2004b: 18).  
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mindannyiuk közül a legtöbbet idézett Judith Walkowitz társadalomtörténész munkája, aki 

azt elemezte, miként érvényesült a híres-hírhedt CDA az angol társadalomban, miként 

alakította át a szexuális szokásokat (Walkowitz 1980), illetve esettanulmányaiban arra 

mutatott rá, hogy a hatóságok kemény ellenőrzési rendszere miként nyúlt át a prostitúciós 

intézményeken túl a szegény rétegek fele, és a hatalmi érdekek miként konstruálták meg 

esetenként a prostituáltak új csoportjait (Walkowitz 1988, 1998, 2003). Walkowitz a nemiség 

és szexualitás sokszintű képei köré építi fel az elemzéseit, foucault-iánus módon 

dekonstruálva az orvosi és morális diskurzusokat, amelyek létrehozták a prostituált 

csoportját.  

A polgári társadalom már a 18. századtól határozott igényt formált a nem normatív 

szexualitást gyakorlók rendszeres kontrollját és rendszabályozását illetően. Ekkor teremtik 

meg Európa-szerte újra a „professzionális prostituálódás” lehetőségét, és hozzák létre a 

hatóságilag ellenőrzött bordélyokat.44 A prostitúció története kapcsán megkerülhetetlen annak 

a morális miliőnek a vizsgálata, amely kitermelte és fenntartotta magát a prostitúciót. A 

szakértők hangsúlyozzák, hogy a polgári családban az anyaszerep összeegyeztethetetlen volt 

a szexualitással járó bárminemű élvezetekkel, a szexualitás csupán a gyereknemzést szolgáló 

aktust jelentette. A tabuk nélküli szexualitás inkább az ellenőrzött bordélyházakban volt 

elképzelhető, mintsem a családi ház falai között. A polgárság több okból kifolyólag is igényt 

tartott a prostituáltakra: ezekkel a nőkkel egyrészt házasságon kívüli nemi kapcsolatokat 

lehetett folytatni anélkül, hogy bármelyik fél is sérült volna, bárkit is megszóltak volna érte. 

A korabeli felfogás szerint pedig a házasság előtt álló fiatal férfiak rendszeres kiszolgálásával 

„segítettek” megőrizni a jómódú családok lányainak szüzességét is, és „megóvni” ezeket a 

házasság előtti kalandoktól. Ekkortól válik a modern társadalmakban a prostitúció és az 

afölötti vita majdhogynem napi rendszerességűvé.  

Ugyancsak ez a korszak érdekli leginkább a francia és más európai államok 

társadalomtörténetével foglalkozókat is (lásd pl. a 19. századi oroszországi prostituáltakról 

Bernstein 1995, Engelstein 1986, 1988), hiszen ekkor kap legnagyobb szerepet a 

nyilvánosságban – a szabályozni és szabályozást megszüntetni akarók harcában, valamint az 

orvosok higiéniai és eugenikai szövegeiben – a prostitúciós vita. A francia társadalomtörténet 

az államilag szabályozott prostitúciós rendszer életbe léptetése miatt fordult nagyobb 

                                                 
44 Angliában például az 1860-as Contagious Disease Acts írta elő a nők hivatalos regisztrációját, Svédországban 
1870–1880 között vezették ezt be (Lundberg 2001, Blom 2004), Spanyolországban pedig legelőször Zaragoza 
városában, 1845-ben, majd más városokban is (Castejón-Bolea 2001).  
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érdeklődéssel a 19. századi prostitúció témája fele (Corbin 1978, 1990, Harsin 1985, Adler 

1990). A reglementarizmust elemző francia szerzők közül Alain Corbin munkáját tartom 

leglényegesebbnek, hiszen ő – Luciene Febvre mentalitástörténeti megfontolásaihoz 

közelállóan – úgy vizsgált egyedi eseteket, hogy ezeket egyfajta tágabb érzékenységtörténeti 

(histoire de la sensibilité) keretbe illesztette, és olyan kérdések felvételével együtt tartotta ezt 

fontosnak, mint a gyönyör formáinak megváltozása, a prostitúcióhoz illesztett képzetek 

(szagok, képek), és ezek társadalomtörténeti, sőt, mondhatni, szociálantropológiai elemzését 

végezte el (Corbin 1978, 1999a, 1999b). 

A világháborúk és a huszadik század prostitúciós intézményeinek vizsgálata a 19. 

századéhoz képest már jóval kevesebb társadalomtörténész érdeklődésére számíthatott. Az 

európai bordélyok fokozatos megszüntetése és a prostitúció illegalitásba szorulása kevesebb 

forrás hozzáférését tette lehetővé. A huszadik század társadalomtörténetében a prostitúcióról 

igen gyakran a hitleri nemzeti szocializmus szexuális normái és a németországi bordélyok 

kapcsán esik szó45, illetve a háborús szexuális attitűdök (Herzog 2009, Wingfield–Bucur 

2006), a nemi betegségekkel kapcsolatos higiéniai diskurzus (Proschan 2002) a gyarmatok 

szexualitása (Levine 2004, White 1990, Tracol-Huynh 2010, Hershatter 1997), illetve az 

eugenikai diskurzus (Bucur 2005, 2007, Kline 2001, Turda–Weindling 2007) elemzése során 

kerül szóba.  

A magyar és a román szakirodalomban a prostitúció története és elemzése mind a mai 

napig marginális témának számít. Ezek a tanulmányok általában egy-egy rövidebb-hosszabb 

munka erejéig szolgáltatnak adalékokat a prostitúció történetéhez, és bár rövidek, fontos és 

megkerülhetetlen írásoknak számítanak a probléma megértése szempontjából. A magyar 

nyelvterületen működő prostitúciós intézményeket taglaló írások többsége helytörténeti, 

illetve orvostörténeti jellegű, ezek jobbára egy-egy lokális prostitúciós rendszert vizsgálnak, 

elsősorban a prostitúció szabályozása érdekli őket, tehát főként jogi forrásokat, illetve 

esetenként az ezektől való eltéréseket, kihágásokat elemzik (vö. Miklóssy 1989; Güntner 

1997; Spira 1996; Szécsényi 1993). Ezek egyrészt az erdélyi és a magyarországi rendszerek 

összehasonlítása végett érdekesek (a szabályzatokat, a regisztrációs módszereket, a 

prostitúció különféle formáit ismerhetjük meg általuk), másrészt a tudományos 

kérdésfelvetések szempontjából adhatnak segítséget. A történettudományi tanulmányok 

                                                 
45 Vö. Bleuel 1973, Grossmann 1995, Roos 2002, Timm 2002, valamint ezt a témát vállalta fel a Journal of the 
History of Sexuality január–áprilisi száma is 2002-ben. E téma kapcsán érdemes megjegyezni azt is, hogy 
Németországban 1942-ben bordélyokat hoztak létre a koncentrációs táborokban, amelyekben fogva tartott nőket 
kényszerítettek a prostitúcióra. 
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között számos olyan írás is van, amely megkerülte a téma komplex vizsgálatát, az elkészült 

munkák nemegyszer puszta adatfelsorolásba, a levéltári iratok vagy irattöredékek 

bemutatásába torkollanak (pl. Bana 1999).  

A magyar társadalomtörténeti irodalomban a téma szempontjából Gyáni Gábor 

munkássága jelentős, aki a századforduló és az első világháború körüli női társadalom 

történeti vizsgálatán belül számtalanszor kitér a prostitúció kérdésére. Írásai elsősorban a 

prostitúcióközeli, tercier szektorbeli női munkalehetőségek és -helyzetek alaposabb 

megismerését segítik. Munkái módszertani és elméleti szempontból is jelentősek: nem tekinti 

megkövült pozíciónak a prostituált társadalmon belüli szerepét, hanem annak időbeni és más 

– pl. gazdasági, jogi-szabályozási – koordináták mentén való konstrukcióját és változatait 

követi (lásd például Gyáni 1979, 1981, 1983a, 1983b, 1999). A budapesti prostitúció, illetve 

a nemi betegségek és prostitúció kapcsolatáról talán legtöbbet Forrai Judit orvostörténész 

(Forrai 1996, 1998, 1999, 2000, 2003), illetve Szécsényi Mihály (1993, 1998, 2008) 

levéltáros-történész tollából olvashatunk. Hozzájuk hasonlóan Mátay Mónika, Anka László, 

Vargha Dóra, Susan Zimmermann ugyan csak egy-egy tanulmány erejéig, de már azt az 

újfajta társadalomtörténeti nézőpontot hozzák, amely az adatfelsoroláson túllépve számol a 

társadalmi kontextussal, a társadalmi nemet formázó társadalmi gyakorlatokkal, a 

prostituáltidentitás szinkrón és diakrón változataival, illetve az ezeket alakító diskurzussal 

(lásd Mátay 2003, Anka 2004, Vargha 2005, Zimmermann 1998). 

Az erdélyi prostitúciós intézmények, a prostitúciót övező diskurzusok, illetve a 

közbeszéd elemzése még a magyarországinál is ritkábban kerül a történészek tollára. A 

századforduló Kolozsvárának félnyilvános és nem nyilvános szférájáról, a bordélyházakról és 

a kávéházi életről Gyarmati Zsolt munkáit találom legfontosabbnak, aki a nyilvános–privát 

kettős regiszterében értelmezi a prostituáltszerepeket is. Az ő szemléletében a prostituált 

többek között része annak a századfordulós és első világháborús városi polgári habitusnak, 

amely a reggeli kapucsínózást, újságolvasást, vitázást, éjszakai mulatozást, egyszóval a 

társasági életet jelentette. Ez az igény teremtette meg többek között a kávéházi, 

mellékállásként prostitúciót vállaló nők pozícióit is (Gyarmati 2001, 2004, 2006), de a 

szigorú szabályozások révén a bejegyzett és ellenőrzött nőkét is. Átfogó munka a Cosma 

Ghizeláé is, amely azon kívül, hogy néhány erdélyi város két világháború közötti 

jogszabályait, illetve prostitúciós formáit strukturálisan vizsgálja, ezeket az intézményeket 

nem szakítja ki a társadalom egészéből, hanem olyan kérdésekkel együtt tárgyalja, mint a 

házasodási szokások, válások és együttélés, az erdélyi feminizmus illetve az erdélyi női civil 
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szervezetek prostitúcióhoz való viszonyulása stb. (lásd Cosma 1998, 2002a, 2002b). Lucian 

Dărămuş a századfordulós Fehér megyei (gyulafehérvári és szászsebesi) 

prostitúciószabályozási módszerekről írt (Dărămuş 2001), későbbi írásaiban pedig a 

századfordulós bukaresti prostitúció és az ezt övező diskurzus természetét fogta meg 

(Dărămuş 2005). A román nyelvű, nem Erdélyre vonatkozó gender study és gender history 

irodalma már sokkal árnyaltabb képet ad a társadalmi nemi szerepekről, és ezeken belül a 

prostituáltkonstrukciókról (ld. Bucur 2005, 2007, Popescu 2004, Pruteanu 2004, Băluţă 2002, 

2005). Legnagyobb ívű ezek közül Ionela Băluţă munkája, aki a 19. század végi romániai 

nőideál és nőkép konstrukcióit elemzi, és ebből a kontextuális perspektívából teszi 

értelmezhetővé a prostituált (tisztességtelen nő) alakját a korabeli társadalomban (Băluţă 

2002, 2005).  

 

A prostitúciós intézmények, szabályozások összehasonlítása azért problémás, mert – 

amint azt fentebb is tárgyaltam – a „történetem” nem egy lineáris eseménysort vázol fel, 

hanem különféle hangokon megszólaló történeteket kovácsol eggyé. Tagadhatatlan azonban, 

hogy van mögötte egy megfogható, leírható, datálható konkrét eseményanyag, amely 

részleteiben ténylegesen összevethető más korabeli eseményekkel – ezt meg is teszem az 

elemzés során. Itt főként a Romániában, de más, a régióban, illetve Európában zajló hasonló, 

a prostitúciós intézmények változásaival kapcsolatos eseményekkel való összevetésre 

gondolok, valamint a prostitúció problematikáját magába foglaló ideológiák és különféle 

nemzeti törekvések összehasonlítására, azaz hasonlóságok és különbözőségek 

összehasonlítására, amint azt Marc Bloch is hangsúlyozza az összehasonlításról írott 

értekezésében (Bloch 1996: 185). A „tényeken” kívül olyan kérdéseket vettem át a 

nemzetközi szakirodalomból, amelyek úgymond közös problémákat jelenthetnek a hasonló 

kutatásokban. Bloch szerint nem csupán a társadalmi, politikai jelenségekben, hanem a 

„problémák felvetésében, tálalásában”, valamint az általunk használt kifejezésekben is 

figyelembe kell venni a más országokban végzett munkák tanulságait, hogy „a kölcsönös 

jóakarat következtében” kialakulhasson fokozatosan egy közös tudományos nyelv (Bloch 

1996: 200). 

Itt ismét egy, az antropológiából hozott, önreflexivitásra serkentő gondolatra 

hivatkoznék: amikor leírunk, majd értelmezünk egy társadalmat, rendszerint olyan elvont 

fogalmakat használunk, amelyek nem, vagy csak ritkán találhatók meg az illető 

társadalomban (hogy csak egy párat említsek saját kutatásomból: a deviancia, a 



 54

marginalizáció, intézményesítés, munkaerő-migráció stb.). Ezekre a fogalmakra azért is 

szükség van, hogy „a diszciplína képes legyen komparatív vizsgálódásra” (vö. Eriksen 2006: 

53), és elméleti szinten összekapcsolhassuk az általunk vizsgáltakat más társadalmakkal. 

Ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy saját fogalmakkal magyarázunk, saját 

terminusainkkal írunk le. 

Az összehasonlítást nem önmagáért való módszerként alkalmazom, nem egyfajta 

kulturális háttér színezőjeként, illusztrációként, hanem hipotéziseim alátámasztására. Nyilván 

nagyon nehéz és számos buktatóhoz vezet egymással sokszor csak nagyon érintőlegesen 

találkozó pontok összehasonlítása. Úgy gondolom azonban, hogy – annak ellenére, hogy egy 

lokális társadalom kérdéseivel van dolgom – mivel az események rendszerint fontos 

össznemzeti, de még inkább nemzetközi irányzatokhoz kapcsolódnak (mint pl. az eugenika, a 

biopolitika), időnként lényeges ezeknek a számbavétele, és más, térben akár távolabb lévő 

esetekkel való összehasonlítása. Ez hozzásegít a lokális, a helyi variánsok, 

problémamegoldások miértjeinek megválaszolására is.  

Nyilván a teljesség igényét hangoztató blochi elvet, amely szerint kötelesség mindent 

elolvasni, amit a témában és az ehhez kapcsolódó periferikus témakörökben publikáltak, bár 

követni próbáltam, betartani – mennyiségi okok miatt – képtelen voltam. 

 

5. A (szub)kultúravizsgálat tanulságai 

 

Valahányszor szubkultúrákról van szó, mindig felmerül a kérdés: mit értünk kultúra 

alatt, mi az, aminek alá-, mellé-, szembe- vagy föléhelyezünk egy másikat, és ilyenkor a 

kultúrafogalom problematikusságára is mindig rámutatunk. Sőt, a mai szubkultúra-kutatók 

többsége már nem alkultúrákról beszél, hanem egymást kiegészítő kultúrákról, 

mikrokultúrákról, amelyek nem egymás alá vagy fölé rendelődnek, hanem egymás mellett 

léteznek a társadalomban. Ezt a fogalmi zűrzavart igencsak jól példázza a prostitúció 

problémakörének koncepcionális elhelyezése is a hasonló elméleti jellegű tanulmányokban. 

A prostitúció a kultúrakutatóknál hol deviáns szubkultúrának, hol ellenkultúrának, máskor 

patologikus nyúlványnak minősül. Azt a Marvin Harris-i kultúrakoncepciót emelném ki, 

amely nem csupán a társadalmi rendszeren belüli értékeket, motivációkat és morális-etikai 

szabályokat tekinti kultúrának (és szubkultúrának), hanem az intézmények teljességét is, 

amelyekben az emberek élnek és cselekszenek. Eszerint a kultúra – és értelemszerűen a 

szubkultúra – társadalmilag elsajátított életmódokat rögzít, amelyek felölelik a társadalmi élet 
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minden szegmensét, gondolkodásmódokat és viselkedésmódokat egyaránt (Harris 1999: 19). 

Vagy amint Jock Young a szubkultúrákra vonatkoztatva definiálja: „kultúra az a mód, 

ahogyan az emberek igyekeznek leküzdeni az eléjük gördülő mindennapi akadályokat. Ez 

magába foglalja a nyelvet, az öltözködési módot, erkölcsi normákat, politikai intézményeket, 

művészeteket, munkamódszereket, szexuális szokásokat egyaránt – egyszóval magát az 

emberi viselkedést”. (Young é.n.) 

A kérdést azért tartom problematikusnak, mert bár a prostitúció társadalomtörténeti 

vizsgálata során eléggé egyértelművé vált, hogy nem egyszerűen „a prostituáltak” 

csoportjáról, hanem igen változatos, több tényező által irányított, erőteljes belső tagozódást 

mutató, időben is rendkívüli gyorsasággal változó rendszerről van szó, mégis sokszor sajátos 

kultúrájú vagy szubkulturális csoportként beszélünk a prostituáltakról. A prostituáltak 

csoportjának változatosságából kiindulva úgy gondolom, nyugodtan kijelenthetjük, hogy 

jelen esetben az a szubkultúraelmélet, amely a szubkultúrák közös normatív értékeire, a 

képzetekre és a gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt, eleve használhatatlannak tűnik. A 

szubkultúra-kutatás mindkét nagy irányzata, egyrészt a Chicagói Iskola (a húszas, harmincas 

években kvalitatív módszerekkel dolgozó szociológusok) és az azt követő ugyancsak 

amerikai városökológusok, másrészt a hetvenes években a kritikai marxizmus elvét valló brit 

kutatók folyamatosan nagy figyelmet szenteltek a deviáns csoportoknak, így többek között a 

prostitúciónak is. Természetesen ez a fajta „szubkultúra-kutatás” inkább egyfajta alkalmazott 

tudományoskodás volt: igyekezett gyógyírt találni olyan, a társadalmat veszélyeztetőnek vélt 

problémákra, mint a kábítószer-fogyasztás, bűnözés, gettók és gengek világa, slumosodás, 

prostitúció, éppen ezért kéz a kézben járt a kriminológiával, sőt, segédtudományává vált 

annak, és időnként ezt teszi mind a mai napig. Ezeket a szubkultúra-elméleteket gyártó és 

szubkultúra-definíciókkal kísérletező irányzatokat mind valamilyen szükséghelyzet (első 

világháború utáni káosz, gazdasági recesszió, illetve a hatvanas évek forrongásainak, 

lázadásainak kora) hozta létre, és a minél hatékonyabb megoldáskeresés vezérelte.  

Az amerikai szubkultúra-kutató szociológusok – amikor túlléptek a Chicagói Iskola 

elgondolásán, miszerint a szubkultúra zártkörű és kohéziós rendszer – továbbra is a 

városkutatást megalapozó elődeik etnográfiai szubkultúra-kutatási módszereit és szimbolikus 

kölcsönhatás elvét követték (Moore 2004: 182), a szubkultúrát pedig egy sor közösen 

megtapasztalt problémára adott kollektív válasznak látták. A legfőbb kritika azért érte őket, 

mert ezeket a csoportokat úgy láttatták, mint amelyek középpontjában közös értékrendszerek 

állnak. Az amerikai irányzattal szemben az angol neomarxisták a szubkultúra problémáját a 
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társadalmi osztály, hegemónia és hatalom kérdéseire koncentrálva tárgyalták, és a szélesebb 

körben meghatározónak vélt társadalmi és gazdasági problémákat vették szemügyre. Egy 

ilyen szemléletben már a prostituáltak szubkultúrája is többet sejtet maga mögött, mint 

patológiai esetek, rosszul nevelt vagy netán iskolázatlan egyének közösségét, akiknek 

„kulturáltsági foka” egyenlő a nullával, sokkal inkább fontosnak bizonyulnak azok a 

társadalmi problémák, amelyek létrehozták ezt az alakzatot. 

A dolgozatomban én is a csoport kifejezést használom, de ezt leginkább társadalmi és 

nem kulturális kategóriaként. Úgy gondolom, fontos kritikával viszonyulnunk a prostituáltak 

csoportja, a prostituáltak kultúrája kifejezésekhez, és megvizsgálnunk, milyen külső vagy 

belső tényezők eredményezik a csoporttá válást, és a hozzájuk tapadt kulturális jellemzők, ha 

vannak ilyenek, milyen alkalmazkodási folyamatok eredményeként rögzülnek. 
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V. Előzmények. Prostituáltreprezentációk a századfordulón 

 

Az alábbi fejezetben a századfordulós prostitúcióról és a nemi betegségekről való 

gondolkodás madártávlatból való áttekintésére vállalkozom. Először is a magyarországi 

prostitúció 19. századi diskurzív kontextusát vázolom, aztán a prostituált kategóriájának és 

csoportjainak kolozsvári szabályozások által történő mozgatását elemzem röviden. Azért 

tartom fontosnak ezt az áttekintést, mert ez az a korszak, amelyben a prostitúció szabályozása 

állami és lokális szinten is fontos, megoldandó problémát jelentett, és ebben a korszakban 

vált igazán meghatározóvá az orvos – és az orvosi diskurzus – szerepe a kérdés kezelésében. 

A magyar diskurzus áttekintése azért lényeges, mert Kolozsváron a századfordulón magyar 

törvények szolgáltatták a törvénykezés alapját, így a két világháború közötti problémákat 

nem szakíthatom ki ebből a kontextusból, következésképp kérdéseimet – részben – innen 

kiindulva kell látnom. Ugyanakkor azért is fontos megvizsgálnom ezeket a századfordulós 

kolozsvári jogszabályokat, mert a román hatalomátvétel után is még sokáig ezek voltak 

életben, ezek jelentették – némi módosítással ugyan – a prostitúció reglementációjának jogi 

alapjait a húszas években is. Az impériumváltás után ezek nem egy csapásra 

érvénytelenedtek, s bár fokozatosan a román államhatalom szempontjai erősödtek fel, mégis 

az átmenet idején az aktuális, érvényben lévő szabályok működtek. Nem is beszélve arról, 

hogy egy polgári város mentalitását és mindennapi gyakorlatait még az impériumváltás sem 

tudta, és vélhetően nem is akarta egyik napról a másikra megváltoztatni. 

A dolgozatom egyik fő elemzési vonalát jelenti a prostituáltak különféle csoportjainak 

megteremtése és ezek mozgatása a társadalmi térben a jogszabályok és a különféle 

„kereszteshadjáratok” révén. Bourdieu-i kategóriával élve: a róluk való tudás 

megteremtésének folyamata és az e tevékenység feletti kisajátítási akciók érdekelnek. A 

csoportképződés és csoportképzés problémája kapcsán utalnom kell Judith Walkowitzra, 

hiszen az ő megközelítési módja nagymértékben irányította az én későbbi forrásolvasatomat 

is. Judith Walkowitz a 19. század végi southamptoni és plymouthi nőknek a hatalommal való 

konfrontációjáról, illetve a hatalom nyomásának való kitettségéről és engedelmességéről ír 

(lásd Walkowitz 1999). Ez az a korszak, amikor a Contagious Disease Acts (CDA), azaz a 

fertőző betegségekkel kapcsolatban hozott törvények életbe léptek, és ennek okán az érintett 

hatóságok megfigyelési, bejegyeztetési és kontrollálási hadjáratai elkezdődtek a prostituáltak 

ellen. A tanulmány főként azért volt érdekes számomra, mert – azáltal, hogy bemutatta, hogy 
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a prostituáltak sorába bejegyzett szegény lakónegyedekben élő nőkön keresztül a rendőrség 

miként tudta a szegények lakta környékeket kontroll alatt tartani, illetve hogy a kemény 

hatósági fellépés a sorozatos bejegyeztetési és ellenőrzési aktusokkal miként teremtette meg a 

professzionális prostituáltak csoportját – a prostituált mint konstruált társadalmi kategória 

hipotézisemet is igazolta. Tanulmányában Walkowitz az alsóbb társadalmi osztálynak a 

prostituáltak csoportjába való beemelését követi végig. Ezen felül megnézi, melyek voltak 

azok a lehetőségek, amelyeket a nők számára tartogattak, és ezek miként szűkültek be a 

hivatalos prostituálttá válással. A prostituálttá tétel éppen azért ellentmondásos, tudjuk meg 

tanulmányából, mert maga a test áruba bocsátása épp a munkalehetőségek beszűkülésének 

volt leggyakrabban az eredménye, ezért többnyire átmeneti jellegű volt. A bejegyzéssel ez az 

átmeneti jelleg megszűnt, sőt, meghosszabbodott a szakmában eltöltött idő is. És mivel a 

prostituáltak a nyilvántartásba vétel után közismertté lettek, „egyre nehezebben találhattak 

maguknak tisztességes munkát és egyre nehezebben képviselhették egyéb társadalmi 

identitásukat” (Walkowitz 1999: 184). Ugyanakkor azt is ellehetetlenítették, hogy a 

nyilvántartott nők szétválasszák életük nyilvános és magánszféráját. „Rákényszerítették, hogy 

elismerje kirekesztettségét”, mondja Walkowitz (i.m. 177). A rendőrségi nyilvántartásba 

vétel és az orvosi vizit (beleértve a megszégyenítő vizsgálatra vonulást és magának a 

vizsgálatnak a megalázó, sőt, sokszor fájdalmas jellegét) egyfelől a nyilvános 

megszégyenítést, másfelől a prostituáltak diszciplináris birtokba vételét szolgálta a 19. század 

végén. Walkowitz arra is kitér, hogy Nagy-Britanniában a bordélyok megszüntetését célzó 

„tisztogató kampányok”, amelyek 1890–1914 között zajlottak, drámai hatással voltak a 

bordélyban lakók életére. Ő ezeket a tendenciákat egy új, globálissá váló, magánjellegű, 

otthonra koncentráló kultúra kialakításának létrejöttével látja összekapcsolhatónak, amely az 

alkalmi munkavállalás, és ezzel együtt a prostitúciós munka háttérbe szorulásához vezetett 

Angliában.  

Walkowitz példái és következtetései – bár néha a hatósági eljárások hasonlósága miatt 

csábítást érezhetnénk erre – nem írhatók rá egyenesen a kolozsváriakra. Számolnunk kell 

azonban az angol CDA és az ezt követő abolicionizmus európai befogadásával is, sőt tudunk 

arról, hogy Kolozsváron is árgus szemekkel figyelték, mi zajlott a trendeket meghatározó 

államokban, még ha a prostitúció helyi alakulását más tényezők másként formálták. 

Nyilvánvalóan itt is csoportképzési folyamatokról van szó, különféle érdekek ütköztetéséről 

és érvényesítéséről, amelyek sajátos módon mozgatták a prostituáltak csoportjait és a 

csoportokba rendelt alakokat. Itt lehetnek segítségünkre a Walkowitz által az elemzésben 
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szigorúan elkülönített megközelítések: a társadalom által a nők számára felkínált 

érvényesülési lehetőségek, azaz „a tisztességes életvezetéshez” szükséges eszközökhöz való 

gazdasági hozzáférés, a prostitúció mint túlélési lehetőség szabályozása, a prostitúció mint 

piac fenntartása a jogi eszközök révén, a prostituáltcsoportok megkonstruálása a 

marginalizáció révén.  

 

1. Prostituáltreprezentációk a 19. század végi és a 20. század eleji magyar 

szövegekben 

 
Az alábbiakban a prostitúció kategóriájának 19. század végi és 20. század eleji 

reprezentációiról írok. Szükséges ezt megtennem, annál is inkább, mert ez a lokális 

prostitúciós intézményeket körülölelő diskurzív gyakorlat a későbbiekben is jelentős 

összetevője marad a prostitúciónak. Ugyanakkor azért is találtam érdekesnek innen indítani, 

mert ez a diskurzív kontextus egy folyamatosan problematikusnak mondott prostituálttípus, a 

magánkéjnő alakváltozatait is megmutatja számunkra: azt, hogy a századfordulón miként 

teremtik meg a magánházakban történő prostituálódást a bordélyházi rendszerrel szemben, 

majd a szabad, bevehetetlennek tartott prostituáltat hogyan igyekeznek beterelni ebbe a 

kategóriába, aztán hogyan válhatott mindenki magánkéjnővé az 1930-as években, és 

szüntettek meg minden más prostituáltkategóriát.  

Már a tizenkilencedik-huszadik század fordulóján a magukat társadalomkutató 

színben feltüntető újságírók, orvosok, irodalmárok társadalmi, gazdasági és pszichológiai 

problémákkal kapcsolták össze a prostitúciót (vö. Kissil–Davey 2010). A gazdasági helyzetet 

magyarázók azzal érveltek, hogy a nők megfelelő gazdasági lehetőségek, alternatívák 

hiányában választották a prostitúciót mint megélhetést. Ezek a szakértők olyan közös 

tényezőket kerestek az egyéni biográfiákban, mint a szegénység, a nem megfelelő 

életkörülmények és iskolázottság, az otthon elhagyása, korai szexuális kapcsolatok stb. 

Duchâtelet46 a 19. század közepén egyike volt azon első francia higienikusoknak, akik 

nemzeti szinten való törvényhozatallal sürgették a prostitúció egészségügyi ellenőrzését (lásd 

La Berge 1992), a párizsi prostituáltakról írt szövege pedig számos európai és amerikai 

gondolkodót és törvényhozót inspirált.47 Ő ugyanakkor megpróbálkozott a párizsi prostitúció 

                                                 
46 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet (1790–1836) 19. századi francia társadalomkutató volt, a párizsi 
Orvostudományi Akadémia közegészségügyi tanácsának tagja.  
47 A Duchâtelet szorgalmazta reglementációs rendszert, amit Európa-szerte párizsi vagy francia rendszernek 
hívtak, még az amerikai William Sanger figyelmét is felkeltette, ennek nyomán született a The History of 
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történelmi hátterének, a társadalmi–gazdasági tényezőknek és életmódoknak az együttes 

elemzésével.48  

A francia, illetve más, nyugat-európai és amerikai szerzőkhöz hasonlóan, a 19–20. 

század fordulóján, majd ezt követően, magyar közgondolkodók is előszeretettel írtak a 

prostitúcióról.49 A 19. századi írásokban szépen követhető a kor ambivalens viszonyulása a 

prostituáltakhoz, a dilemma, amely a megengedni–megtűrni állapotokat hol megkérdőjelezte, 

hol pedig magyarázta.50 A szerzők, akik többségükben a fővárosokból, illetve nagyobb 

városokból származtak, az itt működő prostitúciós rendszerekről, problémákról írtak. A 

fővárosok Európa-szerte az orvosok „szociálhigiéniai laboratóriumaiként” működtek (La 

Berge 1992: 4). A prostitúció szabályozására vonatkozó intézkedések és az ezzel kapcsolatos 

nyilvános diskurzus a franciaországi reglementációs politika életbe léptetése után vált 

aktuális kérdéssé Európa-szerte, így Magyarországon is. Figyelemre méltó ebben az 

időszakban a medicína területéről érkezőknek a prostitúcióra koncentráló fokozott figyelme, 

                                                                                                                                                        
Prostitution című írása 1869-ben (Sanger 1896), melynek hatására St. Louis városa be is vezette a prostituáltak 
ellenőrzését (vö. La Berge 1992: 261).  
48 A prostitutáltak pszichológiai és fizikai tipologizálását is elvégezte, ezáltal pedig rögzítette azokat a 
sztereotípiákat, amelyek a prostituáltakról éltek (pl. erős, érdes hang, amelyet a gyakori meghűléseknek és az 
alkoholizmusnak tulajdonítottak). Nem értett azonban egyet sok mindennel, ami közszájon forgott a 
prostituáltakról, és úgy gondolta, hogy a mentális tényezőknél fontosabb a szegénység, a csábítás, illetve a 
kiskorban elszenvedett erőszak. Duchâtelet ugyanakkor a munkaerőpiacon tapasztalható egyenlőtlenségre is 
felhívta a figyelmet: hangsúlyozta, hogy a nők sokkal gyengébb állásokat foglalhatnak el, mint a férfiak, ezért is 
kénytelenek olyan kiegészítő munkákat elvállalni, mint a prostitúció (Parent-Duchâtelet 1836). 
49 Baráth Ferenc író és irodalomtörténész 1872-ben felvilágosító jellegű röpiratában név szerint is hivatkozik 
Duchâtelet-re, és úgy tűnik, hozzá hasonló empátiával ragadja meg a prostitúció kérdését. A prostitúciót 
azonban betegségként láttatja („társadalmi, erkölcsi és physicai egyszerre”), ennélfogva a prostituáltat betegnek 
tekinti, ezért is megértést követel a társadalom részéről. „A prostitutiót jelen czélunkhoz képest úgy 
határozhatjuk meg, hogy az saját személyükkel való nyilvános, általános kereskedés, bizonyos nők által űzetve, 
nyereség szempontjából. Kiterjedése nagy számú és különböző okoktól függ, a melyek különböző időben 
különböző erővel működvén, azon nők számát, kik ahhoz folyamodnak, folyvást váltakozóvá teszi. 
Természetes, hogy az olyan nők száma váltakozik legjóbban, kik csak alkalomszerüleg folyamodnak a 
prostitutióhoz, hogy a megélhetés némi csekély eszközeit szerezzék meg, midőn másként nem volnának képesek 
létüket föntartani. Az ilyen, nőkből, – magában foglalván a tej árusnőket, varrónőket, ruhakészítőket, és hely 
nélküli nőcselédeket, – mindig nagy és erősen szenvedő tömeg van a nagy városokban.” (Baráth 1872: 6) „A 
prostituták is emberi lények, emberi érzelmekkel és ösztönökkel bírnak. Hogy mi az, társadalmi eldobott 
lénynek lenni, elhagyatottan miliók között, otthon nélkül, barát nélkül, megvetve a rokonok, – megátkozva az 
apa által, s meg lévén tagadva a szenvedőnek legbiztosabb menhelye, az anyának szeretete – ők is tudják érzeni, 
ép oly keservesen, mint szerencsésebb nővéreik. Ők is nők azért; s bár átadják magukat kedvelőik csupa érzéki 
szenvedélyeinek a nyereségért, de azért sóvárognak a valódi szeretet után, a gyermekek után, s mindazon házi 
örömök után, melyek oly kedvesek nemök előtt. Továbbá sokan közülök fiatalabb korukban, vallásos 
neveltetésben részesültek, talán épen a kegyes édes anya ajkai által. Bár mélyen elrejtve szíveikben a keresztyén 
befolyás nem ritkán érezteti hatalmát, a bűn érzetét, és a bűnre váró bűntetés súlyát költvén fél bennök. 
Törekedve magukat kiszabadítani lealázó helyzetükből, a siker szükségképen különböző lesz az akadályok 
szerint, a melyeket le kell küzdeniök.” (uo. 25) 
50 Legközismertebb mindezek közül talán Siklóssy László közíró Prostitúció című munkája, amelyben a 
„békebeli” Budapest erkölcsi vonatkozásait leltározva, a prostitúcióról is hosszasan ír (Siklóssy [1922] 2002). Ő 
sem hanyagolja el a részleteket, a prostituálódás körülményeit, az egyes jellemrajzokat, azonban írásának nincs 
tudományos, ismeretterjesztő vagy röpirat jellege, a budapesti régmúlt korokat nosztalgiával idézi meg.  
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hisz ők voltak azok, akik – legtöbbször a „szükséges rossz” elvét hirdetve – gyakran éppen 

toleránsabb hangot ütöttek meg, mint közíró, újságíró társaik. Valamennyien egyetértettek 

abban, hogy a prostitúciót nem lehet megszüntetni, hanem inkább orvosolni, rendezni kell a 

helyzetet. Az ő diskurzusaikban ezek a nők a polgári férfitársadalom szexualitásának fontos 

tartozékai voltak. A prostituált szükséges voltának elve jól illeszkedett a női és férfi nemi 

ösztön közötti különbségekről szóló korabeli koncepciókba. Ez eredményezte a prostitúció 

intézményét egyidőben fenntartani és korrigálni akaró, a prostituált társadalmi jelenlétét 

szükségesnek, de ugyanakkor bűnösnek tartó attitűdöket is, ez adta a kor prostituáltakról 

szóló diskurzusainak az ambivalenciáját. Kiválóan szemlélteti ezt a kettősséget a kortárs 

feminista író és aktivista Schwimmer Rózsa rendkívül éleslátó megfogalmazása is: „A 

társadalom ragaszkodik az intézményhez, a mely a »család tisztaságának fenntartása 

érdekében« éles vonalat húz a tisztességes nők és a prostituáltak között (...) Itt kell neki a 

szabadjára eresztett női test, ott pedig a család féltékenyen őrzött szűziessége, itt tehát 

hatalmával sujt, hogy féken tartson, ott pedig gyengéden véd, hogy a társadalmi erkölcsi 

tükrére foltot ne leheljen a prostituczió behatolásának lehetősége. Ezt a kettős czélját az 

erkölcsrendészet szolgálja. Lajstromba szedi azokat a nőket, a kik testüket kiszolgáltatják és 

azzal kiközösíti őket a társadalomból. Kivételes törvényeknek rendelik alá, utczákból, 

terektől eltiltják őket, ezer és egy paragrafust mérnek rájuk, akár Solon korában. A 

nyerspolgároknak ez a lajstrom tehát egyrészről beszerzési listája, másrészt biztosítási 

kötvénye, a mely a családját elriasztja a mesterségtől” (Schwimmer 1904: 604). 

A prostitúció eltörölhetetlenségét egyrészt a férfi szexualitással és az ebből támadt 

kereslettel magyarázták, mint ahogy a szabályozást is a férfiak védelmével indokolták. Ezt a 

– morális – hozzáállást leginkább rendőrségi előadók, közírók éltették, akik a szakmának 

szánt, de sokszor a publikum számára is olvasmányos füzeteikkel ismert szerzői voltak a kor 

népszerűsítő irodalmának.51  

                                                 
51 Dumitreanu Ágoston budapesti rendőrorvos a 20. század elején írt tanulmányában a prostitúció mintegy 
szükségszerű és eltörölhetetlen voltát hangsúlyozta, egyfajta kereslet–kínálat rendszert vázolva fel (Dumitreanu 
1909). „Mindaddig, mig csak az emberben a nemi ösztön él és a társadalmi viszonyok az ivarérett férfiak egy 
részének a házasságkötést lehetetlenné teszik, s mig másrészt nők élnek, kikben hajlandóság van a 
könnyelmüségre és a nemi excessusokra és számtalan leány és asszonyélet csak nehéz, fáradságos és rosszul 
fizetett munka árán képes fenntartani, mindig élénk kinálat lesz a prostitutio terén.” (Dumitreanu 1909: 313) 
Linka Mór a „megtűrni, de szabályozni” elv mellett érvelt, szerinte ugyanis a lényeg: „hogy ne veszélyeztessék 
a fiaink, unokáink épségét és szociális használhatóságát” (Linka 1907: 250). „A prostitúció leglényegesebb 
alkotó elemét ma is a pénzszerzési szándékban, azaz a prostitúció gyakorlásának keresetszerűségében, tehát 
abban kell keresnünk, hogy valamely nő ezt mint egyedüli, vagy főfoglalkozást, mint élethivatást kereset 
céljából űzi, még pedig nem alkalomszerűen, hanem állandóan. A válogatásnélküliség és a nyilvánosság nem 
tekinthetők pontos ismérveknek, mert ha a magánosán lakó, jobb viszonyok között élő prostituált nő néha 
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Ugyanez idő tájt egyre hangsúlyosabban megjelenik egy másik érv is a 

reglementarizmus mellett: a szigorúan közegészségügyi. Marschalkó Tamás, aki kolozsvári 

orvos is volt egy időben, orvosi szemszögből értékelte a kérdést, és a titkos prostituáltak 

felkutatását, bejegyzését és orvosi ellenőrzését sürgette. Az ő szempontjából a prostituált és a 

prostitúció közegészségügyi kérdés volt és csak azt követően szociális-morális, ezért 

kiküszöbölését is orvosi tudással vélte megvalósíthatónak52 (Marschalkó 1895, 1896). A 

szükséges rossz diskurzusát és vele együtt a prostituált társadalmi hasznosságát tehát a 

magyar orvosok is fenntartották.53 Ennek magyarázatára szolgált többek között a csatorna 

metaforája, amelyet Európa-szerte gyakran használtak a prostituáltakra. Vargha Dóra szerint 

„a prostituált teste a társadalmi test elvezető csatornájaként működik – lehetővé teszi, hogy a 

társadalom testének feleslegessé váló nedveit lefolyóként működve eltávolítsa. A csatorna 

metaforája azt a kettősséget mutatja szemléletesen, amely a prostituált testéhez való viszonyt 

jellemzi: egyszerre szükséges, hogy bűzös és rothadó anyagoktól megszabadulhasson a 

társadalom és csakúgy, mint a csatornák és pöcegödrök, veszélyes és betegségeket terjeszt” 

(Vargha 2005: 174). 

A prostitúció apropóján ebben a korban, amint Marschalkó szövegéből is láthatjuk, 

morális és közegészségügyi kérdések kapcsolódtak egybe (a prostitúció 19. századi 

magyarországi medikalizálásáról lásd Vargha 2005). A prostituált teste, tehát egészsége, 

betegsége, testi jellemzői, örökölt tulajdonságai és a prostitúció során szerzett „stigmái” mind 

érdekessé váltak, mintha éppen ez a test – deviáns szexualitásával és egyéb jellemzőivel – lett 

volna a kérdés és egyben a magyarázat is a prostituált és a „normális nők” közötti 

                                                                                                                                                        
megválogatja vendégeit, azért épp oly kevéssé vehető ki a prostituáltak sorából, mint az a nő, aki be nem 
vallottan, azaz bejegyzés nélkül, tehát titkosan, de azért beigazolható módon pusztán keresetszerű prostitúcióból 
tartja fenn magát.” (Schreiber 1917: 4) Molnár Lajos államrendőrségi tisztviselő – bár a férfi szerepét is 
hangsúlyossá teszi a prostitúciós folyamatokban – felfedezni véli a prostituáltak sajátságos jellemzőit is annak 
viselkedésében: „A nyilvános prostituált nő magatartása, modora, viselkedése, megjelenése, s öltözködése 
teljesen elüt a tisztességes nőétől, ugyannyira, hogy nagyon kevés jártassággal kell valakinek bírnia, hogy a 
prostituált nőt rögtön fel ne ismerje.” (Molnár 1899: 6) 
Ez az érv jó alkalom volt arra is, hogy a nőiességükből kivetkőzött prostituáltak degeneráltságáról is ledobják a 
leplet: Schreiber Emil államrendőrségi tanácsos, rendőri szakíró A prostitució című munkájában, azon kívül, 
hogy az erőteljes reglementarizmust és a rendszeres egészségügyi vizsgálatokat pártolta, a prostituáltakról 
többnyire elítélően vélekedett, ezeket többször is „hiányos nevelésű, szellemileg és erkölcsileg degenerált 
elemekként” írta le (Schreiber 1917: 165). 
52 Téziseit ekként rögzítette: „1. A venerikus bántalmak terjedésének megállására minden erőnkből kell 
törekedni, mert azok közegészségi és társadalmi tekintetben is elsőrangú fontossággal birnak, és pedig 
legfontosabbak a syphilitikus megbetegedések, mindjárt utána következnek a kankós bántalmak. 2. A venerikus 
bántalmak legfőbb terjesztője a prostitutio. 3. A prostitutio ellenőrzése ennélfogva szükséges, mert az állam 
kötelessége polgárai védelméről gondoskodni” (Marschalkó 1896: 4). 
53 Molnár így fogalmazott: „Akkor tehát, amikor kétségtelen előttünk, hogy a prostituált nő sülyedtségével a mi 
becsületünknek, a mi tisztességünknek és szemérmünknek egyik védbástyája, lehetetlen annyira elfogultaknak 
lennünk, hogy csak a megvetésre méltó nőt lássunk benne.” (Molnár 1899: 45). 
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különbségre. Volt, aki szerint a prostitúció ellenállóbbá teszi a nő testét, mert többet 

tartózkodik szabad levegőn, keveset dolgozik (Baráth 1872), mások szerint éppen a 

prostituált életmód kezdi ki a nő nemi szerveit, ezért fokozottabb figyelmet igényel, mint más 

nők (Marschalkó 1896). A századfordulós magyar orvosi szövegekben esetenként a 

prostituáltak nemcsak az egyének és a társadalom testének, hanem – az általuk terjesztett 

nemi betegségek és züllött moralitásuk révén – az egész nemzet testének épségét fenyegető 

szörnyetegekként bukkannak fel. Így lettek aztán ugyanők a nemzeti degeneráció54 okozói 

is.55 Az eugenikusok sorába felzárkózó magyar orvosok a prostitúció és a nemi betegségek 

kezelését tűzték zászlajukra már a világháború előtt, más, úgynevezett szociális 

betegségekhez hasonlóan, mint az alkoholizmus vagy a tuberkulózis (lásd Turda 2007).  

 

2. Reglementáció és nyilvánosság Kolozsváron a 19–20. század fordulóján 

 
Magyarországon, akárcsak Európa más országaiban is, a bordélyházak megjelenése 

része volt a városfejlődésnek, és rendszerint a polgárság működtette őket. Kolozsvár, „Erdély 

legnagyvárosiasabb települése” (Gyáni 2002: 173), iskola- és egyetemi város jellege révén és 

az ezzel együtt járó jelentős értelmiségi rétegével az erdélyi városok azon csoportjába 

tartozott, amelyben „a virilisek által reprezentált helyi (vagyoni) elit jellegadó csoportját (...) 

az értelmiségi és tisztviselő középosztály vagy felsőközéposztály adta” (Gyáni i.m. 171). Ez a 

polgári város, más polgári városokhoz hasonlóan, a bordélyház falai között akarta tartani a 

prostitúciót, hisz ez kényelmesebb és tisztább, ugyanakkor ellenőrizhetőbb volt, mint a 

                                                 
54 A degeneráció elmélete éppen a századfordulón vált híressé, olyan orvosok tollából, mint a francia Bénedicte 
Augustine Morel (1809-1873), Arthur de Gobineau (1816-1882), az olasz Cesare Lombroso (1835–1909), az 
angol Henry Maudsley (1835–1918), akik a mentális betegségek generációnkénti továbböröklését és így a faj 
megbetegedését, majd kipusztulását vizionálták (Pick 1989). 
55 Cséri János közíró, aki már első mondataiban határozottan kijelenti, hogy munkájának a célja rámutatni arra a 
„veszélyre, mely a fővárost és a nemzetet közegészségi tekintetben fenyegeti”, elsősorban a katonaság és a 
felsőbb társadalmi osztályok egészségét félti (Cséri 1893: 4). Molnár Lajos, aki, mint láttuk korábban, a 
társadalom védőbástyáját is látta a prostituáltban, a forgalomban lévő eugenikai szókészlet alapkifejezéseivel 
határozta meg azt a veszélyforrást, amit ők jelentenek, annyi különbséggel, hogy a testi épséget és a morális 
tartást egymás kiegészítőiként használta: „csak romlatlan erkölcsű nő szülhet ép, egészséges gyermeket, s csak 
egészséges gyermekek fejlődhetnek derék, határozott erős férfiakká, s csak megizmosodott férfiak tehetik 
erőssé, tekintélyessé a nemzetet s benne az államot. Züllött erkölcs züllött nemzedéket teremt, züllött nemzedék 
pedig képtelen, erős államot alkotni.” (Molnár 1899: 57) „Ha lehetőleg elejét vesszük a fertőző betegségek 
terjesztésének és ezzel terjedésének, a népet, a nemzetet erősítjük meg. A fertőző betegségben szenvedő ember 
vagy nem nősülhet meg s a magyar faj szaporításában részt nem vehet, vagy ha elég könnyelmű és 
lelkiismeretlen családot alapítani, csak elcsenevészedett, undort gerjesztő nemzedéknek lehet teremtője, a mivel 
pedig többet árt az emberiségnek, mintha egyedül marad s betegségét magával viszi a sírba s nem ülteti át 
gyermekeibe, hogy azok újra továbbterjesszék.” (Molnár i.m. 44). 
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korábbi, szabályozatlan formák.56 Kolozsvárnak már 1874-ben saját szabályrendelete volt (A 

bordélyházak és a kéjhölgyek iránti szabályrendelet, vö. Gyarmati 2001), a többi 

magyarországi város csak az 1880-as évektől vezette be a hivatalos reglementációt, a 

szabályozás tehát Kolozsváron valamiért nagyon sürgősnek bizonyult. Akárcsak Budapesten, 

itt is „a város érdeke volt, hogy az addig »vad« prostitúciót visszaszorítsa, egészségügyi 

intézkedéseket tegyen a városi polgárok érdekének védelmében, rendszeres adót vessen ki, s 

rendfenntartó feladatát ellássa. Ezért kívánták a kéjelgést a bordély falai közé szorítani” 

(Forrai 1996: 111). A bordélyházi rendszer, és egyáltalán a prostituáltak kihasználása része 

volt ennek a polgári habitusnak, az érettségiző diákok felnőttkorba való átmeneti rítusa itt 

zajlott, a nőtlen férfiak esténként itt kártyáztak, de sok esetben a valamicske szexuális 

szabadosságra vágyó családos férfiak is itt lelték „örömüket”. A prostitúció szabályozása 

számukra tehát elsősorban a szex kényelmesebbé tételét jelentette, az orvosi vizit a partner 

tisztaságáért felelt, a bordély pedig zárt falaival elrejtette a pillanatnyi örömöket vadászókat. 

A prostitúció szabályozása és bordélyházba terelése eredményezte a prostituált mint hivatalos 

foglalkozás megjelenését is az 1880. évi népszámlálásban (vö. Csoma 2006: 198). Ez az a 

polgári, városias jelleg, amelyre később, az impériumváltás során oly sok hivatkozás történik 

a román hatóságok részéről, és amely teret engedett a „szerencsétlen elemeknek is”, a jobb 

megélhetés és a fényesebb élet reményével kecsegtetve őket, s ez az az attitűd, amellyel 

szemben oly kemény ellenállás alakult ki 1919 után. 

A kolozsvári prostituáltak kordában tartásának igénye, reglementációja57, akárcsak 

más európai nagyvárosokban, a 19. század közepe táján vett nagy lendületet. A prostitúció 

Kolozsvárt egészen az 1870-es évekig nem intézményes keretek között zajlott, hanem 

titokban, magánházakban, erre a célra kibérelt helyiségekben.58 Bár Kolozsváron már 1845-

                                                 
56 Magyarországon leginkább a kocsmák voltak a prostitúció fő helyszínei, valamint azok a – bordélyház 
elődjének számító, 2-4 nő által fenntartott – magánlakások, ahol ugyancsak keresetszerű szexuális tevékenység 
folyt.  
57 A reglementáció alaptételei – a bordélyház működésének szabályozása, a prostituált bejegyzésének 
körülményei, az orvosi vizsgálatok és a betegek kezelése, a rendőrség beavatkozási módjai, a rendőr 
kötelezettségei – a kolozsvári dokumentumokban is hasonló képet adnak, mint a budapestiek (vö. Forrai Judit 
1996). 
58 A 19. század elején, 1803-ban adták ki Szőts András–Eckstein Ferenc munkáját (Szőts–Eckstein 1803), amely 
ugyanakkor magyar nyelvterületen az első felvilágosító könyvecske volt a nemi betegségekről (Forrai 1998). A 
kötet, amelyet román nyelven is megjelentettek, a betegség diagnosztizálásával, illetve annak kúrálási 
módjaival, valójában orvosi segítséget kívánt nyújtani a nemi betegségben szenvedőknek. Megemlíti, hogy 
legfőbb terjedési módja a nemi érintkezés, de a prostitúcióról, prostituáltakról nem szól. Pataki Jenő városi 
tisztiorvos tanulmányából tudjuk, hogy már a 19. század húszas éveiben történik valami, amire érdemes 
odafigyelnünk. 1825-ben, a Gubernium sürgetésére a kolozsvári tanács elrendelte, hogy a bujakóros betegeket 
különítsék el, és gyógykezeljék (Pataki 1925: 169). 1827-ben a főkormányszék elrendeli, hogy a szabadságolt és 
obsitos katonákat hazatérésükkor vizsgálják meg (Pataki uo.). Ez az az időszak, amikor a prostitúciónak 
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ben említést tesznek a bordélyházról, Pataki Jenő városi tisztiorvos szerint ebben az adatban 

„bordélyház alatt nem elismert nyilvános bordélyház értendő, mert ilyen még akkor nem 

engedélyeztetett, hanem egyes kerítőnők lakása, kik minden tilalom dacára, maguknál több 

leányt tartottak” (Pataki 1925: 172).  

Magyarországon nem volt egységes szabályozási rendszer, Budapesten 1867-ben 

jelent meg a bordélyházakra és kéjnőkre vonatkozó rendelet, amely az egész prostitúciós 

életmódot szabályozta. A közegészségügyi törvény 1876-ban a helyi hatóságokra bízza a 

prostitúcióügy kezelését. Valószínű, hogy Kolozsváron is a Közegészségügyi Törvény életbe 

lépése eredményezte a bordélyházak hivatalos intézményként való funkcionálását.59 A 

prostitúciót Magyarországon rendeletileg szabályozták, ám ez minden városban másként 

történt. Természetesen ez a jogi szabályozás alapjaiban véve az európai mintákat követte. A 

kolozsvári bordélyok hasonló belső szabályokat függesztettek ki falaikra, mint a budapestiek 

(Forrai 2000a, b, Szécsényi 1993, 1998), a bécsiek (Zimmermann 1998), a bukarestiek 

(Băluţă 2005) vagy konstancaiak (Cojoc 2010), a kolozsvári bejegyzés ugyanúgy 

rendőrségen történt, az orvosi ellenőrzés ugyanúgy kötelező volt az itt bejegyzett nők 

számára, mint amazokra stb. A – rendszerint helyi társadalmi struktúrákból eredő – finom 

eltérések ugyanolyan sajátossá teszik ezeket a lokális variánsokat, mint a helyzethez alakítás 

gesztusa, a beszélők megnyilatkozásai. 

Az orvosi ellenőrzés a dualizmus korában mindenhol hangsúlyos volt, de sokkal 

erőteljesebb volt a morális felhang, a polgári város arculatának megőrzése. Amint látni 

                                                                                                                                                        
megszűnik kizárólag morális jellege, és az orvosnak jelentős szerepet osztanak a kérdés megoldásában. Kezelni 
kezdik a prostituáltakat. Jól szemlélteti ezt a morális kérdés–közegészségügyi kérdés váltását egy 1829. évi 
jegyzőkönyv (aug. 18.) is, amely azt tárgyalja, hogy a Brassóban szolgáló székely lányok a boérok (vélhetően a 
román földesurakra, a bojárokra utalnak). „által eltöltetnek nyavalyákkal”, majd hazakergetve családjukat 
fertőzik meg „s erőtlen nyavalyás magzatokat hoznak a világra” (Pataki 1925: 169). Éppen ezért a lányoknak 
szülőhelyükről, korukról, vallásukról és erkölcséről kellett bizonyítványt hozniuk, a beteg cselédeket pedig a 
gazdáknak helyben kellett kezeltetniük, még mielőtt elkergették volna őket. Ebben a rendeletben élesen 
kapcsolódik össze a nemi betegségek problémája a női erkölcstelenséggel, a nők rendszerint idegenben történő 
zabolátlan szexualitásának képzetével. A nemi betegség ugyanakkor attól válik félelmetessé, hogy idegenektől 
származik: az ismeretlenekkel, a nem magunkfélékkel, a határon túliakkal való kapcsolat eredményezi a székely 
családok nyomorúságát – mindez akár az eugenikai nézőpont előzöngéje is lehetne. A 19. század során – 
mondja Pataki – nagy gondot jelentett, hogy a kormány nem engedélyezte a nemi betegek kórházi ellátását, a 
Karolina kórházba nem fogadták be őket, hanem a város bérleményekben oldották meg ezek gyógykezelését 
(eleinte egy fogadó szobájában kezeltették őket, majd különféle házakat béreltek ki erre a célra). 1839-ben tették 
kötelezővé a „bujasenyvesek” orvosi regisztrációját és rendszeres kivizsgálását. Ekkor kaptak „bárcát” azok a 
nők, akik önként jelentkeztek a rendőrségen, és egészségesek voltak. Azt látjuk tehát, hogy Erdélyben, 
Kolozsváron is, akárcsak Magyarország más városaiban, az orvosi diskurzusnak köszönhetően ekkortól válik 
hivatalosan eltűrtnek a prostituált személye, a nem normatív szexualitást gyakorló test, amit korábban tűzzel-
vassal irtottak, most intézményekbe kerül, ellenőrzés és gyógykezelés tárgyává válik. 
59 A közegészségügyi törvény (1876: XIV. tc. 91. paragrafus) a szabályozást rendeleti útra terelte. A 
rendeletalkotásnak megfelelően a prostitúciót a törvényhatósági jogú városok esetében a törvényhatósági 
bizottság, rendezett tanácsú városok esetében a képviselőtestület szabályozta (Güntner 1997: 49).  
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fogjuk, leginkább a 20. század elején kezdett aztán erőteljessé válni a közegészségügyi 

problematizálás, egy sajátos prostituálttípus, a „titkosok” kapcsán.60 

 

2.1. Szabadon vagy futóbárcával? A prostituáltak klasszifikációja 

 
A századforduló hivatalosan is ellenőrzött prostitúciós intézményeinek alakulásában 

két szakaszt vélhetünk felfedezni, és a két időtartam jellegzetességeit, az egyikből a másikból 

való finom átmenet jellemzőit két forráscsomag segítségével tekinthetjük át. Itt, csupán a 

klasszifikáció kapcsán felmerülő problémákat veszem górcső alá, ugyanis ezeket, a polgári 

szabályozás révén létrejött prostituáltkategóriákat gondolják tovább a 20. századi 

Kolozsváron is, tehát ezek megértéséhez néhány adalékot még ismernünk kell. 

1.) Az 1882-es Kéjházak és kéjhölgyek iránti szabályrendelet (a továbbiakban: 

Szabályrendelet 1882) a Kolozsvár sz. Kir. Város törvényhatóságának rendőri kihágásokat 

érintő szabályrendeletein belül, külön fejezetekben rögzítette a nők, a városi tisztiorvos, 

illetve a főkapitány és a rendőrbiztosok feladatait.  

„Oly nő, ki kéjházba belépett vagy a kéjelgést külön lakáson űzni szándékozik, 

mindenekelőtt: a városi orvosnál jelentkezzék, hogy magát egészségileg megvizsgáltassa és a 

történt vizsgálatról bizonyitványt nyerjen”. (Szabályrendelet 1882: 28. §.) „Azután a 

főkapitány előtt személyesen jelenjék meg, hogy a kéjhölgyek névsorába beirattassék és a 

türelmi bárczát magának megszerezhesse.” (29. §) A türelmi bárca nélküli „üzérkedést” 50 

forintig terjedő pénzbüntetéssel és 5 napig terjedő elzárással büntették, a szabályok 

áthágásáért pedig ugyancsak pénzbüntetés, elzárás és az idegenek kitoloncolása járt. A 

Szabályrendelet egyetlen paragrafusban érinti a prostituáltak jogát is: amennyiben a 

bordélytulajdonos vagy a rendőrök magatartása miatt panasza lenne, jelentse azt a 

főkapitányságon. Akárcsak a beiratkozás, a kijelentkezés is csak hatalmi engedéllyel 

valósulhatott meg: „Ha akár lakását változtatja, akár más kéjházba költözik, a 31. és 32. §.-

                                                 
60 Pataki Jenő az 1920-as évek elején hiányosságként rója fel a helyi törvényhozóknak és közgondolkodóknak, 
hogy prostitúcióval csak a közerkölcs szempontjából foglalkoztak a 19. századig. A prostitúció szigorú 
büntetése és „tűzzel-vassal való irtása” csak a múlt századokra volt jellemző, mondja Pataki, és 16. századi 
példával szemlélteti a szigorú óvintézkedéseket: hajukat levágatták, hóhér kísérte ki a városból őket. (uo: 169). 
Sőt, a 19. század elején még mindig megbecstelenítéssel és megszégyenítéssel fenyegették azokat, akiket 
rajtakaptak azon, hogy testüket áruba bocsátották, őket megverték, fejükre tollkoszorút tettek, és úgy toloncolták 
ki a városból. A nemi betegségek terjedése miatti orvosi aggodalmaskodás és a „prostitutió által okozott 
veszedelmek elhárítását célzó intézkedések” újkeletűek (Pataki 1925: 168).  
Pataki a 19. századig gyakorlatban lévő morális vélekedést és a prostituáltak bántalmazásával járó kiűzetést nem 
ítéli el, de láthatóan egyetért azokkal a közegészségügyi óvintézkedésekkel is, amelyek a prostituáltak testi 
ellenőrzését és a nemi betegek gyógyítását tűzték ki célul. 
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ban megszabott módon, mind a városi kapitányságon, mind pedig az orvosnál jelentkezni 

tartozik” (Szabályrendelet 1882: 32. §).  

Az orvos teendői közé tartozott a rendszeres nőgyógyászati vizsgálatok ütemezése és 

lebonyolítása, illetve az, hogy a hatóságokat értesítse az esetleges „kerítőtelepekről” és a be 

nem jegyzett nőkről. Az orvos fizetségét is ez a Szabályzat rögzítette: minden bordélyházi 

nőtől egyenként 25, a magánlakásokon élőktől 50 koronát kaphatott fizetségként. (49. §) Az 

orvosi ellenőrzés négynaponta történt, de a bordélyház tulajdonosának is kötelessége volt 

naponta megvizsgálni az alkalmazottait. (33.§). Ezen kívül a prostituáltnak kötelessége volt 

az orvos által előírtakat betartani (gyógyszerszedés, óvszerhasználat), illetve – amennyiben 

betegnek találtatott – alávetni magát a kórházi kezelésnek. 

A főkapitány feladata volt a nyilvántartás, az engedély kiállítása a 

bordélytulajdonosok és a nők részére, valamint az ellenőrzés és a büntetések végrehajtatása. 

A rendőrbiztosoknak csak legszükségesebb esetekben szabadott közbelépniük 

(csendháborítás, a kéjnők feltűnő viselete és viselkedése esetén), egyébként minden kihágást, 

rendellenességet jelenteniük kellett a főkapitányságon.  

A szabályrendelet két típust említ prostituáltdefiníciójában: a bordélyházit és a 

magánkéjnőt. Az áthágások büntetéséről is alapos jegyzék készül, a szabályoknak való 

ellenszegülést többféleképpen szankcionálják: a bírság lehet 50 forintig terjedő pénzbeli 

büntetés, szabadságvesztés, illetve az idegen származású személyek kitoloncolása a 

városból.61 

                                                 
61 Érdekes módon az idegen prostituáltakra (bár számottevően jelen voltak a város terében), mindig külön 
finomított normák vonatkoztak. Már 1845-ben, amikor még nyoma sincs a hivatalos reglementációnak, így 
klasszifikálják a prostituáltak csoportjait: „Városunkon 3 osztályú kéjhölgyek vannak. U.m. idevalók, idegenek, 
kik privát szállásukon üzik mesterségüket, végre olyanok, kik feredőházakban, kocsmárosoknál, keritőnőknél, 
cselédszerzőknél, mosónőknél s más ezekhez hasonlóknál vonják meg magukat s folytatják fajtalan életüket. – 
Az idevalókat nem lehet kiüzni, az idegeneket se, mert ezeket nem lehet olyan alacsony személyeknek tartani, s 
azért sem, mert ilyen első osztályba tartozó kéjhölgyeket, ha egészségesek s kereskedésüket cégéresen nem 
viszik, minden jól rendezett városban, ha nem is nyilvánosan megengedni, de elnézni szükséges. Hogy miért? 
Ez bővebb fejtményt nem kiván” (idézi Pataki 1925: 172.). Az idegenből érkező nők a bordélyházak legalizálása 
után is fokozottabb figyelmet vontak magukra, őket nemcsak hogy könnyű volt elkergetni, hanem idegenségük 
tovább fokozta másságukat, indokolttá téve a hatóságok és a társadalom számára a tőlük való félelmet. Az 
Előadói javaslatból, mégpedig Pataki Jenő hozzászólásából tudjuk, hogy a hatóság nem engedélyezte az 
idegenből érkező nők magánszállásokon való prostitúcióját, ezt csak a kolozsvári születésűeknek tette lehetővé. 
Az idegenek mint rendbontók jelennek meg már a 18. századtól, ezek a zárt város hierarchiáját veszélyeztették, 
és aszerint különböztették meg őket, hogy tisztelték-e a helyi rendet vagy sem. A vándorlók, az idegen 
etnikumúak és a zsellérek általában a rendet nem tisztelők kategóriájába kerültek. A város a 19. századtól nyitott 
a nem helybéliek fele (lásd ennek alapos elemzését Sonkoly 2001). Ez a viszonyulás a magányosan vándorló 
nők esetében kétségkívül szigorúbb megítélésben és alacsonyabb szintű toleranciában mutatkozott meg, amint a 
városi szabályzatok is mutatták: megengedték ezeknek, hogy itt meghúzódjanak, de bármilyen csekély kihágás 
esetén kitoloncolták a városból.  



 68

A bordélyházi nők a városban e célra létrehozott bordélyokban laktak. Ezeknek az 

igen alaposan ellenőrzött intézményeknek iskoláktól, bentlakásoktól, templomoktól legalább 

200 méterre kellett lenniük, ahol a prostituáltaknak bezárt és lesötétített ablakok mögött 

kellett megvárniuk az estét. A bordélyházi, illetve a magánlakásokon dolgozók csak 

meghatározott időben és a város meghatározott térrészeiben jelenhettek meg. A délelőtti órák, 

a délután 1-ig tartó orvosi vizsgálat, illetve az este 10 előtti séta az utcán és a sétatéren62 mint 

a prostituált idejét szegmentáló időszakok már a múlt századtól vita tárgyát képezték. A déli 

órákban, amikor a város tere valamelyest mozgalmasabb volt, rendszerint tilos volt a 

bordélyházak elhagyása, ugyanis ilyenkor úri nők (polgárasszonyok) vagy gyerekek is 

megjelenhettek ebben a térben, akiknek erkölcsét és lelki épségét a jogalkotók a 

megbotránkoztató cselekedetek miatt veszélyben látták. Az orvosi vizitre sem szabadott 

délután, az ebédidő után elmenniük, ehhez ugyanis át kellett volna haladniuk a város Főterén, 

ahol, mint tudjuk, a középosztály korzózott, amelynek megvolt a maga polgári etikettje.63 A 

vizitre való jelentkezés csak csoportosan történhetett, a nők felváltva, kiscsoportokra oszolva 

hagyhatták el a bordélyházat. 

A magánlakásokon lévő kéjnőkre64 látszólag majdnem ugyanazok a szabályok 

vonatkoztak, mint a bordélyháziakra, ugyanúgy be és ki kellett magukat jegyeztetniük, 

betegség esetén ugyanúgy kórházba küldték őket, és kihágás esetén büntetést kellett 

fizetniük, mint a bordélyházban élőknek. Feltűnik azonban, hogy az orvosi vizitért nekik 

többet kellett fizetniük. Kérdés tehát, hogy ez a magasabb fizetség mire utal? A magánkéjnők 

a bordélyháziakhoz képest egy kicsivel nagyobb szabadságot élveztek, ennek a szabadságnak 

pedig ára volt? Vagy ezáltal próbálták a magánkéjnők számát csökkenteni? Esetleg 

jelentősebb bevételeikkel kalkuláltak a vizitdíj megállapításánál? A magánkéjnőket – azon 

kívül, hogy saját programjuk volt és saját testük fölött értelemszerűen nagyobb mértékben 

                                                 
62 Kolozsvár sz. kir. város szabályrendelete a közegészségügy, köztisztaság, testiépség, közbiztonság, közcsend 
és rend, közszemérem és tulajdon elleni rendőri kihágások tárgyában. 23§. In: Kolozsvár sz. Kir. Város 
törvényhatóságának rendőri kihágásokat érintő szabályrendeletei. Kolozsvár, 1882.  
63  „Csak az érettségi jogosítja föl az ifjú polgárt, hogy mutogassa magát nap mint nap a Főtéren és részt vegyen 
egyenlő félként ebben a haszontalan, de igen jelentős játékban” – emlékezik vissza George Sbârcea a kolozsvári 
korzózásra (Sbârcea 1980: 139). 
64 Elöl járt a város ezzel a klasszifikációjával a fővárosi rendszerhez képest, ugyanis Budapesten csak 1884-ben 
ismerik el a magánkéjnők hivatalos működését (vö. Forrai 1996: 112). Forrai Judit ezt így magyarázza: „A 
rendelet annak beismerése volt, hogy a prostitúció bordélyba szorításával a kísérlet kudarcot vallott: a 
prostitúció integráns része a szórakoztatóipar és a vendéglátóipar egész működésének. A kezdeti kocsmai és 
kávémérésekben űzött kéjelgést követően a 19. század utolsó negyedében a bordélyon kívül több változata 
alakult ki a kéjiparnak, amely épp a rejtett prostitúció kedvező lehetőségei okán épült be szervesen a 
szórakoztatóiparba. A műsoros szórakozóhelyeknek fő célja, hogy segítségükkel a szexuális ösztönt, vágyat 
gerjesszék.” (uo.) 
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rendelkezhettek – a hatóságokhoz is lazább kötelékek kapcsolták. Maguk rendelkeztek saját 

bárcájukkal, kezeltették magukat, míg a bordélyházi nők bárcáját a tulajdonos tartotta 

magánál, és vizitre is a gazdasszony vitte őket. Náluk elmaradt a napi ellenőrzés, míg a 

bordélyháziakat a bordélytulajdonosnak kötelessége volt naponta megvizsgálni.  

Mint látjuk, két prostituálttípus: a bordélyházi és a bejegyzett magánlakásban dolgozó 

jelenik meg, de a prostitúciót mellékkereseti lehetőségként kiaknázókról, a szabad 

prostituáltakról nem esik szó. Feltételezzük, hogy erről nem azért hallgattak, mert a 

„kéjelgést” ilyetén szabadon űzők csoportja nem létező csoport lett volna. Valójában létezett, 

csupán nem konstruálódott meg professzionális csoportként, amint az a bordélyházi nők vagy 

a magánkéjnők esetében megtörtént: a szabad prostituált65 egyfajta „sajátos”, promiszkuus 

szexualitású nőt jelent(het)ett, akit nem feltétlenül kapcsoltak egybe a „keresetszerűen űzött 

kéjelgés” alanyaival, tehát vélhetően ekkor még nem prostituáltként tartották számon őket.66 

A magánlakásokon lakó kéjhölgyek – bár később gyakran összemossák a szabad prostituáltak 

kategóriájával, mert kétségtelenül számos közös vonásuk volt a jogi előírások alapján – 

hivatalosan bejegyzett prostituáltak voltak, akik a prostitúciót általában főállásban, bérelt 

lakásban, és nem a bordélyban, saját felelősségükre űzték, ez a típus azonban a jogi szövegek 

szintjén is kidolgozatlan, felületes marad. A 19. századi reglementáció kapcsán 

magyarországi szakértők is megjegyzik, hogy az üzletszerű kéjelgést a hatalmasságok csupán 

bordélyokban képzelték el, „mivel a rendőri ellenőrzésnek ezt az egyetlen lehetséges 

színterét, zárt egységét tudták felügyelet alatt tartani. Alternatíváival, a magánkéjnőkkel és 

főként a titkos kéjnőkkel nem foglalkozik a rendelet. Nem tud mit kezdeni az alkalmi 

prostitúció intézményével” (Forrai 2000b: 62).  

2.) Az 1900-as évek fordulójáról, 1902-ből már egy olyan városi törvénytervezet és az 

azt előkészítő iratcsomag áll a rendelkezésünkre – az Előadói javaslat a prostitutionak 

Kolozsvár sz. kir. város területén leendő rendezése iránt (a továbbiakban: Előadói javaslat) –

, amely egy jóval kifinomultabb rendszerét hozza a kolozsvári prostitúciónak. A dosszié és az 

abban rögzített tárgyalások témája a bevehetetlen, ellenőrizhetetlen szabad prostitúció, ennek 

a helyzetnek a kezelésére születik egy törvénytervezet is, amely az előbbi városi 

szabályrendeleteket finomítja.  

                                                 
65 A megnevezés is sokkal későbbi, de kategóriaként a más prostituáltcsoportoktól való megkülönböztetés 
érdekében használom. 
66 Budapesten is „csak az 1909-es szabályrendeletben rögzítették, hogy az utcán űzött prostitúciót vissza kell 
szorítani” (Forrai 2000a: 20).  
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A csomagban található Szabályrendelet a kéjelgésügy (prostitutio) tárgyában c. 

javaslat (amelyet aztán kisebb módosításokkal 1906-ban el is fogadtak) a következőképpen 

határozza meg a rendszabályozni hivatott prostituáltak csoportjait: „Minden nő, ki a kéjelgést 

akár rendőri engedély mellett, azaz bárcával, vagy egészségi lappal, akár pedig engedély 

nélkül titokban keresetszerüen üzi, a kbtkv. 81.§-ában megjelölt kéjnő fogalma alá tartozónak 

tekintendő, és mint ilyen, a már fennálló szabályokban és ellen rendeletben foglalt 

határozmányoknak alá van vetve.” (1. §). Az 1882-es Szabályrendelethez képest – vélhetően 

a budapesti szabályrendelet mintájára67 – két új prostituáltkategória teremtődik meg ebben a 

javaslatban: a futóbárcásé és az egészségügyi lappal rendelkezőé, de a végső, 1906-ban 

elfogadott formájában csak a futóbárcás kategóriáját őrizték meg. Hogy az 1906-os végső 

verzió miért nem őrizte meg ezt a struktúrát, csak sejtéseink lehetnek: az egészségügyi lapos 

nőkről, tehát a rettegett titkosokról – bizonyára további tárgyalások nyomán – úgy döntöttek, 

hogy bevehetetlenek, ezért törölték utólag ezt a negyedik kategóriát.  

A bordélyházi nőkkel kapcsolatosan sok új cikkelyjavaslat nem született. Az előbbi 

szabályrendeletekhez képest fokozottabban akarták szabályozni mozgásterüket – ez a javaslat 

aztán már életbe is lépett –, hogy milyen rendezvényeken jelenhetnek meg ezek a nők és a 

bordélytulajdonosok. Színházakban, nyilvános hangversenyeken és ünnepélyek alatt „az első 

rendü helyeken nem jelenhetnek meg”, illetve „a mulatóhelyekről, üdülő és sétakocsizásra 

szolgáló helyekről való eltávolitásuk a körülményekhez képest esetről esetre elrendelendő.” 

„Tilos a bárcás kéjnőknek térzene alkalmával a sétatéren megjelenni, továbbá egyes nagyobb 

forgalmu utcákon sétálgatni. Az utcákon, melyekre a tilalom kiterjed, és az időt, melyben 

sétálniok nem szabad, a főkapitány állapitja meg” – mondja a szabályzat (26.§), ez jelzi a 

prostitúció még mindig igen erős morális megítélését a város társadalmában. Ez a még 

intenzívebb figyelemmel kísérés medikális szempontból is megalapozott: a mindig 

ugyanazon időben és térben mozgó egyéneket könnyebb beazonosítani, megfigyelni, 

kordában tartani, ellenőrizni és büntetni.  

Továbbá a bordélyház intézményével kapcsolatosan finomítottak egyes korábbi 

szabályokon. A 14.§ például így hangzik: „A bordélyházak mennyiségét, a szükséghez 

képest, koronként a tanács állapítja meg”. „Egy bordélyházban nyolcnál több, kettőnél 

kevesebb kéjnő nem lehet” (15.§). A 17. tervezett cikkely, amely végül nem lépett érvénybe, 

                                                 
67 A budapesti szabályrendeletben megkülönböztették a magánlakásokon lévő bárcás „kéjelgőket” és a 
magánlakásokat bérelő, de egy másik főállással rendelkező, ezért egészségügyi lappal bíró nőket. (881-
1008/907. Szabályrendelet a prostitúcióról. In: Schreiber 1917: 72–91).  
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azt irányozta volna elő, hogy ugyancsak tanácsi határozattal osszák fel a bordélyokat 

arányosan az egyes városrészekben.  

A rendőrileg ellenőrzött magánlakásokra bejegyzett nőkre is hasonló megszorítások 

vonatkoztak, mint a bordélyháziakra, és ezek a megszorítások lényegüket tekintve nem 

igazán változtak az 1882-es Szabályrendelethez képest. Talán mozgásterük volt jóval 

tágasabb, őket csupán a decens öltözékre és viselkedésre intették, a bejárható városi tereket – 

az ellenőrizhetetlenség miatt – képtelenség volt számukra megrajzolni. Lakásuk 150 méterre 

lehetett a templomtól, iskolától, nevelőintézettől (38.§).  

Érdekes módon a futóbárcásokra, az új prostituáltkategóriára vonatkozó 

szabályozások nagyon sekélyesek voltak, ez jól tükrözi azt, hogy egy, a törvényhozók 

számára is megfoghatatlan kategóriáról volt szó. Csak randevúházakban, illetve a hatóság 

által erre a célra megjelölt hotelekben találkozhattak a férfiakkal, saját vagy bérelt lakásukon 

nem. Ezek annyiban különböztek a bordélyházaktól, hogy az itt prostitúciós tevékenységet 

folytatók nem állandó lakói voltak az ingatlannak.  

Az orvosi vizsgálatokat mellőző, be nem regisztrált szabad prostituáltak kategóriáját 

nem az előző szabályrendelet 31. paragrafusának68 ellentmondóként, tehát nem 

törvényszegőként említik, hanem egy alakulóban lévő új kategóriaként, amelyre megoldást 

kellett találni. A még ellenőrizetlen, hatalmi kontroll nélküli, zabolátlanul „működő” 

prostituált egy új problémát, ugyanakkor egy új prostituálttípust is megjelenít.69 A 

problémával való foglalatoskodás célja egyszerű: rábírni ezeket is a regisztrációra, a 

rendszeres orvosi vizitre, „bevenni” az ismeretlent a megismerhető dimenziójába, az 

ismeretlen változók kiküszöbölésével megteremteni az utca biztonságát. Az 1906-ban 

kihirdetett szabályrendelet adaptálja is ezt a koncepciót: az új kategóriát beépíti az ellenőrzést 

igénylő prostituáltak nagycsaládjába (vö. Gyarmati 2004). 

 

2.2. Ki a titkos? A titkos megszületésének diskurzív kontextusa 

 

A törvénytervezet körüli vitát jól szemléltetik az iratcsomó további dokumentumai, 

amelyekben Pataki Jenő és Marschalkó Tamás, illetve a budapesti főkapitány szólalnak meg 

                                                 
68 „Ily bizonyitványok nélkül, melyek egyébiránt ingyen adatnak, kéjelgést űzni nem szabad.” (31. §) 
69 „Áttér továbbá Pataki kartársam a prostitutió létszámára, amelyet nem tart elégségesnek és amelyet szerinte 
főképp a bárcás leányok (t.i. magánosan lakó nem bordélyos kéjnők) szaporitásával növelni kellene, amelyeket 
aztán szigorubb felügyelet alá kivánna helyezni, mint eddig vannak.” – válaszol az orvosszövetséget képviselő 
személy Pataki levelére (Előadói javaslat 1902: 40). 
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a titkos (helyenként szabadnak nevezett) prostitúció fenyegető veszélye kapcsán.70 

Marschalkó részletesen és szakmai precizitással megszerkesztett szövegében felbukkannak a 

korabeli problémák, sztereotípiák és a kérdés orvoslását illető európai modellekre való 

hivatkozások. Már a tanulmány elején fontosnak tartja megalkotni prostituálttipológiáját is, 

amely a szerző nemzetközi irodalomban való tájékozottságáról is bizonyságot tesz. 

Marschalkó szerint „...nem is szükséges a Lambroso-féle theoriák alapján Ternowskyval 

együtt felvenni, hogy a prostituált mindig egy degeneratív tipus, hogy a prostituált nem lesz, 

hanem születik (bár egy részére azoknak kétségtelenül áll ez), mert egy másik sokkal 

nagyobb részénél a bukott nőknek, ahol a prostitutio inditó oka a munkától való irtózás, a 

restség, a henye, tétlen élet utáni vágy, a könnyü pénzszerzési mód, ott morális prédikációk 

épp oly keveset fognak segiteni, mint a jótékonyság, könyörületesség” (Előadói javaslat 

1902: 15). Egyetért azokkal a nézetekkel, miszerint a prostitúciót kiirtani nem lehet, arra 

igény van, tehát szabályozni kell, de véleménye szerint a nagyon szigorú korlátozás csak 

újabb be nem regisztrált prostituáltak megjelenését vonná maga után. Különbséget kell tenni 

a partnereit gyakran váltogató, de a prostitúciót mellékkeresetként űzők és a főkeresetként 

űzők között, mondja Marschalkó, és csak ez utóbbiakat kell rávenni a hivatalos 

regisztrációra, az előbbieknek pedig – a titoktartásra apellálva – az orvosi ellenőrzést kell 

mindenáron biztosítani. Ebbe a kivételezett kategóriába nyilvánvalóan nem a cselédeket és az 

alsóbb néposztályok tagjait látja bele, mert, amint gyorsan hozzá is fűzi: „ha minden olyan 

nőszemélyt, aki alkalomadtán még ha esetleg több férfival is pénzért vagy pénzértékért 

nemileg közlekedik, titkos prostituáltnak tekintünk, ugy ezek száma minden nagyobb 

városban légióra megy, és természetes, hogy azokat kipuhatolni és ellenőrizni egyáltalán 

lehetetlen, és hozzá tehetjük, hogy nem is szükséges, sőt, egyik-másik okból direkt 

veszedelmes is lenne” (Előadói javaslat 1902: 21). A titkosok körüli vitázás ugyanakkor azt 

is nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy a prostituáltak klasszifikációja osztálykategóriák 

alapján is történik. Talán attól kap osztályjelleget ez a titkosok körüli vita is, mert a szabályok 

megalkotásában érdekelt urak maguk is kapcsolódtak ilyen nőkhöz, a titkosok titokban tartása 

                                                 
70 Pataki Jenő 1899. november 10-i, a városi tanácshoz intézett levelében a szabad prostituáltak 
megszaporodása miatt panaszkodik, és kéri a tanácsot egy új törvény megalkotására. Az országos 
orvosszövetség kolozsvári fiókjának, illetve az akkor Kolozsváron oktató Marschalkó Tamásnak 1899 
decemberében kelt hosszas szakvéleménye után, amelyben a prostitúció aktuális helyzetét elemzi, a tanács a 
budapesti államrendőrség főkapitányságához fordul, amelyben felkéri, hogy tájékoztassák őket a Budapesten 
olyan jól működő futóbárcás rendszerről. A csomag tartalmazza továbbá a Budapesti Főkapitányság 1900. 
május 7-i válaszát, majd egy, a tanács által előkészített szabályrendelet-tervezetet is. Azért is érdekes ez a városi 
törvénytervezet, mert ez készítette elő az 1906-ban életbe lépő Szabályrendelet a kéjelgésügy (prostitutio) 
tárgyában c. városi rendeletet.  
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saját társadalmi csoportjuk védelmét is jelentette egyben. Ezért találja Marschalkó „egyik-

másik okból direkt veszedelmesnek” az utánuk való nyomozást? 

Cél tehát a rendőrségi drákói intézkedések, a büntetések visszaszorítása, és minél több 

nő orvosi vizsgára ösztönzése – a nők társadalmi különbségeinek fenntartásával, a „titok” 

orvosi megtartásával.71 Ideális esetben, a magánkéjnő kategóriájának megszüntetése és a 

„bordélyházba kényszerítés” volna a megoldás, tudjuk meg Marschalkótól, de ezt – 

közegészségügyi következményei miatt – ő maga is megvalósíthatatlannak találta (Előadói 

javaslat 1902: 42). Ebben a szövegrészben konstruálódik meg a titkos prostituáltak 

„hivatalos” csoportja: „Szükséges tehát, hogy titkos prostitutio is legyen oly értelemben, 

hogy a közönség egyrésze azt titokban frequentálhassa” (Előadói javaslat 1902: 43). A 

találkahelyeket és kerítőnői szolgálatokat igénybe vevő prostituáltakat is, akiket ezentúl titkos 

prostituáltaknak fognak hívni, heti két alkalommal kötelezni kell az orvosi vizsgára. 

A titkosok tehát vélhetően olyan polgárokkal voltak viszonyban, akik a hivatásos 

prostituálttal szemben előnyben részesítették azokat a szituációkat, amelyekben a 

„házasságtörés illúziójáért” fizethettek (lásd Corbin 1999a: 224), azért, ami titkos, ami 

rejtegetni való. A titkosok bevételére való törekvés azért is érdekes, mert azt mutatja meg, 

miként lehetséges a „privát identitások eróziója” (vö. Erős 1994: 216), jelen esetben a 

normáktól eltérő szexualitás mint privát identitáselem nemkívánatossá, illegitimmé 

nyilvánítása, elfojtása, illetve a privát identitáselemek negatív identitástöredékké alakítása. 

 

2.3. A behatárolás és elkülönítés problematikussága 

 

Közvetlenül a századfordulón Kolozsvárnak 10 bordélyháza volt, kb. 62–70 nővel, 

ezen kívül 3-4 bárcás leány jegyeztette be magát, tudjuk meg Pataki Jenő tisztiorvos 

előadásából, az Előadói javaslatokból. 1915 végén 8 bordélyház működött 111 kéjnővel, ez a 

korabeli magyarországi viszonyokat tekintve magas szám volt, Budapest és Szeged után a 

harmadik helyen volt, Erdély további városai messze mögötte maradtak.72 Magánkéjnőt és 

                                                 
71 Az „orvosi ellenőrzés a tulajdonképpeni fő célja a prostitutio ellenőrzésének és így a rendőri ellenőrzésnek is 
elsősorban az orvosi ellenőrzést kell szolgálnia” – mondja Marschalkó (21.). Ezt egészíti ki az az ötlet is, hogy a 
rendőrségi nyilvántartást és a bárcás rendszert le kell cserélni fényképes betegkönyvre, amely ugyanúgy 
tartalmazza a nők részletes személyi adatait, de külön rubrikákat is a betegség és a kórházi kezelések 
megjelölésére (javaslata, hogy a „nyilvános”, tehát prostituált foglalkozással hivatalosan bejegyzett nők 
továbbra is bárcát, a titkosok, akik mellékkeresetként prostituálódtak pedig egészségi lapot kapjanak). 
72 Temesváron 6 bordélyban 72 nő, Nagyváradon 7 bordélyban 74, magánkéjnőként pedig 30 nő jegyeztette be 
magát, Aradon 7 bordélyban 48, magánzóként 10 nő dolgozott, Marosvásárhelyen 3 bordélyban 29 nő élt (vö. 
Schreiber 1917: 99). 
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orvosi ellenőrzés alatt álló nőt viszont ekkor egyet sem jelentettek. A bejegyzett 

magánkéjnők száma mindvégig nagyon kevés volt a századfordulón (ez egyébként általában 

jellemző volt Magyarország többi helységére is, kivéve egy-két települést). Nem tudni, hogy 

azért-e, mert a kisvárosok közerkölcse nem tűrte meg a magánkéjnőket, illetve mert 

kisvárosban nem lehetett olyan jól elrejtőzni, vagy mert ez az életforma eleve kizárta a 

hivatalos bejegyeztetés szükségességét, lehetőségét. Úgy vélem, hogy, mivel a reglementáció 

előtti periódusnak egyik jól bejáratott és titokban kiválóan működő intézménye volt a 

magánkéjnőrendszer, nem tűnhetett el hirtelen, néhány év alatt, tehát vélhetően tovább kellett 

működnie a jogiszabályozás-váltás után is. Hogy a társadalom létező intézménye volt, erre 

utal az is, hogy a bordélyok legalizálásakor bevették a szabályozásokba az újonnan 

megalkotott bordélyházi prostituált kategória mellé. Mivel ezek a nők mindenkitől 

függetlenül, többnyire saját akaratukból és időszakosan „dolgoztak” prostituáltként, nem 

érezték magukénak a felkínált prostituáltidentitást, és inkább nem éltek ezzel a lehetőséggel, 

amit a bejegyzés és a kötelező vizit megalázó aktusa hozott volna számukra. Egyszerűen a 

prostitúció kanonizált intézményétől, a bordélyháztól, illetve a professzionális prostituáltaktól 

is így próbáltak elkülönülni, és továbbra is titkosokként működni, azzal a rizikóval, hogy 

bármikor rajtakaphatták, megbüntethették, sőt, kitoloncolhatták őket a városból.  

Szép számban voltak azonban azok is, akik kiegészítő keresletként prostituálódtak, 

(főállásban szórakozóhelyi alkalmazottak voltak: kasszírnők, pincérlányok stb.) és ugyanúgy 

titokban „űzték” a prostitúciót, mint az „előkelőbb kéjhölgyek” (vö. Gyarmati 2001: 81). 

Ezek rendszabályozása a későbbiekben is nagy problémát jelentett a városnak, egyrészt a 

definíció, a klasszifikáció, másrészt a velük való bánásmód miatt (hogyan kell, lehet velük 

bánni, hogyan lehet felismerni őket, megkülönböztetni a többi nőtől, illetve a 

prostituáltaktól). A vendéglátóipar főszereplői voltak ugyanakkor a táncosok, a 

lokálénekesek, a női zenekarok, és a női színtársulatok lányai, akiket másságuk, az általuk 

nyilvános térben megjelenített másfajta nőiségük miatt rendszerint prostitúció gyanújával 

illettek. 

A behatárolás, a csoportba sorolás, az elkülönítés, mint láttuk, a századforduló 

Kolozsvárján sem ment gördülékenyen. A definícióalkotás egyik módja a regisztráció 

bevezetésének hangsúlyozása volt, ezért első körben megteremtették a bordélyházi és a 

(bérelt) lakással bíró magánkéjnő kategóriáját, majd a lakással nem rendelkező, tehát 

találkahelyeken, randevúházakban működő futóbárcásét, sőt, kísérletet tettek a prostitúciót 

csak mellékkeresetként űző, egészségügyi lappal rendelkező prostituált kategóriájának 
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létrehozására is. Ez utóbbi esetében fontosnak tartották kiemelni, hogy a regisztráció révén a 

titokban maradás biztosíttatik számukra, tehát ezek a nők, annak ellenére, hogy 

beregisztráltattak, eltitkolhatták a kilétüket, foglalkozásukat.73 Az egészségi lappal bíró nők 

rendszerének kialakítását a századfordulón úgy képzelték el, hogy a hatalmasságok a 

továbbiakban is garantálták a titokban maradásukat. A titoktartásra való hivatkozás kettős célt 

szolgált: egyrészt a regisztrációra való ösztönzésként működött, másrészt pedig a polgárság 

érdekeit, azaz a differenciált szexuális szokásoknak megfelelő differenciált szolgáltatások 

fenntartását és biztosítását tartotta szem előtt. Kérdés persze, hogy ez mennyire 

maradt/maradhatott ténylegesen titkos, ugyanis a kötelező orvosi ellenőrzés elmulasztása 

miatt végrehajtott rendőri razziákon tapasztalt bántalmazások, a nyilvános megszégyenítés 

már ennek a csoportnak is a privát szférából való fokozatos kiemelését eredményezték, mint 

ahogy ez fenyegetően a szabályrendeletben is elhangzik.  

Güntner Péter a prostitúciós szektorban országszerte bekövetkezett szerkezetváltással 

magyarázza a titkos kéjnők elszaporodását, és a rájuk irányuló szokatlanul nagy figyelmet 

(Güntner 1997: 57). A bordélyházak száma valóban csökkenő tendenciát mutatott 

Magyarország-szerte74, miközben megnőtt az igazolványos nők, illetve a „csavargók”, azaz 

be nem jegyzett prostituáltak száma (vö. Schreiber 1917: 107), de ugyanez a tendencia 

mutatkozott meg Európa minden nagyobb városában. Kolozsváron nem regisztrálható ez a 

nagyfokú szerkezetváltás, a századfordulóra csupán két bordélyház szűnt meg, de a 

bejegyzett bordélyházi nők száma csak nőtt (vö. Pataki adatai az Előadói javaslatból, illetve 

Schreiber 1917-es adatai), sőt, a húszas években is még folyamatosan 100-110 körül mozgott 

a számuk. Kevesebb titkos kéjnő jegyeztette be magát itt, mint más városban, pedig a 

hatalmasságok itt is ugyanúgy a titkosok elszaporodását rebesgették, mint máshol. Sajnos 

nem igazán tudunk utánajárni már ezeknek az adatoknak, hogy pontos magyarázatát 

adhatnánk, miért kísérte hasonló diskurzus az eltérő(nek tűnő) társadalmi jelenséget. Lehet, 

hogy továbbra is az orvosi szféra egyre erősödő represszív technikái, és legitimációs aktusa, 

helykeresése áll emögött. Talán magyarázhatnánk a helyi normák és a prostituáltat is ebbe 

beleíró szexuális gyakorlatok másságával, a törvény és a helyi polgárság igényeinek lokális 

egymásra hangolódásával. És nem tudjuk azt sem, hogy Kolozsvár abba a várostípusba 

                                                 
73 A szolgáltatásokat a jogalkotók randevúházakban képzelték el. 
74 Ez leglátványosabban Budapesten alakult: „Budapesten jelenleg tíz engedélyezett bordélyházban összesen 
342 kéjnő van bejegyezve. (...) 1885. évben még 62 bordély volt, 1895-ben 38, ma már csak 10 van” – írja 
Schreiber Emil (Schreiber 1917: 106). 
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tartozott-e, amelyben a prostitúciót leginkább nyilvános házakban képzelték el75, egyáltalán 

lehet-e ilyenfajta szoros kategóriákat felállítani, vagy ezek a helyzetek teljes mértékben a 

döntéshozók és a társadalom mindennapi aktorai közötti állandó egyezkedések 

eredményeként alakultak ki. Én inkább úgy gondolnám, hogy nem típusokban kell ezt 

elgondolni, hanem olyan helyi alakváltozatokként, amelyek nem statikusak és az időben 

szépen, folyamatosan, ha úgy tetszik, lineárisan alakulók, hanem számos faktor eredményezte 

„történelmi pillanatok”. Ezekben a pillanatokban ugyanolyan fontos szereplő a munkáját és 

helyét kereső prostituáló nő, mint a szexuális szokásainak hódoló polgárifjú, a vizsgálatokra 

ösztönző orvos és a városatya. A szereplők pedig mindig változnak, sőt, néha más aktorok 

hangja erősödik fel ezekben a pillanatfelvételekben.  

Miért fontos pillére ez a századfordulós prostitúcióreprezentáció az én 

vizsgálatomnak? A változás, amelyet az 1918-as impériumváltás után társadalmi, politikai és 

gazdasági változásként érzékelünk, olyan mikrointézmények szintjén is lezajlik, mint a 

prostitúció. A változást azonban nem csak, és nem feltétlenül az intézményi struktúrákban 

kell keresnünk. A fejezetből, úgy gondolom, világossá vált, hogy 1. a prostituált alakja és az 

őt mozgató prostitúciós intézmény korántsem egy stabil, változatlan kövület, a prostituált nő 

a maga szexualitásában és nőiségében változó jelentéseket hordoz; 2. a prostituált alakjához – 

éppen szexualitása és „kihelyezett” nemisége révén – ebben a korszakban leginkább morális 

értékek kapcsolódnak. Ezek az értékek a tisztességes és tisztességtelen nők határvonalait 

voltak hivatottak megrajzolni, ugyanakkor erőteljesen kapcsolódtak osztálykategóriákhoz is. 

Ekkor még igazán fontos kérdésnek mutatkozik a kit lehet bejegyezni és kit nem szabad, a kit 

hogyan lehet orvosi vizitre kötelezni problémája. Bár a morális dimenziók mentén 

közegészségügyi kérdések is felmerültek, ezek rendszerint az orvos ellenőrző hatalmának 

artikulálását szolgálták, és korántsem voltak olyan erőteljesek, mint az impériumváltás utáni 

                                                 
75 Güntner Péter – Schreiber adatai alapján – kétféle prostitúciós szerkezetet fenntartó várostípust különít el: 1.) 
azok a városok „ahol szerkezetváltás híján a prostitúció főszereplői még a nyilvánosházak voltak, a 
magánkéjnők és az igazolványosak nem bírtak igazi jelentőséggel. A forgalom döntő része a nyilvánosházakban 
bonyolódott, sok helyen a prostituáltak más típusai elő sem fordultak. Sopronhoz képest a legtöbb vidéki város 
bordélyházainak száma magas volt, ide sorolható a városok közel 70 százaléka. A nyilvánosházak számát a 
városnagyság mellett az eltérő igények szabhatták meg. A bordélyok száma 0 és11 között, az egy 
nyilvánosházra jutó lakosok száma 0 és 51 459 között mozgott. 2.) A második típusra az jellemző, hogy a 
századfordulóra a nyilvánosházak szerepe már visszaszorult, a prostitúció főszereplőivé többnyire a 
magánkéjnők és igazolványosak váltak. A bordélyházak szerepe minden városban eltérő lehetett, de sok helyen 
az igazolványos és magánkéjnők száma már meghaladta – Budapesthez hasonlóan – a bordélyházbeli kéjnők 
számát. A városok közül ebbe a típusba kevesebb tartozott, körülbelül 30 százalék (Budapest mellett például 
Kassa, Miskolc, Eger, Gyöngyös, Jászberény, Máramarossziget, Eperjes, Nyitra).” (Güntner 1997: 60) 
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megbolydult szituációban. A nemzeti, etnikai konnotációk pedig majdnem teljes mértékben 

hiányoztak. 3) A prostituált nő itt nem a nemzet asszonyának potenciális ellenfele, hanem 

inkább 

a) a városi tér erkölcséért aggódó polgárság reguláinak alanya. A „bordélyházi”, 

„magánlakásokon” levő és „futóbárcás” (tehát alapvetően a „munkavégzés” helyét jelölő) 

kifejezésekben és az egyes alcsoportokhoz kapcsolódó szabályozásokban felleljük a polgári 

puritanizmus ideáljának megfelelő tiszta, ha úgy tetszik, a maga módján „hausmannizált”76 

város illúzióját, és ennek felborzolásától, szétrombolásától való félelmet. A 

prostituáltkategorizálás célja a tér biztonságának megteremtése, a közerkölcs megvédése volt, 

egy olyan marginalizált társadalmi csoport fenntartásával együtt, amelyet a város vezető 

polgárai szinte mindenféle szempontból a „maguk hasznára” alakítottak.  

b) az a nőkategória, amelyben lehetővé váltak a finom mozgások, elmozdulások a 

társadalmi nemen belül. A prostituáltidentitás új identitás volt abban az értelemben, hogy itt 

már nem működtek tovább társadalmának feléje támasztott elvárásai (anya- és 

feleségszerepe, a privát szférába való visszahúzódás, az egyszerű öltözködési mód, a passzív 

szexuális szerep stb.). Amint „rajtakapták” a nőket, amint bejegyeztettek, új kritériumok 

szerint kezdték őket kategorizálni. Változott a prostituálttá lett nő társadalmi neme – új 

szexuális identitása révén, de ez a csoport nem eredményezte egy új osztály kialakulását, egy 

új osztályhoz való tartozást. A jogalkotói gyakorlatban továbbra is figyelembe vették a nő 

származását, és ez például az úrinők esetében, mint láttuk, bizonyos előjogokat is jelentett.  

A háború utáni új prostitúciós rendszerben más típusú elmozdulások érhetők tetten 

ezen a kategórián belül. Megmarad ugyan egyfajta morális hozzáállás a prostitúcióhoz, de az 

igazán hangadó diskurzusokban ez eltörpül a nemzeti, etnikai hovatartozási konnotációkhoz 

képest.  

 
3. Az óromániai példák  

 

Romániában már a 19. század végén igyekeztek a hatóságok egységesen kontrollálni a 

prostitúciót. Itt a lokális szinteken működő Higiéniai és Köztisztasági Tanácsok (Consiele de 

                                                 
76 A fogalom a francia társadalomtörténetből került át, 19. századi párizsi városrendezési módokhoz (és 
Hausmann párizsi prefektushoz) kapcsolódik, amelyeknek az elve a megtisztítás, szabályosság, szimmetria volt 
(vö. Benevolo 1994: 197). 
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igienă şi salubritate publică) voltak a felelősek a prostitúció felügyeléséért és 

kontrollálásáért, a nemi betegségek ügyéért.77  

1893-ban higiéniai és közegészségügyi tanácsok jöttek létre Románia nagyobb 

városaiban, amelyeknek többek között a prostitúció monitorizálása, a prostituáltak 

bejegyzése, kitörlése és a rendszeres orvosi vizitek megszervezése, illetve a nemi betegségek 

gyógyítására vonatkozó javaslatok meghozatala volt a feladata. Ez a minden téren 

gondoskodni akarás fő tényezője volt az orvosi higiéniai diskurzus legitimmé válásának. A 

19. században a társadalom felett őrködő orvos szerepének túlhangsúlyozása ugyanakkor 

együtt olvasható azzal a folyamattal is, amelyben az orvosi szféra folyamatosan csorbította és 

átvette Romániában az egyház mindenek fölött álló szerepét is (lásd Băluţă 2002). A 19. 

századi folyamatok némiképp követik azokat a tendenciákat, amelyek Európa-szerte az 

orvosi diskurzus erősödéséről és a szociálhigiéniai problémák politizáltságáról, az orvos 

moralizáló és civilizatorikus szerepének, a gardiens des bonnes moeurs-nek (Băluţă 2005: 

185) fenntartásáról és annak hangoztatásáról szólnak, hogy a közegészségügy kísérőjelensége 

a civilizációs folyamatoknak. Mindez a legtöbb európai országban az orvosi szféra 

legitimitási törekvéseivel, politikai szerepvállalásával függ össze.78 

Románia területén 1910-től a Cantacuzino törvény (Legea Cantacuzino) volt életben, 

amely egy „jelentős lépés volt egy intézményes hálózat kialakítására a közegészségügy 

területén” (Bucur 2005: 254), ugyanakkor az orvosi hatalom és felelősség definiálásában is 

elől járt, továbbá igyekezett a közegészségügyi problémákat az állam hatálya alá helyezni. 

Egységes megoldást viszont ez sem szolgáltatott a nemi betegségek megoldására. A 

prostitúció szabályozásában minden város az általános reglementációs törvényeket 

(bejegyzés, a betegek kezelése és elkülönítése) sajátos módon alkalmazta. Tehát a román 

századfordulós helyzet nem sokban különbözött az erdélyitől. 

Ugyan az eugenika csak a két világháború közötti orvosi diskurzusban honosodik 

meg, már a 19. századtól folyamatosan teret hódít a „kultúrnemzeti keretdiskurzusba” 

(Yuval-Davis 2005: 33) ágyazott orvosi szociálhigiéniai diskurzus, amely sokat foglalkozott 

a nő társadalmi szerepével, és egy újfajta feminitás kidolgozását tűzte ki célul, azáltal, hogy 

meghatározott fizikai és morális elvárásrendszert fogalmazott meg (vö. Băluţă 2002). A 19. 

század második felében, a Román Országok egyesülése után az egyre erősödő polgárságnak 

                                                 
77 Art. 28, Regulament pentru consilielele de igienă şi salubritate publică nr. 1896, Monitorul Oficial n. 82/15 
iulie 1887 
78 A higiéniai problémák 19. századi nemzeti diskurzusba való beolvasztásáról lásd La Berge 1992: 57. 
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szüksége volt egy jól rögzített nőképre. Az e körül kialakított diskurzusnak a fő elemei a test 

és lélek ápolása, az intim higiénia, a terhes nő higiéniája és az anyaság voltak. A prostituált 

alakját ezek a szövegek elsősorban morális szempontból definiálják, a nem normatív 

szexualitású nőket a tisztességes nő imázsának konstrukciójához használják: a családanya, a 

tiszta szerelem őrzője, a családért élő és visszahúzódó, dolgos és törődő nő a polgári ideált 

testesítette meg, és ellentétben állt a kirívó viselkedésű és szexualitású ösztönlényekkel, akik 

a prostituáltak voltak (vö. Băluţă 2005: 182). Ez a polgárságféltő felhang találkozott a nemi 

betegségek problematikájával, megalapozva a prostitúció medikalizálását a 19. századtól: a 

prostituált kórlappal fog rendelkezni, testét orvosi sztetoszkópok vizsgálják (Băluţă 2005).79  

A népnemzeti (később eugenikai) diskurzus valójában ezt a szociálhigiéniai 

beszédmódot írta fölül a két világháború közötti román orvosi szövegekben.  

                                                 
79 A század második felében hangsúlyosabbá váltak a prostitúció szabályozására vonatkozó orvosi előírások: 
Petrini de Galatz: Rapport sur la prostitution et les maladies vénériennes en Roumanie. Lois et règlements 
relatifs à la surveillance de la prostitution, Bucarest, imprimerie de «l’Indépendance Roumaine», 1899; Dr. C. 
Nica, «La syphilis», in Monitorul medical, no. 15/25 mai 1863, p. 114-115; N. P. Zorileanu, Boalele venerice, 
Bucarest, 1885; D. Brăilov, Despre profilaxia sifilisului, Memoriu, Bucarest, 1888; C. Nicoreanu, Contribuţiuni 
la studiul istoriei sifilisului în România, Bucarest, 1889; I. Butărescu: Prostituţiunea şi extensiunea sifilisului în 
oraşul Brăila. Necesitatea de a lua măsuri severe pentru apărarea sănătăţei publice, Brăila, lito-tip. P. M. 
Pestemalgioglu, 1890 ; W. Fluss, Influenţa societăţii asupra boalelor venerice, teză de doctorat, Bucarest, 1892; 
Ionescu-Buzeu, Consideraţiuni asupra sifilisului în genere, Bucarest, 1898 – lásd Băluţă 2005. 
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VI. Intézmények, normák, reprezentációk 

1. Reprezentációk: diskurzus, hatalom, társadalmi nem viszonya az elemzésben 

 

Az első világháború végén, illetve az impériumváltás után Kolozsváron új ideológiai 

csomagolásban, új politikai szándék keretében, és új diskurzus témájaként ismét előtérbe 

került a prostitúció szabályozásának problémája. A főként román orvosi szövegkorpusz80 

vizsgálatában azt a tágabb intézményes, normatív keretet rajzolom fel, amely a nemi 

betegekhez való viszonyulási módokat, és a rendszerint ezzel együttesen értett prostitúciót, 

illetve általánosabb értelemben a szexualitás határait és feltételeit szabta meg.  

Annak szemléltetésére, hogy miként tárgyalják ebben a korban a prostitúció kérdését, 

a higiénikus/eugenikus és a szociografikus érzékenységű, moralizáló szövegtípusok 

elkülönítését találtam alkalmasnak. Az első, a higiénikus/eugenikus szöveg céltudatos 

„véleménynyelv” (Dieckmann 2000: 79), konkrét eredményre irányuló ideológiai beszéd: a 

rossz kigyomlálását (a rosszat képviselő személy gyógyítását, elzárását, kizárását) tűzi ki 

célul, ugyanis az egyéni romlást tekinti a rendszer (értsd: a nemzet) összeomlását fenyegető 

kórokozónak. A rábeszélés retorikai fajtái közül az ítélkező, judiciális forma követi a 

prostitúcióról szóló beszédet. Inkább elítélően, mint megértően viszonyul a prostitúcióhoz, 

szemléletében a prostituált anormális, beteg személy. Ennek érdekében alapos kutatásokat 

folytat, klasszifikál és beavatkozik az egyének életébe, de nem az egyént, hanem a közösséget 

tekinti fontosabbnak. Kulcsfogalma a nemzet – minden, ami rossz, káros, ezzel szemben áll 

és kiküszöbölendő. Szembehelyezkedik az individualista szemlélettel, az állam egyének 

fölötti teljes körű ellenőrzését tekinti ideálisnak (vö. Bucur 2005: 29). Erősen szubjektív 

retorikai elemeket használ. Optimista. Mint ahogy a nagy reformok jó része, mind valamilyen 

nagy változással együtt születik, Erdélyben is a nagy változáshoz, a román hatalomátvételhez 

köthető ez a hirtelen nekibuzdulás, a nemzetet fellendíteni akarás vágya. Az új paradigmában 

az optimizmussal, a helyzeten való javítani akarás gondolatával együtt jár a régi rendszer 

hibáinak felismerése is. Ebben a felfogásban a régi rendszer, a régi erkölcsiség rossz, míg az 

új az eredményre vezető. A második, a szociografikus érzékenységű, moralizáló szöveg 

főként magyaráz. Célja, hogy diagnosztizálja a rendszert, leírja azt, megtalálja a rendszer 

hiányosságait, ferdeségeit, amelyek az egyéni lecsúszást eredményezhetik. Az egyének 

lesüllyedését a rendszerben bekövetkezett változások eredményének tekinti. Jobbára 

                                                 
80 A román nyelvű források és szakirodalom szövegeit magam fordítottam magyarra.  
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együttérző, szociális érzékenységről tanúskodó, de esetenként akár közömbös, tényfeltáró 

jellegű véleménynyelvet is használ. A narrációk argumentációs részében az értelmi eszközök 

és az érzelmek felkeltése egymásba játszanak, akárcsak az előző típusnál, de kimarad a 

diskurzusból, vagy csak ritkán jelenik meg a kizárás, a közös tapasztalattól való elzárás 

gondolata. Kulcsfogalmai a társadalom és az egyén, kevesebb a nemzeti retorika. Nem tekinti 

anormálisnak, betegnek a prostituáltat, hanem a helyi normáktól való eltérésre figyel, a 

motivációkra és nem a genetikai, szervi, vagy örökölt idegrendszeri okozókra. Ez is 

gyakorolja a meggyőzés nyelvét, de inkább a szemléltető (epideiktikus) retorikát, ritkább 

esetben az ítélkezőt választja. A szociális problémákat követő tárgyalásmódot néha erkölcsi 

értékek is kiegészítik, ekkor a prostituáltakat mint a társadalmi rend, a polgári erkölcs, a terek 

tisztaságának és harmóniáinak megbontóit feddik meg. 

A két diskurzív vonulat alapelemei a 19. század végi és a századfordulón is ismert, a 

prostitúcióhoz kötődő szövegekben nem igazán voltak minden alkalommal elkülöníthetők, 

legtöbbször együtt jártak, egymást kiegészítették, esetleg különböző érdekekhez kötődően 

egyik vagy másik felhang felerősödve valamilyen ideológiát szolgált ki. A két világháború 

között azonban a kettő elég erőteljesen szétvált, és úgymond etnicizálódott, a 

higienikai/eugenetikai leginkább a román (a hatalmi) diskurzusban erősödött fel, míg a 

szociografikus inkább a magyar (lokális) diskurzusban volt megfigyelhető. Nyilván az 

elhatárolódás nem csupán az etnikai kategóriák mentén történt, az egyes diskurzustípusok 

között is gyakori átmenetek voltak. 

Az alábbi fejezetben főként az elsőt, tehát a higienikus-eugenikus szövegtípust, ennek 

társadalmi kontextusát és az ehhez kötődő reprezentációkat vizsgálom, leginkább azért, mert 

ez volt a hangadó (a hangosabb, tehát a szövegtermelés szempontjából is jelentősebb), és 

azért is, mert ennek volt igazán ereje a társadalmi tér, illetve az egyéni szférák módosítására. 

Természetesen a második típusú, jobbára leíró jellegű diskurzív formákra is folyamatosan 

hivatkozni fogok.  

Az orvosi textusok „román nemzeti jellegét” főként a korabeli orvosi gárdának a nagy 

román nemzeti diskurzusba való bekapcsolódása adta. Itt a fajelmélet, biopolitika 

meghonosodására, a nacionalista ideológia előtörésére kell gondolnunk, amelyekben a tiszta, 

erős nemzet megteremtésének igénye került előtérbe, és amelyekben – az előbbiből 

kifolyólag – a fölösleges, a nemzet egységét csorbító úgynevezett társadalmi betegségeknek 

(így a prostitúciónak, az alkoholizmusnak, a csecsemőhalandóságnak, a tuberkulózisnak stb.) 

nem volt helyük. Jól érzékelhető szintek különülnek el, amelyeken belül a hatalom 
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különféleképpen kötődik a diskurzusokhoz: 1. Direkt módon jelen van a pragmatikus 

funkciókkal rendelkező szövegekben (prostitúcióra irányuló rendeletek, szabályok, 

törvények), indirekt módon javaslatokban (például újságokban található, a nemi betegségek 

megelőzésére vonatkozó orvosi tanácsadás formájában). 2. Meggyőző írásokban is ott találni, 

mint az orvosi propaganda vagy a reklám. 3. A jövőt befolyásoló tervekkel, projektekkel, 

szcenáriókkal is jelentkezik (ennek kiváló példája az eugenikai és biopolitikai irodalom, 

amely a nemzet jövőjét projektálja, az egészséges valamint beteg egyedeket céltudatosan 

szelektálja, és ezt a szelekciót ideologikus köntösbe bújtatja). 4. Különböző más műfajokban 

is ott van, mint a filmben (például a Kolozsváron rendezett és forgatott Világrémben), 

valamint a szépirodalmi műfajokban. A nemzet fölötti őrködés, a nemzetféltés olyannyira 

kapcsolódott az orvosi szerephez, hogy 1923-ban egy minisztériumi körrendeletben 

felszólították az orvosokat, hogy vegyenek ők is részt a nemzeti ünnepeken, mivel „ezeken az 

ünnepségeken méginkább elmélyíthető a nemzeti érzés, és ez nagyon fontos dolog, hogy az 

újonnan hozzácsatolt részek lakossága minél nagyobb fontosságot tulajdonítson minden 

nemzeti ünnepségnek.”81 Ugyanekkor tapasztalható erőteljesen, hogy, éppen e diskurzus 

felvállalásának köszönhetően alakult ki egy olyan felügyelő (rendőri) orvosi szerep, amelyet 

Michel Foucault a 18. századtól vél felfedezni az európai orvostársadalomban (vö. Foucault 

2000: 128), és amelynek sajátos változatai a dualizmuskori Magyarországon is 

megfigyelhetőek voltak. A jelenség ebben az erdélyi társadalmi kontextusban viszont teljesen 

más arcát mutatja. Az orvosnak ahhoz, hogy megerősítse ezt a rendőrorvosi pozícióját, 

szigorúan el kellett határolódnia egy másik hatalmi intézménytől, a rendőrségtől, amely 

ugyanúgy felelősnek érezte magát a prostituáltak teste feletti kontroll gyakorlásában. Az 

elhatárolódás általában a rendőrség erőszakos módszereire való hivatkozással történt. Az 

orvosi nemzetvédő szerep és az egyének testének bizalmas birtokba vétele együtt hozta létre 

a nemi betegségek feletti ellenőrzés fokozott igényét, és ez a diskurzus olyannyira erőteljessé 

vált, hogy gyakran még a másik hatalmi szerv, a rendőrség textusaiban is helyet kapott: a 

moralitást és a nemi betegségek ügyét a rendőrség is sokszor összekapcsolta és megoldandó 

problémaként kezelte, ugyanakkor a rendőrségi lapok hasábjain helyet kaptak a helyi 

egészségvédők tanulmányai is (vö. Stanca 1923, Stanca–Voina 1923).  

Ebben a fejezetben hatalmi reprezentációkról lesz tehát szó, olyan reprezentációkról, 

amelyek lényeges alakítói voltak a társadalmi nemi konstrukcióknak, és annak a 

                                                 
81 13235/13.VI.1923 sz. Körrendelet az egészségügyi régiók számára.  
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diskurzusnak, amely ezeket a konstrukciókat létrehozta. Bár a társadalmi reprezentáció 

fogalmának számos új értelmezése alakult ki annak dürkheimi és moscovici-i meghatározásai 

után, a fogalom körüljárásához a szociálpszichológiában alkalmazott 

társadalmireprezentáció-elmélet alaptételeit tekintem irányadónak. Reprezentáció alatt 

általános értelemben egy közösség által megosztott, közös tudást értek, illetve olyan 

reifikációs módokat, amelyek meghatározzák egy közösség tagjainak hitét, gondolatait, 

attitűdjét és véleményét, és amelyek az individuumok közötti közös megértést, egyén és 

társadalom összekapcsolódását szolgálják. Ezek a reprezentációk egyrészt a társadalmi 

gondolkodás, egy jelenségről való hit és tudás strukturálódásának eredményei egy 

közösségben, másrészt olyan folyamatok, amelyek révén az egyén felépíti a maga realitását, 

gondolkodásmódját, világképét (vö. Philogène–Deaux 2001: 5). A viselkedés, a hit és a 

reprezentáció nem statikus rendszert alkot, hanem dinamikusan változik. Ez a dinamika a 

hatalom diskurzusaiban kiválóan tetten érhető. A hatalom–reprezentáció viszonya ebben a 

kontextusban elsősorban mint politikai instrumentum konstruálódik, és jellegét tekintve 

kétélű: egyrészt azokat a módokat jelenti, ahogyan a hatalom a társadalmi reprezentáció már 

meglévő elemeit, a képeket, szimbólumokat (újszerűen) használja az átalakulóban lévő 

társadalomban, ugyanakkor a hatalmi diskurzus objektumainak (ideológiák, toposzok) egy 

sajátos intézményi keretben és diskurzív gyakorlatban való konkretizálódását is jelenti. Tehát 

nemcsak a képek (újra)alkotásában vesz részt a hatalom (például a vér, a katona, a család 

szimbólumainak új kontextusban való alkalmazása révén), hanem a tárgyak 

reprezentációjáért felelős objektifikációs folyamatot is irányítja: az egyébként absztrakt 

elgondolások, mint például az eugenika, a nemzetbiológia ebben a folyamatban 

konkretizálódnak és válhatnak reálisan felfoghatókká. Nyilván ezt a reprezentációs 

folyamatot maga a beszédfolyamat, a diskurzus irányítja, és ennek sikerességéről is ez felel: 

„a kommunikáció, az objektumról való beszéd révén az objektum értelmet nyer és ekként 

fixálódik az emberek agyában” (Philogène–Deaux 2001: 5).  

A fejezet első felében a hatalmi reprezentációk kontextusát vizsgálom. Az irányadó 

politikákra és normákra, továbbá az újonnan alakult orvosi intézmények szerepére térek ki, az 

ezek mögött gyakorta fellelhető eugenikai nézetek lokális adaptációjára. A prostitúciót 

szabályozó regionális és országos normák vizsgálata azért is fontos, mert láthatjuk, miként 

képződnek új nemi és prostituáltkategóriák ezekben. A fejezet második részében a 

reprezentációképződés és a reprezentáció objektifikációs folyamatait tekintem át, tehát a 

szövegekben fellelhető (leggyakoribb) szimbólumokat, toposzokat bontom ki, amelyek 
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nemcsak a prostitúció és a nemi betegségek körül formálódtak, hanem a társadalmi nemi 

konstrukciók alapjait is szolgálták. A fejezet harmadik részében mindezeket a folyamatokat 

egyéni, azaz a hatalmat képviselő egyén konstrukcióiban fogom megvizsgálni az Ellenőrző 

Iroda és az őt működtető Bálint Zoltán alakján keresztül. A fókuszban lévő orvos 

munkásságának és kapcsolatainak áttekintésével egyéni megismerési módokat, a hatalmi 

diskurzus egyéni variánsait és az ezektől való eltérési lehetőségeket ismerhetjük meg.  

Úgy vélem, hogy ez az elemzés segít közelebb jutnunk a hatalom, társadalmi nem és 

diskurzus különös hármas rendszeréhez. Az orvosi szövegek megközelítése azokon az 

elemzési szinteken fog ezúttal történni, amelyeket J. W. Scott szerint el kell különíteni, 

ahhoz, hogy a társadalmi nemet mint elemző kategóriát egy többszintű analízisnek vessük 

alá, tehát hogy a társadalmi nemet egyrészt mint társadalmi kapcsolatok alkotóelemét 

szemügyre vehessük, továbbá hogy átlássuk, miként lehet a társadalmi nem a hatalmi 

kapcsolatok elsődleges jelölési módja (J. W. Scott 1996: 169). Egyrészt azokról a normatív 

(tudományos, jogi, politikai elméletekben megjelenő) fogalmakról lesz szó, amelyek, 

„elősegítik az egyes jelképek jelentésének értelmezését”, és amelyek „általában a kettős 

ellentét (férfi–nő) jól körülhatárolt fogalmával operálnak” (J. W. Scott 1996: 169), másrészt a 

politikáról, valamint a társadalmi intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatos utalásokról 

lesz szó, illetve harmadrészt azt nézem meg, milyen szimbolikus utalások milyen 

kontextusban és hogyan képződnek, s ezek mögött milyen mítoszok rajzolódnak ki. A 

prostituált kategóriájának a körülírása kiválóan szemlélteti, hogy ez a hatalmi perspektíva 

miként alakította a társadalmi nemi konstrukciókat és formálta időről időre saját képére, 

milyen átfedések és átjárási lehetőségek léteztek a nő és a prostituált kategóriája között.  

Ugyanakkor – Fairclough diskurzuselemző módszeréhez visszautalva – ez a hatalmi 

mező kapcsolhatja az elemzést a politikák, az ideológiák, a jogszabályok révén a 

diskurzusokat alkotó társadalmi gyakorlathoz, hiszen az ideológiák általában a hatalom 

különféle megnyilvánulási formái, a szövegekben fellelhető konkrét ideológiák pedig a 

hatalommal való társadalmi kapcsolatteremtés legfőbb reprezentációi (Fairclough 2003: 9), 

másodsorban így kerülhetünk közelebb magához a diskurzív gyakorlathoz, azaz a szövegek 

„szociokognitív dimenzióihoz” (Fairclough 2006: 80), előállításuk, forgalmazásuk és 

fogyasztásuk körülményeihez (ami leginkább a propaganda- és a népszerűsítő anyagokban 

válik láthatóvá). Végül harmadik lépésként a konkrét szövegelemzés – ugyancsak a 

fairclough-i diskurzuskoncepció mellett maradva – a diskurzus magját hámozná ki: azt 



 85

mutatom be, mely eszközökkel dolgoznak, és milyen elemeket mozgatnak meg ezek a 

diskurzusok. 

 

2. Az átmeneti időszak politikai, gazdasági, közegészségügyi problémái 

 

Kolozsvárnak a világháború után jelentős változásokkal kellett szembenéznie. Erdély 

egyesülése Romániával, az intenzív munkaerő-migráció (a nagyarányú női bevándorló, 

főként cseléd megjelenése), ennek következtében a városok felduzzadása, az egyes társadalmi 

rétegeken belüli drasztikus fordulatok (gondolok itt főként a magyar értelmiségiek és 

középosztálybeliek, a hivatalnokok állásainak elvesztésére) mind beleírták magukat ebbe a 

történelembe. A demográfiai változások, főként a migráció következtében felduzzadt 

lakosság, illetve a háború utáni egészségügyi helyzet kontrollálhatatlansága kiemelt témáit 

képezték a korabeli közbeszédnek is.  

Ami a lakosság megnövekedését illette, mondhatni, nem volt újkeletű a jelenség, 

hiszen ez Európa-szerte együtt járt az iparosodással. A városfejlődés legjelentősebb 

demográfiai jelensége a népesség számának gyors növekedése volt. A városnak már 1910-

ben 52,5%-a nem városi születésű volt (Egyed 1981: 290). A hagyományos mezőgazdasági 

területek még mindig gyors népességnövekedésének többletét részben a városok fogadták be. 

A városivá válás egyik állomása volt Kolozsváron a napszámoskodás és a cselédkedés. „A 

faluról jövő tömegek újra és újra feltöltötték ezt a réteget, mondhatni a vidéki népesség a 

várossal elsősorban általuk volt immár folyamatos kapcsolatban” (Egyed i.m. 291).  

A folyamatos betelepülések által fejlődő Kolozsváron, akárcsak Aradon, 

Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Temesváron, sajátos foglalkozási 

struktúra alakult ki (Egyed i.m. 291). Kolozsvárnak 1910-ben 60 808, az 1920-as 

népszámláláskor 85 509 lakosa volt, tíz évvel később pedig 103 840. Kolozsvár amúgy is 

felduzzadt társadalmának ugyanakkor erőteljes cselédinvázióval is számolnia kellett. Az 

1920-as évek végére, 1928-ban közel 6000 cseléd, szolga és háztartásbeli alkalmazott 

dolgozott Kolozsváron82.  

Az egyik fő problémát tehát a kontrollálhatatlan és átláthatatlan tömeg jelentette az 

első világháború után. Ez mind szociális, mind közegészségügyi szempontból megoldandó 

kérdés volt. A hazatérő katonák, a bevándorló idegenek, a megszaporodott, de kezelés alatt 

                                                 
82 Forrás: Ellenzék, 1929. jan. 25., 2. 
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még vagy már nem álló nemi betegek, a különféle módon prostituálódó nők mind a hatalom 

célpontjait jelentették, ezeket az ismeretlen elemeket leltárba kellett venni, ahhoz, hogy 

megismerhetők, kezelhetők legyenek. „Tombolt” a szifilisz, a tuberkulózis, sok volt az 

alkoholista, a gyerekvállalási kedv megcsappant – ezek mind korrigálandó tényezőknek 

bizonyultak az új nemzetállamban. Az első világháborút követő gazdasági recesszió, az 

etnikai struktúrák megváltozása a kisemberek, a nők szintjén munkahelyi elbocsátásokban és 

a perifériára sodródásban jelentkezett, ennek egyik következménye volt, hogy sok nő a 

bordélyházakban kötött ki.  

Kolozsvárnak az impériumváltás után azonban nem csupán társadalmi és gazdasági 

problémákkal, hanem alapvető politikai változásokkal is szembe kellett néznie. Az új hatalom 

a társadalom alapvető összetevőinek újraértelmezését hirdette meg, a háború utáni káosz 

megszüntetését és az előző politikai rendszer hibás működéséből származó maradványok 

teljes tisztogatását irányozta elő. A románság ekkor többségi és egyben döntéshozói, irányítói 

pozícióban találta magát, a román nemzetiségű orvosok részint magyar kollégáik helyeit 

foglalhatták el, részint pedig új intézményekben új pozíciókba kerültek.83 Ez az őrségváltás 

egyrészt a régi rendszerrel való szembehelyezkedéssel járt együtt, a diskurzusok szintjén 

pedig azt jelentette, hogy folytonosan hivatkozni kellett az előző politikák hibás voltára és 

hangsúlyozni, hogy a magyar vezetőség elhanyagolta az erdélyi románságot, de főként a 

parasztságot (ennek emblematikus csoportját a hegyvidéken élő móc lakosság képezte). A 

megoldást, a helyzet felmérését és a gyógyír megtalálását pedig maga az újonnan alakuló 

orvosi apparátus vállalta magára. Másrészt az új funkcióba került orvosi társadalom 

kellőképpen tudta legitimálni magát (és működésének szükségességét) egy-egy grandiózus 

egészségfelmérő programmal, ennél fogva szupremáciáját kiterjesztette a teljes nemzetre. 

Érthető tehát, hogy miért kezelték kiemelten már az átmenet korai szakaszában a nemi 

betegségeket, illetve az ezzel szorosan összefüggő szexualitást. A probléma társadalmi és 

politikai szinten újrakonstruálhatóvá vált. Egy nemzeti terv részeként új, eddig nem létező 

intézményhálózat épülhetett ki, ugyanakkor a nemi betegségekkel fertőzötteket (az 

ismeretleneket, idegeneket, prostituáltakat, nem normatív szexualitást gyakorlókat) újabb, 

rigurózusabb szabályozásoknak lehetett alávetni, egyszóval: az egyén teste fölött komolyabb 

kontrollt lehetett gyakorolni.  

                                                 
83 A helyzetet nehezítette, hogy az 1919. szeptember 12. utáni magyar orvosi okleveleket nem ismerték el. A 
budapesti orvostudományi egyetem befogadta a kolozsvári orvosi kart, ezért – éppen az átmenet idején – az 
1919-1920-as tanévben a román állam nem ismerte el az itt szerzett okleveleket. (Bukaresti Központi 
Történelmi Állami Levéltár, Fond: Ministerul Municii şi Sănătăţii, Dosar 39/1922).  
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A kontrollálhatatlan szexualitás korlátok közé terelése és egy új réteg, a parasztság 

meghódítása együtt jelentkezett tehát a nemi betegségek kérdésében. A nemi betegségek 

folyamatos terjedésének alapvetően három fő okát különítették el: a prostitúciót, ezek közül 

is főként a bejegyzetlen, magánúton prostituálódó nőket; a tömegek84 tájékozatlanságát, itt is 

külön kiemelték a népi gyógymódok népszerűségét; illetve az irodalmi és vizuális pornográf 

anyagok elterjedését (Voina 1930: 21–36). A pornográf anyagokról általában kevesebb szó 

esett, ezt rendszerint az ifjúság szexualitásával kötötték össze, és mint ilyent, megpróbálták 

szabályozni, de nem túl nagy sikerrel. A prostitúció és a parasztság viszont ennek az orvosi 

harcnak az állandó emblémái voltak, olyannyira, hogy a kettő leggyakrabban együtt is 

szerepelt a korabeli szövegekben: a falumentő mozgalmakról szóló írások sokszor 

hivatkoztak a prostitúcióra mint a parasztokat sem kímélő nemi betegségek fő terjesztőre, de 

valahányszor a prostitúció szabályozása szóba kerül, nem mulasztották el ezt a falu 

megfertőzésével, esetenként pedig maguknak a prostituálttá lett falusi lányoknak a 

tudatlanságával összefüggésbe hozni.  

Bár a változások után rövid ideig (1918 dec. 2-tól 1920. április 4-ig) Erdélyben az 

Erdélyi Igazgatótanács töltötte be a kormányozó és döntéshozó szerv szerepét, az erdélyi 

egészségügyi reformátorok egyik fő célkitűzése volt az állami támogatás megszerzése és 

egységes törvények kiterjesztése egész Románia területére, illetve egy olyan Egészségügyi 

Minisztérium létrehozása, amely mindezt ellátja, illetve amely lehetővé teszi a felzárkózást és 

a szempontok egységesítését. Az egészségügy terén csupán 1922-től, az Egészségügyi 

Minisztérium létrejöttétől tapasztalható valamiféle közös csapásvonal. A nemi betegségek 

ügye azonban leginkább Erdélyben vált sürgető nemzeti problémává (Bucur 2007: 337).  

 
3. Az eugenika térnyerése az erdélyi orvosi társadalomban 

3.1. Az eugenikáról 

 

Az alábbiakban nagyon röviden a romániai eugenikáról elsősorban mint a nemi 

betegségek elleni mozgalmak fő ideológiai keretéről szeretnék beszélni. Nem részletezném 

túlságosan magának az eugenikának a fogadtatását és adaptációját, hiszen tanulmányaikban 

erről alapos elemzést nyújtanak Maria Bucur (Bucur 1995, 2002, 2005, 2007), illetve Marius 

Turda (Turda 2006, 2007), hanem inkább azokat az alapgondolatokat ragadnám meg, 

                                                 
84 Masele populare (néptömegek): ezt a kifejezést leggyakrabban a falusi parasztságra értették, de általában az 
alsóbb társadalmi osztályokat is belehelyezték ebbe a kategóriába. 
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amelyek közelebb vihetnek minket a szifilisz, és más nemi betegségek elleni országos méretű 

küzdelmeknek, a prostituáltak néhol túlzottan is erőltetett klasszifikációjának, általános 

értelemben a test felügyeletének a megértéséhez.  

Az eugenika galtoni85 meghatározását nem csupán a román, de az európai eugenikai 

társaságok is mind követendőnek tartották: „...az eugenika az a tudomány, amely egy faj 

veleszületett képességeinek feljavítását célozza meg, illetve azok legelőnyösebb fejlesztésére 

törekszik” (Galton 1909: 35). A javítás, a jobbá tétel – pontosított Galton ebben a késői 

munkájában – nem morális értelemben értendő, sőt, nem is abszolút értékként, hanem a 

civilizáció éppen aktuális formájától függőként. A karakterek tehát örökletesek, ez a gondolat 

az eugenika alapját képezte, és ez jelentette a későbbi beavatkozások és viták kiindulópontját 

is.86 Ennek a jobbá tételnek a keretében zajlottak a különféle, rendszerint eugenikai 

kísérletekként ismert beavatkozások: az elmebetegek és más fogyatékkal születettek 

sterilizálása, a faji szegreációk, migrációellenes törvények stb., de ugyanígy kevésbé 

drasztikus, éppen ezért ritkábban emlegetett szociálisreform-törekvések is.  

Az eugenika már a 19–20. század fordulóján nagy érdeklődésnek örvendett 

Európában, 1905-ben Németországban, 1907-ben Britanniában, majd 1913-ban Prágában és 

Bécsben, 1914-ben pedig Budapesten jöttek létre eugenikai társaságok (Turda–Weindling 

2007: 2). Magyarországon már 1911-ben zajlott egy nagyméretű vita, az „Eugenika-vita” az 

eugenika tudományos adaptációjáról és populárissá tételéről (vö. Turda 2006). 

Az angol eugenikakoncepcióhoz hasonlóan az irányzat szempontjából meghatározó 

volt a németországi eugenika, amelyet sokszor az antiszemitizmus és rasszizmus 

velejárójának tekintettek (Turda–Weindling 2007: 6, Crook 2002: 364), de az amerikai is, 

amely főként a termékenység ellenőrzését jelentette (vö. Kline 2001).  

A főbb irányvonalak (a brit, a német, az amerikai) nyilvánvalóan meghatározták az 

eugenika további európai lokális szervezeteit87, azonban a dél- és kelet-közép-európai 

                                                 
85 Francis Galton (1822–1911) angliai közgondolkodó, polihisztor volt, a nagy-britanniai tudományos 
pszichológia, illetve az eugenetika atyjaként tartják számon. Leghíresebb műve az 1869-ben megjelent 
Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences, amelyben tehetséges emberek családfáit 
vizsgálta, és azt próbálta bizonyítani, milyen nagy szerep jut az örökletes tényezőknek a zseni jellemének 
kialakulásában. 1874-es írásában, az English Men of Science: Their Nature and Nurture címűben már a 
környezeti tényezők hatását is vizsgálta.  
86 Az eugenika lamarcki koncepciója nagyobb jelentőséget tulajdonított a környezeti hatásoknak, a mendeli és 
weismanni elmélet az örökletességi faktort hangsúlyozta. Az őket követő irányzatokat (lamarckizmust, 
mendelizmust) legfőképp ezek az elméleti kiindulópontok határozták meg. A román eugenikusok leginkább a 
moderált mendelizmushoz kötődtek.  
87 A különböző eugenikai társaságok közötti kapcsolatokat biztosították a konferenciák, kongresszusok és 
kiállítások. 
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eugenikai intézmények a nagy ideákon belüli sajátos variánsokat jelentettek, hisz olyan 

programokat hirdettek, és olyan problémákat tűztek zászlaikra, „amelyek helyből fakadtak, a 

helyi értelmiségi és társadalmi kondíciókból” (Turda–Weindling 2007: 8). Az adta ennek a 

régiónak a speciális eugenikaolvasatát, hogy a háború után ezek a szervezetek újonnan 

alakuló nemzetállamaik miatt aggodalmaskodtak, egy „homogén nemzeti közösség” ügyén 

dolgoztak, és majd mindannyian osztoztak azon az elven, hogy „az államnak nemzetállamnak 

kell lennie, amelyben az etnikai többség jelentette a nemzetet” (Turda–Weindling 2007: 7). A 

háború alatt és után az eugenikával kapcsolatos intézmények száma megsokszorozódott, az 

eugenikai és a szociálhigiéniai törekvések jelentős támogatásokban részesültek Dél- és Kelet-

Közép-Európában.  

Az eugenika problémája szervesen kapcsolódott a szexualitáséhoz, és ezáltal 

közvetve-közvetlenül a prostitúcióhoz is. A 19. század második felétől – Foucault kifejezését 

használva – a nemiség technológiájának két legfontosabb újítása jelent meg: a perverziók és 

az eugenetika. Foucault Heinrich Kaan 1846-ban megjelent Psychopatologia sexualis című 

írását tartja a szexuál-ortopédia és a faj egészsége problematikák találkozási 

kiindulópontjának. Ekkor kerül a nemiség hirtelen a „faj patológia-tőkéjének a 

középpontjába” (Foucault 1999: 118). A szexualitást furcsa mód gyakorlók demonizálása 

zajlik az általam elemzett periódusban is. Ezért lényeges ezt, az eugenikai diskurzív keretet is 

megvizsgálnunk, ha meg akarjuk érteni a társadalmi gyakorlat mögött húzódó intenciót.  

Utalnunk kell a nem és nemzet kapcsolódási pontjainál Nira Yuval Davisre is, aki a 

nacionalista vállalkozások három jellemzőjét különbözteti meg: 1. a népnemzeti vonalat 

(Volknation), amelyben a nők mint a biológiai reprodukció alanyai fontosak, ők lévén a 

nemzeti tisztaság kérdésének központi problematikus alanyai; 2. a kultúrnemzetet 

(Kulturnation), amely a nőkre a nemzeti közösség jelképeiként, a kulturális értékek 

átadóiként tekint; 3. államnemzetet (Staatnation), amely az állampolgári jogok gyakorlásában 

különböző szerepet szán nőknek és férfiaknak. (Yuval-Davis 2005: 33). A világháború utáni 

román társadalomban hangsúlyosan az első, a népnemzeti vonulat erősödik fel, a női test 

reprodukciójához kapcsolódó eugenikai diskurzusban a nők a nemzet egészséges testéért és 

az egészséges utódreprodukcióért válnak felelősekké. Yuval-Davis a nők és a biológiai 

reprodukció problémája kapcsán azt is magyarázza, hol érintkezik a nemiség és a nemzet 

kérdése három igen jelentős nacionalista diskurzusban: a népesség mint hatalom 

diskurzusban, amely a népesség fenntartását és növekedését tekintette a nemzet legfőbb 

problémájának, a malthuziánus diskurzusban, amely a gyerekek számának csökkentésében 
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látja a nemzet túlélésének esélyét, valamint az eugenikai diskurzusban, amely a nemzeti 

népesség minőségére helyezi a hangsúlyt. A nőkre ezekben a diskurzusokban egyfajta kettős 

terhet rónak ki: mivel őket tekintik a közösség identitása és becsülete szimbolikus 

hordozóinak, ők szimbolizálják a közösség szellemét, de ugyanők képesek a „másság” jeleit 

is magukon hordozni, aminek folytán általában nincs helyük a döntéshozatalban, a 

politikában, sőt, esetenként a gonosszal szövetkező femme fatale-ként jelennek meg.88 Yuval-

Davis meghatározásai alapján tehát az eugenika annak a nacionalista diskurzusnak a része, 

amely a nemiség és nemzet találkozási pontján konstruálódott, ezért találom szükségesnek a 

romániai helyzet elemzésénél is ebből a perspektívából megvizsgálni azokat az 

intézményeket, amelyekben ez a kettősség reprezentálódik. 

 

3.2. Mit jelentett eugenikusnak lenni Romániában?  

 

Az eugenika a román orvosok körében a két világháború között az egyik 

legnépszerűbb irányzat volt. A világháború utáni erdélyi intézményi váltás vezéralakja és 

egyben az eugenikai elvek romániai meghonosítója Iuliu Moldovan (1882–1966) kolozsvári 

orvosprofesszor volt.89 Jelentős funkciókat töltött be mind az egészségügyi intézmények 

                                                 
88 A másság, idegenség, idegengyűlölet gondolatmenete a szexualitás és rasszizmus problémájához vezet el, 
annak újragondolására készteti az olvasót: „A rasszalapon ábrázolt »másik« testet öltésének dimenziója a 
szexualitást a rasszista képzetek központi elemévé teszi, amelyek a tiltott gyönyörökről szőtt álmokat és az 
impotenciától való félelmeket a »másikra« vetítik ki” (Yuval-Davis i.m. 67). 
89 Iuliu Moldovan Erdélyben született, egy marosbogáti görög-katolikus papi családban. Gyerekkora 
nagymértékben meghatározta az erdélyi románsághoz való viszonyulását, erről többször is vall írásaiban. Orvosi 
tanulmányait a Bécsi Orvosi Egyetemen végezte, ahol epidemiológiára szakosodott. Két évet Prágában 
dolgozott a Patológiai Anatómia Intézetnél, később ismét Bécsbe került, ahol a Központi Bakteriológiai 
Laboratóriumban dolgozott. A világháború idején maga is az osztrák–magyar hadsereg katonaorvosa volt. 1915-
ben szerezte meg Bécsben a doktori diplomát az általános patológia területén. (vö. Bucur 2005: 56). A 
világháború után hazatért, és kamatoztatta nyugaton szerzett ismereteit. 1918 és 1920 között az Erdélyi 
Igazgatótanácson belül működő Szociális Munka reszortjának főtitkára volt (Resortul Ocrotirilor Sociale din 
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, a háború után ez töltötte be ideiglenesen a kormány szerepét Erdélyben), 
majd 1918. december 15-e és 1920. április 2-a között ő volt a román kormányban az erdélyi területekért felelős 
egészségügyi szociális védelmi miniszter. Egészségügyi és védelmi főfelügyelőnek is őt választották meg 
(Inspector General Sanitar şi de Ocrotire). 1928 és 1930 között az Egészségügyi és Szociális Védelmi 
Minisztérium általános titkára, illetve államtitkára. Éveken keresztül harcolt a kizárólag egészségügyi 
feladatokat ellátó, a Belügyminisztériumról teljesen leváló Egészségügyi Minisztérium létrehozásáért. 1932-
1947 között az ASTRA – az erdélyi románság 19. században alapított kulturális egyesülete – elnöke is volt. 
Moldovan alapította a kolozsvári Orvostudományi Egyetemen a Higiéniai és Közegészségügyi Intézetet, 
amelynek 1940-ig igazgatója is volt. Egyébként az impériumváltás után a Kolozsvári Orvostudományi Kar 
professzoraként is dolgozott, ugyanitt alapította meg a Biopolitika Tanszéket is. A romániai eugenikai 
mozgalom fő szószólója és az eugenikai kutatások irányítója volt. 1924-ben már különböző szakfolyóiratokban 
a nemzetet megmentő nagy elvekről, a biopolitikáról és az eugenikáról írt. 1925-ben tette közzé Igiena naţiunii, 
1926-ban pedig a Biopolitica c. írásait, majd 1927-ben beindította az ezeken alapuló szekciót az ASTRA-n 
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területén, mind a politikai szférában. A romániai eugenikai kutatások egy részét az amerikai 

Rockefeller Alapítvány támogatta. Iuliu Moldovannak többször lehetősége volt bepillantani a 

londoni Francis Galton Laboratory of National Eugenics-be, az amerikai intézmények 

működésébe, illetve, ugyancsak a Rockefeller Alapítvány jóvoltából, egészen az 1940-es 

évekig intézete rendszeresen előfizethetett az eugenikával foglakozó folyóiratokra, tehát az 

irányzat követőinek lehetőségük volt napirenden lenni a legújabb nemzetközi eredményekkel 

(lásd Bucur 1995: 49).  

Moldovan már az Igiena naţiunii első oldalain ekként foglalta össze az általa 

követendőnek tekintett legfőbb eugenikai tendenciákat: „az eugenikát kizárólag az örökletes 

tényezők érdeklik, amelyek a szülőktől szállnak a gyerekekre, és nem a fizikai vagy 

társadalmi környezet adta tulajdonságok” – állást foglalva ezáltal a mendeli 

eugenikaértelmezés mellett. Ebben a moldovani elképzelésben a faj minőségi feljavítása volt 

a cél, a jövő generáció megóvása a betegségtől és olyan „intoxikációktól, mint a nemi 

betegségek és az alkoholizmus”, illetve „a gyengeelméjűek, a gyilkosok vagy más 

betegségben szenvedők eltávolítása a nemzettől” (Moldovan 1927: (1): 3). 

Moldovan az eugenikának egy sajátos alkalmazását képzelte megvalósíthatónak. Mi 

több, egy az eugenikából alakult „új tudomány” megalapítását hangoztatta Igiena naţiunii 

című írásában, és olyan nemzethigiénia megvalósítását szorgalmazta, amely a nép biológiáját 

és patológiáját, erényeit és hibáját tanulmányozza. Nem zárkózott el attól a gondolattól, hogy 

ezzel egy nacionalista irányzatot hozott volna létre (ő maga is biológiai nacionalizmus 

fogalommal illette ezt), de vallomása szerint mérsékelt nacionalista elveket követett, amellyel 

senkinek sem árthatott (lásd Moldovan 1927: 63). 

Ez az általam vizsgált időszelet kétségkívül a változások csomópontja volt. Maria 

Bucur szerint ez a változás maga a modernizáció kora volt a román társadalomban (Bucur 

2005). Nem kell feltétlenül egyetértenünk Maria Bucurral, viszont az kétségtelenül látható, 

hogy jelentős társadalmi változások történtek ebben a periódusban, ezen mozgásokat pedig 

folyamatosan kísérte egyfajta nemzetvédő diskurzus. Megváltozott és átalakult – Bucur 

szerint éppen az eugenikusoknak köszönhetően – a korábbi, erős egyházi hatalom irányította 

román humán tudósi beállítottság, és előtérbe került egy, a fejlődésre, az eredetre, a biológiai 

tényezőkre koncentráló tudás. „... az eugenika faji és nemi fogalmai egy Weltanschauung 

részei, amelynek befolyása túlnyúlik a nők reprodukciós képességeinek meghatározásán és 

                                                                                                                                                        
belül. Ugyancsak ő indította útnak 1927-ben a külföldről importált biopolitikai és eugenikai nézeteknek az 
adaptációját megkísérlő Buletin Eugenic si Biopolitic című folyóiratot is. 
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kontrollján, valamint a nemzet faji homogenizációs kísérletein. A nemi és faji/etnikai 

különbségeknek az eugenikai társadalmi hierarchia hatásos kategóriáivá változtatása lehetővé 

tette az egyéni és közösségi előjogok viszonyában történő cselekvések legitimitásának 

újratárgyalását.” (Bucur 2005: 33) Ezek a fogalmak konstruálódtak folyamatosan újra a beteg 

és egészséges, a normális és degenerált kategóriáiban. Két alapelv működött ezekben a 

folyamatokban: egyrészt a közösségi (elsősorban nemzeti) érdekek mindig az individuális 

érdekek fölé helyeződtek, másrészt az állam felelőssége volt ezen érdekek megvédése. Az 

eugenika, mondja Maria Bucur, mint modern megoldás szolgált alapot a társadalmi 

problémákat biologizált terminusokban magyarázó beszédmódnak (Bucur 2005: 29). Az 

eugenikai irányzat Bucur szerint fontos kulturális erőként jelentkezett, és általános vitákat 

gerjesztett az egyén és állam kapcsolatáról, akárcsak nyugaton. Romániában viszont ugyanez 

olyan modernizációs törekvésnek is minősült, amelynek célja többek között a múlt elemeinek 

megőrzése volt, úgy, hogy az állami ellenőrzéspolitikát az állampolgárok önkéntességével 

kiegészítve „egy jobb jövő fele mutatott” (Bucur 2005: 28). Az általuk képviselt 

„modernizáció” a tradicionalista konzervatívok és az európaivá válásért harcoló modernisták 

közötti vitában is egyfajta egyensúlyt teremtett. Míg a nyugat-európai és az amerikai 

eugenikai retorika alapvetően az indusztrializáció kríziseihez kapcsolódott, a román – 

mintegy leképezve a népesség rétegződését – agrár, rurális jellegű volt,90 ugyanakkor a nagy 

politikai változást, az országegyesítést kísérő nemzeti ideológia szerepét is betöltötte. A 

modernizáció tehát ebben az értelmezésben nem a haladás kontextusában, de nem is annyira a 

modernista–tradicionalista ellentétpár mentén szerveződött91 (sőt, talán az utóbbi jellemzőit 

                                                 
90 Ábrahám Barna szerint a foglalkozási szerkezet tekintetében az erdélyi román népesség a 19. század végén, 
illetve a 20. század elején jóval hagyományosabb, sokkal inkább iparosodás előtti képet mutatott, mint a magyar 
vagy a német (Ábrahám 2004: 14). Éppen ezért, szerinte, a románság esetében a „paraszti polgárosodás” formáit 
kell vizsgálni. De ugyanez nemcsak az erdélyi románságra volt érvényes. Henri Stahl, és a Gusti-féle 
szociológiai kör egyaránt felismerte, hogy „a román nép jellegzetes életformájának hordozója a falu” (Stahl 
1992: 27), éppen ezzel magyarázható az is, hogy nemcsak, hogy erre a rétegre támaszkodnak újabb társadalmi 
csoportok, mint a polgárság, hanem folyamatos visszautalás van a paraszti társadalomra, a falura mint az etnikai 
tisztaság és a nemzet hagyományainak megőrzőjére is (vö. Stahl i.m.). A vizsgálatban parasztpolgárnak nevezett 
típus inkább egy összemosódott, mint egy kiskristályosodott, más társadalmi osztályoktól élesen különváló 
társadalmi osztály tagját jelenti, egy kavargó helyzetben, amelyben „a burzsoá, a földbirtokos és az értelmiségi 
alakja szociológiailag nem volt mindig elkülöníthető” (Ábrahám i.m. 23). 
91 A nemzeti vonal képviselői (Iuliu Moldovan és társai, Aurel Voina, Petre Râmneanţu, Iordache Făcăoaru stb.) 
tulajdonképpen a romániai eugenikai nézetek adaptálói és terjesztői is voltak (lásd: Bucur 2005), kezdetektől 
fogva indítványozták a prostituáltak minél precízebb ellenőrzési módozatait, elsősorban a nemzet egészségére és 
tisztaságára hivatkozva. A prostituáltak kontrollálása mások számára is fontos volt, de ezt inkább 
elképzelhetőnek tartották eleve kontrollálható intézményeken belül, már működő bordélyházakban, vagy a 
Bálint–Stanca-féle elképzelés alapján államilag működtetett bordélyházakban (a törvénytervezetről lásd: Bálint–
Stanca 1925–1926). Ezt a második, demokratikusabb nemzeti vonulatot főként gyakorló orvosok alkották 
(ezekhez sorolható Dominic Stanca, Iosif Westfried stb.). 
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hordozta), hanem inkább strukturális, intézményi változásokat eredményező magatartásként 

jelentkezett. 

 

3.3. Nem, osztály, nemzet és faj az új társadalmi hierarchiában 

 

Moldovan munkái, és különösen Igiena naţiunii című írása jól szemlélteti, hogy az 

etnikum és az osztály kategóriái miként kapcsolódtak egybe a nemiség problémájával, és a 

társadalmi egyenlőtlenségek milyen módon konstruálták meg a különbözőséget mint újabb 

kategóriát. Ugyanakkor ez az írás közelebb visz ahhoz a premisszához is, amely jelen 

dolgozat egyik fő módszertani tételét is képezi, mégpedig hogy a társadalmi nem 

elengedhetetlen a társadalmi változások vizsgálatánál (lásd erről még Pető 2003b: 523). A 

nem, az etnicitás és az osztály sokszor egymásra tevődnek, amikor hierarchiát és társadalmi 

egyenlőtlenségeket eredményeznek. Erre jelen esetben legszemléletesebb példa az új 

társadalmi hierarchia, amelyben a nem, a képzettség és a biológiai valamint az etnikai 

tisztaság mentén rendeződnek újra a társadalmi viszonyok egy olyan újabb, egyenlőtlenséget 

hordozó társadalmi renddé, amelyből leginkább a nem szokványos szexualitást gyakorló nők, 

a szellemi sérültek, a különböző (a romántól eltérő) etnikumok és felekezetek, de ad 

absurdum maga a középosztály is kiszorult.  

Hogy nézett ki ez a Moldován által vizionált új társadalmi hierarchia, amelyet egy új 

társadalmi rend mintájaként képzelt el, és amelynek fenntartásáért az államot tette felelőssé? 

Ennek a csúcsán az egészséges, felsőfokú végzettséggel rendelkező, általában a politikától és 

az adminisztrációtól távoli területeken működő román férfiak voltak (ez volt az új 

„természetes elit”). Ez a társadalmi réteg – főleg az erdélyi román eugenikusok számára – 

nem a tehetős középosztályt jelentette. A középosztállyal, burzsoáziával, a „régi elittel” 

általában szembefordultak, mivel ez (főként Erdélyben) leginkább a más etnikumú (magyar, 

zsidó, német) vállalkozói és tisztviselői réteget jelentette, ezeket pedig a hierarchiában legalul 

helyezték el, sőt, diszgenikus92 elemeknek tartották. (Maria Bucur ezt azzal magyarázza, 

hogy nem létezett egy tehetős erdélyi román középosztály, ezért kellett helyébe a tanult, 

egészséges, de kevésbé tehetős intelligens férfitársadalmat megtenni felsőbbrendűnek.) A 

másik felsőbbrendű réteget a parasztok adták, akiket az eugenikusok a nemzet biológiai 

                                                 
92 Ebbe a kategóriába tartoztak a szellemi fogyatékosok, az elmebetegek, a bűnözők, epilepsziások, a 
szenvedélybetegek, a betegek (tuberkulózisosok, szifiliszesek, leprásak és más nem krónikus betegségben 
szenvedők), a vakok, a süketek, a testi fogyatékosok, hajléktalanok stb, akik a nyugati eugenikai minta szerint 
szociálisan inadekvát csoportok voltak és sterilizálásra ítéltettek (vö. Chase 1980). 
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tőkéjének kiáltottak ki. A romániai falusi társadalom rendkívül ellentmondásos ebben a 

kontextusban, egyidőben jelentette a legértékesebbet és a leginkább áldozattá tett, tehát 

devalválódott populációt.  

A hierarchia alján azok a román nők voltak, akik teljes körű háziasszonyi és anyai 

szerepeiket becsületesen, a nemzet érdekében felvállalták. Mindenki, aki más volt (etnikai, 

szexuális szokásait, életvitelét tekintve) a nemzet eugenikája szempontjából hibásnak 

(diszgenikusnak) számított, és nem lehetett része a nemzet egészséges testének.93 Az orvosok 

itt is – akárcsak a 19. századi viktoriánus Angliában – megerősítették a férfitársadalom nőkről 

szóló elképzeléseit: a női idegrendszer, testfelépítés csupán az anyai szerepekre, az affektív 

megnyilvánulásra rendelte a nőket, hisz „az orvosok a nőket reprodukciós rendszerük 

termékeinek és foglyainak tartották” (Smith–Rosenberg–Rosenberg 1973: 335). Ezt a 

szemléletet leggyakrabban Constantin Stanca írásai tükrözik (Stanca C. 1920 a, 1920b, 1940). 

A nők otthonhoz kapcsolódó kulturális küldetését nyilván nem a román eugenika találta fel. 

Az orvostudomány így tudta „a medicína befolyásának eszközeivé tenni” az anyákat, és 

gyarmatosítani a családot (Lasch 1982: 135), tehát a család „az orvosi felügyelet és irányítás 

számára nyitottabb lett” (Philippe Aries, idézi Lasch uo.) 94 

A prostituált nővel kapcsolatosan is számos ellentmondásos véleményt alkottak. „A 

prostituált olyan nő, akinek értelmi szintje alacsony, aki erkölcsi értékek híjén van, aki 

becsületes foglalkozás híján adja el magát, amelyet nem volt képes megtanulni anyagi vagy 

szellemi okok miatt” – így gondolta Aurel Voina még jóval az eugenikai iskola létrehozása 

után is (Voina 1940: 76). Igazából ez a téma az egyik leggyakrabban tárgyalt probléma a 

román eugenikai programban. Az eugenikusok a szexuális devianciát világszerte nem annyira 

morális gyengeségnek, mint inkább örökletességnek tekintették, amely az uralkodó faj 

meggyengüléséhez vezethetett. Ezért különböző törvényeket hoztak azoknak a kiközösítésre, 

gyógyítására, kiirtására, sterilizálására, akiket a fajt rombolóknak tartottak. A „deviánsokat” 

például a Harmadik Birodalomban bűnözőnek tartották, és azzal büntették őket, hogy 

kizárták őket a társadalomból (Bleuel 1973. 208–209.). A prostituáltakat koncentrációs 

                                                 
93 Az eugenika által kezdeményezett új hierarchia további részletes elemzését lásd Bucur 2005: 174. 
94 Egy nagyváradi razziáról így számol be egy román napilap: „...a rendőrségre az éjszaka 154 lányt vittek be és 
regisztráltak, a rendőrségről pedig az ambulatóriumba szállították őket, ahol orvosok megvizsgálták, és 18-nál 
különféle nemi betegségeket észleltek. Érdekesnek találjuk azt, hogy a 154 lányból 25-öt szűznek találtak. Mind 
ezeknek, mind az egészségeseknek dr. Ioan Matei főorvos atyai tanácsokat osztott, és elmondta, hogy mi kell 
legyen egy lány küldetése.” (Patria, 1930. május 8.). Ez az újságcikk rendkívül sokat mond el a korszak 
(rendőr)orvosi felfogásáról: az orvos felhatalmazva érzi magát a szűz lányok és az egészséges nők küldetésének 
hangsúlyozására, miután azzal, hogy prostituáltként regisztrálta és alávetette őket egy (az első) orvosi 
vizsgálatnak, hatalmát kötelező módon kiterjesztette rájuk. 
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táborokba küldték, kivéve azokat, akik megadták magukat, és a rendszer katonai bordélyaiba 

költöztek. A román eugenikai diskurzusban az új társadalmi hierarchiában megjelölt 

idealizált nő képzete nem feltétlenül járt együtt egységes prostituáltakról szóló nézetekkel. 

Ezek a diskurzusok a prostituáltak eredendő bűnösségéről és társadalmi reintegrációjáról 

egyaránt szóltak, hol elvetemült bűnösnek, hol jövendőbeli anyának és feleségnek lát(tat)va 

őket. Valójában azonban mindkettő ugyanannak az ideálissá tett nőnek a problémás oldalait 

villantja fel: a szexualitását kordában tartani nem tudót és a „tisztességes” asszonyt. Ezek a 

szerepek – vagy Yuval-Davis kifejezésével élve: a kettős reprezentációs teher, amit a nőkre 

róttak ki (Yuval-Davis 2005: 67) – intenzíven mozgatta a két világháború közötti nemi 

betegségek ellen indított intézményes harcokat. Ez az osztályozás csak részben követte a 

nyugati eugenikát, illetve a tudományos fajelméletet (scientific racism), amely a társadalmat 

igencsak kategorikusan két csoportra osztotta: az egyik (faj) egészséges, gazdag és nevelhető, 

a másik sebezhető, gyenge, szegény vagy nem egészen gazdag és nevelhetetlen, illetve 

örökletes butasággal jön a világra (vö. Chase 1980: XVII).  

Míg a nyugati eugenika a kevés gyereket vállaló vagy gyereket egyáltalán nem 

vállaló, jó családból származó, nemes, befolyásos személyeket célozta meg (uo. 14.), a román 

eugenikai politika (főleg ennek erdélyi verziója) ezekkel sokszor szembehelyezkedett, 

támadta, kritizálta őket. Helyettük sokkal inkább a parasztságra kívánt támaszkodni, annak 

értékeit hangsúlyozta, és politikai programjává tette a parasztság kiemelését abból az 

elmaradottságból, amelyben látni vélte. Ugyanígy moderáltan viselkedett a deviánsokkal, 

„bűnözőkkel” és prostituáltakkal szemben is, ezeket nem akarta teljesen kizárni a nemzet 

soraiból, amennyiben kiderült róluk, hogy nem örökletes, hanem környezeti tényezők miatt 

váltak azzá. Ilyen esetben megoldásokat kerestek arra, hogy a nemkívánatos egyéneket 

tisztességes polgárokként, anyákként „visszatelepítsék” a társadalomba. A prostituáltak 

mellett a másik, megkülönböztetett figyelemben részesülő „diszgenikus” csoport a 

középosztálybeli nők voltak, és közülük is leginkább a feministákat tekintették 

veszélyeseknek. A középosztálybeli nőt pedig cicomázási hajlama és csökkent 

gyerekvállalási kedve, és az e nők körében jól ismert más etnikumú férfival való 

házasságkötési gyakorlata tette diszgenikussá. 

Az eugenikusok által megkonstruált társadalmi hierarchia elemzése rendkívül 

beszédes, hiszen három következtetéshez is elvezet bennünket. Egyrészt látható, hogy a 

szakmával rendelkező társadalmi csoport miként kezd ráhangolódni – a társadalomban való 

minél nagyobb hatalom megszerzése érdekében – az eugenikusok által hangoztatott genetikai 
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különbözőségek elméletére, tehát miként konstruálódik meg egyfajta új osztálystátus, az 

eugenikai középosztályi habitus. Másrészt az is kiviláglik, hogy miként sikerült kiemelniük a 

diszgenikus elemeket, egyrészt azokat, amelyeket örökletes eredetűeknek tartottak (mint a 

fogyatékosok, betegek), másrészt akiket morálisan a nemzeti programba való felzárkózásra 

méltatlannak ítéltek meg (a prostituáltakat, csavargókat, az utódnemzést megtagadó 

úrinőket). És végül az is kiderül, hogy miként vált a szakmai tudással és meglehetősen jó 

társadalmi pozícióval rendelkező magyar középosztály a nemzet egészségét veszélyeztető 

társadalmi problémává, azaz hogyan öltött nemzeti színezetet ez az irányzat. Maga Moldovan 

is összegezte visszaemlékezéseiben ennek az ideológiának a legfontosabb, nemzeti olvasatát: 

a változások kezdetén a biopolitika a teljes nemzet biológiai örökségét célozta meg, „etnikai 

eredettől függetlenül”, később ezt a politikát újrafogalmazták, „gyökereit az etnikai 

valóságban találtuk meg.” Ennek a politikának ekkortól elsősorban az volt a célja, hogy 

felismerje, védje és nemesítse az etnikai élet örökségét, tehát a románt. „Ám a biopolitika 

etnikai pecsétje nem jelentett nacionalista, agresszív és intoleráns politikát”, védekezett 

Moldovan visszaemlékezésében (Moldovan: 1996: 88).  

 

3.4. Az állam mint a nem, etnicitás és faj fő kontrolláló szerve 

 

A nyugatról beszivárgott eugenikai nézeteket felvállaló orvosi szférában az egyre 

fokozódó állami beavatkozás szükségességét hirdették (vö. Levine 2003: 121). Az eugenika, 

ahogyan Philippa Levine mondja, „igényt formált arra, hogy neveljen, ellenőrizzen és 

rendszabályozzon egyben” (Levine i.m. 136).  

Az állam vált a Moldovan-szövegek főszereplőjévé már a kezdetektől, ennek ő 

teljesen új, támogató és egyben kontrolláló szerepet tulajdonított. Nem véletlen, hiszen az 

állam szerepe ebben a korszakban megnőtt, az állam állammá válásának folyamata zajlik: ez 

egy alig 50 évre visszatekintő államiság, amelynek az alkotmánya ráadásul a húszas években 

született meg. És azért sem véletlen, mert az impériumváltás első napjaitól azon volt, hogy 

összekapcsolja saját nemzeti vízióit az országos trendekkel, egységes szabályrendszert 

dolgozzon ki, egyetlen állami ernyőszervezet alá vonja az egészségügyi intézményeket. Az 

állam volt a felelős a betegségek leküzdéséért, a parasztság felemeléséért, egyszóval a 

rendért. Ebben a koncepcióban az állam azt a törvényhozásban és döntéshozatalban 

legfelsőbb, de ugyanakkor önmagában láthatatlan intézményt jelentette, amelyet csupán a 

kérdéses ügyekben szakértelemmel bíró (orvosokból álló) szaktestületek hozhattak 



 97

mozgásba, tehettek aktívvá, hatékonnyá. Moldovan biopolitikai jellegű írásaiban végig az 

állam felelősségét hangsúlyozta, egy, a nemzet fő céljait szolgáló biopolitika-centrikus 

kormányzás ideálját megteremtve (a gazdasági és politikai kormányzás helyett), amely a 

közegészségügyet tekintette legfőbb megoldandó problémának (lásd Moldovan 1921; 1924; 

1927a; 1927b; 1928; 1934.). E politikai-kulturális problematizálások célja tehát elsősorban az 

volt hogy „legitim érvekkel szolgáljon és a helyi problémák megoldása fele irányítsa a 

központi hatalmat, ezzel egyidőben egyfajta identitástermelő eszközként is működött” (Bucur 

2005: 109). 

Az eugenika által hozott kulcsfogalmak, azon túl, hogy megteremtettek egyfajta közös 

tapasztalatot (a fajon, nemiségen és etnicitáson alapuló nemzeti közösséget konstruálták meg, 

amelybe saját regionalitásuk politikai, társadalmi és gazdasági problémáit is bevitték), az 

általuk használt jelszavak egyfajta politikai mítosz (Lasswell 2000: 18) megjelenését és 

virágzását jelölték. Politikai mítoszon „egy adott korban létező hiedelmek egész halmazát” 

értjük, amely általában visszavezethető néhány alapvető feltevésre (Lasswell 2000: 18). A 

mítoszban rejlő doktrína, a miranda (jel.: csodálat) pedig – H. Lasswell találó jellemzése 

alapján – „a politikai mítoszban lévő érzelem és azonosulás szimbólumait jelenti. Ezeknek az 

a feladatuk, hogy csodálatot és lelkesedést gerjesszenek, mégpedig azáltal, hogy hitet és 

lojalitást teremtenek és erősítenek meg” (i.m. 19). A politikai formula által előírt újfajta 

társadalmi hierarchia, az új eugenikai elit része volt ennek a politikai mítosznak, a hierarchia 

csúcsán megjelölt „új elit” pedig új hatalmi viszonyt feltételezett. Annak ellenére, hogy ők 

maguk igen keményen elzárkóztak a „politikai cselekvéstől”, gyakorlatilag egy új politikai 

hatalom ideálját konstruálták meg, amely az állam szerepét és az állampolgárok jogait és 

kötelességeit írta újra – nyilván egy sajátosan új, biológiai szempontból.  

 

4. Az átmenet évei: intézményesülés, helykeresés és harc a nemi betegségek 

terjedése ellen 

4.1. Moldovan komplex erdélyi intézményhálózata  

 
Rövidesen az impériumváltás és a román hatalom berendezkedése után, 1919 

februárjában az Erdélyi Igazgatótanácson belül működő Szociális Munka Szakosztályának 

296/1919-es dokumentuma – Moldovan jóvoltából – közzétette a járóbeteg-rendelők, azaz 

Ambulatóriumok (Ambulator Policlinic) szervezeti tervét (Planul de organizare a 
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ambulatoriilor policlinice).95 Ebben megfogalmazódott az Ambulatóriumok létrehozásának 

szükségessége, valamint napvilágot láttak az intézmény működési elvei is. Ezek az 

intézmények főként a nemi betegségben szenvedők és a tuberkulózisos betegek ellenőrzését, 

kivizsgálását és ingyenes gyógyszeres ellátását célozták meg, illetve a csecsemőhalandóság 

problémáját akarták orvosolni a városi és vidéki népességnél egyaránt, továbbá államilag 

támogatottá tették az orvosi vizsgálatot és a kezelést, szemben a századfordulós gyakorlattal, 

ahol a kezeltnek kellett fizetnie ezért. Az intézményben munkalehetőséget biztosítottak egy 

főorvosnak, egy vagy két kisegítő orvosnak, 1-2 nővérnek, illetve egy szolgálónak. Az 

ingatlanról, illetve annak működési költségeiről a városi tanácsnak kellett gondoskodnia, a 

bútorzatról, az orvosi eszközökről és gyógyszerekről pedig a Szakosztálynak.  

Hogyan látta maga Moldovan a saját maga által létrehozott intézményhálózatot?  

„A nemi betegségek kérdése, a gonorrhoeának és a szifilisznek a katonaságban való 

egyre nagyobb elterjedése révén igen aktuális probléma volt. Komplex probléma volt, 

amelynek a megoldásához nemcsak a betegek kezelését végző kórházakra, a mozgó kezelést 

biztosító orvosi rendelőkre, a – főként a szifiliszesek – rendszeres nyilvántartásra és 

ellenőrzésre, a Wassermann-teszt elvégzésére volt szükség. Az anti-venerikus szervezetnek 

egyesítenie kellett minden olyan szocio-medikális intézményt és rendelkezést, amely a nemi 

betegségek fő forrásának, a prostitúciónak a legyőzésében segítségre lehetett, tehát olyan 

kórházakra és mozgó rendelőkre volt szükség, amelyek a betegséget hordozó nők 

nyilvántartását és rendszeres ellenőrzését végezték, és ezen felül a fertőzöttek kötelező orvosi 

vizsgálatát is lehetővé tette, mindezt teljesen egészségügyi, és nem rendőrségi alapon 

szervesződő keretek között.” (Moldovan 1996: 39) Moldovan szövegéből egyértelműen 

kitűnik: az ambulatóriumokkal és a köréjük szervezett hálózattal leginkább a nemi 

betegségeket és az ezeket hordozó (főként prostituált) személyeket célozták meg. Ezért van, 

hogy ezekben az alapító szövegekben a tuberkulózisos betegekről és a 

csecsemőhalandóságról sokkal kevesebb szó esik (sőt, szinte nem is esik, csak az első oldalon 

a célkitűzések felsorolásánál), mint a nemi betegekről, a szifiliszesekről, és az ezekkel 

kapcsolatba hozott prostituáltakról. 

A kolozsvári székhelyű Általános Egészségügyi Főfelügyelőség (Inspectoratul 

General Sanitar) 1921 májusában a 10992/1922-es rendelettel közzétette a már létrehozott 

Ambulatóriumok működésére vonatkozó instrukciókat is (Instrucţiuni pentru ambulatoarele 

                                                 
95 Az alábbiakban többnyire Dominic Stanca tanulmányaira támaszkodom (1922, 1925, 1929a, 1929b, 1929c, 
1929d), illetve az egyes alapító dokumentumokra, rendeletekre és ülési jegyzőkönyvekre. 
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policlinice, a továbbiakban: Útmutatások). Az Útmutatások több pontban is rögzítette a 

prostitúció és a nemi betegségek kapcsolatát, a szifilisz gyógyításának fontosságát és az 

egyes nemi betegségek kezelési módjait, a beteg felügyelet alatt tartásának időtartamát. A 

nemi betegek ellenőrzését és a betegek esetében a kórházi kezelést kötelezővé tették (az erre 

használt kifejezés: tratament forţat – kényszerkezelés).  

Látjuk, hogy az újonnan megalakult, egészségügyért felelős hatóság egy régi, ámbár 

felújított problémát tűzött zászlajára, a nemi betegségekét, és eköré egy egész regionális 

intézményhálót hozott létre. Az intézmény működéséért felelőssé tették mind a lokális, a 

városvezetési, mind a regionális hatalmat, tehát mindenkinek kötődnie, gondoskodnia kellett 

az új intézményről. Úgy gondolom, hogy éppen az adja a történet érdekességét: hogyan 

szervezték meg a régi probléma körül az új intézményeket, milyen eszközökkel tették 

legsürgetőbb kérdéssé az amúgy több évtizede, évszázada napirenden lévő nemi betegségek 

ügyét.  

Míg a Regionális Erdélyi Egységesítő Tanács (Comisiunea Regională de Unificare) 

1920 januárjában még nem tartotta az orvosok számára kötelezőnek a szifiliszes, a 

lágyfekélyes és a gonorrhoeás betegek bejelentését,96 ugyanezen év decemberében, az 

Egészségügyi Főigazgatóság értesítőjében közölt, a nemi betegségek megelőzésére 

vonatkozó törvénytervezet első cikkelye módosítja ezt: a szifiliszes eseteket minden orvosnak 

kötelező volt lejelentenie (lásd Ante-proect 1920). Ugyanennek a törvénytervezetnek az 5. 

pontja szerint kötelező módon be kellett citálni a kórházakba a prostituáltakat és a velük 

együtt élőket, továbbá a nomádokat (cigányokat), a nyomorban élőket, tehát mindenkit, aki a 

nemi betegség gyanúját hordozza. Mindenkit láthatóvá kell tehát tenni, hogy sikeresen 

ellenőrizni lehessen. Ezt a jelenséget írja le találóan James Scott mapping-fogalma is (lásd 

Scott 1998). A gyanús prostituáltak számára egy elkülönítőt javasolnak a kórházon belül, 

ahol a vizsgálat eredményéig maradniuk kell. A skandináv államokra és részben 

Németországra jellemző államegészségügyi ellenőrzési formához (sanitary statism) 

hasonlóan, amely a reglementarista technikák kiterjesztését gyakorolta, azaz kötelező orvosi 

vizitet rendelt el a szélesebb körű lakosságra (Davidson-Hall 2001. 7, Lundberg 2001. 29), a 

román orvosok is potenciális betegséghordozónak tekintették a lakosság nagy részét: főként a 

munkásosztályt, a falun élőket, és a kötelező orvosi vizsgálatot sürgették ezek számára.  

                                                 
96 Forrás: Ordonanţa nr. 2. referitoare la executarea Decretului n. XXI. Instrucţiuni regulamentare pentru 
combaterea boalelor contagioase. Gazeta Oficială 1920. jan., 81. sz. 
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Hogy az ambulatóriumok és a hozzá kapcsolt intézmények ügye mennyire nem volt 

magánügy vagy kizárólag a jobboldali politikához kapcsolható kérdés, bizonyítja ennek a 

belső iratnak a nyilvánossá válása is. 1921-ben a Román Belügyminisztérium kolozsvári 

igazgatósága hivatalos rendeletben küldi meg az erdélyi megyei prefektusoknak, 

alprefektusoknak, regionális rendőrségi prefektusoknak, valamint a városi polgármestereknek 

az Ambulatóriumok Működési Szabályzatát, az Útmutatásokat, és kéri, hogy fokozott 

figyelemmel kísérjék ezen intézmények alakulását, illetve hozzák a minél szélesebb közönség 

tudomására az ebben foglaltakat. Az első világháború után valójában ez az első lépés, amely 

– a probléma megoldása érdekében létrejött intézmények legitimitását is szolgálva – a nemi 

betegségek tömegessé válására, a prostituáltak veszélyességére és kezeltetési 

kötelezettségeire figyelmeztet (lásd Comunicat 1921). Eközben, az 1920-as évek végére 

egységesülni látszó egészségügyi törvények tisztázása és kiegészítése végett – többnyire a 

nemi betegségek, és főként a szifilisz apropóján – több bizottságot is létrehoztak.97  

 
4.2. Az Útmutatások és az új prostituálttípus megteremtése a húszas években 

 
Talán éppen a rendeletek alkalmazását megkönnyítendő és ezek végrehajtását 

serkentendő vált szükségessé 1921 májusában az ambulatóriumoknak szánt Útmutatások 

publikálása is. Az Ambulatórium létrejötte, ahogyan azt Moldovan maga is jelezte, nem 

csupán kórházi kezelést és felügyeletet jelentett. Kitért a prostituált életének minden 

részletére, így a nők társadalomba való visszatelepítésére vonatkozó kísérletekre is. 

A Moldovan által szignált Ambulatóriumalapító dokumentumok legfőbb elvei voltak: 

1) a nemi betegségek fő terjesztői a prostituáltak, de nem csak a prostituáltakat kell 

ellenőrizni és kivizsgálni, hanem az egész társadalmi réteget, amely ezt a csoportot alkotja; 2) 

a prostitúció kérdése nem morális kérdés többé, tehát nem a rendőrséghez tartozik, hanem 

elsősorban orvosi probléma; 3) nem a prostituáltak hanem a nemi betegségek 

reglementációjára, szociális-higiéniai intézkedésekre van szükség; 4) a prostituáltakat nevelni 

kell arra, hogy ők maguk kérjenek orvosi segítséget ahhoz, hogy folytatni tudják 
                                                 
97 Ilyen volt az Egészségügyi Főigazgatóság mellé 1920 végén létrehozott Ellenőrző Bizottság is, melyben Iuliu 
Moldovan képviselte az erdélyi régiót. A tizenegy egészségügyi régió létrehozását a következőképpen 
indokolták: „… célunk volt, hogy hiányzó szerveket hozzunk létre, szisztematikus és folyamatos ellenőrzést 
végző szerveket, amelyek az egészségügyi helyzet javulását segítik elő.” (Buletinul Direcţiunei Generale a 
Serviciului Sanitar 1922/1. 5.) Minden egyes régió az egészségügyi főfelügyelő vezetése és ellenőrzése alatt állt, 
aki maga volt az egészségügyi régió igazgatója is egyben. (Erdélyben ezt a tisztséget Iuliu Moldovan tölti be). 
1921-ben létrehozzák a Higiéniai és Szociálhigiéniai Főfelügyelőséget néhány nagyobb erdélyi városban, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Temesváron, Nagyváradon és Szatmáron. (21545/19.VIII.1921-es 
Belügyminisztériumi Határozat.) 
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zökkenőmentesen ezt a „mesterséget”; 5) az ambulatóriumnak kötelessége a prostituáltakat a 

nem prostitúciós életforma és megfelelő állások fele irányítani, 6) minden nőnek joga van 

prostiuálódni, az állam csak nemi betegséggel való megfertőzés esetén léphet közbe.  

A prostitúció felügyeletét irányító, vezető elvek a következők voltak: 1. „a prostitúció 

egy adott tény, amelyik mindig létezett és létezni is fog”; 2. „a prostitúciót a nemi betegségek 

elterjedése miatt kezelni közérdek kell, hogy legyen. Ez a szanálás tehát higiéniai feladat, ami 

az orvostudomány körébe tartozik. A rendőrség csak akkor léphet közbe, amikor a prostituált 

nem hajlandó alávetni magát a higiéniai elveknek”; 3. a prostitúció szanálásának csak akkor 

van eredménye, ha a prostituált maga is közreműködik ebben, és aláveti magát az 

előírásoknak. A prostituáltat úgy kell kezelni, mint bármelyik más fertőzésforrást; 4. „Amint 

nincs értelme megtiltatni az embereknek a fertőzésre hivatkozva, hogy nagy melegben 

felforralatlan vizet igyanak, mert megisszák azt, akárhol találják, és akármilyen mocskos a 

víz, hanem egyetlen racionális mód rendelkezésükre bocsátani megfelelő mennyiségű tiszta 

vizet, hasonlóképpen nincs értelme tiltani a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat sem, 

hanem a racionálisabb megoldás egészséges és fertőzésmentes tárgyakat98 biztosítani 

számukra ezekben a kapcsolatokban (akár szabadokat, akár bentlakókat/bordélyháziakat)” 

(Útmutatások 1922: 7). 

A prostitúció szanálása Moldovan szerint igen jó kidolgozott módszerekkel érhető el, 

éspedig: „1. a prostituáltak minél teljesebb nyilvántartásával; 2. a kötelező orvosi vizsgálattal; 

3. fertőzés esetében kötelező érvényű kezeléssel; 4. egyéni védekezési módszerekkel; 5. a 

prostituáltak nevelésével és a társadalomba való visszahelyezésével [értsd: tisztességes 

munkára való szoktatással].” (Útmutatások 1922: 7) 

Ugyanezek az Útmutatások a prostitúció regisztrációs és ellenőrzési formáit is 

meghatározták. Minden prostituáltnak az egészségügyi hivatalban kellett jelentkeznie először, 

ahol alaposan kivizsgálták, és regisztrálták, majd saját prostituált-személyigazolványát adták 

át neki. A nyilvántartási listát megkapta a rendőrség és az ambulatórium is, őket értesítették 

az esetleges változások alkalmával is. Ugyancsak az egészségügyi hivatalnak kellett 

feljegyeznie a nő távozását is. Abban az esetben tekintették úgy, hogy a prostituált elhagyta a 

prostitúciós foglalkozását, ha bizonyítható volt, hogy nem tart már fenn szexuális viszonyt 

promiszkuus módon senkivel, ezt pedig folyamatos ellenőrzéssel, nyomozással lehetett elérni 

(vö. Stanca D. 1929a: 133). A krónikus gonorrheás betegeket ugyanakkor jogukban állt 

                                                 
98 A román szöveg sokkal kifejezőbb: „obiecte de contact sănătoase, neinfecţioase”. 
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maguknak az orvosoknak eltiltani a prostitúciós tevékenységtől. A bordélyházak működési 

engedélyeit az ambulatóriumok az egészségügyi hivatallal közösen bocsáthatták ki, és 

újdonságnak számított, hogy – bár a vizsgálati módot nem szögezték le – a „fogyasztók” 

egészségi állapotát is ellenőrizni kellett a nőkkel való szexuális aktus előtt, illetve utána 

kötelező módon alá kellett vetniük magukat bizonyos intézkedéseknek. A prostituáltak 

egészségügyi kontrollját, amely klinikai, mikroszkopikus és vérvizsgálatot jelentett, az 

ambulatóriumban kellett végezni heti két alkalommal. 

A prostituáltklasszifikáció, amit az Útmutatások rögzít, nem a legletisztultabb 

rendszerek egyike, a kategóriák néhol egymásba csúsznak (vélhetően ez amiatt alakult így, 

mert különböző erdélyi reglementációs gyakorlatokat próbáltak egyesíteni). Látni fogjuk azt 

is a későbbiekben, hogy például Kolozsváron a gyakorlatban egy ettől eléggé eltérő modell 

volt életben. A prostituált meghatározhatatlan voltát szemlélteti a következő Moldovan által 

adott definíció is: „Morális szempontból prostituált minden szexuálisan promiszkuis nő, aki 

promiszkuitása miatt tekinthető bűnösnek. Higiéniai szempontból az alábbi szanálási 

módszerek csak azokra a prostituáltakra vonatkoznak, akik megfelelő védekezés hiánya miatt 

fertőzési gócok vagy azokká válhatnak, függetlenül attól, hogy a promiszkuitásnak az 

alapjában kereseti forma áll vagy nem.” (uo. 5.) Kérdésként merülhet fel bennünk, hogy 

akkor ki a prostituált? Mert ebben a szövegben nemcsak a bordélyházi és a szabad 

prostituáltakról esik szó, hanem gyakorlatilag minden nőről, aki házasságon kívüli 

kapcsolatot létesít férfiakkal vagy épp a házastársától szerez nemi betegséget.  

A prostituáltaknak két nagy csoportját különböztették meg az Útmutatásokban: ezek 

lehettek nyilvános prostituáltak (bejegyzett szabadok99 és bordélyháziak), vagy klandesztin, 

azaz hivatalosan nem bejegyzett szabad prostituáltak (a román clandestin jelentése: 

illegálisan, titkoson működő). Ez utóbbinak létezett egy további alcsoportja is, amelyet azok 

a nők jelentettek, akik a tipikusan női szakmákban – cselédként vagy vendéglátóiparban 

kasszírnőként, pincérlányként – dolgoztak, és akik kiegészítő keresetként esetenként 

prostitúciós tevékenységbe is fogtak. Ők, ha úgy tetszik, a bejegyzett és szabad prostituáltak 

közötti átmeneti csoportot képezték: nekik is be kellett jelentkezniük, és – az igazán szabad 

prostituáltakkal ellentétben – hetente egyszer egészségügyi vizsgálatnak alávetniük magukat. 

Ez a vizsgálat egy erre kijelölt speciális órában történhetett, amikor nem találkozhattak a 

                                                 
99 Itt a „szabad” megnevezés vélhetően a magánkéjnőkre utalt. Megtévesztő, hogy az Útmutatások a klandesztin 
prostituáltra is ugyanezt a kifejezést használták, pedig ez utóbbi esetben nyilvánvalóan az egészségügyi lappal 
bírókról van szó. 
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bordélyházi prostituáltakkal. Nem bejegyzett, szabad prostituálttá úgy válhatott egy 

bejegyzett nő, ha hivatásos prostituálódása idején engedelmességet tanúsított az orvosi 

előírásokkal szembe, rendszeresen alávetette magát az orvosi ellenőrzésnek. Szabad 

prostituáltból pedig úgy vált ismét bejegyzett, kontrollált személlyé, ha nem teljesítette 

szabadként a saját kötelezettségeit (ami a szabad prostituáltak esetében azt jelentette, hogy 

valahányszor betegség tüneteit észlelte magán, orvoshoz fordult, és betegség idején elfogadta 

a rendszeres orvosi ellenőrzést, valamint szükség esetén a kórházi kezelést). A „szabad” 

kategóriája tehát többé nem osztályspecifikus, hanem a prostituáltakat az orvoshoz kapcsoló, 

alárendelő viszony minőségétől függő pozíció volt. 

Ezek az előírások arról is gondoskodtak, hogy ne egy időpontban kelljen vizsgálatra 

jelentkezniük, és ha a szabad prostituáltnak lehetősége volt magánorvost fizetni, aki 

garantálta a nő rendszeres vizsgálatát, nem kellett a hivatásos prostituáltakkal egy kórterembe 

feküdnie. A különbségtétel azonban csak látszólagos, a lényeg valójában a besorolódás, a 

prostituáltidentitás megerősítése a regisztráció révén: mindenki, aki „szexualitást szolgáltat”, 

aki promiszkuus életet él, kötelező módon be kell, hogy jegyeztesse magát. A nő, a 

professzionális prostituált tehát önmagában nem egy döntésképes egyén: hol egy férfi 

garantál érte (a prostitúciót mellékkeresetként kipróbáló nő csak úgy tudott kilépni a 

rendszerből, ha egy férfi vállalta érte a felelősséget), hol pedig az orvosa (aki értelemszerűen 

ugyancsak férfi). 

Ezek az intézményalakító iratok ugyanakkor számos olyan ítéletet és definíciót 

tartalmaznak a „nem normális szexualitású egyénekről”, amelyek ezúttal nem 

magánvélemények, hanem elveket, irányzatokat, működéseket és további rendelkezéseket 

megalapozó tézisek, a legfelsőbb szintről, igazgatótanácsokból és minisztériumokból jövő 

ellentmondást nem tűrő rendelkezések. 

 
4.3. Eltörölt prostituáltkategóriák? Változások a kategorizációban a harmincas 

években 

 

Az új egészségügyi törvény megjelenése Moldovannak az Egészségügyi és Szociális 

Védelmi Minisztériumnál betöltött 1928 és 1930 közötti államtitkári pozíciójához kötődött. 

Az 1930-ban közzétett, Legea Moldovanként (Moldovan törvényeként) is ismert új 
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Egészségügyi Törvény lényeges változásokat hozott a nemi betegségek kezelése és büntetése 

terén, ez a változás pedig leginkább a korábbi prostitúciós életformákat szabta át.  

Az új törvény a nemi betegségek feltérképezése és kezelése kapcsán azokat az elveket 

emelte nemzeti szinten kötelező érvényűekké, amelyeket az impériumváltás után Erdélyben 

megpróbáltak érvénybe léptetni, illetve hellyel-közzel gyakoroltak is: minden nemi betegnek 

kötelező módon jelentkeznie kellett az illetékes egészségügyi hivatalban, alá kellett vetnie 

magát a kötelező orvosi vizsgálatoknak és az egészen gyógyulásukig tartó kórházi 

kezelésnek. Számukra az egészségügyi hatóságok egészségi lapot állítottak ki, amit csak az 

egészségügyi hatóságoknak állt módjukban ellenőrizni, megújítani (300-as cikkely). A 

felvilágosító, felügyelő, ítélkező, ellenőrző, vallató és nyomozó szerepét ezúttal az orvosnak 

osztották ki, továbbá részben a beteg személyi védelmét is az orvosnak kellett ellátnia.  

A körorvosoknak kötelességük volt felvilágosítani a fertőzötteket a betegségük 

jellegéről és a gyógyítási módokról (293. cikkely), továbbá jelezniük kellett minden egyes 

fertőző nemi betegséget mutató esetet a felsőbb egészségügyi hatóságok fele (294. cikkely). 

A törvény ugyanakkor a nemi betegségben szenvedők személyi jogait is védte annyiban, 

hogy a 295. cikkelyben jelezte számukra, hogy azokat a nemi betegeket, akik nem 

veszélyeztették a munkatársaik egészségét, és bizonyítottan rendszeresen részt vettek az 

orvosi vizsgálatokon, nem kellett munkahelyeikről elbocsátani (itt tehát a munkáltatót is 

részben megbízta alkalmazottja testi kontrolljával, hiszen honnan tudhatta volna másként a 

felettes, hogy alkalmazottja veszélyes volt-e és hogy rendszeresen kezelték-e). Azt, aki nemi 

betegséggel valaki mást megfertőz (érvényes volt ez a szoptatós dajkákra is), 3 hónaptól 1 

évig tartó börtönbüntetésre ítélhették. Valójában ez volt az egyik nagy újítása ennek a 

törvénynek, amely ezúttal már nem a rendőrséggel fenyegetett, mint a korábbi szabályzatok 

és lokális rendeletek, hanem a nemi betegek általános kriminalizálását írta elő, mindazokét, 

akik nem tisztelték az orvosi szférát és nem rendelődtek alá az neki.  

Az 1930-as Egészségügyi Törvény 305. cikkelye – a nemi betegségek elterjedésére 

hivatkozva – elrendelte a bordélyházak bezárását, és büntetendőnek nyilvánította a 

prostitúcióval való kereskedést (a futtatást, kerítést, csábítást).100 Bár megengedte a 

                                                 
100 „Tilos a nyilvános házakban, bérlakásokban vagy más prostitúciós célra használt helyiségekben zajló 
prostitúciós tevékenység működtetése. Minden – a törvény életbeléptetéséig ebbe a kategóriába tartozó – 
helyiség ennek értelmében felszámolandó. Mindazok, akik a fentiekben elrendelteket megsértik, illetve 
mindazok, akik prostitúciós tevékenység révén használnak ki nőket, 5 000-től 100 000 lejig terjedő pénzbeli 
bírsággal sújtatnak, a visszaeső bűnösök pedig 6 hónapig terjedő szabadságvesztésre ítéltetnek.” (305. cikkely) 
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prostitúciót, de a megbetegedést és annak eltitkolását mint a bűnözés premisszáját láttatta, és 

a nemi betegségek hordozóit szabadságvesztéssel fenyegette. Az ellentmondás feloldásaként 

megoldásnak az orvossal való heti többszöri konzultációt kínálta, amely az egyetlen kiút 

lehetett a bűn elől.  

Ezzel a prostitúció intézményét tulajdonképpen a városok társadalmi terében 

„nemlétezőnek” kiáltották ki: a prostituált saját felelősségére űzhette a mesterséget. Ez 

nemcsak a bordélyos kontrolljának megszűnését, és adott esetben a bordélyház nyújtotta 

„biztonságérzet” megszüntetését célozta, hanem a prostitúció alapintézményének 

megszüntetését irányozta elő, abból az alapmeggondolásból, hogy a bordélyház mint hajlék 

és kereseti forrás eltörlésével megszüntethető az ezen intézmény által létrehozott prostitúció 

mint munkalehetőség, illetve egy idő után maga a prostituált is eltűnik a városból. Azokat a 

személyeket, akik munkájuk és kapcsolataik révén inkább ki voltak téve a nemi betegséggel 

való megfertőzésnek, periodikus orvosi kontrollnak kellett alávetni, mondták ki a 297-es 

cikkelyben. Itt érdekes módon nem említik konkrétan a prostituáltakat, bár tudjuk, hogy 

főként róluk van szó. Az egész törvényben – a 305-ös cikkelyt leszámítva, amely a 

bordélyházak bezáratását írja elő – nem is esik szó prostituáltakról. Mintha nem is 

léteznének, mintha a törvény, azáltal, hogy megszüntette az őket fenntartó legalapvetőbb 

intézményt, a bordélyházat, a prostitúciót magát is eltörölte volna. A korábbi rendeletekhez 

képest ez a 297-es cikkely ugyanakkor attól is különös, hogy gyakorlatilag az eddig csak 

prostituáltakat érintő jogszabályt bárkire kiterjeszthetővé tette. Bárki számára előírható volt a 

rendszeres orvosi ellenőrzés, akiről úgy ítélték meg, hogy nemi betegséggel fertőzött. A 

gyanússá váló személyek ellenőrzésének, nyilvántartásának és kezelésének a törvény szerint 

a legnagyobb „titokban kellett zajlania” (299. cikkely). Látjuk, hogy az az orvosi attitűd, amit 

korábban a titkos prostituáltakkal való bánásmódra írtak elő, most az egész társadalmi 

csoportra érvényes lesz, amelyből a prostituáltak származhattak. A nem normatív szexualitást 

gyakorló nőker „nem bántották”, ameddig nem váltak szervezett prostitúció részesévé, 

eljártak a rendszeres orvosi vizitre, és ameddig nem volt rájuk bizonyítható, hogy nemi 

betegséggel fertőztek meg valakit (persze, tudjuk, hogy ez a gyakorlatban elég nehezen volt 

elképzelhető). A prostituált kategóriáját azonban jogilag nem erősítették meg, hanem az 

ellenőrzést, és az ezt övező titoktartást tekintve mindenkit a korábbi titkosok, szabadok 

csoportjába soroltak.  
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Három év múlva, 1933. március 3-án megjelent a nemi betegségek megelőzésére 

vonatkozó országos szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat), amely az Egészségügyi 

Törvény nemi betegségekre vonatkozó fejezeteit tárgyalta újra és bővítette ki. Talán nem volt 

véletlen ennek az iratnak a publikálása, hiszen, mint láttuk, a törvény elég sok mindent 

homályosan tárgyalt, a prostituáltakról egy szót sem ejtett, hanem nagyjából minden nemi 

betegséggel fertőzöttet ugyanabba a kategóriába sűrített bele.101  

A törvény korábban idézett 297-299-es cikkelyeit ezúttal kiegészítették az ellenőrzés 

alá vonható személy fő jellemzőjével: a promiszkuus élet folytatásával. A Szabályzat 16. 

cikkelye azt is előírta az orvosok részére, hogy minden esetben késztessék vallomásra a 

betegeket, hogy ezekből a történetekből még többet lehessen megtudni. A Szabályzat több 

cikkelyében is érintette a prostitúció kérdését (27–30, 33–37), részletesebben kitért erre, mint 

a törvény, a prostituált személyét külön kiemelte, és alaposan körbeírta a prostituálódás 

lehetőségeit is. Fokozottan felhívta a figyelmet a rendszeres (kötelező heti kétszeri) orvosi 

vizit jelentőségére. A több alkalommal nemi betegségben szenvedőknek pedig állandó 

felügyelet járt, jelezte a törvény, az ő egészségügyi könyvükben és kórházi beutalójukban ez 

szerepelt : „a fi supravegheată” [felügyelni rá – figyelemre méltó, hogy nőnemben használják 

az igét, pedig elvileg minden nemi betegségben szenvedőre vontakozik!]. A Szabályzatban 

meghatározták a prostitúció fő helyszíneit: a nők erre a célra ingatlanokat bérelhettek ki, 

amelyek templomtól és iskolai intézményektől távol estek, és amelyek nem lehettek 

kocsmák, vendéglők, továbbá előírták a védekezési és sterilizációs eszközök használatát, 

valamint az ezekkel kapcsolatos tudnivalók kifüggesztését a szobák falaira. A rendszeres 

orvosi felügyelet alól megszabadulni az egészségessé válás után is körülményes volt. Ezeket 

a személyeket – mivel „egészségügyi lappal” rendelkeztek, és bevezették őket a 

megfigyelésre kijelöltek regiszterébe – folyamatosan szemmel tartották. Amint láttuk, a 

századforduló óta ismert, rendkívül komplikált prostituáltosztályozási rendszer hirtelen 

leegyszerűsödött. A hivatásos prostituált státuszt ugyan eltörölték, de minden – a törvény 

szavával élve – promiszkuus nőt bejegyeztek, kötelező módon orvosi vizsgára 

kényszerítettek, és orvosi lappal láttak el. A promiszkuitást űzni kibérelt lakásokban lehetett, 

akárcsak a századfordulón a magánkéjnőknek, és az orvosok – legalábbis a szabályozás 

szintjén – kötelesek voltak titokban tartani kilétüket, akárcsak annak idején a titkos kéjnőkét. 

Azon kívül, hogy megszüntették a bordélyházi rendszert, betiltották a vendéglőkben és 
                                                 
101 A Királyi Dekrétum (Decret Regal nr. 2767/21 sept. 1932) alapján született Szabályzat a nemi betegségek 
leküzdéséért (Regulament pentru combaterea boalelor venerice. Monitorul Oficial nr. 57/09.03.1933.). 
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kabarékban rendszerint másodállásként vagy időszakos, kiegészítő keresetként folytatott 

prostitúciót is, tehát a korábbi futóbárcás rendszernek is vége szakadt. 

Az új egészségügyi törvény hatására, amely nemzeti szinten is felhívta a figyelmet a 

nemi betegségekre, különböző országos szintű kezdeményezések születtek.102 A törvény az 

erdélyi intézmények alapjául szolgáló mintát modellezte, ezért az ezután országszerte alakult 

intézmények ezt a modellt vitték tovább valamilyen értelemben. Az új egészségügyi törvényt 

azonban mind a gyakorló orvosok, mind a helyi sajtó – a lokális igényekkel való 

összeférhetetlensége miatt – gyakran támadta. 1935-ben megalakult az Egészségügyi 

Minisztériumon belül a Szifilisz és nemi betegségek elleni tanács (Comisiunea pentru 

combaterea sifilisului şi boalelor venerice).103 A tanácsban a nemi betegségek országos 

szinten jelentkező problémáit tárgyalták meg, külön figyelmet szentelve az erős vidéki 

kampányoknak és rendszeres orvosi ellenőrzésnek. Előírták a szifiliszes betegek kezelési 

módjainak országos szintű standardizálását, de a prostituáltak 1930 utáni ellehetetlenedett 

helyzetét is többször végigbeszélték. Ezekből a beszélgetésekből derül ki, hogy bár az új 

egészségügyi törvény előírta ugyan a bordélyházak feloszlatását, és ez valóban csökkentette a 

bejegyzett prostituáltak számát, de ez a változás nem hozta meg a várt eredményeket, mert 

nem járt együtt a megfelelő országos szintű intézményi háttér kidolgozásával: „a valóságban, 

a szigorú ellenőrző intézmények hiányában, illetve a törvény alkalmazásával megbízott 

intézmények hanyagságából a titkos prostituáltak száma megszaporodott az országban”. 

Ennek a helyzetnek az orvoslására az alábbi javaslatokat tették: 1. a prostitúcióra sarkalló 

exhibicionista csábítás, írott és publikált anyagok betiltása és büntetése; 2. a prostituáltak 

visszanevelését és elszállásolását szolgáló intézmények létrehozása; 3. a prostituáltak 

kontrollját csak erre felhatalmazott egészségügyi szervek végezhessék, rendőrség beleszólása 

nélkül.104 (uo.) Ezekben a javaslatokban az egészségügyi törvény lényeges paragrafusai 

ismétlődnek meg, tehát valójában semmi újat nem jelentenek az eddigiekhez képest.105  A 

következő sorokból kiderül az is, hogy ez a megerősítés a Népszövetség nyomására is történt, 

amely a prostitúció abolicionizmusát támogatta, és amely pozitív példákkal bizonyította a 

                                                 
102 Ilyen volt például a cselédek és prostituáltak ellenőrzését szolgáló „rendelő” az ország nagyobb városaiban, 
Bukarestben, Kisinóban stb. (Nicolae 1939: 2326) 
103 Elnöke Titu Gane, az Egészségügyi Minisztérium általános titkára volt, tagja volt többek között Tătaru 
dermatológus-venerológus is Kolozsvárról. 
104 Proces verbal 1935. ápr. 17, Comisia de Studii pentru Sifilis, Bukaresti Központi Történelmi Állami 
Levéltár. Fond Ministerul Muncii, Dosar nr. 500/1935. 
105 A prostitúció kontrolljára ismételten visszatérnek későbbi tanácsüléseken is, ennek erősítését kérik, mivel 
ilyen „egyelőre nem létezik” (július 14-i jegyzőkönyv, uo.)  
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világ mindenféle tájairól, hogy a bordélyok bezáratása a nemi betegségek számának 

csökkentését eredményezte. Gheorghe Năstase Iaşi-i orvos évek múltán még mindig ugyanazt 

a hiányosságot fogalmazza meg kritikájában, mint amit a Szifilisz és nemi betegségek elleni 

tanács jegyzőkönyvében olvashattunk: az új törvény nem biztosította a prostitúció kontrollját, 

és a kellő intézményi struktúra valamint a nem pontos utasítások hiányában elszabadult a 

pokol, ráadásul a bordélyházak sem igazán szűntek meg az országban, némelyek tovább 

működtek (lásd Năstase 1942).106  

 

5. A kolozsvári venereás intézmények 1918 decembere után 

 
Az előbbi alfejezetben, tudományos, jogi, politikai szövegekből kibontva jól látható 

volt – J. W. Scott kifejezésével élve – az a normatív keret, amelynek elemzése révén a 

korabeli, nemekhez kötődő és a nemiség kereteit, korlátait megjelölő szimbólumok 

értelmezhetőkké válnak. Ugyanakkor világossá válhatott számunkra az a politikai miliő, az az 

intézményes keret is, amely a különbözőség megteremtését regionálisan kidolgozta. Az 

alábbiakban azt vizsgálom meg, miként hangolódtak rá a lokális intézmények a nemzeti 

tervbe vett előírásokra (vagy helyenként miként módosítottak ezeken), hogy az új 

szabályzatok milyen reprezentációs felületet jelentettek a nemi betegségek és a prostitúció 

számára, és milyen prostituáltkategóriák jelentek meg ott. 

 
5.1. A kolozsvári Női Kórház mint emblematikus intézmény 

 
A nőgyógyászatként-szülészetként működő kórház utca felőli frontján elhaladó 

járókelő ma is olvashatja, hogy ebben az épületben működött a Dominic Stanca107 alapította 

hajdani Női Kórház, „az első román kórház” Kolozsváron. A kórház indítását a korabeli 

orvosi kar is rendszerint tisztelegve emlegette, őket olvasva ugyanaz az érzésünk, mint ma, ha 

az emléktáblát szemléljük: itt valami nagyon fontos történt.  

                                                 
106 Năstase tudósít arról, hogy a német hatóságok kérésére 1941-ben Iaşi-ban is létrehoztak egy bordélyházat a 
német katonák részére (Năstase 1942: 12). 
107 Dominic Stanca kolozsvári orvos, kórházigazgató, általános sebész, szülészorvos és nőgyógyász volt 
(Petrozsényben született 1892-ben, Kolozsváron halt meg 1979-ben). Kolozsváron szerzett orvosi diplomát, 
majd Bécsben dolgozott katonaorvosként (1918 decemberéig az osztrák–magyar hadsereg, ezután a román 
nemzeti gárda orvosa volt). Az impériumváltás után a Kolozsvári Orvostudományi Egyetemen tanított, illetve a 
Női Kórház és Poliklinikai Ambulatórium megalapítója és vezetője volt.  
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A Szakosztály 1919. március 15-én kelt 646/919-es számú alapító rendelete (Ordinul 

de înfiinţare a spitalului de femei, ambulator şi atelier) nyomán az újonnan felavatott és 

alorvosi státusokból előléptetett kolozsvári román orvosok – Moldovan vezetésével – 1919. 

április 9-én létrehozták a nemi betegségek gyógyítására szakosodott Női Kórházat 

(vezetésével Dominic Stancát bízták meg), néhány napra rá, 19-én az Ambulatóriumot is. A 

kórház létrehozásában Ioan Totoianu, az akkori Egészségügyi Hivatal vezetője és Coriolan 

Tătaru, az egyetem bőr- és nemi betegségekre szakosodott tanszékének újonnan kinevezett 

vezetője is segítettek.  

Az Ambulatóriumokban csupán az időszakos és átmeneti kezeléseket lehetett 

végrehajtani, a súlyosabb eseteket a törvény szerint kórházakba kellett internálni. A kórházi 

elkülönítés kötelező volt minden bordélyházi prostituált esetében, aki a nemi betegség fertőző 

stádiumában volt, illetve a titkos prostituáltak esetében akkor, ha az ambulatóriumi kezelés 

nem volt elégséges, továbbá „ha az egyén nem mutat hajlandóságot a fertőzés elkerülésére” 

(Stanca D. 1929a: 131).  

A kolozsvári Női Kórház, a bukaresti Colentina kórház prostitúciós osztályához 

hasonlóan kívánta elkülöníteni a prostituáltakat a más betegségben szenvedő, „normális, 

tisztességes” emberektől.108 A kórház eleinte, akárcsak a colentinai, 120 ággyal rendelkezett 

(a hevederes faágyakat a román katonai parancsnokságtól kapták), majd a városi 

járványkórháztól újabb 60 darabot sikerült beszerezniük. A kórházban heteket eltöltő nőknek 

időnként színházat és konferenciákat szerveztek (Stanca D. 1929d: 537), illetve 1919 

decemberében létesült a kórház női varrodája, amely a „rossz útról megtért” vagy megtérni 

szándékozó nőket foglalkoztatta. Ez utóbbi, az európai Magdolna-otthonok mintájára szállást 

és otthont nyújtott számukra, amelyért cserébe „női munkát” adott nekik, hogy 

visszataláljanak a társadalomba (vö. Stanca D. 1925: 60–61; 1929d: 537). Mindez azonban 

nem a szabad választást rejtette magában: egyesek számára (a nemi betegségekkel súlyosan 

fertőzött nőknek, pl. az idült gonorrheásoknak) nem lehetőségként mutatták fel, hanem nekik 

kötelező volt „a promiszkuis élettel felhagyni” (uo. 7.). Ezek a személyek, mivel a kórházban 

való elszigetelésük nem volt megvalósítható, az orvosi elképzelések alapján egyetlen módon 

reintegrálódhattak a társadalomba: az állandó orvosi kontroll kísérte, varrodában való munka 
                                                 
108 A colentinai kórház prostitúciós részlege a századfordulótól az 1930-as évekig működött. (Răsmeriţă 1939: 
1043). 1935-ben 120 ággyal rendelkezett, ekkor, a prostituáltak számának megszaporodása miatt, javasolták egy 
400-500 ágyas külön kórház létrehozását, hogy elkülöníthessék őket a többi nemi betegtől. (Proces verbal, 1935. 
apr.17, Comisia de Studii pentru Sifilis, Bukaresti Központi Történelmi Állami Levéltár, Fond Ministerul 
Muncii, Dosar nr. 500/1935.) 
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révén. A varrodában jutányos áron készítettek fehérneműket, női divatcikkeket, férfiruhákat 

és háztartási textíliákat, többnyire állami tisztviselők és a katonaság részére. A tiszta 

jövedelemből részesültek a varrónők is. Később, 1920-ban a varrodát egy külön ingatlanba 

helyezték át, amelyben ezúttal összesen 30 nő élt és dolgozott. A varrodában a kezelés 

részeként 1920-1921 között 69 nő fordult meg (Stanca 1925: 64). 

1920 májusában egy nőgyógyászati részleget is létesítettek a kórházon belül, ezt 

Constantin Stanca vezette, ekkor újabb 30 ággyal gyarapodott a kórház. Itt szüléseket és 

abortuszokat is bonyolítottak. A két világháború közötti erdélyi nőgyógyászati és szülészeti 

kórházak kimutatásaiból kiderül, hogy a születések száma több városi kórházban is messze 

alulmarad az abortuszok számánál.109 Ez a különbség a kifejezetten prostituáltakra és nemi 

betegekre szakosodott kolozsvári Női Kórház adataiban is látszik: 1919–1937 között összesen 

629 szülést és 236 méhen kívüli terhességet regisztráltak, illetve 967 abortuszt hajtottak 

végre, amelyből csupán 262 volt „orvosi abortusz”, amelyre ügyészségi jóváhagyással is 

rendelkeztek, a többi részleges abortusz volt, és – a táblázatot készítő Dominic Stanca 

igazgató megjegyzéséből ítélve – már beinduló abortuszok kórházi folytatását jelentette. 

Érdekes módon Stanca ezt csak a Női Kórház külön oldalon lévő táblázatán jegyezte meg, a 

nagy, Kolozs megyei Egészségügyi Hatósághoz küldött összesítőjén csupán az utóbbi, 262-es 

számot tüntette fel.110  

1920 júniusában ez az intézménykomplexum vette át a prostituáltak rendszeres 

kontrollját, amelyet eddig az egészségügyi hivatal látott el. A heti háromszori kötelező 

vizsgálaton a húgyvezetéki és hüvelyváladék rendszeres mikroszkopikus vizsgálatára, a 

fekélyesedések ultramikroszkopikus elemzésére került sor.111 1921-ben ennek a feladatnak a 

minél jobb ellátása érdekében hozták létre az Ellenőrző Irodát (Biroul de Control), amelynek 

feladata volt a kórosnak és károsnak tartottak, elsősorban a fő veszélyforrásként megjelölt 

szabad prostituáltaknak a felkutatása.112 Az irodát az Ambulatórium közvetlen közelében, a 

                                                 
109 Ez az arány általában a főként prostituáltakat gyógyító kórházakra volt jellemző, a máramarosszigeti, 
marosvásárhelyi, aradi és temesvári állami kórházakra kevésbé. 
110 Probleme demografice în Ardeal. Ministerul Muncii Dos. 1150/1938. Bukaresti Központi Történelmi Állami 
Levéltár 
111 Activitatea Ambulatorului Policlinic, Cluj, Kolozsvári Állami Levéltár, Fond Dominic Stanca, nr 667, inv. 
248, dosar 9, 20-26.  
112 Bukarestben hasonló speciális intézmény csak 1933-ban létesült, a Dispensarul de triaj névvel (a „triaj” a 
román orvosi nyelven a kórházak azon szekcióját jelenti, amely az újonnan bekerült betegek előválogatását 
végzi el). A rendelő az erkölcsrendészet felügyelete alatt állt, és a klandesztin prostitúció felkutatását, a 
prostituáltak egészségügyi lapokkal való ellátását, a cselédek ellenőrzését végezte el. Egy év alatt 2000 orvosi 
ellenőrzésre ker-lt sor, és 445 nőt küldtek kórházba (Dosar pentru corespondenţă, Bukaresti Központi 
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kórház egyik szobájában rendezték be. Feladata volt egyrészt az intenzív, rendszeres és 

tudományos népszerűsítő propaganda megszervezése a nemi betegségek terjedéséről és a 

prostitúció okozta károkról, másrészt a prostituáltak, cselédek és fertőzött személyek 

ellenőrzésében biztosított segítségnyújtás. A következő eljárások segítették ezt a munkát: a) a 

prostituáltak precíz nyilvántartása és ellenőrzése; b) a szifiliszes betegek nyilvántartása és 

ellenőrzése; c) statisztikai anyagok gyűjtése; d) intenzív propaganda, a néptömegek nevelése, 

a prostituáltak nevelése és visszahozása; e) újranevelés és elhelyezés (Stanca 1929d: 539). 

1921-ben elkezdődött a nemi betegségek elleni kampány az erdélyi orvosok által 

elmaradottnak és kórosan betegnek diagnosztizált Mócvidéken, ahol falvak teljes népességén 

végeztek orvosi ellenőrzéseket, több száz új beteget regisztráltak. Az orvosi kiszállás első 

állomása a mócok által lakott Fehér megyei Ompolymező volt (Poiana Ampoiului) a Nyugati 

Szigethegységben. 1922-ben Kolozs megyei településeken is hasonló módon felmérték, 

kivizsgálták és tájékoztatták a falusi populációt, és 10 községből származó adatokkal 

gazdagították az intézmény kezeltjeinek statisztikáit. (Hasonló felmérések zajlottak 1925 

szeptemberében a Nyugati Szigethegységben, Aranyosbányán/Baia de Arieş és 

Fehérvölgyben/Albac, illetve 1926 szeptemberében pedig az Almás völgyében is (Stanca D. 

1929d: 543).  

1923-ban bevezették a cselédek rendszeres és szisztematikus kivizsgálását, hogy 

reálisan ráláthassanak arra a rétegre, amely véleményük szerint leginkább „a titkos 

prostitúciót duzzasztotta”, és amelynek kötelező kezelése révén be lehetett volna zárni 

„azokat a fertőző gócokat, amelyeket ez a társadalmi osztály jelentett” (Stanca D. 1925: 62). 

Újabb esetekkel bővültek a betegstatisztikák, és újabb arcok jelentek meg a potenciális 

prostituáltak körében is.113  

Ezek a tömeges vizsgálati tendenciák duzzasztották fel a kezeltek és beutaltak számát 

a kórház és ambulatórium működésének első éveiben: láthatjuk, hogy a prostituáltak 

rendszeres ellenőrzése 1920-tól, a cselédek és szolgálók kötelező orvosi vizsgája 1923-ban, 

valamint a falusi rétegek orvosi kivizsgálása 1921-ben és 22-ben néhány év alatt több ezres 

                                                                                                                                                        
Történelmi Állami Levéltár, Fond. Ministerul Muncii şi Sănătăţii 16/1934). Ez az ellenőrző munka Bukarestben 
Paul Zahareanu nevéhez köthető, aki 1929-1934-ig dolgozott e területen.  
113 A cselédek, pincérlányok, tehát a prostitúcióközeli szektorban dolgozó nők egészségügyi kontrollját már a 
háború után kezdeményezték. (lásd a Legfelsőbb Egészségügyi Tanács 1921. május 21-én, július 2-án és 5-én, 
illetve 23-án tartott gyűléseiről szóló jegyzőkönyvet. Buletinul Direcţiei generale al Serviciului Sanitar 1921. 
nr. 1. 8–20.), de a későbbiekben is kitérnek rájuk: „Ezek a nők nyilvánvalóan gyakorolják, a mesterségük mellett 
a prostitúciót” (lásd Útmutatások 1922: 6). 
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betegpopulációt eredményeztek (az alábbiakban Stanca 1925-ben megjelent tanulmányának 

adataira támaszkodom).  

Év A 

kórházba 

utalt betegek 

száma 

1919 619 

1920 1232 

1921 1422 

1922 1418 

1923 1144 

összesen 5835 

  

 

Mindezeken kívül a prostituáltak rendszeres orvosi ellenőrzésének számáról az 

alábbi kimutatás beszél: 

Év Az 

ellenőrzések 

száma 

1920 4200 

1921 9862 

1922 12760 

1923 9720 

összesen 36542 

 

1924 januárjában különválasztották a kórházat az Ambulatóriumtól. 1927-ben az 

ágyak száma 100 volt, ebből 20 állt a tuberkulózisos betegek rendelkezésére. Első 

osztályú és másodosztályú kórtermeket hoztak létre, az előbbiek kétágyasok, az utóbbiak 

12 ágyasok voltak.  

 

Év Az 

Ambulatóriumban 

kivizsgáltak 

száma  

1919 2091 

1920 3107 

1921 3527 

1922 2767 

1923 3248 

összesen 14740 
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5.2. A „kolozsvári prostituált” szabályozása  

 

Kolozsváron a prostitúciós intézmények élete az impériumváltás után is általában 

a magyarországi gyakorlatnak és a századfordulós városi normarendszernek megfelelően, 

lényegében töretlenül folyt tovább. Az 1920-as években többnyire nyolc bordélyház 

működött, mindegyik átlag 8-10 személlyel. A nyilvántartottak száma évente kb. 100-

150-re volt tehető. A legtöbb bordélyházat továbbra is a városközpont közelében 

működtették: a legelőkelőbb bordélyok a Búza utcában, és a Forduló utcában voltak.114 

Mindkét utcában három-három bordélyház működött.115 Rangsorban a Patak utcai116 

bordély következett, a Munkásmozi előtti épület alagsorában lévő bordélyház, amelyet 

Édes lyukként ismertek a városban, és még a 40-es években is híres találkahely volt.117 A 

harmadosztályú bordélyok a város szélén, a Lépcső utcában118, valamint a Fellegvári 

utcában119 voltak. A bordélyházi leányok – a szabályrendeletek értelmében – mind 

nyilvántartásba kerültek, ellenkező esetben szigorúan büntették nemcsak őket, hanem a 

házat fenntartó bordélyost is. Ezen kívül a város folyamatosan több szabad 

(magánlakásokon lakó, többnyire ugyancsak bejegyzett) prostituáltnak is otthont adott, 

akik randevúházakban, magánszállásokon, mulatóhelyeken, szállodákban és fürdőkben 

voltak leginkább jelen. A nyilvántartottak száma a városban átlag 150-re volt tehető, ez a 

szám csak a harmincas évekre ugrott meg jelentősen. A prostituáltak harmadik nagyobb 

csoportját a titkosan működő, be nem jegyzett, rendszerint jó családból származó és 

jelentős polgári réteget kiszolgáló nők, a negyedik csoportot az utcai (szintén nem 

nyilvántartott) prostituáltak jelentették. Ez utóbbiak többnyire a szakmában lesüllyedt, 

kiöregedett, esetenként betegségük vagy kiskoruk miatt hivatalosan nem regisztrált nők 

voltak.  

                                                 
114 Mai nevükön: Str. Inocenţiu Micu Klein, ill. Strada Cotită 
115 A századfordulón a Forduló utcában az alábbi bordélyháztulajdonosokat jegyzik Kornhauser Farkasné 
özv. bord[ély]h[ázas]. Forduló utca 13.; Jászai Józsefné házb[irtokos]. bordélyháztul[ajdonos]. Forduló utca 
15–17. Távb[eszélő]. 8–58.; Feinstein Fülöpné özv. h[áz]b[irtokos]. bordélyház tul[ajdonos]. Forduló utca 
19. Távb[eszélő]. 9–13. A Búza utcában: Dömötör János bordélyház tul[ajdonos]. Buza utca 12., Stróba 
Józsefné h[áz]b[irtokos]. bordélyházt[ulajdonos]. Buza utca 13. Távb[eszélő]. 5–23., Gradicsai Anna 
bordélyház t[ulajdonos]. Buza utca 15–19. (Kolozsvári cím és lakásjegyzék 1914. évre) 
116 Mai neve: Str. Sindicatelor 
117 Asztalos Lajos: Helytörténet – Kolozsvár – közelről. Bordélyház, kupleráj, nyilvánosház. Szabadság, 
2009. március 18. 
118 Az utca ma nem létezik. 
119 Mai neve: Str. Gen. Drăgălina.  
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Az Ambulatórium intézménye a prostituáltak teljes körű kontrollját szorgalmazta. 

A munkába állástól kezdődő bonyolult beiratkozási procedúráktól az abból való kilépés 

túlbürokratizált eljárásáig eleinte mindent ez bonyolított és tartott kordában. A helyi 

orvosi szféra igyekezett ráhangolódni a Moldovan-féle politikára, nem véletlenszerűen, 

hiszen az akkoriban Kolozsváron élő Moldovan kollégájuk, felettesük is volt. Totoianu, 

az Egészségügyi Hivatal vezetője, 1921-ben így adaptálja ezeket az elveket: „Az 

empirikus kutatások igazolják a nemi betegségek szinte kizárólag prostitúció útján való 

terjedését, evidens tehát, hogy mennyire szükséges a lehetőségekhez mérten az összes 

prostituált felfedezése és regisztrálása” (Totoianu 1921: 17). Ebben a rendszerben tehát 

nemcsak a prostituáltak kezelését és gyógyulási folyamatát tudták szem előtt tartani, 

hanem teljesen alávetették őket az intézmények ellenőrzési, kezelési logikájának és 

gyakorlatának, ugyanakkor eltávolíthatták vagy elzárathatták őket, egyszóval: teljes 

joggal bírtak fölöttük.  

Ha megfigyeljük a korábbi, az Ambulatóriumok működtetése előtti rövid átmeneti 

időszak (1919 eleje) reglementációs tendenciáit, azt látjuk, hogy ezek a rendszabályozási 

kísérletek nem sokban különböztek a többi európai város reglementációs formáitól, sőt, 

kisebb eltéréseket leszámítva, az előző, a századfordulós magyar rendszabályozást 

követték. A prostituált testének időszakos orvosi ellenőrzését és teljes körű vizsgálatát 

írták elő, a prostitúciós életformába való belépést és kilépést akarták ellenőrizni úgy, 

hogy a felettük lévő hatalmat az orvosi intézmény és a rendőrség kezdetben egyformán 

osztotta meg. Csupán a korábbi morális megítélés halkult el kissé, ehelyett sokkal 

erőteljesebbé vált a nemi betegségek kérdésének és az orvosi felelősségnek a 

hangoztatása.  

Totoianu városi főorvos, aki az egészségügyi hivatal által hozott rendeleteket, az 

Ambulatóriumok megalapítása előtti, valamint közvetlenül azok létrehozását követő 

ellenőrzési gyakorlatokat vette számba, rendkívül részletes képét adta a prostituáltak 

életvitele iránt tanúsított, az 1919–1920-as évek fordulóján egyre növekvő orvosi 

figyelemnek: „A fejüket prostitúcióra adó egyéneknek a városunkban egy személyi 

igazolvánnyal vagy keresztlevéllel és két fényképpel kell jelentkezniük az Egészségügyi 

Hivatalnál (Serviciul Sanitar), ahol egy igen alapos általános vizsgálat következik, ingre 

vetkőzve megvizsgálják a fejet (tetvek), a szájüreget, a torkot, majd az egész bőrfelületen 
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figyelik a szifiliszes elváltozásokat, a rühöt, vagy más bőrbetegségeket, a nyaki, hónalji, 

lágyéktáji és alkarcsonti idegdúcok kitapintásával. A nemi szervek vizsgálatával 

folytatják, először is szemügyre veszik a végbél és a külső nemi szervek esetleges 

elváltozásait, majd megvizsgálják a húgycsövet, a Bartholin-mirigyeket, illetve a 

vizsgálótükör segítségével megállapítják a vagina falának és a méhnek a képét. A nemi 

betegséggel rendelkező prostituáltakat azonnal elvezetik a Női Kórház rendelőjébe, és a 

bármilyen gyanús, betegségre utaló jelet mutatók esetében mikroszkopikus vizsgálatot 

hajtanak végre, majd aszerint rendelkeznek. A vizsgálatokat a terhességgyanús és a 

tuberkulózisos betegeknél egyaránt elvégzik. Ha kiderül, hogy egészséges, nem terhes, és 

betöltötte a 17. életévét, elfogadják a kérését, és bevezetik a prostituáltak regiszterébe. Ez 

a regiszter, amit fényképpel és sorszámmal látnak el, tartalmazza a prostituált életrajzi 

adatait (…). Ez lesz a prostituált minden adatának a tárhelye, az elszenvedett betegségei 

pontos leírásával, a változásokkal, ez hű képe lesz az ő életének. Van egy névsor szerinti 

index is, amelyben a sorszámok alapján évek múlva is könnyen megtalálhatóak a 

prostituáltak adatai.” (Totoianu 1921: 19–20) A nyilvántartásba vétel után a prostituáltat 

felvilágosították a mesterségéből adódó rossz következményekről, a védekezési 

módszerekről, amelyeket nemcsak magának kellett ismernie, hanem ismertetnie kellett a 

„vendégeivel” is. Ekképpen felkészítve jelentkezhetett az erkölcsrendészeten, ahol 

kiállították a bárcáját. Ez a személyi adatait és fényképét, valamint a nemi betegségekkel 

szembeni védekezés alaptörvényeit120, illetve az orvosi vizit bejegyzéseire szánt 

rubrikákat tartalmazta. Az orvosi vizit heti három alkalommal történt (hétfőn, szerdán és 

szombaton), szemben a századfordulón alkalmazott heti kétszeri gyakorlattal. A betegnek 

talált nőket azonnal kórházba utalták. A bordélyházakban, amelyeknek az engedélyét is 

maga az Egészségügyi Hivatal állította ki, a prostituáltak szobáiban ki kellett függeszteni 

                                                 
120 1. A prostituált köteles volt megfigyelni a klienst, és ha azon bármilyen gyanúra okot adó szagot vagy 
sebet érzékelt, nem szabadott az illetővel szexuális kontaktust teremtenie, 2. köteles volt gyakran (hetente 
legalább háromszor) meleg vízzel, szappannal megfürödnie, 3. minden reggel és este, illetve minden 
szexuális együttlét után köteles volt hüvelymosást végezni, 4. ezen kívül minden aktus után hüvelymosóval 
kellett fertőtlenítenie magát, amelyhez hipermangános és más oldatokat kellett használnia, 5. az aktus előtt 
bóros vazelinnel kellett bekennie a hüvelyét, 6. gyakori szájüreg-öblögetést kellett végeznie, 7. menstruáció 
ideje alatt tartózkodnia kellett a nemi élettől, 8. amennyiben a nemi szervein bármilyen elváltozást érzékelt, 
tilos volt további szexuális kapcsolatok létesítése, meg kellett várnia a vizit napját, hogy jelentkezhessen az 
orvosnál, 9. az orvosi viziten csak tiszta fehérneműben és tisztán szabadott megjelenni.  
Ebből az előírásból is látszik, hogy mennyire minuciózussá vált a test fölötti kontroll, amely, akárcsak a 
beiratkozásnál vagy a rendszeres orvosi vizitkor, az egyén teljes testét hatalma alá akarta venni. 
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a nemi úton terjedő betegségek elleni védekezés lépéseit tartalmazó szöveget.121 A 

védekezési és betegségmegelőzési lépéseket mind a prostituáltnak, mind a klienseknek 

kötelező volt betartaniuk. Nemcsak a férfiakkal való találkozást kontrollálták, hanem a 

prostituáltak mindennapjait is. Minden konfliktust, ami a bordélyban zajlott, az 

egészségügyi felügyelőség feladata volt megoldani. Ugyanez állt a kijelentkezésre is. 

Azoknak a prostituáltaknak, akik el akarták hagyni a várost, előbb jelentkezniük kellett a 

bordélyház tulajdonosával együtt az Egészségügyi Hivatalnál, be kellett vallaniuk az 

eltávozás okát, a hatóságok ezután megvizsgálták az egészségi állapotukat, és 

amennyiben rendben találták, elengedték őket. Az erkölcsrendészeten ennek az 

engedélynek az alapján bejegyezték az eltávozó személy új lakhelyét is. Hasonló kontroll 

uralta a szabad prostituáltak életét is. A különböző mulatóhelyeken (lokálok, vendéglők, 

szállodák, kabarék) prostitúciós kiegészítő állást elfoglaló nőket a foglalkoztatónak be 

kellett jelentenie az Egészségügyi Hivatalnál. Ezeket a nőket kezdetben sokkal 

óvatosabban kezelték, mint a bordélyházi prostituáltakat, hetente csak egyszer kellett 

kötelező módon orvosi vizsgára jelentkezniük, és – amennyiben egy férfi írásban 

garanciát vállalt értük – az ez alól való felmentés lehetősége is adott volt számukra. A 

szabad prostituáltak közül viszont a be nem jelentetteket összeszedték az utcáról, és 

beszállították orvosi vizsgálatra, a betegeket – hasonlóan a nyilvántartott prostituáltakhoz 

– elkülönítették. 

Ez a gyakorlat azonban csak részben egyezett azzal a modellel, amit Moldovan 

felállított az Ambulatóriumokat létrehozó rendeletében (talán nem véletlen, hogy 

Totoianu beszámolójával egyidőben jelent meg az Útmutatások, ami pontosított az 

Ambulatóriumok rendeletén). Itt még mindig az egészségügyi hivatalnak tulajdonítottak 

nagyobb felelősséget, és nem az ambulatóriumoknak, a prostituáltigazolvány 

könyvecskét (condicuţát) Kolozsváron még mindig a rendőrség állította ki, holott 

Moldovan ezt elvetette, ő csak a rendőrség tájékoztatását írta elő a nők egészségügyi 

bejegyzésekor. A Moldovánéhoz képest ugyanígy egyszerűsítő volt a 

prostituáltkategorizáció is (vélhetően az orvosi gyakorlat tette észszerűvé ezt a 

                                                 
121 1. A szexuális aktus előtt a férfinak nemi szervét és környékét be kellett kennie kalomeles keverékkel 2. 
az aktust vizelés és szappanos, meleg vizes mosdás követte, 3. előzetesen szeszes vattával megtisztított 
pipettával 10%-os protargolt kellett felfecskendezniük a húgycsőbe, 4. ismét a kalomeles keverékkel való, 
öt percen keresztül tartó dörzsölés következett. 
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klasszifikációt): Totoianu csak nyilvános, illetve klandesztin, tehát illegális prostituáltról 

beszél, az előbbi kategóriába egyértelműen a bordélyházit sorolja, az utóbbiba azokat, 

akik mellékkeresetként választották a prostitúciót. Ezek – Moldovan elveitől eltérően – 

nem önként jelentkeztek az orvosi vizsgálatra, hanem az alkalmazó (vendéglős, szállodás, 

varieté-tulajdonos) jelentette be az egészségügyi hivatalba.  

Figyelemre méltó, hogy a 19. század végi reglementációs rendszer kiemelt 

alakjai, a magánkéjnők nem jelennek meg az átmenet éveinek gyakorlatában, legalábbis 

Totoianu szövegében nem említi őket, sőt, azok a titkosok sem szerepelnek, akik az 

előkelőbb prostituáltkategóriát jelentették, de a randevúházakban és úgymond 

kéjnőtelepeken alkalomszerűen találkozó futóbárcások sem. Nem tudjuk, hogy ennek mi 

lehet az oka. Ezek a kategóriák valószínűleg tovább is léteztek,122 de az orvosi jogi 

textusokba – talán éppen bevehetetlenségük miatt – nem emelték be őket. 

Ugyanakkor azt látjuk, hogy a húszas évek végére az egészségügyi hatóságoknak 

sikerül a „gyanúsak” és a felülvizsgálatra, kezelésre kiszemeltek közösségét látványosan 

kiszélesíteniük. Már nemcsak a titkos prostituált volt veszélyes alakja a városnak, mint a 

századfordulón, hanem minden prostituált, de a prostitúcióra hajlamos nő is, aki 

életmódja, munkája stb. révén rákényszerülhetett a prostitúcióra vagy kapcsolatba 

kerülhetett az ebben a szektorban dolgozókkal. Leginkább gyanúsak a cselédek voltak, 

akiknek kötelező nőgyógyászati és vérvizsgálatát elő is írták.  

Látjuk, hogy az Előadói javaslat néhány éve még a szabad prostituáltaknak a 

város társadalmában betöltött fontos szerepéről beszél, mondván, hogy ez a 

prostituáltkategória azokat a férfiakat szolgálja ki, akik nem kívánják a félnyilvános 

térben, azaz a bordélyházban keresni a boldogságot, hanem „titokban” akarják tartani a 

promiszkuus nőkkel való találkozásaikat. Erről a „fontosságról” azonban az 

impériumváltás után már nem esik szó, bár eleinte még mindig külön kezelik ezt a 

prostituáltkategóriát: a nemi betegségekre vonatkozó, 1920-as Ante-proect című 

törvénytervezet kitér a még mindig meghatározhatatlan státusú, de már prostituáltakként 

számon tartott nőkre, sőt, Marschalkó egészségügyi igazolványra vonatkozó ötletét is 

                                                 
122 Újságcikkekből, riportokból tudomásunk van létezésükről, sőt, az egészségügyi hivatal 1921. május 21-i 
ülésén, ahol a nemi betegségek jogi szabályozásáról és a prostitúció kordában tartásáról értekeztek, a 
bordélyházakon kívül a nyilvános prostitúció színtereiként a randevúházakat is kiemelik. Lásd Proces 
verbal. Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar. 1921. 1. 8–20.  
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megvalósítva látjuk: „a magánházaknál lakó kéjnőket, akik ketten vagy annál többen 

laknak egy lakrészben, és akikre nem lehet rábizonyítani, hogy a prostitúció az egyetlen 

folyamatos jövedelemforrásuk, tolerálni lehet, a bejegyzés az ő esetükben nem szükséges, 

de a rendszeres orvosi vizit igen” (13. cikkely/Ante-proect 1920). A szabad prostituált 

ezúttal már nemcsak bekeríthetetlensége, meghatározhatatlansága miatt jelentett 

(elsősorban morális) veszélyt, hanem ugyanolyan szifiliszhordozónak számított, mint a 

többi prostituált. Valójában tehát a betegség/a betegség lehetősége vált közös 

jellemzőjükké, amely egy csoporttá tette a korábban valójában egészen más státusú 

nőket, és ekkor konstruálódott meg a betegség, betegségre való hajlam vonalán a 

prostituált mint nemzetet fenyegető ellenség kategóriája. 

Azt látjuk tehát, hogy a prostitúció kérdése megszűnt teljes egészében morális 

kérdés lenni, a reglementáció – a sokféle európai hatásnak köszönhetően123 – egy sajátos 

irányt vett. A reglementarizmus szükségessége, de ugyanakkor az abolicionizmus hirdette 

női személyi jogok tekintetbe vétele egy sajátos rendszabályozási tervet és gyakorlatot 

eredményezett. Az orvosi gárda nemcsak testileg, de lelkileg is szerette volna „bevenni” 

ezt a megközelíthetetlennek és felmérhetetlennek tűnő csoportot. Íme, mit gondolt Stanca 

az Útmutatások és a rendeletek alapján körvonalazódó ideális prostituáltról: „ezek alapján 

elejétől kezdve nevelni fogjuk a nőt, hogy befolyásos szerepünk lehessen az élete 

alakulása során, ezáltal is impulzust adhatunk az új prostituáltkarakter kialakulásához, 

egy cselekedeteiért felelős, egészséges nőt faraghatnánk belőle, aki örül az orvosi 

ellenőrzésnek, és a mestersége folyatásához szükséges javulási forrásnak tekinti azt” 

(Stanca D. 1922: 47). 

1929-ben Moldovan a minisztériumban előterjesztette a bordélyházak 

feloszlatásának kérdését. Ez az az év, amikor ismét terítékre került a prostitúció kérdése. 

Stanca egy köztes megoldást javasol: ő is előterjesztette a minisztériumnak a már 

korábban Bálint Zoltánnal közösen megírt és a Clujul Medicalban fejezetenként publikált 

prostitúciót szabályzó törvénytervezetet, amely a bordélyházak és az utcai prostitúció 

közötti megoldásként felvázolja egy másik intézmény, az állami nyilvánosház lehetőségét 

is (Bálint–Stanca 1925–1926.). Azonban 1930. július 14-én megjelent az új Egészségügyi 

Törvény, amely jelentősen meghatározta ezeknek az intézményeknek az alakulását a 

                                                 
123 A nyugaton tartott konferenciákra, szaktanulmányokra folyamatosan hivatkoznak a román szerzők. 
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harmincas években. Az ellenőrzött és kivizsgált személyek száma még inkább 

gyarapodott: a bordélyokat betiltó Törvény, majd az 1933-as, illetve az ezt megerősítő, 

nemi betegségekről szóló Szabályzat, valamint az 1935. február 1-jén Kolozsváron 

bevezetett napi rendszerességű orvosi vizitre való jelentkezési kényszer (lásd Weber 

1935) mind megmutatkoznak ebben a növekedésben. A Weber Carol által összeállított 

táblázatokon nagyon jól megfigyelhetőek az orvosi beavatkozások „nyomai” (lásd 1. 

melléklet). Az 1930-as és 1935-ös „odafigyelés” nyilvánvalóan nagyobb számú 

prostituált regisztrációját is eredményezte, ez leginkább a „megelőző kezelések” 

számának megugrásában figyelhető meg.124 Ez a számbeli megugrás a pályaválasztás 

során szerepet játszó gazdasági tényezőkkel (a nők számára is elérhető munkalehetőségek 

beszűkülésével) is összefüggésben van, de egyben a prostituált státusának felvállalását is 

jelentheti. Tudjuk, hogy számos prostituált vagy prostituáltjelölt – a korábbi minták 

szerint – mellékkeresetként, bérkiegészítésként, tehát időszakosan választotta ezt a 

megélhetési formát, de mivel a törvény nem számolt ezzel a társadalmi problémával, és 

kötelezővé tette minden prostitúciót gyakorló személy bejelentkezését a hivatalokba, 

ezzel mintegy „professzionális osztállyá” formálta őket, és amint azt Judith Walkowitz 

southamptoni példáin is láttuk, mindinkább ellehetetlenítette számukra a továbblépés, a 

kiugrás lehetőségét (lásd Walkowitz 1999: 185; Walkowitz 1980). 

 

5.3. Ellenállás? 

 

Hogy mi történt Kolozsváron 1930 végén a prostituáltakkal és a korábban 

megkonstruált prostitúciós csoportokkal, azt csupán a sajtóból tudjuk végigkövetni. A 

sajtót ebben az esetben kénytelenek vagyunk forrásnak tekinteni, mégpedig a 

hagyományos értelemben. Ez problematikus, hiszen tudjuk, hogy itt az újságíró által 

modellált, újraalkotott valóságról van szó, az általa és az őt alkalmazó sajtóorgánum 

vezetősége, valamint a lapot olvasó közönség által fontosnak tartott téma választásról és 
                                                 
124 Ezek a számadatok csak hozzávetőlegesen tekinthetők objektív adatoknak, hibákat már egyik táblázattól 
a másikig menően is találunk, például „A prostituáltak ambulatóriumi és kórházi kezelése” és a 
„Prostituáltak betegségei” táblázatokban a bejegyzett személyek számai közt eltérés van 2 rubrikában, ahol 
nem tudni, hogy elírás történt vagy különböző nyilvántartók felhasználásával készült a két tábla. 
Ugyanakkor a Weber-féle táblázat kórházba utaltjai sem felelnek meg Stanca adatainak (vö. Stanca 1935: 
118.). Az előbbiben 1935-ben 120 beutalt van, míg Stanca táblázatában 137 nyilvántartott és 21 titkos 
prostituált szerepel. 
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az ennek megfelelő hanghordozásról. Ugyanakkor azért is problémás újságcikkek 

alapján, legószerűen kirakni a történetet, mert eleve több orgánumról van szó, és az ezek 

mögött meghúzódó politikai szándékok is változóak. Nem is beszélve arról, hogy az 

újságírók zöme is férfi volt (a sajtóelemzést lásd részletesebben a további Sajtó és 

hatalom c. fejezetben).  

Látványos, hogy főként a magyar nyelvű napilapok, ezek közül is leginkább a 

polgári-liberális Ellenzék, illetve a Kolozsvári friss ujság című népszerű bulvárlap, 

valamint az Ellenzék esti kiadása, a Kolozsvári Estilap írt a legtöbbet a bordélyok 

bezáratásáról. A román lapok nem, vagy csak hírszerűen tudósítottak az eseményről, míg 

a magyar újságok más műfajokban (glosszák, riport) írtak róla. A magyar lapokra 

leginkább a kritikai viszonyulás volt jellemző, ugyanakkor érdekes rajzolatát adják a 

központi politikák helyi alkalmazásának, és annak a harcnak, amit a városi polgárság 

vívott egy korántsem régi, de vélhetően működőképesnek vélt szexuális gyakorlatok 

helyreállításáért. Ezekből úgy tűnik, hogy az új egészségügyi törvény, amely egyébként 

szorosan kötődött az éppen kormányon lévő Nemzeti Parasztpárt érdekeihez, többek 

között magát a polgári bordélyházi kultúrát is fel akarta számolni, hiszen a szövegekben 

oly gyakran megidézett „szalon”, a prostitúció megkövesedett szimbóluma, a maga 

polgári enteriőrjével ezt a kultúrát is reprezentálta. Ugyanakkor a sajtóanyagból az is 

nyilvánvalóvá válik, hogy ennek a törvénynek a helyi fogadtatása nem volt túl rózsás, a 

helybéli polgárság – hol a város „polgárias jellegére”, hol a botránykeltésre hivatkozva – 

minden áron megpróbálta visszaszerezni magának ezeket az intézményeket.125 

Az új egészségügyi törvény 1930. július 14-én jelent meg, de augusztus 24-én 

még mind a 8 bordélyház működött, tudjuk meg a helyi sajtóból.126 A cikkből azt is 

megtudjuk, hogy az új törvény ekkor összesen 110 bordélyházi nőt érintett a városban. A 

bordélyokat végül csupán október 2-án zárták be. A helyzet komolyságát illusztrálta az is, 

hogy december 11-én a kolozsvári bejelentőhivatal elrendelte, hogy minden 

lakástulajdonosnak kötelező a kapujára kifüggesztenie a bérlők személyi adatait 

(nevüket). Lehetetlen volt rejtőzködni, ezen utóbbi szabály pedig gyakorlatilag minden 

lakóra, tulajdonosra és bérlőre egyaránt kiterjesztette a felelősséget (és a gyanút). 

                                                 
125 A polgárság és prostitúció viszonyáról lásd az előbbi fejezetet. 
126 Aggasztó mértékben terjednek a nemi betegségek Kolozsváron. Törvényt hoztak ugyan, de nem zárták 
be a prostitúció házait. Ellenzék, 1930. aug. 24. 4. 
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A bordélyházból való kivonulást az Ellenzék egyik glosszája így dramatizálja: 

„Különös csönd következik, mint mikor valaki elindul valahová, anélkül, hogy ismerné 

az utat. Itt-ott egy elfojtott sóhajtás, másrészt visszafojtott fájdalomnak szippantó, 

zsebkendőbe nyomott, szakgatott feltörése. A zongorás otthagyja a lokált, ahol évek óta 

feledett régi jóidőket, be nem érkezett álmokat, művészi akarásokat, küzdelmet, nyomort, 

kenyértelenséget.”127 A sajtóban azt is megírják, hogy milyen életmódbeli változást 

idézett elő ez a törvény a bordélyban élő nők számára: „Ma délelőtt egy dr. Hossu városi 

főorvos vezetése alatt álló bizottság, a közegészségügyi minisztériumnak ezelőtt két 

nappal adott rendelete alapján, az összes kolozsvári nyilvános házat bezáratta. A 

nyilvánosházakból kikerült nők a legnagyobb kétségbeeséssel tekintenek a tél elé, mert 

némelyiknek még téli kabátja sincsen. A prostituált nőknek a rendőrség hétfőig adott időt 

a lakásszerzésre. Azokat, akiknek hétfőig nem lesz lakásuk, hazatoloncolják. Az 

egészségügyi ellenőrzést ezentúl az egészségügyi ügynökök fogják végezni”.128  

Ekkortól a prostituáltak élete még bizonytalanabbá vált a korábbinál, az utcai 

prostituáltak az ellenük irányított razziáknak és az állandó ellenőrzésnek voltak kitéve. 

Egyesek a bordélyokból szállodákba, lokálokba és saját pénzen bérelt magánlakásokba 

vagy az utcára kerültek129.  

Az egészségügynek újabb és újabb feladatot jelentett a jelenség megszüntetésére 

vonatkozó szabályzatok kitalálása vagy legalábbis ennek a társadalmi problémának a 

láthatatlanná tétele. A rendőrség, amelynek kontrollszerepét a prostituáltak felkutatásában 

csak 1931 májusától erősítették meg, korábban is folyamatosan igényt formált arra, hogy 

ellenőrzése alatt tarthassa a prostitúciót (a helyi sajtó130 folyamatos razziákról tudósít, de 

levéltári források is megerősítik ezt a feltételezést).  

                                                 
127 Leépitik a szerelmet és a prostitució uj nyomoruság forrása lesz a marosvásárhelyi utcán. Ellenzék, 
1930. szept. 19. 
128 Kolozsvári Friss Ujság, 1930. okt. 2. 5. A magyar nyelvű helyi sajtó részletesen tudósít erről a 
folyamatról, hangvételében és felütésében nyilvánvalóan közvetíti a polgári város méltatlankodását a 
kérdés kapcsán. 
129 Tíz év múlva, 1941 novemberében nagyszabású felmérést készítettek elő: minden helyi 
rendőrkapitányságnak jelentést kellett tennie a körzetében lévő prostituáltak helyzetére vonatkozóan. A 
válaszokból kiderül, hogy a bejegyzett prostituáltak magánházakban, illetve szállodákban laknak, sőt, 
Szebenben maguk a bordélyházak alakultak át szállodává, hogy helyet adjanak „alkalmazottainak” 
(Kolozsvári Állami Levéltár, Fond Inspectoratul de poliţie Cluj 209/inv. 132/dosar 132). A jelentésekből az 
is kiderül, hogy a rendőrség az egészségügyi hivatallal közösen gyakorol kontrollt felettük.  
130 Este 11 óra: elindulnak a rendőrpatrulok a veszedelmes nyomor ellen… Ellenzék, 1931.dec.2., 3.  
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Novemberben még sűrűn beszélnek arról, hogy talán megnyitnák újból az éjjeli 

mulatókat. Az újságok olyan olvasói levelekről is beszámolnak, amelyeket a 

bordélyházból kikerült prostituáltak írtak volna (ebből egyet le is közöl az Ellenzék 1930. 

október 17-i lapszámában), akik „a szabadsággal együtt járó megélhetési küzdelemmel 

nem tudtak megbírkózni”.131 December elején a Kolozsvári friss ujság pedig arról ír, 

milyen kellemetlen helyzeteket teremt a prostituáltak és az úri nők ugyanazon térben való 

megjelenése, mert ez utóbbiak a félreértések miatt „gyakran vannak molesztálásoknak 

kitéve”, mondják, ugyancsak olvasói levelekre hivatkozva. 

A változásokat a helyi polgárság nem fogadta nagy örömmel, az elégedetlenség 

pedig egy másfajta diskurzust termelt ki, azaz egy régit tett újszerűvé: a morálisat. A 

város terét ellepő prostituáltak ismét a város polgárainak (főként polgárasszonyainak) 

erkölcsi tisztaságát fenyegették, akárcsak húsz évvel azelőtt. Elképzelhető, hogy éppen az 

váltott ki felháborodást, hogy a helyi polgárság egyik intézményét szüntették meg. Az 

utcára kerülés látványos jelenség volt, olyan női alakok jelentek meg a város terében, 

akik eddig rejtőztek: a prostituált anonim, arctalan, rejtőzködő és nappali fényben szinte 

láthatatlan alakja odalett. A város tiltakozott, nem adtak ki nekik lakásokat, ezért a 

hatóságoknak új megoldást kellett találniuk.  

Végül a város úgy válaszolt a bordélyházból való, sikertelen kiűzetési kísérletre, 

hogy a bordélyok szobáit (az európai garniszállók mintájára) bérbe adták a bordélyházi 

prostituáltaknak. Mivel a társadalom kétkedéssel fogadta a törvényt, a prostituáltak 

jelenléte megbolydította a városi közvélekedést, az ellenőrző hatalomnak pedig 

bizonyítani kellett. Ekkor – először informálisan, majd az egészségügyi törvény kiskapuit 

kihasználva – év végén újratelepítették a bordélyok egy részét. 

1930. december 13-án tartott sajtótájékoztatóján Dr. Vlad, Kolozsvár tiszti 

főorvosa nyilvánosan is bejelentette, hogy nem nyitják meg többé a „szalonokat”, 

ellenben engedélyezni fogják ezeknek a nőknek, hogy a lokálokban lakjanak bérlőként 

(lokálok alatt többek között a régi bordélyházak értendők, ahová ismét beköltözhettek a 

prostituáltak, ezúttal viszont csak lakbérrel tartoztak a tulajdonosnak). Nem tudni, hogy a 

polgári társadalom folyamatos elégedetlensége, amely a sajtóban is helyet kapott, milyen 

mértékben irányította ezt a döntést, de bizonyára hatással lehetett rá, hiszen a rendőrség 

                                                 
131 Újból megszólalnak a fekete zongorák. Ellenzék, 1930. november 26. 



 123

és annak tiszti főorvosi hivatala ekkor intenzíven dolgozott azon, hogy visszaszerezze 

régi presztízsét (ezt tükrözik a Gardianul, a Poliţia, illetve a Poliţistul című helyi 

rendőrségi lapok cikkei).  

A morális szempontok fölülírták a közegészségügyit. Ez pedig jó alkalmat adott a 

rendőrség új szerepvállalásának kifejezésére. Haţieganu rendőrkvesztor 1931-ben egyik 

nyilatkozatában támadta az új törvényt, mivel szerinte ez a titkos prostituáltak 

elszaporodását hozta a városban: 1930-ban „ötven ellenőrzött nő és 84 kiszabadult” volt a 

városban. 1931-ben „a könyvecskével dolgozók száma 180”. A rémisztő adatokat 

azonban a rendőr titkos prostituáltakról szóló jelentése hozza: 1930-ban „a tetten ért és 

számontartott titkos prostituáltak száma 676” volt, míg 1931-ben „a legenyhébb számítás 

szerint is legalább kétszerannyi”. Nem tudjuk, mi alapján végezte a rendőrségi szóvivő a 

számítást, a címben132 is szereplő szám, az „ezer” valószínűleg a polgárok elrettentését 

szolgálta, és a közösség bevonására apellált a prostituáltak elleni küzdelemben.  

Az orvosi nyilatkozatokban korántsincs szó ezer prostituáltról, Vlad főorvos 

1933-ban – vélhetően a kórházi és ambulatóriumi összeírások alapján – csak 150-180 

nőről beszél.133 Az Ambulatórium és a Női Kórház kezeltjeiről készített kimutatások 

(lásd Weber 1935, Stanca 1935) is jóval kevesebb prostituáltról beszélnek, mint a 

rendőrség. 1935-ben a kolozsvári Női Kórházban 189 beteget kezeltek, ebből 137 

bejegyzett prostituált, 21 titkos prostituált, 31 cseléd, munkás volt (vö. Stanca 1935). A 

bejegyzett és illegális prostituáltak aránya tehát hasonló arányt mutat, mint a húszas 

évekbeli kórházi adatok. Ráadásul az Ambulatórium adatai alapján elmondható, hogy a 

városi bejegyzett prostituáltak száma nőtt az elmúlt évtizedhez viszonyítva (lásd Weber 

1953). A rendőrségi számok azonban újabb lépésre késztették az orvosokat: 1933-ban 

egy külön kórház létrehozásán fáradoztak a beteg prostituáltak számára. 

 

6. Az egészségügyi törvény „értelme”? 

 

Stanca és Weber adatai egyaránt azt mutatják, hogy továbbra sem lehetett minden 

prostituáltat bejegyezni és egy kategóriába vonni, annak ellenére, hogy a megnevezés, a 

                                                 
132 Legalább ezer nő él ellenőrzött és titkos prostitúcióból Kolozsváron. Ellenzék, 1931. november 15. 
133 Felénél több nemibajos a kolozsvári utcák szegény páriáinak. Kolozsvári Estilap, 1933. október 5. 
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kezelés és bánásmód tekintetében már nem tettek különbséget közöttük: mindenki a 

betegség gyanúját hordozta, aki házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat ápolt, és 

mindenkit kemény büntetés ért, aki betegségét és betegségre való hajlamát nem vette 

tudomásul. 

Egyáltalán, hogyan tudjuk Moldovannak a bordélyházak bezárását célzó 

intézkedését magyarázni ebben a kontextusban? Moldovan, azon felül, hogy maga is 

kolozsvári lakos volt, pályája során alaposan megismerhette az európai bordélyházi 

reglementációs rendszert. Tehát tudta, hogy mire vállalkozik. Maria Bucur érthetetlen 

döntésnek nevezi, mivel az eugenikusok, élükön az éppen törvényhozó Moldovannal, a 

prostitúció szigorú szabályozását követelték és abolicionizmusellenesek voltak (Bucur 

2007: 343). Bucur ezt a döntést az éppen kormányon lévő Nemzeti Parasztpárt morális 

konzervatív nézeteivel, valamint Iuliu Maniu pártvezér alakjával köti össze. A források 

azt mutatják, hogy a Népszövetség nyomása is közrejátszott ebben a döntéshozatalban, 

mivel ez támogatta az abolicionista politikát.134 Mégis úgy vélem, sokkal többről van szó, 

mint külső politikai nyomásról, bár kétségtelen, hogy azt is figyelembe kell vennünk. A 

prostituáltak lokális kategóriáinak alaposabb megismerése, és e kategóriák folyamatos 

újraalkotásának a története a „paradicsomból való kiűzetés” két másik jelentését – a 

szexuális vágy klinikálissá tételét és az eugenikusok diszgenikus nőjének a színre vitelét 

– is kibonthatóvá teszi.  

A szexuális vágy klinikálissá tételének folyamatát már a 19. századtól, a 

prostitúció helyi szabályozásától nyomon követhettük. A Maria Bucur által teremtett 

fogalom nála elsősorban az eugenikus orvostudomány és a prostitúció közötti viszony 

elemzésének eszköze, bár érdekes, hogy az egészségügyi törvény értelmezése kapcsán 

mégsem használja, és a politikai vezetés morálján kívül nem jut el semmiféle 

magyarázathoz. Olyannyira nem, hogy említett tanulmányában nem is igazán magyarázza 

tovább ezt a korszakot (vö. Bucur 2007: 340). Ez a folyamat végül is a húszas évek 

intézkedései által 1930-ra látszólag a medikális győzelmével zárult a morális felett. A 

prostituáltak szélnek eresztése a városban ezt a győzelmet koronázta meg: be lehetett 

mutatni a városban az orvosi tudás fő objektumát, a testet, mindenki számára 

                                                 
134 Proces verbal 1935. ápr. 17, Comisia de Studii pentru Sifilis, Bukaresti Központi Történelmi Állami 
Levéltár, Fond Ministerul Muncii, Dosar nr. 500/1935 
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nyilvánvalóvá lehetett tenni a klinikai hatalom erejét, amely nemcsak a nyilvántartás és 

kezelés ereje volt, hanem ezúttal az emberi élet teljességébe való beavatkozást irányító 

erő is. A „kiűzetési terv” valamelyest nyilvános színpadon való történései tudatosak 

voltak. A rendőrség a bordélyok bezáratása után még négy napig engedélyezte az utcán 

kóborlást: csütörtöktől hétfőig, eközben a nőknek lakást kellett keresniük.  

A prostituált szerencsétlen teste az orvos által monitorizált, diagnosztizált, kezelt 

és irányított test imágója volt, egyszerre szimbolizálta a nőt, a kétes szexualitású egyént, 

az idegent, az embert, akit kontroll alatt lehetett és kellett tartani. Sokan rótták fel az új 

törvénynek, hogy úgy szüntette meg ezt az intézményt, hogy nem biztosította másfelől a 

tisztességes élethez szükséges gazdasági eszközöket, azaz nem készítette elő ezt az 

átalakulást. Talán akkor kevésbé lett volna teátrális a kivonulás és az azt követő 

hajkurászás? Nem tudjuk, hogy az amúgy is gazdasági recesszió nyomorította városban 

az utcára került lányok hadának miként sikerült volna más állásokat szerezni, és talán a 

törvényhozók maguk is tudták, hogy ez ebben az időszakban szinte lehetetlen volt. A 

teatralitást tehát minden bizonnyal belekalkulálták ebbe a szcenárióba (mint ahogy 

korábban a rendszeres orvosi vizitre való nyilvános séta is a teatralitás eszközével 

operált). 

Nem csak a medikusok győzelmét reprezentálta ez a nyílt színi teátrum, hanem az 

eugenikusok diszgenikus nőjét is színre vitte. Egy fél hétig látható volt az, milyen a 

társadalomból mindenféle szempontból kiűzött test. Ezek a nők az eugenikusok 

individualizmus- és materializmusellenességét is megjelenítették. Akárcsak a rettegett 

feministák, a prostituáltak is a nemzetet fenyegető veszélyt szimbolizálták, azt a női 

attitűdöt, amely a társadalom alappillérét jelentő családnak, ezen belül is a nő anya- és 

feleségszerepének ellentmondó volt. Moldovan egyike volt azon első román szerzőknek, 

aki a privátnak és a nyilvánosnak a társadalmi nemi alapokon történő szétválasztását 

hangoztatta (Bucur 2002: 112), így ebben a keretben is megérthető ez a drámai kivonulás: 

projektálni lehetett a más női szerepekre vágyó lányok sorsát és társadalomban elfoglalt 

helyét.  

Az előző reglementációs rendszerek figyelembe vették, és fontosnak tartották a 

nők társadalmi státusát (ezt a társadalmi státuszt kérdezi le időnként a statisztika, erről 

szólnak tudományos ívű orvosi tanulmányok is: a nők iskolázottságáról, a gyerekkori 
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élményekről stb.). A megkülönböztetés főként a polgárság érdekeit tartotta szem előtt, és 

egyrészt a fogyasztók egészségét, másrészt a polgári szférából érkező prostituált nők 

védelmét szolgálta. A csoportok megszüntetésével 1930-tól már nem volt szükség az 

efféle finomításokra és a speciális titoktartásra a „titkosokkal” szemben. Ez egyéni 

szinten azt jelentette, hogy még inkább ellehetetlenítették, hogy a nők szétválasszák 

életük nyilvános és magánszféráját (Walkowitz 1999: 177). De azáltal, hogy a 

prostituáltak csoportján belül láthatatlanná tették a társadalmi különbségeket, az 

egyéninél még nagyobb csapást mértek a polgárság kollektív moráljára és szexuális 

gyakorlatára. Magyarán: hadat üzentek a polgári városnak. Amikor röviddel az 

Egészségügyi Törvény megjelenése után, 1930 augusztusában éjjel 11-kor akarták 

bezárni az éttermeket és kávéházakat, az Ellenzék újságírója ezt egyenesen a városi 

polgárság elleni hadüzenetnek tekinti, mondván: „Kolozsvár város jellege meg fog szűnni 

és nem lesz többé éjjeli élet.”135  

A Moldovan-féle, se nem reglementarista, se nem abolicionista törvény, amely 

ugyan el akarta törölni a prostitúció szervezett intézményét, de ugyanakkor a szigorú 

szankcionálások révén az orvosi ellenőrzést még szigorúbbá tette, viszont nem számolt 

néhány fontos tényezővel: egyrészt azzal, hogy egy olyan csoportba, a magánkéjnők közé 

sorolta a kirívó szexualitású nőket, amellyel évtizedek óta sikertelen küzdelmet folytatott. 

Magánkéjnőnek mindig sokkal kevesebben jegyeztették be magukat, akkor is, ha közben 

ténylegesen „magánúton” prostituálódtak. A magánkéjnői státusz ugyanakkor egy olyan 

társadalmi státusz volt (a titkosok világa, a luxusdámáké stb.), amelybe nem tudott bárki 

integrálódni. Jól mutatja ezt az is, hogy a város polgárai nem voltak hajlandóak befogadni 

lakbér ellenében sem a felszabadított bordélyházak lakóit. Másrészt, miközben az orvos 

mindenhatóságát hirdette (többek között a rendőrivel szemben), nem számolt azzal, hogy 

az orvosi társadalomnak a rendőrségi kontrollra még nagyobb szüksége lesz, mint 

korábban. A rendőrség már a törvény megszületésétől fogva felhatalmazva érezte magát a 

hajkurászási főszerepre, hiszen neki már a húszas évektől a titkos prostituáltak felkutatása 

szerep jutott, sőt, ezt a szerepét az új törvény ismételten megerősítette, hiszen ekkortól 

                                                 
135 Ellenzék, 1930. aug. 20. Kolozsvár külön kérte a vonatkozó törvény alóli felmentést, és meg is szerezte, 
tudjuk meg az Ellenzék vonatkozó aug. 30-i cikkéből. Az egészségügyi törvény ellen azonban már 
nehezebb volt fellépni, bár, mint láttuk, történtek erre vonatkozó kísérletek is. 



 127

mindenki „titkossá” vált. Így tehát a maximális kontroll akarva-akaratlanul kikerült az 

orvosok kezéből, (ezt az orvosok sokszor nehezményezték is). 

 

7. Mindenki gyanús... Kampányok Erdélyben a nemi betegségek ellen 

 

A húszas években minden prostituáltat arra köteleztek, hogy orvosi vizsgára 

jelentkezzen, betegség esetén pedig heteket töltöttek a kórházakban. A cselédeket hetente 

egyszer orvos vizsgálta, bevezették a gyárakban dolgozók, az iskolások, egyetemisták 

rendszeres orvosi vizsgálatát, a falun élő parasztokat is kivizsgálták, az egyes új beteg 

esetekről a falusi doktorok és bábák értesítették a hatóságokat. Tehát nemcsak a 

rakoncátlannak ítélt női testet szexualizálták, illetve medikalizálták, hanem más 

társadalmi rétegeket is orvosi ellenőrzés alá vettek. Nyilván, ez nagymértékben 

összefüggött azzal, hogy az államot ekkor kezdte érdekelni a lakosság állapota. A vezető 

értelmiség, amint azt Kiss Tamás frappánsan megjegyzi136 –, azon ügyködött, hogy „a 

népesség adminisztrálását felvállaló, az élettartam, a halandóság fölött »gyámkodó« 

modern román államot megteremtse, illetve, hogy az állam ilyen irányú szerepvállalását 

kikényszerítse” (Kiss 2009). Legintenzívebben a parasztság medikalizálása folyt. A 

kontroll alatt tartott test és a nemi betegségek távoltartásának kísérlete, illetve az ezt 

övező diskurzus igenis meghatározta a szexualitás jellegét, és a házastársi kapcsolatok 

ellenőrzését egy más szintre, az orvosi megismerés szintjére helyezte, mint ahogy a 

házasságon kívüli kapcsolatokat is az orvosi tudás eszközeivel magyarázta. A diskurzus 

termelte tudás a társadalmi egyenlőtlenségek új alakzatait hozta létre: az volt 

felsőbbrendű, aki tiszta, egészséges, egyben román nemzetiségű és nem utolsó sorban 

férfi volt.  

Az előbbi rendszerekhez képest legnagyobb újdonságnak az számított, hogy olyan 

testek is ellenőrzés alá kerültek és részeivé váltak az orvosi diskurzusnak, ezáltal pedig a 

nyilvánosságnak, amelyek korábban kimaradtak ebből a folyamatból, például a román 

parasztság. A parasztság a maga gyógyítóival (akiket az orvosi diskurzusban 

kuruzslóknak hívtak) és gyógyítási technikáival (amelyeket babonáknak és hiedelmeknek 

neveztek) a maga módján receptálta, és próbálta kezelni a nemi betegségeket. 

                                                 
136 Ezúttal is köszönet Kiss Tamásnak, hogy a kéziratát rendelkezésemre bocsátotta. 
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Legelterjedtebb a higanygőzös kezelés volt, amely kapcsán nem vették figyelembe – hisz 

egy korábbi, ugyancsak „hivatalos” orvosi praxis részeként alkalmazták a szifilisz 

gyógyításában –, hogy az újabb kutatások eredményei szerint súlyosan károsítja az 

egészséget. A higanyos kenőcs használata kevésbé volt veszélyes, mint annak belélegzett 

változata, sőt, eredményeket is fel lehetett mutatni, de ezt „empirikus népi gyógyítókra 

bízni veszélyes” volt, mondották (Voina 1930: 33). Egyszóval a népi tudás „mind az 

egyéni, mind a közösségi egészségre nézve merénylet volt”, éppen ezért „a nemi 

betegségek egyik fő terjesztőjének” (Voina 1930: 28) kiáltották ki. A legitim 

orvostudomány és a gyógyszerészet törekvései ellen vétett tehát az, aki továbbra is népi 

praktikákkal próbálta orvosolni a betegségét. A népi orvoslás fő alakját, a bábát is 

kifigurázták, és megpróbálták minden áron tekintélyét csorbítani. A bába a hivatalos–nem 

hivatalos orvoslás mezsgyéjén leginkább azáltal vonta magára a figyelmet, hogy „felül 

állt a nők és férfiak világán, ugyanakkor a nemiség területén nem lehetett előtte titok”. 

(Deáky 1996: 103), ugyanazon a területen tevékenykedett tehát, mint az orvosok és a 

papok, a nőket gyógyította, a család szexuális problémáit jól ismerte.  

A népi gyógyászat legitimitását megkérdőjelezni és ehelyett egy – nyilvánvalóan 

hatékonyabb és erőteljesebb – orvosi gyakorlat hatalmát megalkotni különféle 

intézkedésekkel lehetett és olyan, ezeket kísérő diskurzussal, amely kitermelte ebben a 

közegben is a legitim tudást. Egészségnépszerűsítő programjaikkal és egyéni 

kezeléseikkel, vallatásaikkal az orvosok megpróbáltak közel kerülni az egyénekhez. Ezek 

az intézkedések egy egyre erősödő orvosi hatalom koordinátáit rajzolták meg, az új 

intézmények új szabályzatokat hoztak és új erővel jelentkeztek.  

Az 1938 augusztusa és szeptembere között zajló, az Egészségügyi Minisztérium 

által szorgalmazott országos egészségügyi kampányról Iuliu Moldovan és kollégája, Petre 

Râmneanţu így írnak:  

„Az egészségügyi offenzíva egyik fő célkitűzése mindenképpen egy, a lakosság 

egészségi állapotával kapcsolatos precíz és minél teljesebb nyilvántartás létrehozása volt. 

A fő tendencia tehát a teljes lakosság orvosi kivizsgálása volt, az első újszülöttől az 

utolsó aggastyánig. Ez egy nagyszerű terv, ugyanis csupán ennek alapján fogjuk tudni 

létrehozni a valóságnak megfelelően az egészségügyi intézményeinket és irányítani az 

egészségügyi tevékenységet a biztos sikerekhez vezető úton.” (Moldovan–Râmneanţu 
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1939: 93) Kolozs megyében ezen két hónap alatt 556 206 személyt vizsgáltak meg, 

17 842-t laboratóriumi vizsgálat alá is vetettek, míg röntgenvizsgálatra 688-at küldtek el. 

A megye összlakosságának 30,6%-át sikerült tehát teljesen nagyító alá venni.137  

Ezeknek a felméréseknek nem csupán az egyén egészségének kivizsgálása és 

jobbítása volt a célja, hanem a teljes közösségi társadalmi háló feltérképezése is: nem 

csak az egyén, illetve a család kórrajzát kellett megrajzolni, hanem, az idealista 

elképzelés szerint, a teljes kapcsolathálót.  

A nemi betegség ügye ekkor vált nemzeti problémává. A nemzeti olyan 

kulcsszóként működött, amely legitimmé tette az orvosi tudást és gyakorlatot (beleértve 

annak brutálisabb formáit is, az amúgy fájdalmas vérvételeket és nőgyógyászati 

vizsgálatokat, a megalázó tetvészéseket és hajnyírásokat stb.). A 19. század óta már a 

tömegek számára is otthonosan csengő nemzetfogalom segítségével a medicína korabeli 

aktorai sikeresen igazolták az egész intézkedéssorozatot. Az ezeknek tulajdonított 

nemzeti jelleg a korábbi orvosi ellenőrzések és gyógyítási mechanizmusok fölé emelte az 

aktuálisokat, ezáltal magát az újonnan létrejött orvosi konjunktúrát is legitimálta, sőt, 

ezen túlmenve: az orvosi infrastruktúra feljavítását, az állami támogatások rendszerét is 

feszesebbé tette.138  

Annak példázására, hogy miként zajlott a tömegek nevelése, meggyőzése, az 

alábbiakban kiemelem és elemezem a Világrém című játékfilm vetítését, illetve a nemi 

betegségek elleni propagandaakciók egyes vizuális anyagait. A prostitúcióhoz csak 

közvetve kötődnek, de ezek a nagyméretű, több ezres vagy több tízezres tömegeket célzó 

akciók élesen szemléltetik, hogy a prostitúció kérdése csupán egy szelete volt ennek az 

intézményesülési folyamatnak, amelynek végső célja az egyéni test (a szexualitás, a 

munka, a szaporodás stb.) feletti totális uralom volt. A nemi betegségek elleni kampány – 

jóllehet nem kifejezetten a prostituált személyeket szólította meg – ezekről egy tisztán 

megformált képet forgalmazott, közvetve pedig éppen ellenük irányult.  

 

                                                 
137 Kolozs megyében 36 ilyen mentő csapat dolgozott ebben a periódusban (Moldovan–Râmneanţu 1939: 
93). 
138 Az oktatási anyagok és maga az orvosi képzés hiányossága, a kórházi infrastruktúra és a 
járóbetegrendelők nem elegendő felszereltsége állandó témája volt ezeknek az írásoknak. 
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7.1. Világrém – film a családról, szexualitásról, vérbajról 

7.1.1. A film keletkezésének körülményei 

 

Az Ambulatórium és a Női Kórház szervezésében 1921 telén elkezdődött a nemi 

betegségek elleni kampány a vidéki Erdélyben is, ennek keretén belül 1921 novembere és 

1922 májusa között vetítették a Világrém című filmet.  

A Világrémet az Egészségügyi Főfelügyelőség rendelésére készítették, a cél az 

volt, hogy minél szélesebb közegeket tájékoztassanak a nemi betegségek terjesztette 

kórról, valamint az orvos igen fontos és exkluzív szerepéről a betegség felismerésében és 

gyógyításában. A rendezőnek három pozitív kópiát kellett leadnia az Egészségügyi 

Főfelügyelőségnek, méterenként 25 lejt fizettek, a kikötés csak annyi volt, hogy a film 

nem haladhatta meg az ezer métert (Balogh–Zágoni 2009: 97). 

Az 1920 november–decemberében forgatott filmet Janovich Jenő kolozsvári 

színész-rendező, az erdélyi filmgyártás egyik első úttörője rendezte saját filmgyárában, a 

Transylvaniaban. A filmben hivatásos színészek (Baróti Erzsi, Poór Lili, Fekete Mihály, 

Szakács Andor) is játszottak, de gyakorló orvosok, parasztok, sőt, a kórház betegei is 

megjelentek benne. A tudományos tanácsadóként Constantin Levaditi professzort vonták 

be a munkába, aki a világháború után tért haza Párizsból Kolozsvárra. A forgatókönyvet 

Levaditi egy korabeli kolozsvári dramaturggal, Gyalui Jenővel közösen írta. A forgatás 

során Dominic Stanca is besegített, a helyszínt a Női Kórház, a kolozsvári klinika 

boncterme és az elmegyógyintézet cellái biztosították. A film valóságos unikum volt az 

erdélyi filmgyártás és mozizás történetében. Volt némi helyi előzménye is, hiszen 

állítólag A métely címmel ugyancsak Gyalui Jenő adaptálta filmre Eugène Brieux 1901-

ben megjelent Les Avariés című drámáját is, amelynek a központi témáját szintén a nemi 

betegségeknek az utódokra, a családra való káros következménye képezte.139 Egy 

visszaemlékezésből pedig az derül ki, hogy ez a film is jelentős kormánytámogatással jött 

létre, és egy felvilágosító propaganda részeként képzelték el.140 Hogy ez a népszerűsítő 

akció ténylegesen megtörtént-e, arról nem találtam dokumentumokat. Állítólag Gyalui 

                                                 
139 A métely egy színésznő házasságon kívüli kapcsolatát és szifilisszel való megfertőzésének tragédiáját 
mutatta be, a főszerepben a színésznőt Berky Lili alakította. 
140 A Balogh–Zágoni szerzőpáros Welser Tibor A kolozsvári filmgyártás című 1963-as, kiadatlan kéziratos 
filmtörténetére hivatkozik. Lásd Balogh–Zágoni 2009: 84. 
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maga is orvosi egyetemre járt, talán ez is meghatározta érdeklődését a téma iránt.141 A 

másik forgatókönyvíró, a Párizsban is híressé vált Levaditi egyike volt a kor legnevesebb 

román orvosainak, mint a modern inframikrobiológia egyik megalapítója, de talán annál 

is fontosabb, hogy ő vezette be a szifilisz bizmutos kezelését, amely világszerte 

megkönnyítette a Wasserman-teszteket. Talán nem véletlen, hogy az Egészségügyi 

Főfelügyelőség, a film megrendelője ilyen személyeket bízott meg a történet 

kitalálásával. 

A filmet Erdély minden megyéjében és helységében levetítették, a hatóságok által 

meghatározott időrendi sorrendben. A helybéli orvosoknak kellett gondoskodniuk a 

mozik, illetve a helyszínek bérléséről. Fontosnak tartották a filmvetítés marketingjét: az 

első vetítésre meghívták a helységek úri közönségét, akiknek belépőt is kellett fizetniük, 

de az első sorokban ülhettek. A tömeg (katonák, parasztok, iskolások) ingyen nézhették 

meg a filmet. A sajtóvisszhangról is gondoskodni kellett, ez biztosította a publicitást. A 

film rövid ismertetőjét is megvásárolhatta a közönség (1 lejért). Bár az egészségügyi 

felügyelőségnek látszólag nem a vetítésből származó bevétel jelentette a célt, igényt 

tartott erre a pénzre. A filmbemutatók előtt egy-egy rövid orvosi előadást hallgathatott 

meg a közönség (a közösség nyelvén, de általában román és magyar nyelven) a nemi 

betegségek terjedéséről. A nézőközönség etnikai összetételétől függően a filmeket román, 

magyar és német felirattal látták el.142  

A film befogadói sikeréről nem sokat tudunk, erről minden bizonnyal nem készült 

felmérés, de a korabeli sajtó- és orvosi irodalom szerint telt házas vetítések voltak, az 

orvosok pedig azt tapasztalták, hogy ez a népnevelési mód a leghatékonyabbnak 

bizonyult az eddigiek közül.143 A filmvetítés sajtóvisszhangja sem maradt el. A film 

kolozsvári bemutatóján, a Tükör című hetilap tudósítása szerint, maga Levaditi tartotta a 

nyitóelőadást. Beszédében többek között önmegtartóztatásra intette a hallgatóságot: „1 

órás ismertető előadást tartott a prostitucióról, mint a vérbaj terjedésének a leginkább 

                                                 
141 Doktorok című filmtervében (vö. Balogh–Zágoni 2009: 88–93) az orvos mitikus szerepét a korrupt és 
zsarnok rendőrfőnök alakjával való szembeállítás révén hangsúlyozza (felismerjük a rendőr korabeli 
problematikus alakját, aki alaptalan razziákat szervez, szexuális ajánlatot tesz a védtelen nőknek stb.).  
142 A filmvetítéssel, szervezéssel és előadással kapcsolatos, az orvosoknak szánt utasításokat lásd a 
Propagandaszolgálat – Serviciul de propaganda 22044/1921. szept. 22-i, illetve 22653/1921. szept. 23-i 
körleveleiben, ezek másolatait közli Sănătatea publică 1921. 9. A körleveleket Lucian Bolcaş, a szolgálat 
vezetője, illetve Iuliu Moldovan, akkor általános felügyelői szerepében írták alá. 
143 Dr. Cucu rövid beszámolója az aradi vetítésről: Sănătatea Publică 1922. 3. 13.old. 
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alkalmas támogatójáról.”144 A cikkből és az elbeszéltekből úgy tűnik, sokkal inkább a 

prostitúció ellenében fogalmazódott meg egy diskurzus, amelyben végül a nemi 

betegségekről való orvosi ismeretterjesztés háttérbe szorult. Az 1922. márciusi vetítésen 

Lazar Popovici szebeni orvosfelügyelő szintén megadta a film értelmezési kulcsát: teljes 

szexuális önmegtartóztatást javasolt „mindenkinek, de főleg a pubertáskorba lépő 

fiataloknak”, a tisztességes nők megbecsülésére szólított fel, „hogy ne úgy tekintsünk a 

nőkre, mint testi vágyaink kielégítőjére, hanem mint munkatársra és élettársra”, 

ugyanakkor a lejtőre csúszott nőktől való tartózkodásra, végül a pornográf és izgató 

irodalom elkerülésére intett (Popovici 1922).  

„Első és legfontosabb követelmény tehát a prostitució elleni ádáz küzdelem. Ha 

gátat lehet vetni a prostitució terjedésének, nagyon természetes, hogy szifiliszes 

megbetegedés is kevesebb volna”145. Cél tehát „minél gyorsabban, minél radikálisabban 

gátat vetni a prostituciónak s a vérbajnak, amely mint félelmetes Világrém akar gyilkoló 

csápjaival belefurakodni az emberiség husa-vérébe” – mondta Levaditi a premieren. Az 

újság (vélhetően magának a forgatókönyv írójának a gondolatait tolmácsolva) a 

„világrém” metaforát bontja ki, szépen szemléltetve, hogy miként ér össze a korabeli 

diskurzusban a nemi betegség és a prostitúció dimenziója.  

Egy 1922-es cikk a Tükör hasábjain ezzel szemben a nagyváradi Őrszem című 

katolikus lap támadásáról ad hírt, amelyben a filmet káros hatásúnak, az illemet és jó 

ízlést sértőnek nevezték.146 A cikk védelmébe veszi a filmet, a filmkészítők szándékait 

nemes célként értelmezi, továbbá értékeli a vetítési sorozat kezdete óta eltelt másfél évet 

is, innen tudjuk meg, hogy a népszerűsítő akció terve meg is valósult: „Másfél éve járja a 

film Erdélyt, volt Marosvásárhelyen, Csíkban, a Székelyföldön, Brassóban, anélkül, hogy 

egyetlen magyar felsziszent volna a film, vagy konferansz ellen. Mindenütt megértették a 

célt s a felhivást a védekezésre.” 

Tudunk arról, hogy a szifiliszről később is készült film, amelyet a harmincas 

években országszerte vetítettek (vélhetően az új egészségügyi törvényt aláhúzandó). Az 

ASTRA a következő hat orvosi propagandafilmmel járta az országot (főleg Erdélyt és 

                                                 
144 Megkezdődött az intenziv harc a prostitució ellen. Tükör, 1921. jan. 6., 12–13.  
145 Megkezdődött ... Tükör, 1921. jan. 6. 
146 A valláserkölcsbe ütköző kolozsvári film. Tükör, 1922. április 13. 
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Bukovinát): Sifilisul147 (A szifilisz), Boli venerice (Nemi betegségek), Tuberculoza (A 

tuberkulózis), Soarele binefăcător (A jótékony napsütés), Copilul meu (A gyermekem), 

amelyeket a húszas években kidolgozott modell szerint előadások keretében, illetve 

szkioptikon-tablók kíséretében mutattak be.148 

A Keleti Újság programelőzetesében így ír a kolozsvári, vetítéssel egybekötött 

előadásról: „Népszerü orvosi előadás filmbemutatóval. Hétfőn, november 3-án este fél 8-

kor dr. Stanca Dominic, a Női Kórház igazgató-főorvosa és Dr. Vintilă kórházi orvos 

ismeretterjesztő orvosi előadást tartanak a Patak utcai Építőmunkás Otthon nagytermében 

a szifiliszről. Az előadást kitünő, uj, egészségügyi filmbemutatója egésziti ki. Beléptidij 

nincs.”149  

 

7.1.2. A Világrém – a történet 

 

A közel háromnegyed órás Világrém szerkezetét egy főbb kerettörténet és egy 

ebbe szőtt álomtörténet alkotja. A kerettörténetben megismerjük Pierre Sylvain családját. 

Felesége, Doria, a színház világhírű énekesnője, modern nő, aki amellett, hogy két gyerek 

példás édesanyja, ragyogó karriert futott be, gyakorlatilag ő tartja el a családját, férje nem 

dolgozik. A tisztességes, modern, kereső polgárasszony tökéletes képmása. Művészi 

tehetsége miatt nagy csodálatnak örvend a városban. Azonban már a film második 

jelenetéből kiderül, hogy a férjnek viszonya van az ugyancsak a színházban dolgozó 

Shivával, a színésznővel.150 Ugyanebben a színben rögtön meg is ismerjük Georges 

Pradelt, az orvost, aki a család barátja, és aki egyben Shiva kezelője is, hiszen a nő 

szifiliszes. Az orvos hozzá intézett feddő beszédéből megtudjuk, hogy Shiva promiszkuus 

szexuális életet él. Hogy Shiva prostituált, csak a kontextusból, illetve azokból az 

elemekből derül ki, amelyeket a prostituált személyéhez fűztek: erős sminkje, kivágott 

dekoltázsa sejtetik, hogy „nem tisztességes” nő. Az orvos kéri a nőt, hagyja abba a 

                                                 
147 Nem tudjuk, hogy a Sifilis című film Dem Paulian orvosi dokumentumfilmje, a Sifilisul nervos volt-e. 
Dem Paulian bukaresti ideggyógyász számos, ugyancsak orvosi nevelőfilmet rendezett a bukaresti 
elmegyógyintézetben 1919–1931 között (Choreia, Hemiplegia, Miopatiile, Miotonia congenitala, Parkinson 
si parkinsonism, Pithiatism – histerie, Scleroza in placi,  Sifilisul nervos). 
148 Transilvania 1930. július–október. 
149 Keleti Újság 1930. nov. 1. 
150 A román szövegben egy alkalommal táncosnőnek is írták, de a magyar nyelvű szereposztás szerint 
Baróti Erzsi színésznőt alakított.  
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Sylvainnel való viszonyát, és kezeltesse magát. „megmondtam, hogy nem szégyen a 

vérbaj... és gyógyítható”.151 Shiva által megmutatkozik a titkos prostituált, a hatóságok 

„réme”, akinek a kezelése ugyanakkor titokban folyt, amennyiben hajlandó volt 

együttműködni az orvossal (erre utal Pradelnek az a mondata, amikor a titoktartás 

megszegésével fenyegeti Shivát, amennyiben nem veti alá magát az orvosi kezelésnek, és 

nem szakít a férfival).  

Az orvosi rendelő kulcsfontosságú helyszíne a filmnek. Az orvos itt mutatja be 

Shivának a Wassermann-teszt eredményét, és hogy mi a különbség az ő vére és a tiszta, 

nem fertőzött vér között: az övé világosabb színű, mint az egészséges emberé. Ez a kép – 

ahogy az orvos rámutat a fertőzött vérre és a fertőzött meg az egészséges vér közötti 

különbségre – lehetne akár a film metaforája, de az egész nemibetegség-elleni akció 

képletes üzenete egyaránt. Ehhez a képhez pedig az alábbi, ugyancsak emblematikus 

értékű üzenet tartozik: „Magától a vérbaj nem gyógyul soha, még ha olyan jól érzi is 

magát... Egy gyógyszere van: a rendszeres és pontos orvosi kezelés... Jőjjön el holnap az 

injekciók folytatására” – mondja az orvos Shivának.  

Ugyanitt, az orvosi szobában, laboratóriumi vizsgálatokra kész orvosi 

eszközökkel tele asztalon helyezkedik el a mikroszkóp, ami a következő jelenetben az 

orvos új szerepeként emeli ki a megingathatatlan, láthatóvá tett tények feltárását, a 

nyomozást. Sylvain a szájában észlelt sebeit mutatja az orvosnak. Már a tünet (a seb) 

gyanút ébreszt az orvosban, a kamera fele forduló arcán látszik a megrendülés jele: ő 

előre megjósolta, hogy így fog történni – ilyen üzenetet hordoz ez az arckifejezés. Ezután 

vért vesz a férfitól, majd mikroszkóp alá helyezi a leletet. A mikroszkóp beigazolja 

Pradel gyanúját. A spirochaeta pallida dokumentumfilmszerű, reális felvételét láthatja 

nemcsak Sylvain, hanem immár a néző is, „ezerszeres nagyítással”, ráadásul kétszer: 

egyszer az orvos, következőkor a beteg szemén át.152 A kép nem változik, ugyanazt 

mutatja: mozgó állatkák jelenlétét a vérben. A diagnózis tehát nem egyszerűen 

feltételezés, hanem a láttatáson keresztül egy biztos tény: a testben lévő, szabad szemmel 

                                                 
151 Azokat az üzeneteket, amelyek kulcsfontosságúak az orvosi propaganda szempontjából, nem bízták a 
színészi interpretációra, sem a nézői asszociációkra, hanem bevágott szöveg formájában közölték.  
152 A szifiliszt okozó spirochaeta pallidáról hasonló képkockákat vetítettek Franciaországban is 1909-ben 
Spirochaeta pallida címmel (Dr Jean Comandon filmje, lásd: Lefebvre 1995), illetve erről szól a brazil 
filmrendező, Paulino Botleho filmje is, a 606 contra o Espirocheta Palido (1910) című. 
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– hétköznapi módszerekkel – nem látható, de orvosi – és csak orvosi – eszközökkel 

megmutatható valóság.  

A valóság, a betegség oka azonban nemcsak megmutatható, megnézhető, hanem 

gyógyítható is. Sylvainnek nem szabad érintkeznie a családjával, ha nem akarja, hogy az 

eset végzetes kimenetelű legyen, ugyanakkor rendszeresen konzultálnia kell orvosával. 

„Muszáj megtenned! ... Nézzed meg, különben mi vár rájuk. Jöjj... Bemutatom 

neked a szifiliszt.” Nemcsak Sylvainnek szól ez a mondat, hanem minden nézőnek, a 

feszültség a következő, dokumentumfilm-képsorok által ebben a felszólításban csak 

tovább fokozódik. Valós felvételeket vágtak be a játékfilmbe, hogy ezáltal még 

személetesebb legyen a szifilisz okozta kár. Betegek pózolnak a kamerának (érdekes 

módon láthatóan egy más társadalmi osztály tagjai: parasztok, mintha ezáltal egy 

másodjelentést is sugallna, kimondatlanul bár, hogy a vérbaj városról ered, de 

szerencsétlen, tudatlan falusi embereket is ugyanúgy megfertőz). Sebhelyes arcú öreget, 

orr nélküli kisfiút, fogyatékos gyereket mutatnak meg nekünk. Ekkor ismét visszatérünk 

a történetbe, és egy újabb kitérő, történet a történetben következik, egy megvakult katona 

emlékszik vissza arra, hogyan kapta meg a betegséget, és miként akart abból kigyógyulni, 

orvosi segítség nélkül. A történet több szempontból is megér egy pillantást: a férfit egy 

prostituált fertőzte meg, ezúttal egy bordélyházban szerezte a betegséget. A film nem 

mulasztja el, hogy ne jelenítsen meg egy epizódot ebből a történetből: alkoholt fogyasztó, 

cigarettázó, hiányosan öltözött és harsányan nevető nőt látunk, aki ráveti magát az új 

ígérkező falatra (egyébként a korban közismert, gyakran használt sztereotípiái a 

prostituáltreprezentációknak). Újabb alakját ismerjük meg tehát a vérbajt hordozó nőnek. 

A megbetegedett férfi egy „tudós banyához” fordul segítségért, ez lesz egyébként a 

veszte, a kuruzsló nő szere megvakítja a férfit. „Kórházba kellett volna mennem”, 

mondja ő. Az orvosi tudással semmi nem képes versenybe szállni, sőt, ez az egyetlen 

legitim tudás a testről, üzenik a nézőnek. 

A feszültséget tovább növelik a boncterem és az őrültek cellájának – ezúttal már 

nem ennyire részletes – megmutatásával.  

Miután Sylvain mindezeket látja, kétségbeesik, lelkifurdalás gyötri. Hazatérve, a 

fáradtságtól és a látottaktól meggyötörve, elalszik. Ekkor látjuk az ő álmát, de az, hogy 

álomról van szó, csak a történet legvégén derül ki. A történet a néző számára látszólag 
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törésmentesen folytatódik: Sylvain nem fogad szót az orvosnak, ezáltal pedig kezdetét 

veszi egy egész sor tragédia. Doria, a feleség megvakul, megőrül, majd belehal 

betegségébe, a család koldusbotra jut, Sylvain alkoholba fojtja bánatát, és amikor az ő 

halálának tragédiáját is átéltük már, megjelenik az orvos, aki felébreszti az alvó Sylvaint, 

hogy értesítse: Shiva meghalt, öngyilkos lett. A néző fellélegez, ez a felébredés azt 

sugallja számára, hogy van még remény a történet másként való folytatásához. Shiva 

halálán senki nem botránkozik meg, a prostituáltak öngyilkossági kísérleteiről gyakran 

szól a napi sajtó is. De itt többről is van szó: a nő halála mintegy a prostitúció – vagy a 

deviáns viselkedésű nő – feletti szimbolikus győzelmet is reprezentálja, a család, a 

munka, az egészség győzelmét. A kerettörténet így az orvosi forgatókönyv szerint 

folytatódik: a beteg főhős bevallja feleségének, amit tett, és Amerikába megy dolgozni. 

„Hogy jobb ember legyek” – mondja ő. A feleség megbocsátóan és szeretettel búcsúzik 

tőle. A történet egyébként érdekes módon ér véget, a dolgozó, gépkezelő Sylvaint 

mutatja, aki megtalálta önmagát, azt, amit keresett, és ami miatt – sugallja a film, 

kimondatlanul is – boldogtalan volt. A munka itt sokféle jelentést hordozhat: egyrészt 

erkölcsi érték, de az ellenőrzés eszköze is egyben, a megrendelő hatalom szempontjából a 

„test hatékony felhasználása” (Kuczi 2011: 89). Különös happy end, nem a boldog 

összeborulással zárul a történet, hanem az igazság kiosztásával. A férfi bűnhődik tettéért, 

és viseli a neki járó büntetést (az elutazást, a családtól való távollétet), de enged minket 

tovább gondolni ezt a következményt: ez a büntetés mintha nemcsak neki szólna, hanem 

Doriának is, és arra az egyenlőtlenségből fakadó boldogtalanságra is felhívná a figyelmet, 

aminek a nő karrierizmusa az oka.  

 

7.1.3. A film mint az orvosi propaganda eszköze 

 

Az alábbiakban a nemzetközi orvosi filmes párhuzamokról ejtek szót, mert a 

kolozsvári orvosprofesszorok (főként a világot látott, híres Levaditi) a húszas években 

minden valószínűség szerint találkozhattak a néptömegek tájékoztatásának ezzel a 

módjával. A mozizás fénykorát élő városnak153 a legdirektebb módon pedig azáltal 

                                                 
153 A háború két utolsó évében mind a mozifilmek készítése, mind a mozilátogatás fénykorát élte. A 
Transsylvania filmgyárban ekkor 35 filmet készítettek (Jordáky 1971: 59). Janovics mozikat vásárolt és 
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lehetett üzenni, hogy a szereposztásban a színházból és moziból jól ismert szereplőkkel 

élethű helyzeteket ábrázoló filmet vetítettek számukra. Janovics műhelye is kapcsolatban 

állt francia és dán filmműhelyekkel, például a Sárga csikó című filmet 1913-ban a párizsi 

Pathé filmgyárral közösen készítették, sőt, Janovics filmjét a szifiliszről 1921-ben Misère 

humaine címmel Franciaországban is vetítették (vö. Lefebvre 1995, Aubert et alii 2004).  

A tudományos film már a 19. században az orvosi megismerés egyik fontos 

eszköze volt, és sokak szerint a filmezés kezdetét, a film egyik legősibb funkcióját is 

jelentette ez a – főként a mozgás és az emberi test működésére irányuló – kutatási 

szenvedély154 (vö. Tosi 2006). A 19. század végi kronofotográfusok, mint Etienne-Jules 

Marey, Georges Demeny, Ernst Kohlrausch, Albert Londe, a mozgókép technológiáját 

használták a mozgás rögzítésére és elemzésére. Romániában Gheorghe Marinescu, aki 

Charcot mellett a Salpêtrière-ben tanult, 1898-tól készített orvosi tanulmányfilmeket, 

amelyekben koordinációs és mozgásszervi problémákkal szenvedő betegeket filmezett 

(leghíresebb első filmje, az 1898-ban készült Tulburările mersului în hemiplegiile 

organice, azaz Járási rendellenességek a féloldali szervi bénulás esetén). 

A betegségek, így a nemi betegségek problémájának mozgóképes megjelenítése 

sem volt új elképzelés az orvosi szférában, bár ebben az esetben a film elsősorban nem az 

orvosi megismerés, hanem sokkal inkább a ráhatás eszköze volt, egy többé-kevésbé 

„realisztikus módja a reprezentációnak” (Cartwright 1995: 2). Lisa Cartwright szerint ez 

az újfajta reprezentációs eszköz nagymértékben összefüggött a pszichológia 

kialakulásával és térnyerésével, amely a folyamatosságot, a mozgást, a változást 

részesítette előnyben, szemben a képivel, a statikussal.  

Az orvosi szervezetek már a 20. század elejétől tudatában voltak a film 

érdeklődéskeltő hatásának, éppen ezért különféle – nevelési, pénzgyűjtési stb. – célzattal 

gyakran folyamodtak ehhez a módszerhez. A korszakban leginkább az amerikai orvosi 

propagandafilm-gyártás jeleskedett. A 20. század első két évtizedében több mint 

ezerháromszáz film készült Amerikában az orvosról, az egészségről, és általában a 

                                                                                                                                                 
rendezett be (1912-ben átalakította az 1200 férőhelyes nyári színházat is), ezáltal saját filmjeinek 
publicitását biztosította, valamint ebből származó bevételeit is növelte.  
154 Részletesen lehet olvasni erről Luke McKernan filmtörténész internetes blogján is: 
http://bioscopic.wordpress.com.  
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medicínáról155 (Reagan–Tomes–Treichler 2007: 5), ezek közül is talán leghíresebb a dr. 

Harry Haiselden kórházi esetei által inspirált The black stork (A fekete gólya) című film 

volt.156 Az Egyesült Államokban 1917-ben a nemi betegségek elleni kampány a 

Közegészségügyi Hivatal támogatásával az ismert amerikai rendező, Edward H. Griffith 

Fit to Fight (Harcra készen) című filmjét használta.157 Ehhez hasonlóan a The end of the 

road (Az út vége) című film különböző női szerepeket és ezáltal különböző 

szexualitáshoz való attitűdöket vonultatott fel. A cenzorok 1920-ban számos moziban 

betiltották mindkét filmet (Pernick 2007: 22). 

Európában is voltak hasonló kezdeményezések158. Franciaországban, ahonnan 

nemrég éppen maga Levaditi érkezett vissza, és vélhetően magával hozta az ottani orvosi 

népszerűsítő gyakorlatokat, 1918-ban készült el – épp a Pathé filmgyárban – az On doit le 

dire (Meg kell jegyezni) című nemi betegségek elleni propagandafilm. A rövid animációs 

film rendezője Janovicsékhoz hasonlóképpen ragadta meg a témát: a férfit megfertőzi a 

prostituált, az orvos felvilágosítja betegségéről, de az nem hallgat rá, megfertőzi a 

családját is, és fogyatékos gyerekeket nemz, majd rövidesen meghal. A filmbe 

                                                 
155 A nemi betegségeket bemutató filmek hatékonyságát az amerikai filmiparban számos vita övezte. Az 
első világháború előtt általános egyetértés volt arról, hogy a nemi betegségek kárt okoznak a katonaságban, 
és ezért széles körben közdeni kell ellenük. „De ugyanennek az üzenetnek a lefordítása az amerikai 
csapatok számára tulajdonképpeni oktató anyagokra bonyolult volt és ellentmondásos.” (Reagan–Tomes–
Treichler 2007: 6) Az egyik vita ezek fölött éppen az volt, hogy az erkölcsi vagy az orvosi hatalmat 
invokálja, azaz a cél a betegséggel vagy a bűnnel való harc legyen. 
156 Haiselden gyakorló szülészorvos az amerikai eugenika egyik fő szószólója volt az 1910-es években, és 
azáltal vált híressé, hogy visszautasította a fogyatékos újszülöttek gyógyítását, műtétét, hagyta meghalni 
őket (vö. Pernick 1996).  
157 A film a dokumentumszerűséget és a fikciót lazán kapcsolta egybe: első kockáiban a nemi betegségekről 
szóló információk hangzottak el, majd egy történetet tártak a nézők elé, amely öt fiatalemberről szólt, 
illetve arról, hogy ezek hogyan estek a nemi betegségek csapdájába, esetenként hogyan tudtak védekezni 
ellene. 1919-ben a filmet újrakészítették, ekkor a Fit to win címet adták neki. A filmről és annak hatásáról 
részletes képet ad az A psychological study of motion pictures in relation to venereal disease campaigns 
című tanulmány, amelyet a Hopkins Egyetem pszichológiai laboratóriumában készítettek 1922-ben. Az 
Egyesült Államok szociálhigiéniai hivatala (Interpartmental Social Hygiene Board) 6600 dollárt ajánlott fel 
a Johns Hopkins Egyetem pszichológiai laboratóriumának, hogy tanulmányozzák a nemi betegségek elleni 
kampányok filmjeinek nevelési és információs hatásait, főként a Fit to win-t. A filmet több társadalmi 
csoportnak (tengerészeknek, katonáknak, orvosoknak, falun élő parasztoknak, papoknak, vasúti 
alkalmazottaknak) is levetítették, és az ő reakcióikat figyelték, hogy a film hatását felmérjék (vö. 
http://bioscopic.wordpress.com/2009/09/20/fit-to-win/). A kutatók nem adtak egyértelmű válaszokat, a 
reakciók sokfélék voltak, és véleményük szerint leginkább a tömegek informálása került háttérbe (lásd 
Lashley–Watson 1922). 
158 Angliában a Wellcome Foundation Ltd. jóvoltából több száz film tekinthető meg ebből a korszakból, de 
ezek a filmek általában orvosi ismeretterjesztő filmek voltak, illetve az orvosi kutatást szolgáló 
dokumentumsorozatok, mint pl. a War neurosis c. 1917-es film, amely a háború okozta mozgási 
rendellenességeket vizsgálta. 
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dokumentumfilm-részleteket is bevágtak: a szifilisz mikroszkopikus nézetét, a szifiliszes 

betegek sebeit, akárcsak a Világrémben. A Le Baiser qui tue (A csók, mely megöl) című, 

1927-ben készült film is hasonló narratívával dolgozik, mint a Világrém: a főhős azt 

álmodja, hogy nem kezelteti magát, ebből különböző bonyodalmak származnak, és 

amikor felébred, úgy dönt, hogy aláveti magát az orvosi kezelésnek, és ezzel a tipikus 

fordulattal, mondhatni happy end-del zárul a film (Lefebvre 1995: 270).  

A képek ismétlése, a dokumentumfilm melodrámába vagy a melodrámai elem 

dokumentumfilmbe való bevágása jellemző volt az orvosi oktatófilmekre (vö. Aubert et 

alii 2004: 32). Az ismétlődő és meghökkentő formulák révén a lényeg a publikum 

szenszibilizálása volt. Úgy hivatkoztak erőteljesen a propagandisztikus intenciókra, és 

úgy hoztak be gazdasági–politikai referenciákat, hogy közben megtartották a logikus, 

explicit, tiszta diszkurzust (Aubert et alii 2004: 35).  

Jóval a Világrém forgatása és vetítése után, 1929-ben Eizenstein és stábja is 

(Grigorij Alekszandrov társrendezővel és Eduard Tissze operatőrrel) forgatott egy 

népszerűsítő-felvilágosító filmet Frauennot – Frauenglück (Asszonyok veszedelme – 

asszonyok öröme) címmel a zürichi szülészeti klinika felkérésére. Ez a film is hasonló 

eszközökkel népszerűsítette az orvosi ellenőrzéseket és a kórházi eljárásokat. Ugyanúgy 

játékfilmbe írta az ismeretterjesztő részt, mint a Világrém vagy a francia Le Baiser qui 

tue: a film „az illegális abortusz veszélyeit példázza, két, egymástól nagyon eltérő 

részben: egy izgalmas játékfilmes és egy oktató-tudományos ismeretterjesztő részben. A 

játékfilmes rész maga is három történetet, három szomorú esetet mesél el” (Geréb 

1998).159  

A háború alatt készült amerikai filmeket és a francia, 1918-as On doit le dire című 

animációt leszámítva kevés hasonló nagyméretű mozifilm előzte meg a Világrémet a 

filmtörténetben. Janovics csapata elöl járt ebben. Egy lehetséges válasz arra, hogy miért 

éppen itt és ekkor hoztak létre egy ilyen, a némafilmtörténetben unikumnak számító 

alkotást, az lehet, hogy azért, mert éppen itt és ekkor találkozott Janovics rendezői 

aspirációja és profizmusa a korabeli orvosok megalomán és mindent elsöpörni akaró 

                                                 
159 A filmet a Szovjetúnióban módosították és némafilmként vetítették, hogy saját értelmezéssel lássák el: 
az első részben az abortuszt a kapitalista társadalmakkal, a második részben ábrázolt felszerelt kórházat a 
szovjet egészségellátással kapcsolták össze (vö. Geréb: 1998). 



 140

propagandaakciójával. Ugyanakkor Janovics realizmusa is megfelelt az eredeti tervnek, 

amely hűséges képét akarta adni a nemi betegségek okozta testi és lelki romlásnak.  

 

7.2. Propagandisztikus célból készült orvosi szórólapok 

 

A nemi betegségek elleni harcban gyakori „fegyvernek” számítottak azok a 

sokszor külföldi, főként francia nyelvterületen használatos vizuális orvosi 

propagandisztikus eszközök, amelyek a kép és a hozzá csatolt szöveg egyszerű 

szerkezetével próbálták összegezni ennek a kampánynak a főbb témáit: 1) az orvos és az 

orvosi kezelés fontossága, 2) a szifilisz elleni védekezés a család egészségének 

biztosításáért 3) a nemi betegségek okozta meddőség, amely által lehetetlenné válik a 

család, a nemzet folytonosságának biztosítása stb. Hasonló szórólapokat és plakátokat 

készítettek az alkoholizmusról és tébécéről is. Összességükben nyilvánvaló volt, hogy 

főleg a paraszti populációt kívánták ezekkel megcélozni, az ábrázolt alakok (akárcsak a 

Világrém kórházi betegei) jobbára parasztok voltak.  

Az egyik szórólap bemutatja, hogyan néz ki a szifiliszes, ha nem kezelteti, vagy 

ha nem kellőképpen kezelteti magát, és hogyan néz ki a magát orvossal kezeltető egyén. 

A propagandisztikus jellegű szórólap eredetije franciaországi (lásd 2. sz. melléklet). A 

román szórólap a franciához képest annyiban módosít az eredetin, hogy népviseletbe 

öltözteti az alanyokat, míg a francia polgári viseletben szerepelteti azokat. A román 

kontextusban ez egyrészt a más típusú célközönséget is jelzi, azonban a parasztember 

alakja itt a népit, a nemzetit is asszociálja, a román népviselet a „románságot” egyidőben 

idézi és szólítja meg. A szifiliszes teljes családi körben mutatkozik meg, pedig a szórólap 

szövege alapján – a szifiliszes férfi (sifiliticul, azaz hímnemű alakja) – különálló alakjára 

számítanánk. A grammatikai egyes számhoz kapcsolt többes személy (feleség és 

gyerekek) a képen sokat mond ennek a kornak a nemi betegségekről szóló 

koncepciójáról. Nemcsak a szifilisz epidémikus jellegét mutatja meg, hanem a férfit is 

felelőssé teszi a családja egészségéért. A képet befogadónak a metakommunikációs 

eszközök vizuális megjelenítését is olvasnia kell: a baloldali képen a család minden 

tagjának arcán a rémület és a szomorúság, a testen a betegség jelei mutatkoznak meg. 

Szemléletes a gyerekek csontra aszott végtagjainak ábrázolása, amelyet a kép 
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középpontja fele való csúsztatással vizuálisan is hangsúlyoznak – holott a kettős, 

tükörkép szerkezet nem ezt követelné meg. (Az aszott végtagú és betegségében rémisztő 

gyermek alakját a Világrémben is kiaknázzák.) A beteg, járópálcás férfi és ugyanilyen 

betegnek tűnő, aszott arcú felesége már minden bizonnyal képtelenek további 

gyereknemzésre is, a betegség okozta korai öregedés pedig a halált invokálja. A betegség 

okozta mozgáskorlátozottságot, a statikusságot jól szemlélteti a kép: a járópálcás, bicegő 

férfit kivéve a család többi tagjai ülnek. (A hajlott hátú mankós ember jól ismert figurája 

a Szifiliszesek kálváriája című plakátnak is, amelyet ugyancsak külföldi venereás 

kampányokból vettek át a román orvosok.) 

A jobboldali képen a magát helyes módon kezeltetett parasztember családját 

látjuk: itt helyreáll a rend, vidám, egészséges férfit látunk a karjában csecsemőt tartó 

asszonnyal és egy mozgékony kislánnyal. Míg az előbbi kép egy pillanatfotóra, 

dokumentumszerű orvosi fotóra hasonlított, akárcsak a Világrémben „meglepett” betegek 

montázsa, a második képen mindenki áll, ez a kompozíció a fotós előtt pózoló, tehát 

magát megmutatni akaró családi fotókra emlékeztet. A családtagok ölelkeznek, láthatóan 

jól vannak együtt, míg az előbbi képen csupán a beteg anya és megnyomorodott 

gyermekei ülnek együtt, az apa kimozdul ebből a kompozícióból, mintha betegsége volna 

szégyene és tragédiája egyben: felesége kezét nyújtja felé, de ő nem néz rá.  

Az individuum a betegséggel és a másik beteggel való érintkezéstől kezdve már 

nem „ő”, nem „a férfi”, nem „az apa” lesz, hanem új identitást kap, a betegét, a 

szifiliszesét. Ezt az identitását és a vele járó kellemetlenségeket csak az orvos képes 

kezelni, aki – bár nincs rajta a képen – a kezelt / nem kezelt kifejezések mögött mégis 

megjelenik. Az „igazi” orvos személyét és a bele vetett bizalmat sugallja az a szórólap is, 

amelyen az anyagiak vezérelte, feketébe öltöztetett és hosszú reklámszöveget skandáló 

haszonleső áll szemben a fehérbe öltözött, az egész város felett őrködő és önzetlenül 

dolgozó orvos alakjával. 
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8. A nemi betegségek reprezentációja az erdélyi román orvosi szövegekben 

 

Az orvosi szövegek – mint a korábbiakban is látható volt – az újfajta 

diskurzusnak és hatalmi rendszernek fontos elemei. Éppen ezért ebben a fejezetben egy 

két világháború közötti román orvos tollából származó szöveg vizsgálatát végzem el. Ez 

a vizsgálat nem fogja a teljes szöveg diskurzuselemzését jelenteni: inkább egy 

szövegtöredékre, az ebből kiemelt főbb szimbólumok vizsgálatára és a szimbólumokhoz 

kapcsolódó konkrét társadalmi, illetve diskurzív gyakorlatokra fókuszálok. Mivel ezek a 

szimbólumok nem statikusak, hanem dinamikusak és – az éppen aktuális hatalmi 

tendenciák függvényében – változatos tartalmakat képesek megjeleníteni, ez az elemzés 

csupán egy villanást mutat meg az elemzett korszakból. A szimbólumok vizsgálata azért 

fontos, mert ezek fő komponensei a represszív és kontrolláló hatalmi diskurzusnak, 

általuk képes a hatalom a társadalmi nem, az osztály, faj kategóriáinak 

megkonstruálására, e kategóriák elemeinek elmozdítására. Ezek ugyanakkor azt is 

megmutatják, hogy ez a folyamat miként működik inverz módon is, tehát a hatalom 

miként fogalmazódik meg a társadalmi nem, az osztály és faj privát területein (Vö. J. W. 

Scott 1996: 169). Helyenként intertextusok bevonásával fogom szemléltetni azt a 

lehetséges diskurzív kontextust, a társadalmi gyakorlatot, amelybe a kiemelt szöveg 

illeszkedik.  

A szöveg keletkezésének körülményeiről: a kiemelt szövegrészt az 1920-ban 

létrejött román orvosi egyetem bőrgyógyászati tanszéke vezetőjének, Coriolan Tătarunak 

a Consideraţiuni asupra propagării boalelor venerice (Gondolatok a nemi betegségek 

terjedéséről) című tanulmányából választottam ki (Tătaru 1920). Az orvos 1914-ben még 

Marschalkó Tamás igazgatósága alatt a kolozsvári orvoskari intézet Bőr- és Bujakórtani 

Klinikájának beosztottja, Tatár Koriolán160 néven ismert gyakornok,161 ám néhány év 

múlva, az új konjunktúrában kimagasló, elnöki pozícióban, a tanszék vezetőjeként 

találkozunk vele. Vélhetően ezzel a tanulmánnyal mutatkozott be a szakma előtt is, lévén, 

hogy ez az egyik első, román nyelven megjelent írása. A szöveg aktuálisnak számító, 

                                                 
160 Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztályának 1914. május 23-i ülésén tartott 
előadásán Coriolan Tătaru (akkor még: Tatár Koriolán) a Magurához tartozó havasi falvakban élő 
parasztok szifiliszes betegségeiről beszélt, a szifiliszt illető tájékozatlanságukról. Értesítő az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályából 39. évf., 36. köt. (1914.) 3. füzet, 200-209.  
161 Kolozsvári cím- és lakásjegyzék 1914. évre.  
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vezető orvosszemélyiségek által is zászlóra tűzött problematikát tárgyal: a prostitúció és a 

nemi betegségek háború utáni elterjedését. Az egyetemi rendszerváltás után alakult, 

román orvosok cikkeit közlő Clujul medical című folyóirat adott helyet ennek a 

tanulmánynak is. A Clujul medical reprezentatív folyóiratnak számított, a helyi orvosi 

gárda legfontosabb képviselői a legaktuálisabb témákat tárgyalták benne, köztük például 

a prostitúció és a nemi betegségek kérdését is. Ez volt az orvosi nyilvánosságnak az a 

helye, ahol – orvosi hangon – beszélni szabadott, sőt kellett beszélni a szexualitásról.  

 

A szöveg 
 

„A világháború, azokon az áldozatokon kívül, amelyeket az erős és élettel 
teli férfiak körében követelt, nem kímélte az emberiséget más szempontból sem. 
(...) a különféle járványok legalább annyi életet arattak, mint a lőfegyverek. De 
ezeket a járványokat a higiénikusoknak sikerült visszaszorítaniuk, azonban maradt 
egy seb, amely megállás nélkül áldozatokat követel, egy járvány, amelyet mai napig 
sem sikerült elfojtani. A világháború ezen szomorú maradványa, az emberiség ezen 
sebe a nemi betegségek folyamatos terjedése. Azonban ez a csapás annál is inkább 
fájdalmas, hogy nem csak a mai generációt érinti, hanem a jövő nemzedéket is. E 
szociális veszély megsemmisítése érdekében sürgős és radikális intézkedésekre van 
szükség. 

Feltesszük a kérdést: vajon a nemi betegségeknek ezt a rendkívüli 
elszaporodását a világháború okozta? Válaszunk határozottan igen. Figyelembe kell 
azonban vennünk, hogy a nemi betegségek a normális időkben is a legnagyobb 
egészségügyi problémát jelentették. Ezen betegségek ellen a háború előtt is 
harcoltak, azonban elégtelen eredményekkel, amelyek nem tették lehetővé a 
leküzdésüket. Akkor főként bizonyos társadalmi osztályok előítéletei ellen 
harcoltak, de nem végeztek sokirányú propagandát. Ahhoz, hogy a nemi betegségek 
elleni harc teljesen hatékony legyen, félre kell tennünk egy sor hibás és előre 
kialakított nézetet. Visszaemlékszem különféle ankétokra, amelyeket a háború előtt 
és alatt végeztek, és amelyek hiábavalók voltak, különféle álláspontok miatt. A 
prostitúció reglementációját nem lehetett véglegesíteni a papság és a feministák 
álláspontja miatt, akik erősen elleneztek bizonyos javasolt intézkedéseket. Ezek a 
nemi vagy szexuális – hibás koncepciók szerint »titkos« – betegségek számukra 
valóságos »noli me tangere« problémákat jelentettek. És nem véletlenszerű, hogy a 
kolozsvári venereás kórház létrehozásakor, amelyet a református katedrálistól 100 
méterre helyeztek el, a református püspök határozottan protestált ez ellen, mivel ezt 
a szomszédságot a keresztények demoralizálásának tartotta. De vajon mi 
erkölcstelenebb: a nemi betegekre és ezek védelmére koncentrálni vagy az utcán 
hagyni őket az Isten nevében, és ezáltal ugyanannyi mozgó fertőzési gócot 
létrehozni. 

A háború bizonyos szempontból megváltoztatta az emberek gondolkodását. 
A békeidőben, ha nem is sikerült a nemi betegségeket leküzdeni, de mégis sikerült 
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fenntartani a morbiditás egyensúlyát, sőt, a betegségek száma is csökkent a 
prostitúció reglementációjának és a betegek intenzívebb kezelésének köszönhetően, 
ezáltal sok társadalmi bajt sikerült megakadályozni.  

[Itt az 1-es táblázatban a kórházi vizsgálatok eredményeit közli, a nemi 
betegségek számának alakulását 1910-1920 között.] 

A világháború kitörésével ezek az eredmények is összeomlottak. (...) A 
titkos prostitúció jelentős méreteket öltött; a háború káoszától megzavarodott 
asszonyok még kevésbé lettek lelkiismeretesek, benépesítették a kaszárnyák 
környékét és a – legtöbbször szkeptikus – férfiakat nemcsak pillanatnyi örömökkel 
ajándékozták meg, hanem könyörtelen betegségekkel is.  

(...) Az 1918-as forradalom rengeteg zavart okozott, a katonák hibásan 
értelmezték a szabadságot, amit a fordulat hozott számukra. (...) A kórházba nemi 
betegségekkel beutalt és szigorú kontroll alatt lévő katonák elhagyták a kórházakat, 
és szétszóródtak az egész országban, és mindenhová elvitték magukkal a 
könyörtelen betegségeket. A házas emberek, nem lévén többé katonai 
kötelezettségük, hazasiettek a tűzhelyeikhez, és a viszontlátás örömében 
megfeledkeztek az egészségi helyzetükről, átadván feleségeiknek a betegséget, a 
szenvedést, amelynek következményeit soha nem lehet előre látni. Még azok is, 
akiknek a lelkiismeretük azt diktálta, hogy kezeljék magukat, orvosok és kórházak 
hiányában elhanyagolták a betegségüket. A fronton évekig nagy szigorúságban élő 
katonák, amikor végre kiszabadultak, elfeledkeztek minden rendelkezésről, és mint 
a sáskák özönlötték el a bordélyokat és a klandesztin prostituáltakat. (...) 

A nemi betegségek elleni harcban nagyon fontos, hogy a harcosok legyenek 
kellőképpen felfegyverkezve. E célból szükséges egy, a modern orvosi tudomány 
fegyvertárával felfegyverzett orvosi gárda létrehozása (jó specialisták létrehozása), 
íme, ez a nemi betegségek elleni harc sine qua non-ja. (...)” 

 

A szöveg szerkezete és célja 
 
A szöveg felépítése alapvetően hasonlít a korabeli orvosi argumentációkra: egy 

megállapítással indít, amelyben felállítja a diagnózist, megkeresi a betegségért, a „sebért” 

felelősöket, majd kiosztja a szerepeket. Az orvosi tapasztalatnak és gyakorlatnak 

kizárólagos szerepet tulajdonít a betegség felismerésében és kezelésében, az orvosi 

intézmények feljavítását sürgeti az optimális eredmények eléréséhez. Tătaru, 

orvoskollégáihoz hasonlóan, kollektív ügyként kezeli a szexualitást, kimozdítja a privát 

szférából és átadja azt az orvosi tekintetnek. A nemibetegség-probléma nemzeti üggyé 

válásának, de még inkább az eköré épülő intézményi háló kialakulásának egyik első 

stációját fedezhetjük fel ebben a szövegben. Tătaru nem álcázza azt a szándékát, hogy a 

prostitúcióra, a nemi betegségekre hivatkozva ő egy komplex, a nemi betegségek köré 

épülő infrastruktúra kiépítését szeretné megcélozni, és egyrészt az egyetemi képzés 
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támogatását kéri, másrészt további kórházi hálózat kiépítésére kér segítséget az államtól. 

A szövegnek tehát nem csak tudományos, hanem határozott politikai funkciója is van. 

Ennek megfelelően mozgósítja a diszkurzív elemeket is: ugyan a prostitúcióban részt 

vevő egyént teszi felelőssé a nemi betegségek terjedéséért, tehát individuális szintről 

indít, de nem az egyén morálja felől közelíti meg, hanem egy egészségtudatos programot 

vetít előre.  

Az első bekezdés, a tanulmány felütése erőteljes. A nemi betegségeket nem 

nevezi nevén, tehát nem annyira az orvos, a klasszifikáló tudós hangja, inkább valamiféle 

életmentőé szólal meg. A nemi betegségekhez a következő – drámaiságot érzékeltető – 

jelzőket asszociálja: fájdalmas, seb, csapás, veszély, szomorú maradvány. Attól tűnik 

mozgalmasnak a szöveg, hogy az erőteljes mozgáshoz, a harchoz társuló igékkel 

dolgozik. Egyrészt a leigázandó beteg(ség) mozgását érzékelhetjük, hisz a betegség attól 

válik igazán drámaivá, hogy nem statikus, hanem állandó mozgásban van: áldozatot 

követel, életet arat, egy sor egészségügyi problémát okoz, folyamatosan terjed, rendkívüli 

módon elszaporodik. De ott van másik felől az ellenfél, a higiénikus, az orvos is a maga 

mozgásában: elfojtani, visszaszorítani, leküzdeni, megsemmisíteni, radikális 

intézkedéseket hozni, harcolni. A harcban egy harmadik elem, a feministák és papok 

táborának ellenállását kell még csupán megszüntetni, ahhoz, hogy kimondható legyen az 

ellenség neve: a titkos prostituált. Látjuk, hogy a beszélő mindvégig megszemélyesíti a 

betegséget. Ez nem véletlenszerű, hiszen végül a betegség a maga teljességében 

megszemélyesül a prostituáltban.  

A katonai, háborús stílus célja talán az, hogy bevezesse a mondanivalót: a 

világháború véget ért, de az orvos harca csak most kezdődik. Háború utáni helyzetet ír le, 

ezért a szöveg fontos szereplői a katonák, a katona családtagjai, a prostituáltak, és nem 

utolsó sorban az egész orvosi intézményi struktúra, amely egy új átmeneti helyzetet, a 

katonák hazatérését kommentálja. Ezt az átmeneti helyzetet azért tartották 

problematikusnak az orvosok, és azért beszéltek gyakran róla, mert a katonaság háború 

alatti orvosi kontrolljának megszakítását jelentette. A háború alatt, a nemi betegségek 

ürügyén nemcsak az azt terjesztő nőket, hanem az időnként hazatérő katonákat, illetve a 
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kaszárnyából ideiglenesen távozókat is rendszeres vizsgálat alá vetették.162 Ez a 

kontrollmegoldás néhol a vártnál nagyobb, a prostitúció reglementációjához hasonló 

méreteket öltött163. A katonai kórház azonban nem a büntetés helyszíne volt, mint a Női 

Kórház, hanem az az elkülönítő, ahol a hatalom aktorai helyrehozhatták azokat a károkat, 

amelyek a katonákat (azaz a férfiakat) érték, helyreállíthatták az egészséges férfitestet, 

amelynek a nemzet és – hazatérve – a család szolgálatában kell állnia. 

 

8.1. A katona és a prostituált 

 
A szerző már az első sorban igyekszik megjelölni a kulcsproblémát, és a 

céltudatos véleménynyelvet igazolni: azért van szükség az egészségtudatos programra, 

hogy a férfi testét, az „erős és élettel teli testét”, amelyet a háború annyiféleképpen 

megcsonkított, újra helyreállítsák. A férfinemhez rendelt fő attribútumokat később 

egészíti ki, amikor a nők és a kapcsolat következményeiről tudomást nem vevő férfiakról 

ír. A betegséget hordozó nő – akárcsak maga a betegség – aktív, állandó mozgásban van. 

Ő a cselekvő („benépesítették”, „megajándékozták”), míg a férfi, aki bár katona, mégis 

passzív, a cselekvés következményeinek elszenvedője. Ez, az erősnek tudott, de mégis 

                                                 
162 A háború ideje alatt hadiorvosként dolgozó Valeriu Bologa 1920-ban beszámol arról, hogy milyen 
körülmények között és milyen mértékben történik a katonák nemi betegséggel való megfertőzése (Bologa 
1920). Adatai szerint a 107 katonából 56-nál tudta kideríteni a fertőzés forrását, ezek közül csak 5-öt 
fertőztek meg bordélyházi prostituáltak, a többit szabad prostituáltak, cselédek, parasztasszonyok, de még a 
feleségek is. Bologa szövegében még fontos a kaszárnyákban a nemi betegségek megelőzése érdekében 
bevezetett intézkedéseknek a leírása, ugyanis ezek a lépések igencsak komoly hasonlóságot mutatnak a 
prostituáltak fölötti kontroll-eljárásokkal: 1. a kaszárnyába visszatérő katonáknak minden esetben 
jelentkezniük kellett az orvosnál, aki megvizsgálta őket, be kellett vallaniuk, hogy volt-e szexuális 
kapcsolatuk vagy sem, 2. abban az esetben, ha a válasz pozitív volt, kötelező módon meg kellett 
szublimátos vízben mosakodniuk, és albargina kenőccsel kellett bekenniük magukat, 3. ezután a nevüket 
bevezették egy nyilvántartóba, 4. amennyiben a nyilvántartó alapján kiderült, hogy a katona a védekező 
műveletek végre nem hajtása miatt betegedett meg, megvontak tőle hat hónap szabadságot. 
163 Az Erdélyi Hivatalos Közlöny (Gazeta Oficială) 1919. február 28-án hozta le a nemi betegségek 
legyőzésére vonatkozó rendeletet, amely a kaszárnyákban lakó katonák vizsgálatára vonatkozott (Ordin 
circular despre combaterea morbulirol venerice. Gazeta Oficială nr. 13–15., 1919. feb. 18., 10–11.). 
Eszerint minden katonai egységnél kötelező módon fel kellett állítani egy megelőzési egységet, a tiszti 
orvosnak erre a célra egy különálló szobát kellett rendelkezésére bocsátani közel a kaszárnya bejáratához. 
Ebbe a helyiségbe minden este a 9 után hazatérő katonát kötelező módon be kellett vezetni és vizsgálat alá 
vetni. A vizsgálatnak minden esetben meg kellett történnie, amennyiben az illetőnek szexuális kapcsolata 
volt a visszatérés előtt. A nyilvántartásba pedig mindent be kellett vezetni, ami a betegséggel kapcsolatos: a 
megbetegedés módját, a kórházi be- és kilépés dátumát, de a betegséget okozó személy kilétét is. A beteg 
eseteket mind a garnizon főorvosának, mind a városi főorvosnak jelenteni kellett. Chitul, a besztercei 
főorvos a megfertőzött katonák kapcsán még tovább is gondolta a szabályozásokat: a beteg katonákat nem 
engedték haza, hanem kórházban tartották, mindaddig, amíg meggyógyultak (Chitul 1921). 
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passzív áldozati szerepet játszó katona jelenti a szöveg egyik dramatikus alakját. Talán 

egyetlen hibája, hogy szkeptikus (ebben a kontextusban azt jelenti, hogy nem hisz az 

orvosi intelmekben). A szerző a titkos prostitúcióban résztvevő nőkről beszél, de ezeket a 

nőket nem perditáknak, nem prostituáltaknak vagy kéjnőknek nevezi, hanem „a háború 

káoszától megszédült asszonyoknak”. Ez azért érdekes számunkra, mert – akárcsak 

Moldovan korábban idézett definíciójában – akárki beleillik ebbe a kategóriába, aki 

nőnemű: a féktelen szexualitása miatt kordában tarthatatlan női test általánosságban véve 

jelentette a veszélyt, amelyet hatalmilag szabályozni kellett. A helyzet fontosságát csak 

fokozza az, hogy olyan veszély elhárításáról van szó, amellyel a harctérről hazatérő 

katona, a férfi sem képes szembeszállni. 

Tătaru a társadalmi nem fogalmaival alkotja meg tehát a politikát: a vétkes a nő, 

áldozata a férfi. Ezen ítélet önmagában legitimálni képes azokat az intézkedéseket (a 

razziákat, a kötelező orvosi vizitet, az állandó ellenőrzést164), amelyekért morális harc 

folyt köztük és a papság, valamint a feministák között165. A társadalmi nem lesz az a 

terület is, ahol a hatalom megformálódik, legitimálódik: a hatalomnak a „titkot” kell 

dekódolnia, a titkos szexualitást megszüntetnie és ennek káros következményeit 

gyógyítania. A fertőzés oka tehát a nő, aki ebben az olvasatban nem a család 

szaporodásáért és békéjéért felelős nőt reprezentálja, hanem a becsületes nő imázsát 

szétromboló gonoszt, az ösztöneit kordába tartani képtelen asszonyt. Világosan látszik 

                                                 
164 1921-ben Ioan Totoianu, az Egészségügyi Hivatal vezetője is a prostituáltat mint fertőzött vérű egyént 
tárgyalja, ezzel indokolva „minden prostituált” felkutatását. „Nyilvánvaló, hogy minden beteg prostituált 
veszélyt jelent a társadalomra nézve, tehát nagyon fontos a rendszeres és tudatos kivizsgálásuk, hogy a 
betegeket el lehessen különíteni, kórházi kezelés alá helyezni, mindezt maguk és a társadalom javára. Mind 
a prostituáltakkal, mind a velük kapcsolatba kerülő kliensekkel tudatni kell a szexuális együttlét fertőzési 
veszélyeit, valamint a megelőzést illetően részletes tájékoztatással és ingyenes eszközökkel 
[gyógyszerekkel] kell ellátni őket. Emberi érzéssel közelítve hozzájuk, szándékunkban kell álljon ezeknek 
[értsd: a nőknek] a megmentése ebből a szörnyű helyzetből, visszahozva őket a társadalomba, hogy 
tisztességes munkával, különféle mesterségek gyakorlásával keressék meg a kenyerüket. Csak így érezhetik 
azt, hogy nincsenek kizárva a társadalomból, hogy kiemelkedhetnek a prostitúció sarából, és hasznos 
tagjaivá válhatnak a társadalomnak. Ezt a célt csak úgy érhetjük el, ha jóakarattal közelítünk feléjük.” 
(Totoianu 1921. 17. kiemelések tőlem – B. Zs.). Mindezekkel párhuzamosan azonban fontosnak tartja a 
társadalom felvilágosítását: „rá kell ébreszteni a társadalmat arra a szörnyűségre, amely a nemi 
betegségeket eredményezi számukra, az egyéni védekezésekre kell megtanítani, és a megfertőzötteket 
gyorsan kezelésre kell küldeni (uo.). 
165 Nem tudjuk, mely feministákra hivatkozik. Vélhetően a nyugat-európai abolicionizmus kezdeményezőit 
érti alattuk, ugyanis a román feministák a nyilvános élet problémáiról a húszas évektől kezdték igazán 
hallatni a hangjukat.  
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ebben a szövegben, hogy a prostituált itt elsősorban nőisége, szexualitása révén 

reprezentálódik. 

„Bebizonyított tény, hogy ez a mostani háború legjobb terepe a nemi betegségek 

elszaporodásának, elterjedésének a katonák között. És nem kell ezen csodálkozni! (…) 

Hosszú fáradtságos, megalázó, gonddal és elkeseredéssel teli napok után jól esik ezeknek 

az embereknek egy kis ittas, boldog állapot, még ha ez egy prostituált karjában is 

történik! Képzelhetik, hogy a nők közül csak a koszosak, a legkisebb jóérzéstől mentes és 

szégyentelen nők adják magukat oda a katonáknak pénzért.” (Dr. Hanau 1915: 169) Ez a 

háború idején keletkezett szöveg a prostituáltat még osztálykategóriaként klasszifikálja 

(„koszosak”, azaz alsóbb társadalmi osztályok „jóérzéstől mentes és szégyentelen” női 

ők). Tătaru elzárkózik ettől a megkülönböztetési kényszertől, amely véleménye szerint 

csak a titok és a titkosok táborát növelné. Ő már az egy csoportba sorolás híve: mindenki 

gyanús, aki nem a társadalmi normák által támogatott módon tart fenn kapcsolatokat. 

Közvetlenül a háború után, a román hatalom berendezkedését követő időszak 

tanulmányaiban is gyakori a prostituált fertőzte katona toposza, ám az eugenikai, 

higiénikai felhang ekkor már jelentősebb, mint a háború idején keletkezett hasonló 

tanulmányokban. Dr. Hanaunál a háború idején ez az asszociáció még elsősorban morális 

kérdésként verbalizálódik, nála még a katonaság a háború idején a nemzeti hadi erőt 

jelentette, a háború végeztével azonban már a családteremtő férfiakat reprezentálja, akik 

potenciálisan a betegség hordozóivá válhatnak és megfertőzhetik a nemzetet. 

A világháború után, Tătaru kortársa, Aurel Voina így ír a katonaság és a 

prostituáltak problémájáról: „A háború után az érintett országok igencsak megérezték a 

hadseregekben történtek következményeinek, a morális lazaságnak szörnyű hatásait” 

(Voina 1925: 446). 

„Egy óriási egyéni és társadalmi veszély előtt vagyunk. Össze kell szednünk az 

összes erőinket, mint még soha, hogy egy folyamatos propagandával megszüntessük a 

közömbösséget és az érdektelenséget, amely megengedi a nemi betegségeknek, hogy 

szörnyű kaszabolást végezzenek, megrongálva a nép morális és testi épségét.” (Voina 

1920: 306. kiemelés tőlem – B. Zs.) 
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8.2. A nemi betegség a vér betegsége  

 

Bár ez a szöveg nem dolgozik konkrétan a vér szimbólumával, látensen 

ugyanazokat a vérhez kapcsolt asszociációkat találjuk meg benne, mint a többi korabeli 

szövegben. Ennek a kapcsolódásnak egyik legkézenfekvőbb oka egyrészt az, hogy a nemi 

betegségeket – legalábbis a korai fázisukban – vérvizsgálat révén fedezik fel a beteg 

testben. Vérvétel, mikroszkóp, véranalízis, Wassermann-teszt – a nemi betegségek 

ellenőrzésének popularizációs szakaszában mindenki számára közismertté vált fogalmak 

voltak. A szifiliszt „vérbajnak” is nevezték, mert bár nemi úton terjedő betegség volt, 

főként a vért, majd az egész szervezetet támadta meg.  

A vér a legkidolgozottabb és legkomplexebb szimbólum ezekben a szövegekben. 

A Világrémben a mozizó tömeg is láthatta: a fertőzött prostituált vére más színű, mint az 

egészséges emberé. A véres háború borzalmait átélt emberekre hatni lehetett a vérre való 

hivatkozással, legalábbis a propaganda szerint ezzel el lehetett borzasztani, változásokra 

lehetett sarkallni, és régi, elavult gyakorlataikkal (a nemi betegségek eltitkolása, a 

prostituálthoz járás) szembe lehetett fordítani őket. 

A vérszimbolika több volt, mint pusztán a betegség jelölője: rendszerint magával 

hozta a tisztátalanság képét is a tisztasággal szemben (a prostituált beteg vérét, szemben 

az egészséges ember vérével), ugyanakkor a nemzet vérén keresztül az eugenikusok által 

oly gyakran hangoztatott fajt is asszociálta. A vér által, a vérben terjedő, áldozatokat 

követelő betegség már Tătaru szövegében hozza ezt a faji többletjelentést: a szerző már a 

tanulmány bevezetőjében a „jövő generáció” feletti aggódását fejezi ki. 

A vér és betegség, vér és faj kettősségének egyik legtisztább kifejezője a 

szifiliszszimbolika. Számtalan írás jelent meg a szifiliszről, a szifilisz történetéről, 

különféle megnyilvánulásainak elemzéséről, a szifilisz terjedéséről és megelőzéséről, a 

külföldi minták részletes ismertetéséről. A kimondottan szakszövegeken, orvosi 

diagnózisokon kívül azonban nem mindig tettek különbséget az egyes nemi bajok között 

(gonorrhoea, szifilisz, lágyfekély), holott már akkor köztudott volt, hogy ezek teljesen 

másként jelentkeznek, és más következményeik vannak. A szövegek nagy része sokszor 

párhuzamosan kezelte a problémát, akárcsak a Tătarué: általánosan „a vérbajról” 

beszéltek, amelyet hol annak eredeti értelmében a szifiliszre vonatkoztattak, hol meg 
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összességében a nemi betegségekre. A vér tehát a betegség által megtámadott biológiai 

elemet és a nemzetet összetartó közös köteléket egyszerre jelentette. A biológiai test 

megfertőzése a nemzet testének pusztulását idézhette elő. A vér, amely ebben a 

kontextusban a nemzet vérét jelenti, politikai jelentéssel ruházódik fel – ez a beszédmód 

emiatt is ágyazódik be olyan könnyen a változás előtti helyzet bírálatának diskurzusába 

is.  

 
8.3. A családi „tűzhely” 

 

A családjához visszatérő katona az orvosi ellenőrzés kezei közül kicsúszott férfit 

reprezentálja. Rendszeres kontroll és gyógyító intézményi hálózat hiányában még 

keményebb a betegség – vonhatnánk le a tanulságot a szerző intencióját megértve. Ez a 

kontroll annál is inkább fontos volt, mert a nemző férfi által a családot, a nemzet 

alapegységét érintette. A családnak már a 19. századi nacionalista ideológia fontos 

szerepet osztott: az állam és a társadalom tükörképe volt (Mosse 1985: 19), amelyre 

ebben az értelmezésben is a prostituált és az általa megjelenített nemi betegség jelentette 

az egyik legnagyobb veszélyt. Az eddig is különcnek tartott femme isolée-k, a gyakran 

abortáló, utódnemzésre és gyereknevelésre nem alkalmas, a polgári családmodellbe nem 

illeszkedő nők a háború után az egyént és a közösséget gennyes, sebes, sokszor halállal 

végződő betegséggel fertőző nőkként jelennek meg a diskurzusokban. A Világrémben az 

egész cselekményen végigfutó alapmotívum a prostituált által megfertőzött férfi 

családjának egészségi összeomlása. 

A házasság teljes mértékű felügyeletére irányuló szándékot, a házasságkötések 

hatalmi szintű ellenőrzését jelzi az éveken keresztül nagy vitákat kiváltó házasság előtti 

orvosi vizsga is,166 amelynek feladata volt eldönteni, hogy a házastársak egészségi 

állapota megfelelőe-e. Éppen ezért nemcsak a betegségekről, hanem magáról a 

házasságról is igen gyakran szó esik ezekben az orvosi vitaanyagokban, publikációkban. 

A házasság előtti kötelező orvosi vizsgálat szükségességét bizonyító szövegeknek 

ugyanaz a szerkezete, és ugyanazok az elemei, mint a szifiliszről, illetve általában a nemi 

                                                 
166 Olyannyira fontossá válik ez a kérdés, hogy a nemi betegségek, a szifilisz, a prostitúció kapcsán 
rendszeresen felvetődik. Sőt, egy 1927-ben a Sănătatea publică című orvosi szaklap által szétküldött, a 
prostitúcióról szóló körkérdésbe is bevezetik ezt a tételt. 
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betegségekről és a prostituált betegségeiről szóló írásoknak is: a helyzetleírást (a férfi 

megfertőződik) egy erős ítélet követi (fiatalkori hóbortok, a mai erkölcstelen világ hatása, 

prostituáltaktól elkapható nemi betegség), majd az orvostársadalom, a kórházak 

fontosságáról és gyógyító szerepéről esik szó. Ezután a problémával kapcsolatos szigorú 

rendelkezések és ezeknek az orvosi segítséggel történő megoldása következik (a beteg 

társ nem köthet házasságot, hiszen a házasság nem magánjellegű intézmény; a család az 

állam alappillére, ezért szükség van egészséges testű és elméjű egyénekre), majd az 

orvos, az állam és a nemzet együttes szerepének hangsúlyozása zárja a gondolatmenetet 

(lásd például Zolog–Comşia 1934).  

 

8.4. Az orvos: a megrögzött elvek és az álszemérem elleni mitikus harcos 

 

„Ahhoz, hogy a nemi betegségek elleni harc teljesen hatékony legyen, félre kell 

tennünk egy sor hibás és előre kialakított nézetet” – szól ki a sorokból az orvosszerző. 

Majd kiderül, azokkal az álláspontokkal hadakozik, amelyek a reglementációs újítások 

útjába álltak: a papokkal, a feministákkal. Ehhez kapcsolható mások véleménye is: „fel 

kell áldoznunk az ál szemérmet legértékesebb kincsünk, az egészségünk érdekében” 

(Weinberger 1921: 90). A Világrémben többször is elhangzik, hogy a szifilisz nem 

szégyen, hanem gyógyítani kell azt, rendszeres orvosi kezeléssel.  

Az álszemérem levetkőzése szükségességének hangsúlyozása ebben a 

kontextusban nem szolgált más célt, mint a kötelező orvosi vizsgálat elfogadtatását, 

illetve az orvosnak az egyének, a családok életében betöltött hatalmi ellenőrző 

szerepének a definiálását és legitimációját. A betegségről való beszéddel tulajdonképpen 

az orvostudományba vetett hitet próbálták elültetni vagy megerősíteni az emberekben, 

azzal az indoklással, hogy a betegségről való megnyilatkozás hozzájárul az egészség 

megőrzéséhez. Arra hivatkoztak, hogy korábban a társadalmi problémák elkendőzése és a 

jó élet látszatának megteremtése nem engedték láttatni a valóságot, amelyet ezúttal, 

orvosi lencsén át látni lehet.  

Serge Moscovici szerint a társadalmi tudásnak két formája van: egyrészt az, amit 

direkt módon megtapasztalunk, tehát amit a szó szoros értelmében tudunk, másodsorban 

az, amit mások mondanak, és elhisszük nekik. Ez utóbbinak fontos alapja a bizalom. A 
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bizalom a társadalmi tudás eredője és korlátozója egyaránt, mondja Moscovici. 

(Moscovici 2001: 9). A bizalom olyan attitűd, amely képessé tesz új objektumok 

befogadására, egyszóval megkönnyíti a reprezentációképzést ebben az orvosi 

kontextusban is. Ugyanakkor válasz is lehet a társadalmi változásokra. Az orvosoknak a 

saját diskurzusaik igazságába vetett hitet kellett elültetniük a társadalom egészébe: ez 

egyrészt olyan nyelvezet kialakítását igényelte, amely minden társadalmi osztály számára 

hozzáférhetővé tehette az ideát; másrészt a beszélőt mint legitim személyt kellett 

előállítani, ehhez pedig olyan új attitűdök felvállalására késztettek, mint az igazmondás, 

az álszemérem levetkőzése, a szégyenérzet leküzdése, a harcias attitűd. Mindez az orvosi 

tartalmakkal és a beszélőkkel szembeni bizalom kialakítását, elmélyítését szolgálta (a 

privát élet eróziójáról, illetve a privát–nyilvános közötti átmenetekről lásd még Sennett 

2002). A működő bizalmat szemléltetik a Világrém vizuális képsorai is, amikor az orvos 

barátságosan átöleli Shivát, és mindketten mosolyognak: ebbe a mosolyba írja bele a film 

az orvos mint a titkok ismerője iránti bizalmat, az orvostól kapott bátorítást, az orvosi 

tanácsokat elfogadó Shiva közvetlenségét. Ez az ölelés ismétlődik meg a laboratóriumban 

is, ezúttal mosoly nélkül. Az orvos bátorítását, együttérzését fejezi ki egy kulcsfontosságú 

pillanatban, amikor az orvosi megismerés fellebbenti a fátylat az igazságról, amikor 

megtudjuk, hogy Sylvain beteg. De az ölelésben benne rejlik egy másik jelentés 

(lehetőség) is, hogy amennyiben Sylvain aláveti magát ennek az igazságnak, Pradel képes 

őt meggyógyítani. Tehát az orvos bizalomba fogadásával és az általa közvetített tartalom 

elfogadásával az egyén (és aztán: a család, a nemzet) haszonélvezőjévé válhat ennek az 

orvosok által birtokolt újfajta tudásnak. 

A moralisták hangjának háttérbe szorítása, az elhallgatással, elkendőzéssel való 

szembenállás és a „mindent kibeszélni” parancsa egy sajátos intézménypolitika része is 

volt, ugyanis további, hatalommal bíró, az egyénekre hatással lévő intézmények erejének 

csökkentését célozta meg (például az egyházét és a rendőrségét), és az orvost tette meg a 

társadalom legfőbb ismerőjének, őt hatalmazta fel a pap gyóntató és a rendőr nyomozó, 

vallató szerepével. Mindez jelzi azt a szándékot, amely a szexualitást ellenőrizni és 

átbeszélni, átformálni és azt egy egészségesnek vélt nemzeti konstrukcióba beilleszteni 

akarta, másik oldalról az orvostudomány legitimációs tevékenységéről ad bizonyságot. 
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Stanca egy elég késői, 1929-ben írt cikkében így szólal fel: „Tegnap-tegnapelőtt 

az egyház és az iskola mentették a nemzetet, ma, amikor az álom teljesült, az orvosoknak 

kell jönniük, őket hívják, az ő feladatuk harcolni a nép felépüléséért, ennek testi 

felgyógyulásáért. Ma az orvosnak kell a legreálisabb segítséget nyújtania a paraszt 

számára, hogy megerősítse és megmentse azt a betegségtől” (Stanca 1929b: 354). Ez a 

tendencia részben meg is valósult, például a falukutatások során, ahol a papokat és a 

tanítókat teljesen az orvos segédjeivé avatták a propagandamunkában.167 Mit több, a 

paptól elvárták, hogy az olyan gyónási titkokat is megosszák az orvosokkal, amelyekben 

a venereás betegségekre fény derült, illetve időnként maguk az orvosok is igénybe vették 

a szószéket saját nézeteik népszerűsítésére.168  

Az orvos mint vallató, gyóntató és barát toposzát képileg legtisztábban a 

Világrémben mutatták meg: Pradel nemcsak a család jóbarátja, és mindennapjainak jó 

ismerője, de ő az, aki tud a titkokról (Shiva és Sylvain betegségéről), és ő az, aki 

ugyanakkor együttérzően öleli át Shivát és Sylvaint, amikor kiderül a betegségük. Ő tehát 

nemcsak szembesít a bűnnel, de képes feloldozni és gyógyírt adni a halálos sebre. Az 

orvos szerepeinek túlhangsúlyozása az egyházzal és a rendőrséggel szembeni 

önlegitimációra is vonatkozott: az előbbi az elkendőzés, a tabusítás, az utóbbi az 

erőszakos beterelés és vallomásra késztetés technikájával csak nehezítette a helyzetet, 

csökkentve a megnyilatkozás esélyét. Hogy ez a harc nem csak képzelt harc volt, arra 

kiváló példa a Női Kórház létrehozását ellenző református egyház protestálása. Ugyanezt 

a harcot szemlélteti a Világrém kapcsán már említett nagyváradi ellenséges fogadtatás is, 

amely éppen a nemiség efféle orvosi kibeszélésével szemben foglalt állást.  

Az 1933-as, az Egészségügyi Törvényt kibontó Szabályzat 16. artikulusa is arra 

ösztönözte az orvosokat, hogy vallomásra serkentsék a betegeiket. A beszéltetés 

módszerével dolgozott az Ellenőrző Iroda (Biroul de control) is, amely megpróbált 

bensőséges viszonyt kialakítani a prostituáltakkal, majd a „személyes vallomásokat” 

                                                 
167 Az orvosok a papok és tanítók segítségével terjesztették brosúráikat, amelyek a járványos betegségekről, 
az alkoholizmusról, a tuberkulózisról, a szifiliszről szóltak, de köztük voltak Moldovan elméleti írásai is 
(vö. Spârchez 1927). 
168 Erről a Szifilisz és nemi betegségek elleni tanács 1935. évi áprilisi jegyzőkönyvéből értesülhetünk 
Comisia de Studii pentru Sifilis, Bukaresti Központi Történelmi Állami Levéltár, Fond Ministerul Muncii 
Dosar nr. 500/1935 
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később statisztikai adatokként dolgozta fel169 (Bálint–Stanca 1924). Tehát nemcsak 

vallomásra késztetni, hanem a vallomásokat tudományosan feldolgozni és interpretálni is 

csak az orvostudomány eszközeivel volt lehetséges. Olyan folyamatok ezek, amelyekből 

a nem beavatottak kimaradnak.  

 

8.5. Az orvos a felkent harcos 

 

Az ellenség tehát csak orvosi eszközökkel győzhető le, „ez a nemi betegségek 

elleni harc sine qua non-ja”, mondja Tătaru,, és külön kiemeli a következő gondolatot a 

tanulmányban: „E célból szükséges egy, a modern orvosi tudomány fegyvertárával 

felfegyverzett orvosi gárda létrehozása (jó specialisták létrehozása)”. Ez a tanulmány 

egyetlen formailag is kiemelt gondolata, amely akaratlanul is odavonzza az olvasó 

tekintetét. A 296/1919-es rendelet, amely az Ambulatóriumok létrehozását rendelte el, 

illetve a 646/1919-es, a kolozsvári Női Kórház működését irányító rendelet is tartalmazza 

azt, hogy a prostituáltak ellenőrzésének elsőrendű feladata az orvosé. Ez az az írásban is 

rögzített pillanat, amikor igyekeztek eltávolodni attól a korábbi hagyománytól, amely a 

prostitúció teljes körű ellenőrzését a rendőrség kezébe adta, azzal érvelve, hogy az orvosi 

hozzáállás eredményesebb, mint a rendőri. Úgy vélem, nem annyira a rendőrség 

brutalitásának az elutasításáról van szó, hanem inkább a hatalmat teljesen kézbe tartani 

akarás gesztusáról, a rendőrorvos szerepének felvállalásáról, a felfedezés, az ellenőrzés, 

nyilvántartás és a vallatás együttes birtoklásáról. Egyszóval: az orvosi tapasztalás 

jelentőségének hangsúlyozásáról. 

Kanyarodjunk vissza Michel Foucault rendőrségfogalmához. Nem a köznyelvben 

használt rendőrségfogalomról van szó, hanem arról a felügyelő szerepről, amit az 

orvostudomány megpróbált betölteni a társadalomban a 18. századtól, azoknak a 

mechanizmusoknak az összességéről, „amelyek a rendet, a gazdagság növekedetését, és 

általában véve az egészség megőrzését szolgálják”. Az orvostudománynak tehát feladata 

ellenőrizni a gazdasági szabályzatokat, a rendeletek betartását (a veszélyes egyének 

ellenőrzése, a koldusok és csavargók elkergetése, a gyilkosok követése révén), illetve az 

általános higiéniai elvek betartását az áruba bocsátott tárgyak minőségének, a víz és az 

                                                 
169 Lásd részletesen a következő fejezetben. 
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utcák tisztaságának ellenőrzése révén (vö. Foucault 2003: 57). A 18. századtól 

megfigyelhető orvosrendészet kialakulása során gyakorlatilag a munkaerő megőrzésére 

és tartalékolására fordított figyelemről van szó (vö. Foucault i. m. 59). Ennek a Foucault 

által igen részletesen leírt és elemzett orvosrendészetnek a lokális, erdélyi (újjá)születését 

követhetjük végig Kolozsváron is.  

Foucault szerint a tapasztalás orvosi módja csak akkor léphet tulajdon jelentősége 

teljes birtokába, „ha egy állandó és kényszerítő erejű beavatkozás kettőzi meg. 

Járványokkal foglalkozó orvostudomány el sem képzelhető rendőrség nélkül: (…) az 

egész terület tüzetes szemügyre vétele után minden tartományban egészségügyi 

szabályzatot kell érvénybe léptetni (…), amely előírná a helyes öltözködés és táplálkozás 

szabályait, a betegségek megelőzésének intézkedéseit, és gyógyításukra vonatkozó 

útmutatóval is szolgálna” (Foucault 2000: 128). Így a rendőrséggel kapcsolatos teendők, 

az információs, ellenőrző és kényszer jellegű feladatok az orvostudomány szakterületére 

tevődnek át. Mindez hozzájárul az orvostudomány politikai státusának megformálásához. 

Nyilván itt más korszakról és más tendenciákról kell beszélnünk, mint amelyekről 

Foucault beszél, viszont megkockáztathatjuk a romániai, két világháború közötti időszak 

helyzetére is vonatkoztatni ezt az elméleti keretet. A változás idején az egyéni és 

intézményes fejlődés lehetőségének szele igenis megérintette az előző, a magyar politikai 

rezsimben a fontosabb pozícióktól távol tartott román orvosi gárdát, akiknek pozíciójuk 

megerősítéséért mindenféle más hatalommal szemben kellett meghatározniuk magukat, 

és illeszkedniük kellett a korabeli erőteljes nemzetvédő diskurzusba. Felfedezik a magyar 

vezetőség által elhanyagolt román parasztságot, és a gyógyítatlan betegségeket, ez adja az 

orvos nemzetféltő és -védő szerepét. Az orvosnak a korábbi politikai hatalommal, a 

betegségeket nem kezelő, a betegségekkel szemben közömbösséget mutató állammal 

kapcsolatosan megfogalmazott bírálata ebben a kontextusban tehát ugyanúgy politikai 

tett, mint a Foucault-elemzésben résztvevőké. Jelen esetben nyilván az előző rendszerrel 

való szembenállás biztosítja ezt a szerepet. „Ha az orvostudomány politikailag 

hatékonynak tudja magát, akkor orvosilag már nem lesz nélkülözhetetlen.” (Foucault 

2000: 138) Mindez pedig egy új, nemzetépítő és nacionalista diskurzusba bekapcsolódva 

pedig egyenesen hasznosnak tudja magát. 
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Ennek az egyre nyilvánvalóbbá váló rendőrorvosi pozíciónak a létrejöttéhez és 

megszilárdulásához feltétlen szükség volt az alárendeltek lelki és fizikai elnyomására, 

kontrolljára. A megalakult orvosi intézmények érték- és érdekérvényesítési törekvéseiben 

is kiemelkedő szerep jutott az ellenőrzési módoknak, hisz ez volt az a tevékenység, amely 

által ezek folyamatosan legitimmé tehették saját működésüket. Akkor is, ha nem mindig 

és nem minden orvos értett egyet minden kérdésben, pl. a bordélyok bezárásának 

kérdésében, írásaikat, felszólalásaikat megfigyelve elmondható, hogy az egyes elvbéli 

eltérésektől és az ezek generálta vitáktól függetlenül kialakult egy közös 

„érdeknyelvezet”, amely az orvosi érdekérvényesítés és hatalmi térnyerés harci 

folyamataiban a prostituált személyét céltáblaként állította az orvosi szövegek előterébe. 

A prostituált mindenki számára főszereplővé vált.  

 

9. Sajtó és hatalom 

 

Dolgozatom során folyamatosan hivatkozom a sajtóanyagokra, hol mint fő 

információközlő, háttértartalmakat feltáró médiumra, hol pedig mint a mainstream 

politikákat és diskurzusokat követő, reprezentációképző textusokra. Bár a sajtó 

reprezentációi szorosan összefüggenek az igazgatási, végrehajtási vagy a szépírói 

megjelenítési módokkal, az alábbiakban mégis röviden összegezném azokat a 

tapasztalataimat, amelyet soktucatnyi újság végigolvasása után vonhattam le kutatásom 

során. Azért éppen itt, ebben a kontextusban, mert a sajtó egy sajátos tükröződését adja 

annak a problémának, amiről beszéltem. A sajtó az a hely volt, ahol rá lehetett 

csatlakozni a hivatalos diskurzusokra, de ugyanakkor megengedte az ezektől való 

eltávolodást, ezek kritikáját is. Akár az újságíró, akár az olvasói levelek hangján helyet 

adott a közvéleménynek, a másik szempontjának, ezáltal egyrészt a hivatalos diskurzus 

fonákját tudta megmutatni, másrészt – a sajtóorgánum politikai, etnikai és műfaji 

kereteitől függően – helyet adott más hatalmi aktorok megnyilvánulásainak. Például a 

magyar sajtóban szólalt meg a magyar polgár, aki az impériumváltás miatt kimaradt a 

döntéshozatalból, de a sajtóban vált fontos beszélővé a rendőr is, a rendőri razziák ott 

nyertek „értelmet”. Ezek a történetek jórészt a közrendészeti hatalom történetei, amelyek, 

bár sokszor jelentős terjedelemben és a riportok színes stílusában íródtak – talán az 
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egyszerű pársoros hírrovatoktól eltekintve – rendszerint a rendőrség hangját, hallatták és 

nézőpontjait integrálták.170  

Figyelemre méltó, hogy a prostitúciós probléma tárgyalását illetően eltérő 

tendenciákat találunk a két etnikum hírforrásaiban.  

A magyar sajtó inkább köznapi problémaként, a városi társadalom szociális és 

morális ügyeként tekintett a prostitúcióra és tárgyalta az e téma köré csoportosuló más 

kérdéseket (szegénység, cselédség, munkanélküliség stb.) A magyar nyelvű Keleti Újság, 

az Ellenzék, vagy a jobboldali Népújság politikai napilapokhoz méltó szűkszavúsággal, 

de a román lapokhoz viszonyítva nagyobb gyakorisággal írtak a prostitúcióról. A Tükör, a 

Hétfői Újság c. hetilapok és a Kolozsvári Friss Ujság pedig valósággal közel mentek az 

alanyaikhoz: gyakori műfajok voltak a riport, a tárca, a glossza, amelyek helyet adtak a 

személyes, érzelmi megnyilvánulásoknak is. 

Egyik legkedveltebb témájuk volt a szerencsétlen sorsú nő története, ezekben a 

riportokban, tudósításokban az utcára került nő igen gyakran a korabeli 

perspektívátlanságot reprezentálta.171 Egy másik téma, a bordélyok világának ábrázolása 

                                                 
170 [Egy kolozsvári urileány kellemetlen szerelmi kalandja, Hétfői Friss Ujság, 1923. április 9.; A 
razziákról, Tükör, 1919. dec. 16., 23.; Razzia a csóktanyán, Tükör, 1919. dec. 30., 25.; Erkölcsrendészeti 
razzia, Ujság, 1921. máj. 20, 5.; Éjszakai razzia, Keleti Ujság, 1922. jan. 19., 5.; (Hír), Hétfő, 1918. jún.3., 
4.; A kolozsvári rendőrség erkölcsrendészeti razziái, Hétfői Ujság, 1923. dec. 3., 2.; Most már nem kell 
aggódnunk „közerkölcs” miatt, Tükör, 1921. jan. 20., 9-10.; Erkölcsrendészeti razzián. Marcsa, ne sírj, én 
se sírok, Tükör, 1921. márc. 17., 12-14.; Titkos találkahelyet leplezett le a rendőrség a Kővári-telepen, 
Kolozsvári Friss Ujság, 1929. feb. 26., 2.; Razzia, razzia, razzia!… 28 férfit és 18 nőt állitottak elő – 4 nőt 
a kórházba internáltak, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. máj. 9., 2.; Titkos találkahelyet leplezett le a 
kolozsvári rendőrség, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. máj. 14.; Erkölcsrendészeti razzia volt a sétatéren, 
Kolozsvári Friss Ujság, 1929. jún. 15., 2.; Hír , Patria, 1930. máj. 8., 4.; A rendőrség erősen 
megrendszabályozza a kolozsvári örömtanyákat, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. nov. 27., 2. old; Este 11 
óra: elindulnak a rendőrpatrulok a veszedelmes nyomor ellen…, Ellenzék, 1931. dec. 2., 3.] 
171 [Boudoirból az utcasarokra. Egy megakadályozott öngyilkosság története, Hétfői Hirlap, 1921. jún. 20., 
2.; Összeesett az éhségtől az utcán. Egy jó családból származó nő tragédiája, Hétfő, 1917. máj. 7., 3.; Egy 
intelligens urileány kálváriája, Hétfő, 1918. ápr. 1., 2-3.; A kolozsvári rendőrség razziáján előállítottak egy 
étlen-szomjan kóborló urileányt, akit egy cirkuszi bohóc elcsábitott, majd elkergetett, Hétfő Reggel, 1926. 
júl.12., 3.; Egy urileány tragédiája. Bünbeesett a szerelmesszivű hivatalnoklány., Hétfői Ujság, 1922. szept. 
18., 3.; Riport egy leánysorsról, Tükör, 1921. márc. 24., 18-21.; Kolozsvári gyermeklány tragédiája, Jó 
reggelt, 1932. dec. 25., 6.; Az öngyilkos Szabados Lujza előkelő bukaresti családból származik s csak 
Kolozsváron kezdett titkos prostitúcióval foglalkozni, Kolozsvári Friss Ujság, 1930. jan. 1., 2.; Margitka 
szomoru szerelmi története, amely csókkal kezdődik s a prostitución át a halállal végződik, Kolozsvári 
Friss Ujság, 1930. jan. 1., 4.; Postai tisztviselőnői állásból a bordélyházba akart menekülni a szerelem fiatal 
áldozata, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. júl. 14., 2.; Az éjjeli örömlányból telefonos kisasszony lett s végül 
mint ügyvédné került a vádlottak padjára, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. okt. 2., 2.; Szomoru sorok egy 
elzüllött uccaleány életéről, aki ötszobás szülői lakásból került az éjjeli mulatóba, Kolozsvári Friss Ujság, 
1929. dec. 25., 9.; Ibolyka utja a szerelemtől - a rendőrség kézifogdájáig, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. 
dec. 25., 14.;] 
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talán a legszínesebb és legvirtuózabb ábrázolásmódot követelte meg, a hosszabb műfajok 

kedvelői előszeretettel írtak a zongoraszóról és a cigarettázó lányokról, a bordélyokon 

velüli viszályokról.172 A kerítőnők munkájáról és annak rendőri leleplezéséről szóló 

történetek különféle szituációk legapróbb részletekig történő megrajzolását tette lehetővé, 

amelyekben összetett problémákra lehetett utalni: a női élet kilátástalanságára, a naiv 

lányok elcsábítására, az úri prostituáltak iránti kivételesen nagy keresletre, a város 

erkölcstelenségére stb.173 Egy másik, ugyancsak kedvelt téma a prostituáltak 

öngyilkossági kísérlete volt.174 Ezek is, akárcsak az úrinők prostituálódásáról175szóló 

újságcikkek, vélhetően nagy olvasóközönséget mozgathattak meg, a szenzációhajhász 

leírásoktól és a rendőrségi riportoktól a szociográfiai érzékenységű, komoly elemzésekig, 

többféle műfajjal találkozunk. A titkos prostituáltak úri(bb) csoportjának felfedezése 

minden alkalommal felháborodást és botrányt váltott ki, de ugyanakkor megfelelő 

                                                 
172 [Böske karrierje, Tükör, 1922. márc. 2.; Hotel a nemi bajokhoz és a kiütéses tifuszhoz, Tükör, 1919.okt. 
21, 19.; Hotel Ábrahám, Tükör, 1922. jan. 5., 23.; Éjjeli razzián a kolozsvári rendőrséggel, Hétfői Ujság, 
1922. ápr. 3., 3.; Éjszakai idill az örömtanyán. Az élelmesebb kereskedősegéd és a még élelmesebb 
örömleány históriája, Hétfői Ujság, 1923. júl. 2., 2.; A rendőrség megkezdi az éjjeli mulatóhelyek szigoru 
ellenőrzését. Eljárás az egyik tulajdonos ellen, Hétfői Ujság, 1923. júl. 30., 2.; Egy szomoru szerelem 
története. Öngyilkossági kisérlet egy örömtanyán. „meghalok, mert nem jött el hozzám!”. Az 
öngyilkosjelölt örömleányt megmentették az életnek, Hétfői Ujság, 1923. szept. 24., 2.; Egy kolozsvári 
éjjeli mulatóhelytulajdonosnő botrányos visszaélései., Hétfői Ujság, 1924. jún. 9., 2.; Dobra kerülnek a 
szerelem kolozsvári tündérkertjei, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. jún. 23., 3.; Hír  - bordélyháztulajdonosok 
megbüntetéséről, Voinţa Ardealului, 1925. jan. 6., 5.] 
173 [Egy éjjeli tivornyahely tulajdonosa tegnap rá akarta tenni a kezét egy kolozsvári urilányra, Kolozsvári 
Friss Ujság, 1929. márc. 9., 1.; Titokzatos leánykereskedés ügyében nyomoz a kolozsvári rendőrség, 
Kolozsvári Friss Ujság, 1930. jan. 26., 2. old; Falusi Marika esete a városi nénivel, Ellenzék, 1930. okt. 18., 
4.] 
174 [Szomorú riport a szomorú szemü asszonyról, Tükör, 1922. márc. 16.; Az öngyilkos árvalány, Keleti 
Ujság, 1922. máj. 27., 3; Öngyilkos akart lenni, mert félt a vasúti csendőrségtől, Ellenzék, 1922. máj. 28., 
3; Egy búza-utcai örömleány öngyilkosságot kisérelt meg, mert kedvese ellopta Tompa Béla művésznek 
60.000 lej értékü ruhatárát, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. ápr. 14., 1.; Az elgurult kenyérért háromszori 
öngyilkossági kisérletet követett el egy éjjeli lepke, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. máj. 29., 3.; 
Öngyilkosságot kisérelt meg egy éjjeli mulató női alkalmazottja, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. nov. 29., 
4.old.; Tiszta alkohollal mérgezte meg magát egy utcai leány, Kolozsvári Friss Ujság, 1930. jan. 21., 1.; 
Öngyilkosságot kisérelt meg egy Búza-uccai leány, Kolozsvári Friss Ujság, 1930. márc. 15., 2.; 
Marószóda-oldatot ivott egy kolozsvári nő, Kolozsvári Friss Ujság, 1931. máj. 23., 3.; Öngyilkosságot 
kisérelt meg egy előállitott leány, Kolozsvári Friss Ujság, 1931. szept. 3., 2.; Marólúgot ivott, Ellenzék, 
1930. aug. 15., 10.] 
175 [Úriasszonyok a szerelem vásárán, Tükör, 1922. jan. 12; Gyalázat helyett halál, Ujság, 1921. jún 11., 5 
old; Előkelő kolozsvári urileányok keritőnők hálójában. Közismert társaságbeli férfiak kerítőnőkkel állottak 
összeköttetésben. A kőkert-utcában is lelepleztek egy találkahelyet, Hétfői Újság, 1923. okt. 8., 2.; A 
rendőrségnek hivatalos nyilatkozattal kell tisztáznia az Ardeleanné találkahelyével kapcsolatos pletykák 
valódiságát, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. dec. 8., 5., old; Több jó családból származó gyermeklányt bűnös 
csábitók megrontottak, Ellenzék, 1929. jan. 19., 2.] 
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alkalmat jelentett a prostituáltak mestersége és személyük köré fűzött elképzelések 

újragondolásához is.  

A román sajtó – az uralkodó diskurzusnak megfelelően – sokkal inkább a 

népnemzeti olvasatát hozta a témának. A Patria, amely a Román Nemzeti Parasztpárt 

hivatalos orgánuma, és ebből kifolyólag a Moldovan-féle mozgalom fő szócsöve volt, 

szinte nem is beszélt a prostitúcióról, ha igen, akkor rendszerint az általuk terjesztett 

betegségeket társította hozzájuk (a riportokban sem prostituáltakkal beszélgettek el, 

hanem inkább orvosokkal). Megkülönböztetett figyelemmel követték az új orvosok, 

intézmények tevékenységét (a Női Kórház létrejöttét, majd betegeinek alakulását, az 

Ambulatórium által folytatott falukutatásokat, a szifilisz leküzdésére hozott 

intézkedéseket), tudósítottak az ASTRA biopolitikai szekciójának közgyűléseiről, a 

legújabb kiadványokról a témában176. Elsősorban az állami szervek tevékenységéről 

számoltak be, de úgy, hogy nem tartották fontosnak a lokális társadalomra figyelni. 

Olyannyira nem, hogy az 1930-as és 1931-es újságok semmit sem írnak a bordélyok 

bezáratásáról. Az orvosi hatalom intézkedéseivel való szembeállást tükrözi valamelyest 

az az egyetlen román nyelvű liberális újság, a Naţiunea, amely több alkalommal támadta 

az új, Moldovan-féle egészségügyi törvényt, jelezvén, hogy elhamarkodott, 

                                                 
176 [Primejdia sifilisului, Voinţa, 1920. szept. 9., 2.; O conferinţă instructivă. Dl. Prof. Levaditti: pericolul 
sifilisului. Contagiunea - combaterea - profilaxia, Voinţa, 1921. jan. 1., 1.; Mersul epidemiilor. Lăţirea 
sifilisulului. Alte epidemii. Mişcarea populaţiei, Voinţa, 1921. feb. 23., 2.; O datorie a societăţii. În jurul 
unei noui organizaţiuni de ocrotire socială, Voinţa, 1921. ápr. 7., 1.; Generalităţi despre sifilis. Conferinţa 
dlui prof. dr. C. Tătar, Patria, 1926. márc. 19., 1-2.; De vorbă cu dl prof. dr. Tătaru - Şeful Clunicei 
dermato-venerice din Cluj, Patria, 1926. márc. 21., 1-2.; Sifilisul şi boalele interne. Conferinţa dlui prof. 
dr. Iuliu Haţeganu, Patria, 1926. márc. 27., 1.; Spitalul de femei din Cluj, Patria, 1926. ápr. 4., 2.; Spitalul 
de femei şi ambulatorul policlinic din Cluj, Patria, 1926. ápr. 15., ápr. 18., ápr. 22., 2.; reditatea sifilisului. 
Conferinţa dlui dr. Aurel Voina, Patria, 1926. ápr. 23., 2.; Căsătoria şi sifilisul. Conferinţa dlui docent dr. 
C. Stanca, Patria, 1926. ápr. 30., 1., Relele ce bântuie la sate. Tuberculoza şi bolile venerice încuibate la 
ţară. Să se ia măsuri de combatere, Voinţa, 1921.máj. 15., 2.; Controlul sanitar în regiunea munţilor 
Apuseni. Situaţia sanitară precară a moţilor. Patria. 15 iunie 1922., Patria, 1922. jún. 15.,  Etiologia şi 
profilaxia socială a boalelor venerice - Conferinţa dlui prof. univ. dr. I. Moldovan, Patria, 1926. máj. 7., 1-
2.; Şedinţa secţiei medicale şi biopolitice a "Asociaţiunei". Conferinţa dlui prof. dr. Iuliu Moldovan despre 
programul biopolitic, Patria, 1926. feb. 16., 2.; Istoria sifilisului. Conferinţa dlui dr. Valeriu Bologa, 
Patria, 1926. márc. 12., 1.; Părţi alese din doctrina biopolitică, Patria, 1926. szept. 19., 2.; S-a găsit ultima 
servitoare dispărută în afacerea "Ca la mama acasă", Patria, 1930. máj. 9., 4.; Măsuri pentru stabilirea 
imoralităţii şi prostituţiei. O dispoziţie sanitară venită de sus, Patria, 1930. máj. 26., 5.; S-a redeschis 
restaurantul "ca ala mama acasă". Un manifest interesant şi o revenire a Ministerului de Interne, Patria, 
1930. jún. 16., 2.; În miez de noapte, prin magherniţele Clujului, Patria, 1930. okt. 5., 4.; D. Ministru E. 
Haţieganu vizitează Spitalul de femei şi ambulatorul policlinic din Cluj, Patria, 1930. dec. 31., 4.; Ce s-a 
petrecut în restaurantul Ca la mama acasă din Cluj?, Patria, 1930. ápr. 17., 4.; Infecţii şi murdării printr-o 
bună parte a restaurantelor din Cluj. Unde nu pătrunde ochiul clientului grăbit şi unde serviciul sanitar al 
oraşului nu face controlul regulat - Să se reformeze legea controlului sanitar, Patria, 1930. ápr. 20., 13.] 
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meggondolatlan törvényeket hozott, de ez a sajtóorgánum sem a prostitúció kérdése 

kapcsán tette ezt.177  

Az egészségügyi törvény a magyar sajtóban politikai színezetet kapott178. Nem 

beszéltek dicsérően róla, és folyamatosan azt láttatták, hogy a törvény a társadalmi 

problémák orvoslásában nem vezetett jó eredményekhez.179  

 

10. Milyen nő a prostituált? A prostituálthoz rendelt társadalmi nemi 

szerepekről 

 

A következőkben olyan „problematikus” nőalakok, mint az úrinők, a cselédek, a 

bűnöző nők és a hozzájuk szorosan kapcsolódó prostituáltak képén keresztül azt 

tekinteném át, hogy az átmenet éveiben mennyire flexibilisek a határok a tisztességes és 

tisztességtelen, az idealizált és demonizált nőalakok között, milyen kondíciók milyen 

szerepeket teremtenek, és ezekhez a szerepekhez a társadalom milyen értékeket rendel. 

Végül arra a kérdésre is választ keresek, hogy ezek a képek mely esetekben képesek a 

prostituált alakjának ábrázolására. Részletesen kitérek a női külső megjelenés 

(öltözködés, viselet, viselkedés) klasszifikációs erejére is, amely azért lényeges, mert ez 

által olyan kulturális jellemzők tapadnak a prostituáltstátuszhoz, amelyek még inkább 

megerősítik a csoportképzési folyamatokat, a mássá tevési, az elzárkózási, a demonizálási 

tendenciákat. Arról, hogy a vizuális konvenciók milyen ikonokban testesülnek meg a 

modern társadalomban, illetve a – leginkább a – művészetek által alkalmazott ikonok 

miként rögzülnek a köztudatban, leginkább Sander L. Gilman foglalkozott (Gilman 

1985). Az ő meglátásait adaptálta Kovács Éva is, amikor a fekete test szexualizálódásáról 

és feminizálódásáról beszélt (Kovács 2009).  

                                                 
177 Medicii şi „reformele sanitare” ale guvernului. Naţiunea, 1930. ápr. 2, 4. 
178 Például a Tessék rendet teremteni Kolozsvár éjjeli mocsarában. Az új egészségügyi törvény áldatlan 
következményeit az elátkozott utcák jóerkölcsű polgárai sínylik meg című, az Ellenzékben közölt 
forradalmi hangvételű írás ezúttal nem a nők szerencsétlenségére, a szegénységre apellál, hanem a 
városlakók moráljára. 1930. nov. 25., 4. 
179 [Újból a rendőrség fogja ellenőrizni a prostituáltakat, Kolozsvári Friss Ujság, 1931. máj. 29, 4.; A 
liberálisok szakítanak a kormánypárttal (…) Új egészségügyi törvényt készít elő Cantacuzino professzor, 
Ellenzék, 1931. júl. 1. 1.; Az erdélyi állami főorvosok állást foglaltak az egészségügyi törvény ellen, Keleti 
Ujság, 1930. szept. 7., 8.; Gyógyszerészek tiltakozó gyűlést tartottak Medgyesen az új közegészségügyi 
törvény ellen, Keleti Ujság, 1930. szept. 28. 4. old; Ismét baj van a cégfeliratokkal. A rossz 
közegészségügyi törvény és a tulbuzgó városi főorvosok, Keleti Ujság, 1930. okt. 9. 5.]. 
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A nemzetihez a 19. századtól rendszerint a tisztességesség képzete kötődött: 

illemtudást, tisztaságot, erényességet, szerénységet asszociáltak hozzá, és része volt a 

korszak testpolitikájára és szexualitásra vonatkozó elveinek (Mosse 1985: 2), s ezt a 

normális és abnormális szexualitásról való orvosi vélekedések pedig még tovább 

erősítették (uo. 10). Hogy miként vált ebben a folyamatban ikonná a prostituált, és milyen 

diskurzus legitimizálta ezt a folyamatot, láthattuk az előző fejezetekből. Azt is láttuk, 

hogy ezeknek az ikonoknak a még mélyebb megértése a társadalmi nem értelmezése felől 

teljesedik ki. Az átmenet korában a nő a tudományos és a mindennapi viták egyre 

hangsúlyosabb tárgyává vált (női rakoncátlanság, női hisztéria, a nők nagyravágyása 

szemben az anyaszereppel, a tisztességes nőideállal). Az átmenet tehát egyrészt a 

politikai konjunktúra megváltozását, másrészt az egyes szerepek, értékek közötti határok 

átjárhatóságát és az ezek eredményezte új nemi konstrukciókat egyaránt jelenti.  

 

10.1. Problematikus nők, nőalakok 

 

„Sok özvegyasszony boldog, hogy fiatalon elveszítette a férjét, és 

»függetlennek« érzi magát, megpróbálja a közönséges férfiak életét élni, a 

bűnös utcanők zabolátlanságát öltve magára, és közben meg van győződve 

arról, hogy ez jelenti a boldog életet, miközben észre sem veszi, hogy ami 

a közönséges férfiaknak tényleg dicsőséges, az az asszonyoknak hatalmas 

szégyent jelent. Ilyen közönséges nők mindenütt vannak, és szavamat rá, 

hogy az idealisták sem találnak köztük és az utcalányok között 

tulajdonképpen semmi különbséget. De maga a férfi sem talál ezek között, 

a magukat tisztességesnek mondott asszonyok és azon utcanők közt 

különbséget, akiket prostituáltaknak hívunk. Mindannyian csupán 

eszközök a férfiak számára, míg az ideálokat csak azok jelenthetik 

számukra, akikről tudják, hogy csak a házasságkötés által szentesített 

együttléttel vívhatják ki szerelmüket.” 

A fenti idézet a Clujul c. kolozsvári román nyelvű hetilap egyik cikkírójának 

tollából származik (Clujul, 1923. júl. 1.), aki gondolatait az alábbi retorikai fordulattal 

folytatja:  
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“De a férfiak tudják, hogy az asszonyok általában naivak, nagyon 

hiszékenyek és gyorsan megbutulnak, ha a szent szerelem (pl. házasság) 

ígéretével kecsegtetik őket, kivéve azokat az ordinárékat, akik csak a 

prostitúció útján kívánnak haladni. Az asszonyok abban a hiszemben 

élnek, hogy a férfiak ugyanazzal a szent szerelemmel közelednek feléjük, 

mint amikor lányoknak udvarolnak, és nem tudják, hogy teljesen más a 

céljuk. A férfiak a lányok fele általában ideálokkal közelednek, míg az 

asszonyok fele ugyanolyan alantas gondolatokkal, mint az utcalányok fele, 

ezek ugyanis csak eszközként szolgálnak, arra az esetre, ha a férfiak 

megunták volna az utcai kalandokat. (..) Valahányszor egy ilyen »önálló« 

nőt látok, sír a szívem, mert tudom, hogy ha eddig nem is estek saját 

naivitásuk áldozatául, egyszer biztosan ők is eszközök lesznek, akárcsak 

bármely más perdita. Szegény idealista nők! Hol vannak az álmaink? Hol 

vannak az ideáljaink?” 

A szövegben felvillanó különböző nemi szerepfelfogások a két világháború, de 

főleg az 1920-as évek Kolozsvárján született írásokban nagy gyakorisággal vannak jelen. 

Valami történt az ideálokkal, a régi renddel, és nemcsak a múlt értékei váltanak előjelet, 

hanem a jövő (az álmok, az ideálok) világa is hanyatlik – lehet kiolvasni gyakran ezekből 

a szövegekből. Nyilván ez nem számított feltétlenül helyi jelenségnek, hiszen a háború 

utáni időszak velejárója volt a politikai, társadalmi felfordulás, az erkölcsi rendszerek 

újraértelmezése, és az erkölcstelenséggel szemben vállalt harc egyaránt (Mosse 1985: 

130). A fenti szövegben első világháború utáni társadalmi aktorokat fedezhetünk fel: 

megözvegyült asszonyokat, akik nem találják a helyüket, illetve akik a háború utáni 

felfordulást kihasználva, a szabadsággal „kacérkodnak”, vagy igyekeznek újból 

házasságot kötni, valamint itt találjuk a „bűnös utcanőket” is, akik az átmenet textusaiból 

szinte soha nem hiányozhatnak, akik szükségesek ahhoz, hogy ellenpéldát 

szolgáltassanak a jóra, az erkölcsösre, a tisztára, az egészségesre. Jelen vannak az 

idealizált szűzlánykák, akiket a társadalom az erkölcs szimbólumainak tekint, ezért 

támogat. Őket illeti meg a nőként legértékesebbnek tartott pozíció, a családanya szerep. 

Egyúttal a szöveg egyik központi szereplője maga a férfi, akinek nem annyira 

diverzifikált a szerepköre, mint a nőé: ő a családalapító, akit a választás joga megillet. Ő 
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dönthet arról, hogy melyik nőnek jár a feleség státusza, és melyiknek a szerető vagy 

prostituált feladatkör. A világháború utáni kolozsvári nagyvárosi osztálytársadalomban 

megfigyelhető, amint a prostituált által „fenntartott határok – az otthon és a gazdaság, a 

magán- és nyilvános szféra, az én és a társadalom között” (Laqueur 2002: 239) élesen 

rajzolódtak ki és egyben problematikusabbakká is váltak. A tisztátalan szexualitású, 

gyerektelen és cicomázásra, valamint pénzhajhászásra hajlamos nő, illetve a 

kontrollálhatalan szexualitású cselédlány egyhamar átkerült a prostituált kategóriájába. 

Az, ahogyan a nőkről általában gondolkodtak, nem volt teljesen egynemű az 

általam vizsgált korban sem: az etnikai csoportokon (itt főként a legerősebb, a román–

magyar csoportokon belüli), illetve az egyes ideológiai vonulatokon belüli (polgári–népi, 

liberális–nemzeti) koncepciók néhol radikális eltéréseket mutattak. Mindemellett számos 

közös, jól bejáratott fogalmi asszociációt, mentális dichotómiát mindegyik diskurzus 

tartott meg magának. Első látszatra úgy tűnik, de Gerando Antonina óta majdnem semmi 

nem változott a nők iránti elvárásokat tekintve, hisz a nőnek továbbra is kettős szerepet 

szántak a közgondolkodásban: anyait és asszonyit, kiegészítve ezeket egy jól 

meghatározott nemzet iránti elkötelezettséggel. A nők, mondotta a 19. század végén de 

Gerando, „arra vannak hivatva, hogy a hazának derék honpolgárokat adjanak” (de 

Gerando 1892: 65). A nő igyekezzen tehát „mindig öntudatosnak lenni, igyekezzék 

mindent megérteni és gondolkodva, szeretve, munkálkodva áldozza fel magát övéiért” 

(i.m. 83.) A felsorolt elvárások nagyjából túlélték a háborút, és mind a polgári, mind a 

népi vonulat csorbítatlanul emelte be ezeket újabb diskurzusába, de közben ezeknek az 

ideológiáknak a képviselői egyetlen alkalommal sem mulasztották el, hogy – ha 

szükségét látták – a nők potenciális/tényleges erkölcstelenségére hivatkozzanak.  

Míg Romániában 1865-től 1932-ig semmi nem változott a nők polgárjogait 

illetően, az osztrák-magyar polgárjog – bár a családfőnek adott nagyobb hatalmat – a 

férjezett nő polgárjogait is elismerte: az „erdélyi és bukovinai nő szabadon 

megjelenhetett a törvény előtt, szabadon kezelhette és rendelkezhetett a javai felett” 

(Cosma 2002: 94). A romániai nőknek ezzel ellentétben 1923-ig, az új alkotmányig 

kellett várniuk, amíg a törvényhozás szintjén is megindult valami változás. Az új 

alkotmány kimondta, hogy a nők és férfiak ugyanazon polgári jogokkal rendelkeznek (6. 

cikkely), de ez nem érvényesült a joggyakorlatban. A nőnek a továbbiakban is alá kellett 
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rendelődnie a férfinak, és követnie kellett őt: „a házasság az alárendelődésen, és nem a 

szerelmen alapult” (Cosma i.m. 96). Az 1932. április 20-i 96-os törvény tovább dolgozott 

a Napóleoni Kódex megszüntetésén,180 de ezt a jogalkotási munkát csak az 1948-as 

alkotmány fejezi be. 1946-ban kaptak a román nők választójogot. Ez a társadalmi nemi 

differenciáltság, az igen erős hatalmi pozicionálás a nemekhez társított jogokkal és 

szerepekkel együtt jelentősen meghatározta a nőképet. A társadalmi nemekhez rendelt 

szigorú elvárásokat, képzeteket a háború, valamint Erdély egyesülése Romániával, mind 

sajátosan alakították.  

Az állandó és örök dichotómiát természetesen a démonikus nő – tisztességes 

asszony ellentétező ábrázolásmódja adta, amelyen belül a pólusok állandóak maradtak, 

csak az változott, hogy ki töltötte be egyik vagy másik pozíciót az egyes pólusokon. 

Nyilván, a legtöbb esetben a „prostituált” állt szemben a „tisztes úri asszonnyal”, az anya 

és feleség prototípusával, de olyan további nőalakok helye is kérdéses volt, mint a 

házicseléd, a parasztlány, az úrinő, illetve azon, nőiesnek tartott szakmákban dolgozóké 

is, mint a manikűrös, a cukrászlány, a kasszírnő, a táncosnő, a színésznő.  

 

10.1.1. Úrinők – hisztérikus asszonyok vagy tisztességes anyák? 

 

Az egyik legváltozóbb pozíció az úrinőé volt, akihez a legszélsőségesebb módon 

társítottak értékítéleteket, ezt az alakot ugyanis hol az egyik, hol a másik póluson találjuk 

(lásd részletesen Bokor 2006). A női szexualitástól való félelem a róluk szóló 

szövegekben a legerősebb, ez talán annak is köszönhető volt, hogy a feminizmus is, 

amely alaposan átírta a nőkhöz rendelt kötelezettségeket és a női szexualitásról, 

testiségről szóló képet átfestette, ezekből a körökből táplálkozott. 

Az ideális úrinő egyik példája az a középosztálybeli nő volt, aki ideológiailag 

támogatta a nemzetet megmentőket, és aktívan (például szociális munkásként) részt vett 

ilyen jellegű programokban. Maria Baiulescu, az Erdélyi Román Nők Egyesületének 

elnöke egy kolozsvári konferencián kifejtette: ahhoz, hogy a román nő megfelelő 

erényeket adjon nemzetének, meg kell oldani a nők oktatását és a női léleknek megfelelő 

munkahelyek megteremtését. „Az elfoglalt intelligens nő – mondotta Baiulescu – 

                                                 
180 Nem a házastársak közötti egyenlőségről beszél még ez sem, de megszünteti a feleség azon 
kötelezettségét, hogy férje engedélyét kérje különböző – főként gazdasági – lépések megtételéhez. 
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eltölthet néhány órát házon kívül is. Az ekképpen működtetett házasság boldogabb lesz, 

mint az, amelyben a nő erőtlen babaként arra van ítélve, hogy energiáját a luxusra és a 

flörtölésekre pazarolja, hogy ezen a meredek lejtőn aztán Bováryné sorsára jusson” 

(Baiulescu 1927: 146). Az eugenikus közgondolkodók számára a prostituálthoz hasonló 

veszélyt jelentettek a feministák, akik az 1920-as-1930-as években keményen harcba 

szálltak a nők politikai és polgárjogaiért. Míg Baiulescu, Izabela Sadoveanu, Alexandrina 

Cantacuzino és társaik inkább a konzervatív nőegyesületeket képviselték, Calypso Botez, 

Adela Xenopol, Ella Negruzzi, Ortansa Satmary voltak azok, akik többszörösen 

újragondolásra késztették a hatalmat a társadalmi nemi szerepeket illetően (választójog, 

nők munkavállalása, prostituáltak helyzete). Ezért számos kritika érte őket a konzervatív, 

nacionalista tábor részéről (vö. Cosma 2002, Mihăilescu 2002, Pruteanu 2004). A román 

feminizmusnak mind a konzervatívabb, mind a radikálisabb vonulata érzékenyen reagált 

a változásokra: „hol követte, hol pedig megfertőzte a változás érleletlen neurózisa, a 

nemzeti túlbuzgóság, és a dagályos konzervatív szólamok (...) és csak nehezen tudta 

áthágni egy kétértelműen modernizálódó és sok tekintetben deprimált társadalom 

hermetikus szűrőjét” (Pruteanu 2004). 

A román szövegekben a tisztességes úrinő (femeia cinstită) leggyakrabban olyan 

ideál volt, amely nem feltétlenül egy társadalmi osztályt, hanem elsősorban a nőiségét 

csak a házasságban megélni tudó román nőt, a nemzetének élő asszonyt képviselt. Ennek 

a típusnak a fő tulajdonsága a komolyság, a nemzeti öntudat és a nemzeti 

felelősségérzet181 vállalása volt, de ami ezeken kívül feminizálta a típust, az nem más, 

mint a privát szférába való bezárkózás, a gyerekszülés és -nevelés. A biopolitikai 

ideológia sajátosan román vonulata által kitermelt jobboldali koncepció tehát továbbra is 

a nőt tette meg az állam tükrének és a nemzeti hagyományok őrzőjének (vö. Mosse 1985: 

17).  

Az előbbi kategóriákkal szemben a jobbára polgári elveket tükröző, illetve a 

polgárság családeszményét ábrázoló magyar nyelvű cikkek – a másik etnikumtól eltérően 

– nem annyira nemzeti ideológiai, hanem inkább egyes 

osztályelképzelésekbe/rétegkategóriákba csomagolták az említett toposzokat, és 

                                                 
181 „…mi, románok, megőriztük az etnikai azonosságunkat. És így lesz ez a jövőben is, hacsak Önök, 
férfiak, nem taszítanak bennünket a komolytalanság lejtője fele.” (Adelina Istrate: Femeia română şi 
lucrurile serioase, Patria, 1930. jún. 18., 7.). 



 166

leggyakrabban morális, ritkábban pedig etnikus színezetet adtak neki. Ezekben a 

szövegekben úrinak lenni azt jelentette, hogy az illető többnyire a polgári osztályhoz, 

vagy az arisztokráciához tartozott. Nagy tiszteletnek örvendtek a nőszervezetek, amelyek 

többszörösen is vállalták a nők számára előírt szerepeket. Ezek az alakulatok céljaikat 

„nemzeti-anyai keretben” megfogalmazó (Pető 2003: 66–67) jótékonysági, illetve 

vallásos egyletek voltak182 (Lőnhárt 2002), amelyek – akárcsak a korábban említett, 

hasonló román intézmények – a hagyományos középosztályi lét nagyon jól körülhatárolt 

szerepeit hangsúlyozták és éltették tovább, kiemelve a női princípium anyai és 

feleségjellegét, támogatták a hatalom törekvéseit, és nem támadták ennek maszkulin 

határozatait.  

A magyar publikum – valahányszor a hagyományosnak tartott keretnek nem 

megfelelő szerepeket betöltő nőket fedezett fel maga körül – mindig megrótta őket. A 

nők közéleti vagy publikus szerepvállalását pedig – akárcsak román kollégáik – a 

konzervatív szellemiségű magyar újságírók is mélységesen elítélték. A Hétfői Ujság 

ekképpen ír egy – egyébként Dobó Katica nevet viselő – újságírónő felbukkanásáról: 

„Mondja aztán valaki, hogy nem nagyszerü faj ez a magyar faj. Úgy termi a Dobó 

Katicákat, a Zrínyi Ilonákat, a Liliket, a Zsazsákat, mint a végtelen pusztaság a 

kökörcsint és a nadragulyát. (..) Ahelyett, hogy a nő igazi hivatásával, a család és 

háztartás dolgaival bíbelődne, a színházban szaladgál, a kuliszák mögötti festett világban 

pipázik és kritikákat, riportokat ír. (...) Mikor fog foglalkozni önmagával és saját családi 

tűzhelyével? (..) Hogy is van csak ez: a nő hivatása a család! A munka a férfi kötelessége. 

Ha a kettőt összecseréljük, a társadalom vallja kárát.” (Hétfői Ujság, 1933. júl. 24. 3) 

Az idegenből érkező, általában válás vagy családi konfliktus, illetve a család 

háború utáni elszegényedése következtében prostituálódó nő alakja az átmenet korában 

született írások gyakori motívuma és egyik legszínesebb figurája. A témát foglalkozó 

írások általában nem a falu–város ellentétben, és csak ritkán erkölcsi kategóriák alapján 

klasszifikálják az efféle prostituáltat, hanem osztály- és gazdasági kategóriák szerint. 

Legtöbbször már a cím is jelzi,183 hogy középosztályi születésű hölgy(ek)ről lesz szó, az 

                                                 
182 Ilyenek voltak pl. az Erdélyi Katolikus Nőszövetség, a Szociális Missziótársulat, a Szociális Testvérek 
Társasága, a Református Nőszövetség. 
183 Elpusztul Erdélyben a magyar középosztály. Lassu éhhalál pusztitja el őket. A magyar középosztály 
fiaiból csavargók és inasok lesznek, a lányokból pedig prostituáltak. Hétfői Friss Ujság. 1923. április 16. 2. 
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ő élettörténetük bizonyítja a változás negatív jellegét. Bár ezek a nők a prostitúció 

intézményén belül a bordélyházba lépés pillanatától szinte semmiben nem különböztek a 

„populáris prostitúciót” űzőktől (Corbin 1986: 218, 1999: 210),184 ebben a diskurzusban 

mégis egészen más elvárások fogalmazódtak meg velük szemben. Ők egy 

rendszer(váltás) áldozatainak számítottak, és élettörténeteiket inkább szánakozással, és 

nem félelemmel vagy utálattal hallgatták. Számos riport jelent meg olyan úrinőkről, akik 

lecsúsztak, és bordélyba kerültek, főleg a magyar újságokban.185 Ábrázolásukban 

megjelent a helyinek és az idegennek az ellentéte is. A bevándorlókat úgy jelenítették 

meg, mint akik kellő helyismeret híján nem tudnak beilleszkedni, ezért prostituálódnak, 

vagy felelőtlennek ábrázolták őket, amiért a lecsúszottak számára legtöbbet ígérő 

pozíciót, a prostituálódást választják. 

Egy másik, gyakran hangoztatott érv az volt a bulvársajtóban az úrinőkkel 

kapcsolatban, hogy cicomázási hajlamuk kergeti őket a prostitúcióba. „Úri 

prostituáltnak” az számított, aki anyagi okokból vagy könnyelműségből áruba bocsátottaa 

magát. Az ún. „született prostituáltak” a „kirívó szexuális viselkedésű”, a polgári 

normákba foglalt házassági szabályoknak és viselkedésmódoknak ellenszegülő felső 

osztályból származó nők voltak. Úgy ábrázolták őket, mint akik tekintélyt érdemlő 

úrinőként és szánalmas „éjjeli lepkeként” is tudnak viselkedni. Eszerint ők – ellentétben 

az előző kategóriával, a sorsüldözött úrinővel – a helyi viszonyok jó ismerői voltak, nem 

más helyről menekültek, és nem mindig kényszerből választották a prostitúciót. 

„A leleplezett kerítőnők vallomásából megtudtuk, hogy nemcsak a társadalom 

szomoru számüzöttjei, hanem a kolozsvári társadalom legelőkelőbb tagjai is 

összeköttetésben állnak a keritőnőkkel. Az uri társadalom találkahelye a Kőkert-ucában 

van, ahol egy erre a célra berendezett kéjtanyán közismert urileányok találkoznak előkelő 

                                                 
184 Alain Corbin kifejezése a városba emigráló munkások igényeihez igazodva kialakított bordélyokról és 
más prostitúciós helyszínekről, szembeállítva a polgárság egyre kifinomultabb prostitúciós elvárásaival és 
alakuló szokásaival, a titkosan űzött prostitúció fogyasztásával.  
185 Egy éjjeli tivornyahely tulajdonosa tegnap rá akarta tenni a kezét egy kolozsvári urilányra, Kolozsvári 
Friss Ujság, 1929. márc. 9., 1.; Boudoirból az utcasarokra. Egy megakadályozott öngyilkosság története, 
Hétfői Hirlap, 1921. jún. 20., 2.; Összeesett az éhségtől az utcán. Egy jó családból származó nő tragédiája, 
Hétfő, 1917. máj. 7., 3. ; Az öngyilkos Szabados Lujza előkelő bukaresti családból származik s csak 
Kolozsváron kezdett titkos prostitúcióval foglalkozni, Kolozsvári Friss Ujság, 1930. jan. 1., 2. ; Postai 
tisztviselőnői állásból a bordélyházba akart menekülni a szerelem fiatal áldozata, Kolozsvári Friss Ujság, 
1929. júl. 14., 2.; Szomoru sorok egy elzüllött uccaleány életéről, aki ötszobás szülői lakásból került az 
éjjeli mulatóba, Kolozsvári Friss Ujság, 1929. dec. 25., 9. 
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társaságbeli urakkal. (…) itt elégitették ki bünös vágyaikat.”186 Kolozsváron 1923-ban a 

rendőrség húsz hasonló titkos találkahelyet leplezett le, a sajtó szerint e helyszíneken 

gyakran találtak „kellemetlen helyzetben” kolozsvári úriasszonyokat.187 

Míg a 19. században a hatalmasságok fenntartották maguknak a jogot, hogy 

bármilyen kirívó viseletű személyt ellenőrizzenek, rendszerint elfelejtették meghatározni, 

hogy mit értenek „közbotrányos ruházat”188 alatt. Talán nem is volt erre szükség, ugyanis 

a hiányos öltözék majd minden esetben mássággal társult. Ez a definiálatlanság azonban 

az excentrikusabb, század eleji divathullámok idején elsősorban az úri nők viseletének 

megítélése kapcsán kezdett problémát jelenteni. Amint azt tudjuk, a századforduló és 

főként az első világháborút követő korszak új (jobbára szecessziós) divatja az előző, a 

belle epoque fényűző, pazar díszítésű, romantikus szabásvonalú öltözködési stílusaitól 

nagymértékben eltért. Az első világháború után a szoknya már csak a fél lábszárat 

takarta, egyre inkább elmaradt a testet igen erősen kordába tartó fűző, a „flapper-fashion” 

ruhát könnyű volt elkészíteni, ráadásul ez követte a test vonalát, szeszélyes, 

figyelemfelkeltő és egyre bizarrabb kiegészítők jelentek meg rajta. A félszárú cipő helyett 

is egyre kedveltebb lett a pumps, a T-sarkú kiszabott karcsú női félcipők és a pántos Mary 

Jones-ok, a hajat pedig egyre nagyobb hullámokba tupírozták (vö. C. Hibbert–A. Hibbert 

2005: 14–15). A divat egyre „meztelenebb” lett, amely a kolozsvári polgárság számára is 

komoly gondot jelentett: a korábbi „tisztességes úri” öltözék helyett, amely valósággal 

becsomagolta a női testet, és a normák szerint őrizte azt, egy nem minden esetben 

tisztességesnek tűnő ruházat került egyre inkább előtérbe, és olyan stíluselemek kezdtek 

teret hódítani, amelyek szélesebb közönség számára is hozzáférhetőbbek voltak.  

A divatos selyemharisnyákért, drága bundákért és extrém kellékek viseléséért 

ezért éri rendszerint megrovás az úri osztály tagjait, akiket „elragadott az áradat”, 

„közönséges cocotte életet folytatnak”,189 és kávéházakban töltik az idejüket. A helyzetet 

az teszi ellentmondásossá, hogy az ilyen lapokban az újságcikkek alatt igencsak nagy 

gyakorisággal találunk ezekkel ellentétes előjelű tartalmakat, olyan reklámokat, amelyek 
                                                 
186 Hétfői Ujság, 1923. okt. 8. 2.  
187 Hétfői Ujság, 1923. dec. 3. 2. 
188 „Mindazonáltal az útczán vagy nyilvános helyeken illedelmetlen, kaczér és szemérmetlen viselet, vagy 
közbotrányos ruházat által feltűnő, kivált éjjeli csavargókat egész kimélettel ugyan, de határozottan 
követésre szólítván fel, a főkapitányság hivatali helyiségébe bévezetik (...)” (76.§, Szabályrendelet 1882: 
73).  
189 Uriasszonyok a szerelem vásárán. Tükör 1922. jan. 12. 
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a mainstream divathullámokhoz való felzárkózást sürgetik: „Megnyilt a Palace kávéház, 

Kolozsvár legjobb szórakozóhelye”, de Grünfield ékszerész vagy „Paula hölgyfodrász és 

manikür szalonja” is itt hirdeti magát, valamint a Mártonffy testvérek szőrmeáruinak, 

Grünwald és Steiner nőidivat-különlegességeket ígérő áruházának és Ferenczi Ignácz 

cipőmesternek a reklámhirdetéseit is mind itt találjuk. De a vizuális anyagok is ezt az 

ellentmondásosságot mutatják meg: jó példa erre egyfelől az újságok hasábjain 

nagyméretben megjelenített amerikai Mobiloil reklámjain lévő női alakábrázolások, 

amelyek merész vonalú ruházatukban és határozott, majdhogynem „férfias” 

mozdulataikkal, amint cipelik a motorolajat, nem egy tradicionális női képet festenek. A 

sajtóban megjelenő más vizuális reprezentációkkal ellentétben ezek a nők a férfiak 

világának szimbólumaival vannak felruházva, és éppen azokat a kellékeket viselik 

magukon, amelyeket oly sok kritika ért ebben a korban (rövid szoknya, szőrme). A 

reklám, akárcsak ma, mintát közvetített, ez a minta pedig éppolyan ellentmondásos volt, 

mint a szövegekben megjelenő, a nők társadalmi nemi szerepeihez kapcsolt elvárások, 

jelképek. Az eltérő normák és életmódok összecsapásának egészen visszásra sikeredett 

eredménye is lehetett: míg a vagyonosabb polgárság igényeit követő divatreklámok 

egyfajta öltözködési stílust követeltek volna meg, az első világháború után a nagyon 

divatosan öltözködő nőkkel megtörténhetett, hogy amennyiben magányosan mentek 

végig az utcán, bevitték a rendőrségre, és egészségügyi vizsgálatnak vetették alá őket. 

Tehát nemcsak az „úrias” kinézetű cselédeket találták gyanúsaknak, hanem a „túlzottan 

úriasan öltöző” és magányosan korzózó úrinőket is,190 ami általában botrányt szült, és a 

másnapi újságokban kiemelt helyet kapott: „szombaton is több botrány keletkezett az 

igazoltatás során, azonkivül, hogy számos urileányt még elő is állítottak a 

rendőrségen.”191 A sajtó kiemelte azt is, hogy „tisztességes nőket előállitani a 

legsúlyosabb hiba, amit egyáltalán a rendőrség elkövethet.”192  

A represszió retorikája összekapcsolta a moralitást és a szexualitást, tehát a 

nőalakokat elsősorban ezek alapján volt képes értelmezni. Foucault szerint a tétlen nő 

                                                 
190 Az éjjeli razziákon minden magányos nőt letartóztattak és a rendőrségi vallatás után a kórházba vitték, 
ahol egészségügyi ellenőrzés alá vetették őket. „A rendőrség tisztiorvosi hivatala a tegnap éjjel az egész 
városra kiterjedő erkölcsrendészeti razziát tartott. Összefogtak 53 nőt, kik közül ötöt betegnek találtak. 
Ezeket a magyar-utcai venerikus kórházba szállították.” (Ujság 1921. máj. 20. 5.). 
191 A razziákról. Tükör, 1920. dec. 16. 
192 Modern erkölcsrendészet ... Ellenzék 1921. okt. 2. 
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volt az első, akit „maga alá gyűrt a szexualitás stratégiája”, őt szexualizálták először, mert 

„két világ határán helyezkedett el; ez a határ egyrészt a „»nagyvilági élet«, másrészt a 

család között húzódott (...), így bukkant fel az »ideges«, a »neuraszténiás« asszony 

alakja” is, aki végül a női hisztérizálás első támpillérévé vált. (Foucault 1999: 121) 

Foucault szerint a szexualizálás azért épp a polgári körökben zajlott elsősorban, mert az 

egészséges utódok nemzését leginkább ők állították erkölcsi kötelességként a nők elé 

(éppen ezért Foucault szerint az alsóbb osztályok sokáig ki tudták vonni magukat a 

„szexualitás” stratégiájának hatóköréből). A női test hiszterizálása hármas folyamat, 

mondja Foucault: először is megbélyegzik a „szexualitással túltelített női testet”, majd 

ezáltal integrálják az orvosi gyakorlatok mezejébe, végül hozzákapcsolják szervesen a 

társadalomhoz, a családi térhez, a gyerekek életéhez. Ennek a hiszterizálásnak pedig a 

„legkitűnőbb formája az Anya, negatív képével, az »ideges asszonnyal«” (Foucault 1999: 

103). A prostitúció útjára tért, örökletes degenerálódásról bizonyságot nem adó 

prostituáltak társadalomba való visszavezetését megcélzó programban is a nem korrekt 

szexualitású nőt emelték ki, bélyegezték meg (a prostituált stigma, a beíratás és 

ellenőrzés procedúráival), majd kezelték, végül a női varrodába helyezték el az arra 

alkalmasakat és a magukat megadókat, hogy újból tisztességes nőt faragjanak belőle.  

 

10.1.2. A cseléd 

 
Egy másik, ugyancsak fontos szereplője a kor szövegvilágának a cseléd. Az 

irodalomból is ismerős kép a faluról eltávozó, fiatalon kiszolgáltatott helyzetben élő és 

dolgozó, vagy teherbe esett és emiatt a közösségéből véglegesen kitagadott városi 

cselédeké, akik sokszor saját kezűleg végeznek az életükkel. Az Édes Annák megihlették 

a művészeket, joggal, mondhatjuk, hiszen a gyakran meglepő fordulatokkal és 

szenvedésekkel teli sajátos életutak valóban alkalmasaknak bizonyultak a szépirodalmi 

szövegekben történő feldolgozásra. A Győri Klára önéletírásából megismert cselédélet, a 

Tavaszi zápor193 c. 30-as évekbeli játékfilmben megjelenő női sorsok megérintik az 

olvasót, a nézőt.  

                                                 
193 Fejős Pál filmje (1932). 
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Amint azt Gyáni Gábor is kiemeli a cselédek társadalomtörténete kapcsán, a 

cselédként történő kimozdulás késztetéseiben két feltételnek egyidejűleg teljesülnie 

kellett: az anyagi kényszerhelyzet szorításának, valamint az „ebből kisarjadó, noha nem 

feltétel nélküli polgárosodási törekvések feszítő hatásának” (Gyáni 1883: 74). A 

kényelemre vágyó polgárság igényelte a cselédeket, az iparosodó város pedig egyre több 

lehetőséget teremtett a vidékiek betelepedésére. Mindez találkozott a falvakon élő 

családok idők hosszú sora óta zajló családszerkezet-változásával, amely során a család 

„képtelenné vált a tevékenységek önmagán belüli integrálására,”, tehát rákényszerítette 

tagjait a „munkaerejük külső hasznosítására” (Gyáni 1983a: 77). A 19. századtól a családi 

bérgazdaság sajátossága volt, hogy „tagjait anyagi szükségleteitől függően »bocsátotta« a 

munkaerőpiacra” (Nagy 1994: 156).  

A cselédség intézménye ugyanakkor hagyományos családi szerepfunkciókra 

épített és ezeket erősítette. Nem véletlen tehát, hogy a cselédeken éppen azokat a 

karaktereket kérték számon, amelyeket a nő alakjához kötöttek: itt a nő–anya–

háziasszony szerepfunkciókra, másrészt a feleségnek a háztartásfővel szembeni függőségi 

helyzetére kell gondolnunk. Éppen ezért hasonló – sokszor ellentmondásos – értékek 

kötődtek hozzájuk is, mint általában a nőkhöz: a nőiségük, potenciális anyaszerepük, 

alárendelt (ki)szolgáló szerepük, szexualitásuk révén ragadták meg őket. Mivel 

rendszerint idegenből – és leginkább falusi környezetből – érkeztek, a kulturális 

idegenség jegyeit is magukon hordozták, akárcsak az idegenből érkező úri lányok. A 

cselédekkel szemben azonban erősebb morális követelményeket támasztottak: míg – a 

polgári felfogás értelmében – az úri lányoktól nem nagyon várták el a munkaerőpiacon 

való korrekt helytállást, a cselédeket rendszerint megrótták minden ilyen jellegű kihágás 

esetén. A cseléd „alárendelt és személyében függő, jogilag is önállótlan, »gyámolított« 

személy” volt (Gyáni 1981: 14), akárcsak a feleség a feudalizmus kori patriarchális 

családon belül. Mindemellett személye a régi polgári világ tükrét is jelentette: ha 

tisztelettudóan viselkedett, az a ház asszonyát minősítette, akárcsak az ellenkezője.  

A cseléd–prostituált asszociációban megjelent a középosztály félelme azoktól a 

nőktől, akik a privát szférán kívül tevékenykedtek, otthonuktól távol dolgoztak (Fuchs-

Thompson 2005: 34). A vidékiségéből kivetkőzött cseléd, aki a másság–hasonlóság 
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határmezsgyéjén egyértelműen magán viselte a „polgárosodásra érettséget” (Gyáni 1979: 

72), a maga immár beazonosíthatatlan mivoltában még fenyegetőbbnek tűnt.  

A cseléd a maga vidékiségében, tapasztalatlanságában, nőiségében idealizált 

alárendeltséget képviselt a két világháború közötti időszakban. Sajátos női karaktert 

jelentett, a várossal ismerkedő falusi lányt, akinek alakjához ellentmondásos értékek 

tapadtak. A cselédség – azáltal, hogy „meghatározott időciklust volt hivatva kitölteni” 

(Gyáni 1983b: 406) – a legtöbb ellentmondást a maga átmenetiségében hordozta, hiszen 

elsősorban 15–20 év körüli, fiatal korú lányok, nők képezték ezt a réteget, akik más 

foglalkozási rétegekhez képest rövidebb időtartamot töltöttek el saját szektorukban. 

Ennek ellenére ez a rövid idő is szigorúan megfigyelt és erkölcsi normáknak való 

megfeleltetési kényszerrel járó időszak volt. A cselédség átmenetiségében ugyanakkor 

rendszerint benne rejlett a prostitúció útjára tévelyedésnek a lehetősége is, hiszen ez a 

cselédpiaci túlkínálat követte kedvezőtlen munkahelyi körülményekhez, a folytonos 

fluktuációhoz és az alacsony bérezéshez képest igen gyakran valóban kecsegtető 

lehetőségként tárult fel.  

Úgy gondolom, hogy ettől olyan érdekes az alakja a kortársak, de még a régmúlt 

időket megidéző késői szerzők, például Bálint Tibor számára is, aki a Bábel 

toronyházában igencsak szemléletesen rajzolja meg a falunak, a szeretőnek, a háborúnak, 

a városi munkaerő-keresletnek és nyilván a bordélyházi rendszernek kitett falusi nő 

alakját. 

„Az Óvárban a föllocsolt járdák hűvöskés porszaga terjengett, aztán 

már ott volt Sánta Mari a bencések templomához közel, a tyúkpiac mellett, 

ahol kéttucatnyi lány és asszony ácsorgott. (...) Jöttek, mentek a nagyságák, 

volt közöttük iparosfeleség és tanítónő, ténsasszony és módosabb hölgy, de 

sokféle volt a szakácsnőnek, bejárónőnek, cselédnek szegődő is, a nagy, húsos 

kezű és vaskos lábú fehérnépektől a kiokosodott mindenesekig, akik sok 

családi titkot őriztek, s azt is tudták, miként húzhatnak hasznot asszonyuknak 

vagy gazdájuknak a jóhiszeműségéből. (...) Mari figyelte ezt a nyüzsgést, ezt 

az alkudozást, s közben tudta, hogy őt is figyelik, tekintetük oda-odaröppen a 

blúzához, de nem közelednek hozzá, mert bizonyára gyanút kelt városias 

öltözékével. Lába elé húzta a fakoffert, fedezte rövidebb lábát, mint madár a 
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sértett szárnyát, nehogy még inkább ki legyen téve a kíváncsi szemeknek. (..) 

Csüggedt és reménytelen nézelődése közben ekkor egy terebélyes asszony 

közeledésére figyelt fel, aki súlyosan billegve s vizslatón ide-oda pillantva 

jött. Fehér nyersselyem kabát volt rajta, szoknyáján tenyérnyi virágminták 

rikítottak, s fülbevalója mint ezüstözött kemencekarika lengedezett kétoldalt.” 

(173–174.) 

A Bálint Tibor által megidézett cselédtörténet ugyanazokat a sztereotípiákat 

sorakoztatja fel, mint amelyekkel a korabeli újságok is operáltak. A cselédkedésre 

szoruló falusi lány a városban kiszolgáltatott helyzetbe kerül, a cselédpiacról pedig 

majdnem egyenes út vezet a prostitúcióhoz.  

A cselédábrázolásoknál is, akárcsak az úrinők esetében, észlelhető a jó és a rossz 

határán mozgás. A cselédek erkölcstelenségének kérdése központi problémája volt a kor 

diskurzusainak. A korabeli magyar újságok sokszor úgy jelenítették meg a 

házicselédeket, mint akik falusiként nem tudtak a modern városi környezetbe 

beilleszkedni, nagyon rossz anyagi körülmények között, a cselédközvetítők és a gazdák 

kénye-kedvének kiszolgáltatva éltek, nagy részük kísérelt már meg öngyilkosságot, 

magzatelhajtás helyett megölték nem kívánt terhességből született gyermeküket,194 és 

rendszerint hajlamosak voltak a prostitúcióra. Ez a gondolkodásmód érződött a rendőrség 

és az egészségügyi szervek hozzáállásában is: a cselédek mozgásterét a városban a 

prostituáltakéhoz hasonlóan szabályozták (csak hétvégén jelenhettek meg a központban, a 

számukra előírt mintának megfelelő viselkedést vártak el tőlük), és mivel ugyanolyan 

fertőző gócnak tekintették, akárcsak a prostituáltakat, 1923-tól pedig rendszeres orvosi 

vizitre kötelezték őket.  

A házicseléd iránti sajnálat, vagy rokonszenv ugyancsak egy sajátos retorika 

része volt: a magyar közvélemény számára a megváltozott politikai és gazdasági 

helyzetben a falusi társadalom ideálisként jelent meg. Úgy ábrázolták, mint tiszta, ősi, 

erkölcsös és hagyománytisztelő helyet, szemben a fertőzöttnek és laza erkölcsűnek 

megjelenített várossal. Ebben az értelmezési keretben az úrinők voltak a városi 

                                                 
194 Gyilkos cselédlány. Keleti Ujság. 1922. január 3., Rejtélyes csecsemőleletek a kolozsvári állomáson. 
Keleti Ujság, 1922. április 13.  



 174

erkölcstelen és luxushajhász dámák, a falusi lányok pedig egyszerűek, akik megélhetési 

okokból lettek cselédek, esetleg prostituáltak.195  

A falusi cselédek kivetkőzése és „úriasodása” (azaz polgári ruhába öltözése) 

azonban azzal fenyegetett, hogy a város megszokott rendje felborul. A város igyekezett 

útjába állni a kompakt közösségből érkező, közösségi ellenőrzés alól kikerülő falusi 

lányok „kivetkőzésének”, ezt azonban semmiképp sem a falusi lányok erkölcsének 

megóvása céljából tette, de nem is a falusi társadalom normái fenntartásának vagy a 

népviselet-elemek pusztulási folyamata megállításának a szándéka vezérelte, hanem 

elsősorban a beazonosítás, a bejegyzés, az ellenőrzés alá vetés, a polgárság erkölcseinek 

és egészségének védelme.196 A népviselet azonosíthatóvá tette az egyént, mivel egyrészt 

táji jelleget is hordozott, másrészt a városon kívüliséget jelentette: a széki, mezőségi, 

kalotaszegi és székelyföldi lányok azonnal felismerhetőkké váltak ruháikban, tehát 

összetéveszthetetlenek voltak más, helybéli társadalmi csoportokkal. Ez a speciális 

viselet tehát a másság jelét hordozta magán, ezáltal pedig az elkülönítés eszközeként 

funkcionált. Ugyanakkor osztályjelleget is hordozott, mivel egy adott társadalmi réteggel, 

a cselédséggel kapcsolódott össze, ezáltal pedig az egyén városi társadalomba való teljes 

értékű beépülését lehetetlenítette el. Egyszóval: egy népviseletbe öltözött lánynak igen 

kevés esélye lehetett cselédmunkán kívül más ágazatban is elhelyezkedni, a 

városivá/városiassá válásra pedig gyakorlatilag nulla esélye volt. Míg a kivetkőzés a saját 

falujában a közösségi normákkal való leszámolást jelentette, tehát alapvetően erkölcsi 

kérdés volt,197 addig a városiak számára az identifikációt lehetetlenítette el, ennél fogva 

gyanút keltő cselekedetnek minősült. A „városiasan viselkedő” cselédek szemet szúrtak a 

városi polgárnak, a korabeli írások pedig toposszá avatták a kirúzsozott ajkú, 

selyemblúzban „urizáló” lányokat: őket nemcsak mint az idealizált falusi értékek 

                                                 
195 Küzdelem a falusi lányok megrontása ellen. Kolozsvári Friss Ujság, 1929. július 28., Beszélgetés a 
cselédkérdésről. Népújság, 1924. június 8. Falusi Marika esete a városi nénivel. Ellenzék 1930. október 18.  
196 Nyilván itt elsősorban a város közegészségügyi és közszemérem elleni kihágásokat szabályozó 
törvényeiről, intézkedéseiről beszélek, és nem azokról a korabeli – ugyancsak erőteljes – diskurzusokról, 
amelyek a faluban az ősiséget, a tisztaságot, a nemzet magját vélték megtalálni.  
197 Tudjuk, hogy a falusi közösség ugyanígy tisztában volt ezekkel a lehetőségekkel, a város az átöltözés, a 
„flancolás”, az „urizálás” helyeként élt a falusiak tudatában, ezért a városi öltözékben megjelenő lányt 
otthon megszólták, a cseléddé vált lányok teherbeesését is a város könnyelmű világának való 
megfelelésként értelmezték, ezért igen gyakran ki is tagadták a közösségből. Az önéletíró Kocsis Rózsi így 
fogalmazta meg ezt: „Na, bezzeg, ez is jól békölnizte magát itt, de odahaza nem meri, mert szégyen” 
(Kocsis 1988: 221). 
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megcsorbítóját mutatták be, hanem a „rossz útra tévelyedés”, a prostitúció útjára lépés 

mintapéldányaiként kezelték, további kerítőnőket látva bennük, akik elsősorban a városi 

polgárság egészségét veszélyeztették. Ezekben a szövegekben a falusi lányokkal 

szembeni ellenérzés, szánalom, illetve a falusi értékek felbecsülése rokon érzéseknek 

mondhatók. Nagyon jól szemlélteti ezt egy egyszerű lányról, „Falusi Marikáról” az 

Ellenzék hasábjain198 megjelent történet is, amelyben az „echte” falusi társadalom 

idealizálása és a viseletelemek idegenben zajló konfliktusa éppen ebben az erkölcsi 

harcban teljesedik ki. A szerző ekként írja le a városba utazó (idealizált) cseléd 

ruhakészletét, szemben a kiöltözött, „szagos kifestett ábrázatú”, „pirosra pingált orcájú” 

falubelijével: 

„Marikának magának kell megkeresnie a felsingrevalót és a pénzt a 

cuggoscipőre, amit a városban viselnek a magasorsú kicsiny cselédkék. 

Hazulról csak egyrend »szegényes«-et, meg egy »vasárnapi tisztá«-t kapott. 

Meg az anyjaviselt szűkszáru rámás csizmát, ami akkor volt divatos, mikor 

Marika mamája varratta azokat. De azért, ha felvette a leány, megfordultak 

utána a falusi legénykék. 

(...) 

- Vigyázz leánykám hová vezet ez a festett száju ...a városban 

veszedelem leselkedik a fiatal lányokra ... [mondta az anyja]. Azért odaadta 

Marikának egy leánykori keszkenőjét és megigazitotta a nyakán a csipkés 

átkötőt ...” 

Amint a városban élő, falusi származású cselédek esetében láttuk, egyetlen 

ruhadarab, viselet- vagy stíluselem is képes volt mély feszültségeket hordozni magában, 

amelyet az otthonról hozott erős normarendszer, a cselédnek előírt városi rendszabályok, 

az éppen aktuális – mintaadó – polgári divat, de az egyént foglalkoztató szektor elvárásai 

és az egyéni vágyak egyaránt teremtettek. Tehát – ha le akarnánk egyszerűsíteni – azt 

mondhatnánk, hogy a mások tekintete ütközött, simult, súrlódott állandóan a saját, belső 

tekintettel. A cselédeknek, ha meg akarták őrizni a tisztességes nő képét, gondot kellett 

fordítaniuk ennek a képnek az ápolására, karbantartására: ezt a képet szolgálta a falusi 

                                                 
198 Falusi Marika esete a városi nénivel. A kis cselédleány kalandja. Lélekvásár a külvárosokban. Amiről 
nem tud a rendőrség. Ellenzék, 1930. okt. 18. 
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viselet, az ékszerek és smink mellőzése, az esetleges várandósság jeleinek elrejtése,199 

egyébként hamar átkerültek a tisztességtelen kategóriába, ahol már csak a prostituált 

szerep maradt számukra.  

 

10.1.3. Prostituáltak 

 

A fentiek – és a korábbiakban a prostituáltak feltételezett csoportkultúrájáról 

mondottak – alapján úgy vélem, hogy fenntartható az állítás, miszerint a prostituált egy 

gyűjtőfogalom, amely egyesíti a nem konvencionálisnak tartott szexuális életet élő nőket. 

A prostitúció – és ennek főként az egy társadalmi osztályhoz vagy réteghez kötött 

változata – különböző reprezentációs rendszerekben olvasható, amelyeknek a keretét a 

nemiség és az osztály/réteg, a nemiség és az etnikum kapcsolatai biztosították. Mindegyik 

alrendszer létrehozta és működtette a prostitúciót, tehát megteremtette a 

prostituáltállapotot. Tüzetesebb vizsgálódás során kiderül, hogy a megkülönböztetésére 

szolgáló kulturális jellemzők a normalitástól való eltérést, a domináns kultúrával 

szembeni másságot hangsúlyozzák. Hasonlóan a beteg prostituálthoz, akinek egyik 

legfontosabb megkülönböztető jegye a beesett arc, a kiütéses bőr, az egészséges – vagy 

magát akként feltüntető – prostituált jellemzője ugyancsak saját teste: a “fogyasztó” 

számára előkészített figyelmeztető külső, az erős arcfestés, festett haj, feltűnő ruházat, a 

kihívó viselkedés volt.  

Ugyanígy a testre írt jel, a tetoválás is ebben a regiszterben volt olvasható. 1931-

től a rendőrség hivatalosan is ellenőrizhette a prostituáltakat, így az orvosi nyilvántartók 

mellett, amelyek a „kezelt betegeket” mutatják meg, működésbe lépett egy másik 

nyilvántartó is, amely „az elszabadult titkosokat” számolta. A rendőrségre ismét szüksége 

volt az orvosi hatalomnak, mert a nemi betegeket érintő szigorú szankciókat csak így 

lehetett életbe léptetni. A rendőrség, valamint a vidéki csendőrség újabb jelentéseket írt rá 

ezekre a testekre. Ez a tekintet nem a betegség hordozójára vetült, hanem elsősorban a 

viselkedés (viselet, magaviselet) alapján klasszifikált. Chendi kolozsvári rendőr 1939-ben 

                                                 
199 Romul Costa, nagyváradi orvos, a váradi szülészeti intézet vezetője szerint az intézetben azok a nők 
töltik terhességük utolsó hónapjait, akikről a 6-7. hónapban derült ki, hogy várandósok, és emiatt a 
gazdasszonyuk elkergette őket, pedig, fejti ki Costa, ezek „leggyakrabban épp a gazdasszony unokáját 
hordják szívük alatt” (Costa 1922: 8).  
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a bűnözők, homoszexuálisok és prostituáltak tetoválásait mint identifikációs eszközt 

emelte ki. A nő testén lévő jelek a szemlélőnek a nő foglalkozásáról árulkodnak, tehát 

megkülönböztető értékűek, hangsúlyozta az elemző. Olyan jelek, amelyek előéletét és 

szerelmi kapcsolatait is elbeszélik (a férfi portréja, neve szerepel benne), a szemlélő tehát 

megsejtheti, milyen szerencsétlen szerelmi esemény sodorta az út szélére a nőket. A 

tetoválás azonban – az elmúlt szerelem jelei révén – a tisztességes társadalomhoz való 

tartozás végső jeleként is operál: „így képzelik ők magukat azon társadalom örökös 

részének, amelyből kénytelenek voltak kilépni” (Chendi 1939: o.n.). A prostituáltat tehát 

nemcsak kívülről marginalizálják, de önnönmagát is ilyen jelek révén képes elkülöníteni 

a „normális társadalomtól”, értelmezhetjük ezt a kijelentést. De hogy mégsem egy 

ártatlan emlékezési rítus nyomairól van szó, azt a tetováláshoz kapcsolt negatív előítélet 

máris hozza: „a tetoválás a női testen a nő erkölcsi züllését reprezentálja. Egy nő, akinek 

tetovált férfival van kapcsolata, gyakran utánozza őt, és maga is hagyja, hogy rátetoválják 

a férfi nevét” (Chendi 1939: o.n.). Ez jól magyarázza, miért került egy regiszterbe a 

bűnöző és a prostituált. A rendőr, azon kívül, hogy ráaggatja a szokásos sztereotípiákat a 

nő testére, egy új, tipikusan rendőri jelzőt is hozzátesz, a bűnözőit. A mellékelt 

félmeztelen, férfinévvel és más jelekkel dekorált nő fotója önmagáért beszél (lásd 3. 

melléklet). A lui Nicu (Nicunak) felirat őrzi a régmúlt szerelmet, még a magányos madár 

(lepke?) szimbóluma is megjelenik a mellkason, amely a férfi, az „ember” hiányát 

jelképezi. A nő nem tűnik bűnözőnek, de a rendőr leírása megtanított arra, hogy ezt is 

ráolvassuk a képre, és ne higgyünk az ártatlannak tűnő tekintetnek. Míg Shiva alakja a 

Világrémben a beteg promiszkuus nőt ábrázolta, Nicu volt kedvese a felkutatásra váró, 

jelekkel operáló bűnözői világ alanyát jelenítette meg az olvasónak. 

Érdekes viszonyulásmódot tapasztalunk a ruházat kérdése kapcsán is. Az úri nők 

elemzésénél szó volt róla, hogy a városi szabályzatok tiltották a kihívó öltözködést, és 

büntették az utcán magát mutogató és figyelemkeltő nőket, ezzel mintegy arra késztetve a 

prostituáltakat is, hogy mellőzzék a kihívó öltözéket. Ez az előírás pedig ütközött azzal a 

lokális elvárásrendszerrel, amelyet a prostituáltakkal szemben támasztottak, és amely a 

kihívást, a figyelemfelkeltést irányozta elő számukra. A prostituálttól elvárták, hogy 

kilétének, társadalmi pozíciójának és szerepének megfelelően jelenítse meg magát a 

társadalomban. A ruha, a bőrre írt jelek, tehát a külső az, amely elkülönít, mássá tesz, 



 178

stigmatizál, felhatalmaz az erkölcstelennek vélt cselekedetekre, ugyanakkor elriaszt, de 

egyben legitim aktussá nyilvánítja az azt viselő test fölötti kontrollt, a rendőri beidézést, a 

kórházi elkülönítést.  

Amíg a „titkos deviánsok”, a „gyanút keltő” és ugyanakkor ellenőrizhetetlenségük 

révén veszélyesnek tartott társadalmi csoportok stílusának legfőbb jellemzője az 

áttetszőség volt, és az ennek megfelelően öltözködő majdhogynem belesimult a 

környezetébe, láthatatlanná, megkülönböztethetetlenné vált, addig a bejegyzett 

prostituáltak viseletelemeit a látványosság uralta, a „hivatásos kéjnő” a társadalmi térben 

viselete által vált mássá, láthatóvá. Látni lehet majd a következő, A statisztikai adatok 

prostituáltjai című fejezetben is, hogy a megkérdezettek számára majdnem kivétel nélkül 

legfontosabb fogyasztási cikk a ruha volt, és a megtakarítások végső célját is 

leggyakrabban a ruha vásárlása jelentette. A bordélyházi prostituáltak 90, míg a szabad 

prostituáltak 56%-a keresetét ruhára költötte. Ez nyilván elsősorban a kis keresetet jelzi, 

illetve azt, hogy nincsenek előttük kulturális minták, valamint hiányoznak más szférák, 

amelyekben pénzt költhetnének el (pl. nem vezetnek háztartást). A ruhának azonban 

jelölő funkciója is van. A ruha, mint tudjuk, ennek az életformának az első feltétele volt, 

a ruhára költés eszerint magához az életformához való igazodást, másrészt pedig az 

alapszükségletek egyfajta kielégítését jelezte: a prostituált nő annyit keresett, amennyi 

éppen ruhára volt elég, tehát bármiféle anyagi felhalmozás ebben a kontextusban 

majdhogynem elképzelhetetlen volt, hiszen a megtakarított jövedelmet vissza kellett 

fordítani a „munka” egyik igen fontos kellékébe. 

A ruha képes volt nemcsak osztálykategóriák létrehozására, de az ezek közötti 

finom határok megjelölésére is: „Ha vagy egy leány hazajött a szolgálásból, csak szép 

fülbevalója volt, s már meg lett gyanúsítva, hogy na, ez már ringyóskodott. Én igazából 

asszonyomtól kaptam egy pár fülbevalót, de be kellett zárjam a ládafiába, nehogy valami 

új nevet kapjak miatta” – írja kolozsvári cselédéveire visszaemlékezve a széki Győri 

Klára (Győri 1975: 59).  

A beazonosítás, megnevezés, rámutatás pillanatától minden prostituált magán 

viselte a megkülönböztetés jegyeit, azokat a közös jegyeket, amelyeket a közösség, 

illetve a kontroll másik gyakorlója, a hatalom aggatott rájuk. Európában más-más viseleti 

jegyek tették prostituálttá a nőt: ugyanebben a periódusban Franciaországban, a 
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prostitúciószabályozás országában a prostituált nőknek nem volt szabad ékszereket, 

selymet viselniük, és szigorúan tilos volt a nyilvános térben kalap nélkül járniuk (vö. 

Baldwin 1999). Ezek mind a megkülönböztetés, az elhatárolás eszközeiként szolgáltak, 

az illető jeleket hordozókat nyilvánvalóan sokkal könnyebb volt felismerni egy adott 

társadalomban. A deviáns módon való öltözködés tiltás és követelmény is volt 

egyidőben. Mind a tiltás, mind a követelés ugyanazt, az öltözék mögött rejlő „valóságtól” 

(a deviáns életmódtól, a prostitúciótól) való elzárkózást, az erkölcsi távolságtartást 

szolgálta. Az ennek az életmódnak megfelelő kirívó, mondhatni groteszk öltözék mint 

követelmény hozzájárult minden deviánsnak tartott (azaz nem házasságon belül zajló 

szexuális kapcsolatot fenntartó) személy megkülönböztetéséhez és ezek hivatalos 

bejegyeztetéséhez, prostituált címkével való ellátásához.  

A tárgyak a társadalmi viszonyok velejárói, részei az emberek közötti 

kapcsolatoknak és kommunikációs formáknak. Kaschuba szavait idézve, „kulturális 

gyakorlatunk megszilárdult formái”, amelyek „magukba olvasztják tekintetünket és 

kézírásunkat, egyszersmind identitásunk alkotóelemeit, amelyek így énünkön kívül 

tükröződnek vissza” (Kaschuba 2004: 191). Egyszóval, a magunkon hordott viseletnek 

jelzésértéke van, amely olvasható, érthető egy adott kultúrán belül. És itt legtöbb esetben 

mélyebb kapcsolódásokról van szó, mint azt gondolnánk: a viselet nemcsak a társadalom 

belső tagozódását teszi láthatóvá, és nem csupán a rendek hierarchikus felosztását 

jelenítette meg a múlt századokban sem. Nyilván állt mögötte egy alaposan kidolgozott 

lokális normarendszer, amely meghatározta, „hogy egy adott társadalomban mennyi a 

kevés és mennyi az elég” (Flórián 1997: 745), de ez nem adhat önmagában kielégítő 

választ az öltözködési normákra, különösen egy városi társadalomban nem, ahol – főként 

az idegenből érkező munkaerő-migráció következtében – folyamatos átjárás teremtődött 

az egyes lokális identitások és normák között.  

A prostituált teste egy határon lévő objektum, a jó és rossz, normális és 

abnormális határán mozgó identitás megtestesülése, amelyre a társadalmi tér konfliktusait 

írják rá. „Az egészség a modern identitás egyik középponti fogalma, hiszen az egészség 

és annak hordozója, a test nem csupán biológiai konnotációkkal, hanem metaforikus 

rétegzettséggel is rendelkezik, magában foglalja a rendes, tiszteletreméltó, felelős egyén 

fogalmát is. A betegség az egészségtudatos kultúrában magát a másságot jelenti, ami 
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szorosan kapcsolódik az osztály, a faj és a szexualitás kategóriáihoz” (Csabai–Erős 2000: 

128). A beteg Másik reprezentációja valójában egy eszköz a határok fenntartására. A 

beteg prostituált az őt bordélyházba rendelő, megrendszabályozó polgárra (az 

individuumra) fizikai veszélyt jelent, de ez a veszély könnyűszerrel elterelhető a már 

bejáratott (fizikai jellegű) reglementációs mechanizmusokkal (ellenőrzés, kórházi 

kezelés, elkülönítés, a férfi testének védelme a különféle profilaktikus technikákkal). Az 

orvos által felkarolt és képviselt nemzetre azonban fenyegetést jelent, amely ellen 

szimbolikus harcot kell vívni.200 A fertőzés ezt a veszélyt még erőteljesebbé varázsolja, a 

fertőzésnek szimbolikus jelentősége van: „a kontrollal ellentétes jelentéssel bír: a határok 

megsértése, a vadság, a természet elszabadult nyers erőinek képét hívja elő” (lásd 

Csabai–Erős 2000: 130–131). A nő, aki veszélyes szexualitással rendelkezik, nemcsak az 

egészség–betegség határait bontja meg, hanem szexualitása révén tovább mélyíti ezt a 

konfliktust.  

 

11. A Bálint-módszer. Egy orvosi kérdőív társadalomtörténete 

 
A nagy keretekből a kisléptékű vizsgálatra áttérve a kolozsvári Női Kórház 

történetének egy kis, a gyors változások időszakában kibontakozó szála tovább írhatja 

azoknak a kontextusoknak és gyakorlatoknak az értelmezését, amelyek a szexualitásról, a 

nőiségről, a prostitúcióról és ezzel kapcsolatosan az egészségről és a betegségről való 

beszédmódokat meghatározták. Ebben a fejezetben egyetlen személy, a kórház speciális 

„ellenőrző osztályát” vezető (de nem vezetői beosztásban lévő) Bálint Zoltán 

orvostanhallgató-pszichológus tevékenységére koncentrálok. Sajátos adatfelvételi 

módszerek, orvosi attitűdök, orvos–páciens viszonyok körvonalazódnak ebben a 

történetszálban, amelyben a főszereplő kiemelt feladata a szexualitásuk miatt 

veszélyesnek ítélt prostituáltak adatainak felvétele és a velük való rendszeres 

kapcsolattartás volt. Mindezekből kiindulva a hatalmi aktorként vallató, a bőr alá világító 

„orvos” kikérdezési munkamódszereinek magyarázatát kísérlem meg azon korabeli 

testpolitikák és kortárs irányzatok összeolvasásával, amelyek az ő értelmezését 

irányíthatták. Az alábbi elemzés tehát elsősorban intézményvizsgálat és fentről közelítő 

                                                 
200 A beteg testhez kapcsolt félelmekről lásd Csabai–Erős 2000: 130. 
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olvasat kíván lenni, és jelen pillanatban az adatgyűjtő orvos személyére, és nem az általa 

kérdezettekre koncentrál, ezért nem vagy csak részben foglalkozik magukkal a személyes 

élettörténetekkel, amelyek az orvosi gyűjtés során konstruálódtak (ezek részletes 

értelmezését  lásd a dolgozatom Magda beszél c. fejezetében). 

 
11.1. A történet kerete 

 

„Ennek az irodának az volt a feladata, hogy egyenes és működő kapcsolatot 

teremtsen a kórház, a mentőszolgálat, az egészségügyi hivatal és a rendőrség között. (Az 

iroda vezetője Balint Z. úr volt).” – írja a Női Kórház vezetője (Stanca D. 1925: 62). 

Ugyanő egy másik alkalommal még részletesebben is kifejti, milyen feladatot szántak 

ennek az alintézménynek: „Az intézmény magja tehát az Ellenőrző Iroda volt, minden 

betegnek be kellett ide mennie, mindenkit itt regisztráltak és állandó ellenőrzés alatt 

tartottak, mindaddig, amíg az ellenőrzés szükségesnek találtatott” (Stanca D. 1929d: 

539). De ugyancsak tőle tudjuk meg, hogy az Ellenőrző Iroda vezetőjének más hatalmi 

szervekkel (egyház, katonaság) is kapcsolata volt, és rajtuk keresztül indirekt kontrollt 

gyakorolhatott az egyének fölött, például a személyes gyónást mint információforrást 

használhatta és orvosi ellenőrzésre is bírhatta a nőket (Stanca D. 1929c: 355).  

Bálint Zoltán, aki magát doktor Bálintnak nevezte, felettesei csak domnul 

Bálintnak (azaz Bálint úrnak) hívták, fontos megbízást kapott 1920-ban: a kolozsvári Női 

Kórház Ellenőrző Irodájának vezetője, a már említett Dominic Stanca főorvos és igazgató 

beosztottja, kollégája lett. Mondhatjuk talán azt is, visszautalva a James Scott-i mētis-

fogalomra, hogy ő volt az az ágens, a lokális tudással rendelkező specialista, aki éppen 

ezen tudása révén közel tudott férkőzni a mētis-hez (Scott 1998: 314).  

Módszere sajátos volt, és jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint egy egyszerű 

kórházi felmérés: a kórházba utalt betegekkel komplex interjúkat készített, amelyeket 

legtöbb esetben élettörténetekkel egészíttetett ki. A nőpáciensekkel teremtett bensőséges 

kapcsolat exkluzív termékei a bordélyházból hazakerült prostituáltak levelei, illetve a 

bizalmasan átadott női naplók és elmondott élettörténetek voltak. E kórházi ellenőrző 

irodai tevékenységet tekinthetnénk egyszerűen pszichológiai módszerek adaptációjának 

is, és mondhatnók, hogy az egész nem más, mint a megfigyelés módszerének, a 
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beszélgetésnek és a kérdőívnek explorációs módszerként való alkalmazása; a nem 

prostitúciós élethelyzetben élő, hazakerült prostituálttal való levelezést kísérletként, a 

kérdőív harmadik fejezetét pedig a szellemi fejlettségi szint mérését szolgáló 

pszichológiai tesztként is értelmezhetjük. A probléma azonban jóval komplexebbnek 

tűnik. 

Az intim térbe való behatolás szükségességét Bálintnál három érdeklődési irány 

keresztmetszetében foghatjuk meg. Az első a tudományos érdeklődés, amely a 

legmeghatározóbb. Ez egyrészt pszichológiai, pszichiátriai jellegű, amely elsősorban a 

kérdőív módszerességében és az élettörténet megírásához készített tájékoztatóban 

mutatkozik meg (lásd 4. melléklet). A pszichológiainál azonban sokkal erőteljesebben 

nyomja rá bélyegét erre a kutatásra az az irányzat, amely a korabeli orvostudományt 

uralta: az eugenika, a biopolitika, a nemzet testének regenerációját célzó szándék, 

amelynek eredményeként az orvos a páciens életének legrejtettebb zugába is bepillantást 

akart nyerni. A tudományos érdeklődés tette szükségessé a kérdőív kidolgozását, 

valamint a biográfiai adatok összegyűjtését szolgáló kérdőíves és élettörténeti módszer 

alkalmazását. A második a személyes motiváció, amelyről keveset tudunk, bár igencsak 

meghatároz(hat)ta az orvos és páciens viszonyt: ez maga az a bensőséges (intim?) 

kapcsolat, amelyet Bálint a páciensek egy részével tartott fenn. Az élettörténetek egyes 

kiszólásaiból, a hozzá írott levelek gyöngédségre utaló mondataiból következtethetünk 

ezekre a viszonyokra. Harmadsorban pedig meg kell említenünk a szépírói érdeklődést, 

amely az élettörténetek irodalmiasított átírásában nyilvánul meg. A prostituált alakja 

nemcsak a korabeli hatalmi diskurzus és a közbeszéd, de a szépírók, zsurnaliszták 

szövegeinek is egyik fő komponense. A művészeti érdeklődésű, újságírói tapasztalattal 

rendelkező Bálint is valószínűleg szépirodalmi alkotás megírására készült, amelyre végül 

tudomásom szerint nem került sor. 

Ebben az érdeklődési keresztmetszetben többfajta „kutatói” attitűd 

körvonalazódik, a precíz adatgyűjtőtől az értelmező pszichológusig, a minden részletre 

kíváncsi orvostanhallgatótól a bizalmas partneren és szeretőn át a beavatkozó gyógyítóig. 

Az interjúkészítői, a résztvevő megfigyelői, a szemlélői és az adatgyűjtői pozícióban 

egyszerre szereplő megfigyelő különböző attitűdöket ölt magára. 
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11.2. Az átvilágító adatgyűjtő 

 

Bálint nem osztotta azt a nézetet, hogy csupán a prostituáltak vonhatók 

felelősségre a nemi betegségek miatt. Többször is hangoztatta, hogy a szexuális aktusban 

(legalább) ketten vesznek részt, a férfi pedig éppen olyan terjesztője a betegségnek, mint 

a prostituált nő, és ugyanolyan fontos szereplője a prostitúciós intézményeknek is.201 

Kutatási modelljei azonban azt sugallják, hogy ő is felzárkózott a korabeli uralkodó 

nézetekhez – bizonyítják ezt munkamódszerei, amelyek egyrészt a számára munkaadó 

hatalmi intézmény, a kórház vezetősége által támogatott eugenikai ideológia 

lecsapódásai, másrészt a saját hatalmi pozíciójával járó, kérdezői-vallatói státusához 

leginkább alkalmazkodó, a pszichológiából, pszichiátriából ismert eljárásai, technikái. 

Munkája során évente több száz – kórházba utalt – páciensen kérdezte le azt a több 

oldalas, 50 kérdésből és vizsgálatok hosszú sorából álló kérdőívet, amelyet ő állított 

össze, és amelyet ennek okán Model Bálintnak nevezett el. Ez három nagyobb fejezetet 

tartalmazott: az első általános kérdéseket vonultatott fel, amelyek a megkérdezettek 

életútjára, családi helyzetére, gyerekkorára, jelenlegi életkörülményeire vonatkoztak. A 

második tömb a testi jellemzőket írta össze, a harmadik tömb pedig több pszichológiai 

tesztet tartalmazott. 

A kérdések vallatnak, kutatnak, elemeznek és osztályozva elkülönítenek. A 

kérdőív egyfajta klinikai, orvosi diagnózisát igyekszik adni a beteg személyének, a 

prostituálténak, és a teljes átvilágítást szolgálja: behatol az emberi testbe, szétbontja azt, a 

múltbeli emlékek közt kotorászik, és felállítja a „beteg” pszichológiai diagnózisát. Ezáltal 

az egyéni idő – a múlt (életút és örökölt testi-lelki tényezők), a jelen (a beteg testi 

jellemzőivel és múltból eredő nyavalyáival) és a jövő (a reintegráció valamint a gyógyítás 

lehetősége) – teljes orvosi birtokbavétele történik meg. 

A kérdőív első fejezete a beteg életútját vizsgálja. A formális regisztráció kötelező 

adatain kívül, amelyek a megkérdezett nevét, álnevét, foglalkozását, munkahelyét, 

lakcímét valamint nemzetiségét, vallását, születésének idejét és helyét írják össze, az 

                                                 
201Ezt az elképzelését A férfi része a prostitúcióban című kéziratában részletesen kifejtette. (OSZK 
Kézirattár 625 fond) 
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életút meghatározó eseményeire és történéseire kérdez rá. A szülők kiléte, iskoláztatása, 

anyagi helyzete, a megkérdezett magzatkori és születési körülményei érdeklik. Ezek után 

több kérdés is vonatkozik a nemcsak elsőfokú, hanem távolabbi rokonok egészségi 

állapotára, az esetleges elhunytak halálozási okaira, ezek fogyatékosságaira. A családi 

körülmények leltározása után a gyerekkori fejlődés szakaszait méri fel, majd az egyén 

kórtörténetére kíváncsi. Legrészletesebben a nemi élet és a prostituálódás kezdeti 

időszaka érdekli: mikor, hogyan, mennyi ideig, kivel típusú kérdések következnek. Az 

utolsó néhány kérdés pedig arra kíváncsi, miként reagál a prostituált saját helyzetére, 

hogyan viselkedik (itt elkerülhetetlen kérdés a bűnözésre, öngyilkosságra való 

hajlandóság, kábítószer-fogyasztás, dohányzás), és miként szeretne kijutni ebből az 

életformából. 

Ha formailag vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, megfigyelhető, hogy a kikérdezés 

nem mulasztja el a legapróbb részleteket sem, amelyek az életút során valamilyen módon 

döntő hatással voltak a prostitúció választására. A kérdőívezés ekkor már nem számít 

újdonságnak a szakmában, hiszen „a hosszú kérdéssorozatokra adott önéletrajzi 

válaszokat” maga az eugenikus Francis Galton szorgalmazta a genealógiai és biográfiai 

munkáihoz (Galton 1874: 10). Ugyancsak a galtoni eugenika hatásának köszönhetően a 

kérdőívben igen nagy figyelmet kapnak a genetikai, örökletes tényezők, a vérségi 

kapcsolatokban fellelhető esetleges hibák, zavarok is. Galton szerint a mentális és fizikai 

jellemzők kialakulásában fontos szerep jut az öröklődésnek (lásd Galton 1892 [1869]; 

1874). 

A környezeti ingerek és a rájuk adott válaszok közötti függvénykapcsolat 

megállapítása, a viselkedések objektív leírására törekvés többek közt a behaviorista 

szemlélethez való részleges felzárkózását mutatja. Ez a látás egyfajta rigorózus, 

pszichológus tekintetet sejtet, amely az emberi viselkedést nagymértékben külső hatások 

eredményének tekinti. Ezek a külső hatások a Bálint modellben éppolyan erősek, mint 

maguk a genetikai tényezők: ezt látszanak igazolni a szülői házra vonatkozó kérdések, a 

szülők anyagi helyzetének vizsgálata a kérdőív 10–12. pontjaiban, a családról való 

leszakadás körülményei, a prostituálttá válás okai a 30–32. kérdésekben, az öngyilkossági 

szándékra és a bűnözésre való rákérdezés a 41–42. pontokban stb. Az inger és a válasz 

közötti megfeleltetést ekként magyarázza az az összegző, statisztikai elemző tanulmány, 
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amelyben a kórház igazgatójával együtt a kérdőíves-interjús módszerüket értékelték: „A 

szülői ház elhagyásának okait vizsgálva, biztos alapunk van a bordélyházba lépés okainak 

megismerésére” (Bálint–Stanca 1924: 7).  

A kérdőívek második része fiziológiai vizsgálat, a harmadik része pedig, mint már 

jeleztem, pszichológiai teszteket tartalmaz.202 A baj magában a páciensben kereshető, 

benne él (születésétől fogva és családi környezetének köszönhetően), kimutatható, 

megnevezhető és gyógyításra szoruló. A fiziológiai és pszichológiai teszt eredményei 

nem elsősorban az okokat kutatják, és már nem a múlt szálaira mutatnak rá, hanem 

magára az okozatra, a jelenre, a tényre, az orvosolandóra koncentrálnak. Módszerei még 

erőteljesebben megvilágítják a deviáns személyek fizikailag és pszichológiailag degradált 

jellegét valló orvosi attitűdöt, amely a vizsgált személyeket „diszgenikusoknak” 

feltételezi, akárcsak az eugenika korabeli követői. A prostituáltak „degeneráltságáról” 

több írásban értekeznek a román eugenikusok is, többször szóba hozva a kor divatos 

témáját, a sterilizálást is. Itt azonban mindez nem a diszgenikus alanyok végleges 

eltávolításával, megsemmisítésével jár együtt, hanem a szigorú megkülönböztetéssel, 

bejegyzéssel és a társadalomba való visszahelyezés tervével: „Ha a degenerált szülőktől 

született gyilkosokat a törvény felmenti, és elmebeteg-intézetbe küldi, akkor a 

degenerációs úton az őseitől örökölt ösztöneiért a prostituáltat sem büntethetjük, hiszen ő 

nem tehet arról a parancsoló szükségről, amely őt a bordélyba küldte” (Stanca 1922: 44). 

Ha a testi jellemzők összeírását vesszük szemügyre, egyrészt teljességre törekvő 

leírásra tett kísérlettel állunk szemben. Ez az alapos és minden részletre kitérő „leltár” 

nyilván a regisztrálást, a megkülönböztetést, a tisztességestől és normálistól való 

elkülönítést is szolgálja. A test leírása, az arányok és méretek megfigyelésekor észlelt 

rendellenességek megörökítésére tett kísérlet azonban finoman magában rejti a 

devianciára utaló esetleges fiziológiai jegyek feltérképezésének szándékát is. Az 

elsődleges nemi szervek egészségügyi vizsgálata a legrészletesebb: ez látható egyrészt a 

szervi vizsgálatkor (mellek, külső és belső nemi szervek), valamint a 43–45. pontokban a 

nemi betegségek alapos kivizsgálásakor. Ugyanilyen jelentőséget kap az idegrendszer és 

az ehhez kapcsolódó élettani jellemzők vizsgálata is, mint a látás, hallás, szaglás, ízlelés, 

                                                 
202 Ezeket a Bálint–Stanca féle értelmezésben csak részben dolgozzák fel, főként a nemi betegséggel 
kapcsolatos adataik és a lélektani tényezők közül a jövőbeli tervek érdeklik őket. 
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tapintás, beszéd és a reflexek. A legnagyobb figyelmet – úgy tűnik – éppen a nőiség 

jellemzőit leginkább hordozó testrészek érdemelték ki: a fej, az arc, a medence és a nemi 

szervek. A biológiai és a társadalmi nem összekapcsolódását azt hiszem, hogy ebben az 

esetben sem találhatjuk túlzásnak: a szexualitásból élő és „szexualitását kordában tartani 

nem tudó”, „szexuálisan a lejtőre jutó” nők csoportjában meg kellett találni az(ok)at a 

közös jellemző(ke)t, amely(ek) mind fizikailag, mind lelkileg mássá tették őket.  

Hogyan működik ez a gondolatmenet? A másság keresésének első lépése a két 

biológiai nem definíciók általi, módszeres különválasztása. A másság a női elsődleges és 

másodlagos „nemi vonásokban” keresendő (Farkas 1918: 36), azokban az alapvető 

különbségekben, amelyek a nőt nővé teszik. Az elsődleges vonások egyrészt fizikai 

jellemzők (nagyobb mell, kisebb testméretek, a „gyengédebb” női bőr, eltérő szőrzet 

stb.), másrészt az értelmi és érzelmi működésben felfedezett különbségek. A biológiai 

alapon történő szétválasztást a szexuális szokások, igények, ösztönök nemek szerinti 

különválasztása követi. A fizikai jellemzők alapján történő elkülönítés után a másodlagos 

nemi vonások kerülnek nagyító alá: a lelki, érzelmi, szellemi tényezők. 

Bálint kérdőíve is követi ezt a gondolatmenetet: a kérdőív harmadik fejezete 

korabeli vagy 19. századi pszichológusok, ideggyógyászok módszereire támaszkodva 

komplex pszichológiai teszteket tartalmaz. Ezeket a még alaposabb kivizsgálási szándék 

hozta létre, ugyanis többet ígértek, mint az életkörülmények vizsgálata: „Úgy gondoljuk, 

hogy csak pontos lélektani vizsgálat után leszünk képesek magyarázatát adni a sok 

elhajlásnak, és annak a könnyelműségnek, amellyel a romlottságnak adják át magukat 

mindenki számára, akik a testüket kívánják használni” – vallották a kérdőív készítői 

(Bálint–Stanca 1924: 15). A pszichológiai teszt a fiziológiai teszttel együtt egy másfajta 

igazságot sejtet, mint az életútinterjúk – a megfigyelőét. A megfigyelt test egy orvosi-

pszichológusi tudás része, egészen más, mint amit a személy birtokol. A lélektani analízis 

először is az orvos megfigyelésen alapuló következtetéseit leltározza: a páciens 

viselkedését, hangulatát, tájékozódási és számolási képességét, morális önértékelését, 

szégyenérzetét, társaihoz való viszonyulását analizálja, ezután egzakt méréssel, az igazi 

megismeréssel kecsegtető pszichológiai tesztek sorozatával kísérletezik rajtuk, akárcsak 

Charcot „patológiai múzeumában” (Didi-Hubermann 2003). Grigorii Ivanovich 

Rossolimo moszkvai neuropatológus munkája alapján Bálint is megrajzolja a beteg 
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pszichológiai portréját, amelyen különböző laboratóriumi vizsgálatra alkalmas mentális 

folyamatok mérhetőek, majd a Binet–Simon intelligenciatesztet végzi el rajtuk.203 A 

különböző típusú fogyatékosokon végzett pszichológiai tesztek feltalálójaként ismert, 

nemzetközi hírű neurológus Ranschburg Pált ugyancsak mintaadónak tartotta, az ő 

szóösszerakásai feladatát is alkalmazta a kérdőívezés során.  

A kérdőívvel begyűjtött adatok, mint látjuk, főként arra szolgálnak, hogy belőlük 

általános következtetéseket vonhassanak le, statisztikák készülhessenek, azaz általános 

diagnózis megállapítását szolgálják. 

Az adatok összegyűjtése közben az orvosnak a gyűjtő szerepe jut, ám a gyűjtés 

már magába foglalja a diagnosztizálást és az osztályozást. Az életút fragmentumait 

tisztázó első fejezetben a kérdések természete, csoportosítása, a bennük rejlő előítéletek 

és elvárások ezt a látensen elemző, „analizáló” tekintetet is sejtetik, de a második és 

harmadik részben a testi és lelki jellemzők összeírásakor a kérdező maga is mint 

értelmező bújik ki a kérdések mögül, nagyítóval közeledik a megfigyelés tárgyai, a 

betegnek ítélt testrészek felé. Az interjúban a résztvevők tudják, hogy megfigyelés 

tárgyai, és egy keveset tudnak a tudományos megismerés természetéről is. Az 

interjúkészítő pedig nem titkolja el kilétét, felvállalja tudományos szemlélői pozícióját. 

Éppen ezért ez az orvos és páciens viszony talán ridegebb, merevebb és sablonosabb, 

mint amikor az orvos az élettörténet gyűjtője, a résztvevő megfigyelő, a partner 

szerepében tetszeleg. 

 

11.3. A vallató  

 

A kérdőívet kiegészíti egy másik, későbbi kérdőívminta, amely az 

önéletírásoknak a vallomások formájában történő részletes megírására ösztönöz. Az 

alábbi utasítást is közli: „Gondolja nyugodtan át eddigi életét és mindazt, amit abban 

fontosnak lát, foglalja írásba. Tehát írja le az élettörténetét. De úgy, hogy abból ne 

hagyjon ki semmi olyan eseményt, élményt, befolyást, ami az életsorsának alakulására 

döntő hatással volt. Írásában törekedjék minél teljesebb őszinteségre, nyíltságra és nagy 

                                                 
203 Ezt a módszert a feltalálói – többek közt a normális és nem normális közötti differenciálás céljából – 
elsősorban gyerekek intelligenciaszintjének mérésére alkalmazták. 
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pontosságra. Alább a kérdések hosszú sora következik. Ezeket olvassa át, mert életének 

átgondolását igen megkönnyítik…” 204 

Nem tudjuk, hogy Bálint Zoltán mennyire ismerte a chicágói iskola oral history 

kutatóit, az azonban világos, hogy Znanieckiék célkitűzéséhez nagymértékben hasonlít az 

a vállalás, amely munkásságát jellemezte. Egy attitűd (jelen esetben a prostitúciós attitűd) 

felbukkanásának megértéséhez szükséges felismerni, hogy ez az attitűd mind az egyénre, 

mind a csoportra gyakorolt hatásként megjelent, illetve voltak már korábbi attitűdök, 

amelyeket ez az érték megérintett. Éppen ezért a társadalomtudós feladata megtalálni 

mind az értéket, mind pedig a hatását lehetővé tevő korábbi attitűdöt (vö. Thomas–

Znaniecki 2002: 49). A társadalmi csoportok szubjektív és a társadalmi élet objektív 

elemeinek korrelációja villan fel ebben a módszertani felfogásban is, de jóval 

intenzívebben, mint a kérdőívek esetében. Akárcsak a chicagói iskola szociológusainak, 

akik javítóintézetből szabadlábra helyezett fiúkkal íratták meg élettörténeteiket, Bálint 

számára is válaszként szolgálhatott a deviancia problémás kérdéseinek 

megválaszolásához a prostituáltak személyes élettörténete. 

Az élettörténetekhez fűzött magyarázatai, megjegyzései – akárcsak a kérdőív 

fiziológiai, pszichológiai fejezetei – általában a „valóság” másik oldalát mutatják meg, 

mint maguk az egyes szám első személyben leírtak. Az életrajzi adatok és a fiziológiai 

valamint pszichológiai tesztek eredményeinek birtokában a vizsgálódót egy dolog 

érdekli: azokra a részletekre kíváncsi, amelyek az átvilágítás után sötét foltok maradtak 

az átlátszóvá tett bőr alatt. Nem az érdekli, miként meséli el a páciens saját életét, a 

narratív interjú csupán a további adatgyűjtés szempontjából érdekes. Van viszont valami, 

ami az előbbi kérdőívhez képest újdonságot és a páciens viszonyulásának megváltozását 

eredményezi: az önvizsgálatra késztetés. Az önéletírás formailag nem az orvos–páciens 

dialógusából alakuló valóság, mint az előbbi kérdőív, hiszen nem harmadik személyben 

lejegyzett történettöredékekből és mondatfoszlányokból áll. Ezek egyes szám első 

személyben írt önéletírások, monológok, fő követelményük pedig az őszinteség. 

Bálint az élettörténetek és naplók összegyűjtése közben is gyűjtőként van jelen, 

közvetett megfigyelő, de szinte észrevétlenül azért irányítja a vallomástételt. Kiszól a 

                                                 
204 A Bálint-féle kérdőívek bevezető mondata. A későbbiekben olvasható kérdések ebből a kérdőívből 
származnak. 
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szövegből, olyan kérdéseket ismétel meg, amelyeket a „hivatalos”, kórházi felülvizsgálat, 

a kérdőívezés során már hallott a „beteg”. Pl.: „Miért lett kéjnő? Kívánja a férfiakat, a 

gyakori nemi élvezetet, vagy pedig életkörülményei, a könnyű kereset reménye, esetleg 

valami más érdek vitte rá?”  

Neki, mivel ő az orvosi hatalom egyik képviselője, a rendőrhöz és a bíróhoz 

hasonlóan joga van klasszifikálni, majd megváltozatni az egyes női életutakat. Akár úgy 

is, hogy szabadságvesztésre ítél(tet)i őket. Az ő közvetítése révén kerül a prostituált a 

„hatalom” közelébe, egyrészt mert a róla készült adatokat ő továbbítja a hatalom felé, 

másrészt pedig mert a hatalmi diskurzus és az ebben foglalt teljes (elő)ítéletcsomag az ő 

tevékenysége és az általa képviselt intézmény révén válik megismerhetővé a nők 

számára. A megíratott történetek sok esetben több tekintetet is magukba sűrítenek: az 

elbeszélőét, az orvosét és egy harmadikat, az olvasóét (ez utóbbi sokszor a választékos 

vagy választékossá erőltetett stílusban mutatkozik meg), de úgy, hogy mind az 

elbeszélőit, mind az olvasóit maga a beszédre késztető látása irányítja, uralja. Éppen ezért 

az írás kötelesség, ez a vallomás olyas formája, mint a gyónás: nyomaszt, kötelez és 

feloldoz, elvégzése nélkül pedig a teljes kizáratás, büntetés jár osztályrészül. Ezért a 

páciens engedelmeskedik, sőt alkalmanként egészen segítőkész: „Ami pedig az 

analízishez tartozó kérdések kiegészítését illeti, azt szeretném inkább élőszóval 

elmondani, mégis leírni nem lehet olyan jól. Tudom ugyan már akarnád tudni, de várjál 

türelemmel.”, írja Médi a levelében.205 Ugyancsak levélben érkezik egy másik ígéret is: 

„Doktor úr! Kérem ne haragudjon hogy ígéretemnek még ezideig nem tettem eleget. Jövő 

hó 15. én kész lesz, előbb nem. Hogy miért, azt majd szóbelileg megmondom” (Ilona 

levele).  

Az írás azonban nemcsak kötelezettség, hanem a helyzet jobbulásának a reményét 

sejteti: a kérésnek eleget tevő páciens úgy véli, azáltal, hogy felfedi titkait, a vallomás 

ereje feloldozza őt, az orvossal való együttműködés „gyógyulást” eredményez (ha nem is 

fizikait, de az ítéletektől és előítéletektől való megszabadulást): „Egy szerelmi kaland, 

ami szóról szóra ugyanígy történt, ahogy ezt leírom. Azok, akik nem hiszik, hogy a 

félvilági nők szeretni is tudnak, most meggyőződhetnek felőle” (Lola élettörténete). 

                                                 
205Médi története szóban hangozhatott el, mert csak Bálint jegyzeteit olvashatjuk. 
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Itt azonban nem arról a „majdnem szimmetrikus viszonyról” van szó, mint amiről 

Regina Morantz-Sanchez beszél (Morantz-Sanchez 2000). Ugyan ezek a 

betegségnarratívák is rögzítik az orvos és páciens alkuját az egészségesség és betegség 

határát illetően (Morantz-Sanchez 2000: 299), ez az alku azonban másként alakul, mint 

egy más típusú beteg és kezelőorvosa között. Morantz-Sanchez ezt elsősorban nem 

alárendelő viszonyként látja, hanem legtöbbször alkuhelyzetként szemléli, amelyben 

mindkét fél majdnem ugyanolyan hatással van a másikra, és ugyanúgy függ a másiktól. 

Itt azonban mások a kórházba jutás körülményei (a Női Kórházba senki sem önszántából 

jelentkezik kivizsgálásra, hanem kötelezik, a mulasztásért pedig büntetés jár), 

ugyanakkor a beteg és deviáns kettősége még erőteljesebbé teszi ezt az alárendelt 

helyzetet. Itt nem a magát betegnek érző és orvosi kezelésre szoruló, hanem a beteggé 

tett, bejegyzett páciens a szereplő. 

Ha összehasonlítjuk a bálinti gyűjtés során megismert alapvető narratív 

helyzeteket, azt láthatjuk, hogy ezek is ugyanannak a megismerésnek vannak alárendelve: 

a kérdőíves te–én reláció valójában egy interjúhelyzet, és mint jeleztem, a kérdésekben is 

intenciók fogalmazódnak meg, akárcsak a válaszokban. Ez egy kommunikációs folyamat, 

beszédhelyzet két szereplő között, „a párbeszédben levő feleknek rekonstruálni kell 

egymás intencióit” (Pászka 2007: 219). A kutató itt is − akárcsak az élettörténetek 

megíratása alkalmával − privilegizált helyzetben van, ő az, aki megismer, elemez, bár ez 

az interjúhelyzet sokkal közvetlenebb, mint az élettörténetek esetében, ahol »a dialógus 

monológgá alakul« (Pászka 2007: 228). 

 

11.4. A szerető: a kiválasztottak „orvosa” vagy résztvevő megfigyelő? 

 

Eléggé problematikus és nehezen átlátható az a bensőséges kapcsolat, amelyet 

Bálint pácienseivel alakított ki. Erről – főként etikai meggondolásból és az információk 

szűkössége miatt – nem szeretnék részletesen beszélni. Csupán az intim közelség 

módszertani kérdéseiről, lehetőségeiről teszek megjegyzéseket, nyilván a vizsgált anyag 

kontextusában, és főként a levelezések kapcsán. Rózsi, a napló írója így ír erről a baráti, 

teljesen titokmentes kapcsolatról: „Oly sok mindent elmondottam magának, amit nem lett 

volna szabad, de tényleg igaza van magának, maga oly gyerekember, hogy maga előtt 
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nem szabad titkomnak lennie.” Ő olyannyira megbízott benne, hogy saját naplóját is 

átadta orvosának. 

A pszichoanalitikusok óta nem ismeretlen fogalom az orvos–páciens (kezelő–

beteg) viszonya, ezt a kapcsolatot rendszerint maguk a pszichiáterek problematizálják, 

sajátosként ítélik meg, és a gyógyítás részeként értékelik. Freud a páciens orvoshoz 

fűződő érzelmi (nem egy esetben szerelmi) viszonyát indulatáttételnek nevezte, és magát 

a folyamatot a kezelés részének tartotta, mivel ebben a „régi konfliktus új kiadásait” vélte 

megteremteni (Freud 1994: 371).206 Didi-Hubermann az indulatáttétel újabb olvasatát 

adja, a kezelő és kezelt viszonyát (a Salpêtrière kórház orvosának, Charcot doktornak 

Augustine nevű páciensével való kapcsolatát) így értékeli: a hisztériás nőnek a 

betegségből egyetlen haszna származik, a csábításé, ami a szimptóma által rávetődő 

orvosi tekintet ajándéka. A vizsgáló orvos pedig ebben a transference állapotban azt várja 

el, hogy a beteg nő átadja magát az orvosi megismerési vágynak (Didi-Hubermann 2003: 

172). 

Bálint módszeres és rendkívül tudatosan végzett munkáját tekintve mindenképp 

úgy gondolom, a személyes viszony kialakítása jelentősen hozzájárult a további adatok 

megszerzéséhez, és a közelebbi kapcsolatban ezek a nők is, akárcsak Augustine, 

könnyebben elfogadták, hogy „az igazság modelljeiként” pózoljanak (Didi-Hubermann 

2003: 154). A levelek sokszor napi rendszerességgel íródtak, és ami ennél is fontosabb: 

ezek rendszerint válaszok voltak a Bálint által írottakra, tehát aktív, intenzív 

kapcsolattartást sejtetnek. Bálint 1921 júliusától 1921 szeptemberéig majdnem naponta 

vált levelet Médivel, 1922-től 1926-ig levelezik Bertával, 1922-ben Rózsika, 1923-ban 

ismeretlen nevű hölgy 1923-1924-ben Coca ír neki. A szövegekből úgy tűnik, 

mindannyian (de leginkább Médi és Berta) igencsak jó ismerői Bálint életének, 

beavatottak mindennapjaiba. A levelek – mindegyikőjük szerelmes levél – korábbi 

meghitt pillanatokról számolnak be, írói pedig már átminősült, sokkal inkább baráti, 

szeretői, tehát mindenképp érzelmileg telítődött kapcsolatnak és nem orvos–páciens 

viszonyának érzékelik a viszonyt. Hogy az orvos miként értékeli, azt nem tudjuk 

                                                 
206 Jungnak és Freudnak egyaránt viszonya volt Sabina Spielrein-nel, akit hisztériás tünetekkel Svájcba, a 
Zürich melletti burghölzli klinikára küldtek a szülei. Sabina volt az akkor huszonkilenc éves tanársegéd, 
Carl Jung első olyan betege, akivel pszichoanalitikus terápiát folytatott. A kezdeti orvos–páciens viszony 
szerelemmé alakult. 
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felmérni, hiszen a válaszlevelekkel nem rendelkezünk. Amit látunk: a nők leveleire adott 

válaszai ugyanúgy írásra, vallomásra sarkallóak voltak, akárcsak az önéletírás-felvezető. 

„Kívánságod szerint őszintén beszámolok a mostani életemről” – írja Berta. Míg a nők 

személyes viszonyt érzékeltek, addig – bevallatlanul is – az orvos a szemlélő-adatgyűjtő 

szerepével játszott: átírta a leveleket, kihúzott sorokat, tehát valószínűleg ezt az 

önkényesen általa szelektált tartalmat kívánta beemelni később egy esettanulmányba 

vagy egy szépirodalmi alkotásba. Ezekből az átiratokból pedig rendszerint kihagyta a 

kedveskedő, a múlt eseményeire és a vele való kapcsolatra utaló sorokat. Bálint számára 

a nem klinikai, nem analízisre szánt személyes szöveg funkciót vált, nem maga a 

kapcsolattartás, hanem a levél informatív szerepe válik jelentőssé. Az élettörténetek is 

újraíródnak ezekben a szituációkban, a nők maguk értékelik másnak, az interjúkészítés 

helyszínétől, a klinikai adatfelvételtől különbözőnek ezt a helyzetet: „Nagyon meg 

vagyok nyugodva arról, hogy nem mutatod meg az élettörténetet és kíváncsi vagyok mit 

szólsz a másikhoz amibe sok hazugság is van írva mert nem akartam teljesen őszinte 

lenni leginkább azt néztem, hogy minél tragikusabb legyen” – így Médi, aki mintegy 

értelmezési útmutatóját adja saját élettörténetének.  

Nem tudjuk, hogy Bálint mindvégig résztvevő megfigyelő volt-e ezekben a 

„személyesnek álcázott” kapcsolatokban, vagy érzelmileg is bevonódott. A levelek 

mindenképp meghittnek tűnő szerelmi együttlétekről árulkodnak – ezeket, akárcsak az 

érzelmeket, nem tudjuk forrásokkal bizonyítani, és nem is a mi tisztünk ezek fölött 

ítélkezni. Míg adatgyűjtői szerepe nyilvánosan vállalt pozíció, erről tanulmányokban 

számol be, nem mondhatjuk el ugyanezt résztvevő-megfigyelői/szemlélői pozícióiról. 

Akárcsak a résztvevő megfigyelő, aki terepmunkája után kontrollgyűjtést tart, Bálint is 

belefog a hazaküldött prostituáltak otthoni viselkedésének részletekbe menő elemzésébe. 

Módszere pedig újból a pszichológiai kísérletet juttatja eszünkbe, amelynek során az 

orvos-pszichológus beiktat egy kísérleti tényezőt, megváltoztat egy feltételt, s méri ennek 

a megváltozott feltételnek a hatását. 
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VII. Csoportkép hölgyekkel. Számok, adatok, tények a két 

világháború közötti prostituáltakról 

 

1. A húszas évek. Két tekintet, két pillantás 

 

Rózsika Kapnikbányán született 1897-ben. Hat elemit végzett. 

Apja bányai altiszt volt. Özvegy édesanyja halála után a legidősebb 

nővéréhez ment Debrecenbe. Nővérei nem akarták tovább tartani, iskolai 

képzettsége nem volt elég, kasszírnő ismerőse rábeszélésére lett 

kasszírnő. Az interjú felvételének pillanatában szabad prostituált, ezelőtt 

3 hónappal lett kasszírnő (ekkor kezdte el a prostitúciós tevékenységet 

is). Egy gyereke volt, akit rokonai neveltek. A megkérdezés pillanatában 

foglalkozását erkölcstelennek, megvetendőnek tartotta, egészségi 

állapotát jónak. Nem volt jó viszonyban a prostituáltakkal. Szabad 

idejében kézimunkázott, olvasott (újságokat, regényeket, színházi 

lapokat). Keresetét ruhára és a gyereke eltartására költötte. Céljaként az 

alábbiakat jelölte meg: férjhez menés, illetve új állás. Fűszeresnél vagy 

kézimunkaüzletben kiszolgáló leány szeretne lenni.  

 

Az előbbi fejezetekben megpróbáltam egyfajta hosszmetszetét adni az általam 

vizsgált problémának, de amint láthatjuk, ez a diakrónia sem csak egyetlen lineáris 

folyamatot, folyamatos eseménysort foglal magába, hiszen különböző, sokszor 

véletlenszerűen összeérő szálak szöveteként sejlik fel. Benne találkozik a város háború 

utáni gazdasági és politikai állapota, a munkaerő-migráció és a nemi betegségek 

elterjedése a nemzetbiológia koncepciójával, az eugenikával, itt ér össze az orvosi 

önlegitimitási tendenciák sorozata a bordélyházak bezáratásával stb. A következő 

fejezetben ennek a diakrón szövetnek egy-egy darabját vizsgálom meg közelebbről. 

Hangsúlyozom viszont, hogy azokat a szinkrón leírásokat, helyzeteket, amelyekben 

egyénekhez, csoportokhoz, eseményekhez közelítek, s amelyeket a jelenbe hozok, és az 

antropológus kíváncsiságával vizsgálok, nem látom statikusoknak. Ráadásul tudatában 

vagyok annak, hogy olyan pillanatokat „fotózok le”, amelyeket már valakik lefotóztak: a 
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pillanat pillanattá válását, a kép képét örökítem meg, ez pedig egy rendkívül összetett 

jelent rajzol meg. Rózsika történetét – akárcsak további több száz, hasonlóan 

prostituáltnak nevezett nőét – Bálint gyűjtötte össze. Nem tudni, milyen kommunikációs 

viszony jött létre „adatközlő” és „adatfelvevő” között, sőt, mi több, a fenti adatokon kívül 

nem sokat lehet megtudni Rózsikáról. Ennek ellenére mégis képesek vagyunk arra, hogy 

a leírás alapján egy világháborúk közötti prostituált képét alkossuk meg. Felismerjük őt, 

mert megtanultuk bizonyos tényezők alapján beazonosítani ezt a nőtípust. Ebben a sajtó 

textusai, az irodalmi alkotások ugyanúgy segítenek, mint a korabeli orvosi népszerűsítő 

anyagok. A második néző szerepének a tudatosítása rendkívül fontos aspektusa ennek a 

kutatói tekintetnek, amint arról a bálinti kérdőívről szóló fejezetben is szó volt.  

A többes fénytörés tudatosításával fogok tehát a következőkben szemlélődni. 

Korabeli élethelyzeteket, intézményeket, aktorokat mutatok meg, illetve azt, hogy ezek a 

már jól ismert kontextusból miként fedik fel magukat. A fejezet első felében a kolozsvári 

prostitúciós intézményeket mint élettereket vizsgálom, illetve az ezekben mozgó, a 

tereket maguk képére alakító nők adatait tekintem át. Egyrészt arra a kérdőíves 

felmérésre támaszkodom, amelyet a Női Kórház Ellenőrző Irodájában Bálint Zoltán 

irányításával végeztek el, és amelyet 151 prostituáltként beazonosított nőn kérdeztek le, 

másodsorban arra a Bálint–Stanca tanulmányra, amelyben a szerzők 200 prostituált 

statisztikai elemzését végezték el.207 Ez utóbbiról nem tudni, milyen mértékben vannak 

átfedései az előbbi felmért populációval, lévén, hogy nagyjából ugyanabban az 

időintervallumban készültek. Ezért valamelyest különállóként fogom kezelni őket, de 

ugyanakkor – ahol lehet – összevetéseket is végzek. Az előbbiből statisztikai 

számítógépes program (SPSS – Statistical Package for the Social Sciences) segítségével 

készült adatbázist alkottam meg, amelynek az elemzésében szintén a számítógépes 

program alkalmazásait hívtam segítségül. A forrás tisztázása és az adatgyűjtő gyűjtési 

szándékának ismerete azért is volt fontos, mert tudatában kellett lennem annak, hogy az a 

valóság, amit látok, speciálisan kreált, az orvosi megismerési vágy irányított, és nem az 

én megismerési szándékom. Az adatokat éppen ezért távolságtartóan kell szemlélnünk, ha 

mégoly sokat mondanak is el a kor prostitúciójáról. Az alábbi adatok azonban, úgy 

                                                 
207 A következőkben a két forrást úgy különböztetem meg, hogy a Bálint–Stanca-féle írást és az ebben 
foglalt adatokat a 200 prostituáltról „tanulmánynak”, míg a 151 életutat tartalmazó adatbázist 
„felmérésnek” nevezem. 
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vélem, miközben megjelenítik az orvosi prostituáltreprezentációkat is, egyben olyan 

személyes adatokként is kezelhetők, amelyek egyéni életvilágokba hagynak bepillantani.  

Sajnos, nem tudni, hogy a megkérdezettek mennyire voltak őszinték, illetve 

értették-e a nekik feltett kérdéseket, egyáltalán a kérdőívezés tétje mennyire volt világos 

nekik. Az adatok értelmezésekor sokszor előkerült számomra a klasszikus dilemma, 

miszerint a képet mások hozzák létre, tehát a kérdésre válaszolók nem azt mondják el, 

amit akarnak, hanem amilyen tárgyban kérdés hangzik el. A válaszadók valamilyen 

szintű kategorizálásánál is felmerül ez a kérdés. A fejezet második felében, ahol a 

felmérés eredményei alapján megpróbálom a mertoni alkalmazkodási módozatokat 

ráolvasni ezekre a nőkre, jellemzően a „könnyű életet választók” alcsoportjának 

megteremtésekor gondolkodhatunk el ezen: miért ezt a válaszlehetőséget választották 

olyan sokan, a válaszadást milyen mértékben irányította a kérdező.  

 

2. A statisztikai adatok prostituáltjai 

 

Dominic Stanca és Bálint Zoltán 1924-ben tette közzé a Női Kórházban a 200 

prostituált nőről szóló tanulmányát (Stanca–Bálint 1924)208. Leíró statisztikáról van szó, 

amelyben a frekvenciaszámítás volt a leggyakrabban alkalmazott eljárás, az így kapott 

eredményeket pedig hol százalékos arányokban, hol számokban közölték. Kereszttábláik 

főként a szabad és a bordélyházi prostituáltak jellemzőinek elkülönítésére szolgáltak, 

ezeket többnyire táblázatok formájában adták meg. Nyilvánvaló, hogy elsősorban azt 

tudjuk meg erről a kétszáz kiválasztott életről, amire a kor orvosa kíváncsi volt, ami 

adatbázisba szerkeszthető volt. Olyan adatokat209 foglal magába, amelyeket magyarázni 

akartak, és amelyeket a kor ideológiai normáinak és elméleti trendjeinek megfelelően 

magyarázni kellett. Azért is tartom lényegesnek ezekkel az adatokkal összeolvasni saját 

                                                 
208 A tanulmány a Clujul Medical c. folyóiratban jelent meg. Az általam idézett szövegek a folyóirat 
kivonatából származnak. 
209 A prostituáltakkal készített kétszáz teszt kritikátlanul, kemény adatként nem szolgálhatja az elemzésünk 
tárgyát. Nem tudjuk például, hogy teljes lekérdezés történt vagy valamilyen sajátos „mintavétel” alapján 
válogatták az alanyokat. Ez utóbbi inkább valószínű, ugyanis az 5 év leforgása alatt megvizsgált 
prostituáltak számának sejtésem szerint nagyobbnak kell lennie kétszáznál, akkor is, ha egy évi fix 
számmal, a 80-nal dolgozunk (bár tudjuk, hogy ennél jóval többen voltak, hiszen a prostituáltak migrációja 
ebben az időszakban nagyon intenzív volt). Kisebb problémát jelent az is, hogy az adatok összesítései sem 
mindig pontosak, ki-kimaradnak sorok, számok, vagy a számokat összeadva jóval nagyobb számokat 
kapunk, mint amekkoráknak lenniük kellene. 
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adatbázisom adatait és összefüggéseit, mert ezeket az első tekintet, az orvosi pillantás 

projektálta. Ezekre íródik rá, esetenként ezeket írja át az én tekintetem, amely már a 

második alkotó tekintet, és amely ennélfogva más történeteket hoz létre. 

Egy újabb reprezentációs eszközt ismerhet meg a kutató, az orvosi statisztikát, 

amelyben az első tekintet, az orvos pillantása fogható meg. Ugyanakkor ez képként is 

olvasható, ennél tovább menően a mozgókép sajátosságait is magán viseli, hisz a 

grafikonok fejlődést, folyamatokat, átalakulást ábrázolnak. Több ez, mint egy orvosi 

fénykép, amely a tüneteket mutatja meg. Az orvosi vizsgálódás fő tárgyát képező testre a 

mozgásban íródnak rá másodlagos jelentések. Ez a mozgókép már nem csak a 

betegségdiagnosztizálási megismerés eszköze, hanem a testben rejlő, megfoghatatlan 

psziché és a test közös játékának rajzolata. Olyan ez, akárcsak a korabeli orvosi film, 

amelyben fontos képsor még ugyan a szifiliszes beteg hű – statikus – másolata, ám ennél 

jelentősebb a motivációk, a környezet, a következmények, az emberi hajlam, a lélek 

választásának bemutatása.  

A számadatokat tehát az orvosi kommentárokkal együtt kell olvasnunk, mert e 

nélkül csupán egy fogyatékos és saját nézőpontunkat kivetítő elemzést végezhetnénk. 

Ezek a kommentek – mint a némafilmben a feliratok –, arra szolgáltak, hogy az adatokat 

olvasót minél pontosabban a jelentés irányába vezessék. Ezek a kommentek ugyanakkor 

sokkal nyitottabbak voltak a megismerésre, mint Aurel Voina hasonló, a húszas években 

250 bukaresti prostituálton végzett felmérésének eredményei, amelyekkel gyakorlatilag 

ugyanazokat a sztereotípiákat támasztotta alá – sokszor nem bizonyított számadatokkal –, 

amelyek a társadalomban az orvosi diskurzus hatására működtek: a prostituáltak az 

alsóbb társadalmi osztályból valók, analfabéták stb. (vö. Voina 1930).  

A kérdőív a prostituáltak életidejének keresztmetszetét adja. A múlt sokszor 

rendkívül homályos és az emlékezésen alapuló adatai találkoznak az orvosilag is 

ellenőrizhető jelen és a bizonytalan jövő részleteivel. Ezekben a statisztikákban egyaránt 

megmérik, és számokban rögzítik az emlékeket, a mindennapokat, a terveket, úgy, hogy 

közben három különböző magatartást kívánnak meg ezek a technikák: az emlékezést, a(z) 

(ön)feltárást, illetve az álmodozást. A múltra való emlékezéssel az orvoskutatóknak és 

elemzőknek láthatóvá kellett tenniük az örökletes és környezeti tényezőket, amelyeknek a 

jelent kellett magyarázniuk – ez a magyarázó funkció fel is erősödik ezekben a 
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válaszokban, a megkérdezettek tudják, hogy az emlékezés most diszciplináris kötelesség, 

az emlék adat, emlékük más, mint a többi emberé, ezért alávetik magukat ennek a sajátos 

megismerésnek. Ugyanez a képzelt elvárás mozgatja a jelenre és a jövőre vonatkozó 

válaszokat is. A „távoli terveket” részletező fejezet több szempontból is érdekes 

számunkra. Azon kívül, hogy az egyéni vágyakat és az egyéni jövőről való percepciót 

tükrözik, rávilágítanak arra is, melyek lehettek azok a lehetőségek (állások), amelyek 

potenciálisan adva voltak a prostitúcióból kilépő nők számára, továbbá azt is tükrözik, 

mely identitások erősödnek fel a jövőbe irányuló projekció során, milyen mértékben 

képesek megszűnni vagy éppen tovább működni a prostituáltat ért múltbeli fájdalmak, 

traumák egy még nem létező időzónába vetítve.  

A csoportképem azonban – akármennyire filmszerű és dinamikusnak látszik is –

pillanatfelvétel. Ezt a pillanatjelleget jól mutatják a prostituáltéletekben való gyakori 

változások, elmozdulások, helykeresések.  

 

2.1. A személyi adatok „valósága” 

 

Az intézményesülés és a szabályozási rendszerek eme rendkívül mozgalmas 

korszakában a prostituált-adatbázisba bekerülő nőket először is (tulajdonított) identitásuk 

legfontosabb alaptényezője, a prostitúciós intézményhez való tartozás alapján 

azonosították be: eszerint ők bordélyháziak vagy szabad prostituáltak voltak. Ez a 

klasszifikálás nem annyira az életmód, mint a hatalmi ellenőrzés szempontjából volt 

jelentős, vagyis az a kérdés bújt meg mögötte: „ki dönt a prostituált testének használata 

fölött (a bordélyos vagy saját maga)?”, illetve „ellenőrizhető-e a nő vagy kevésbé hagyja 

magát korlátok közé szorítani?”. A felmérésben a 151 nő közül 100 bordélyházi, 51 

szabad prostituált volt. Ez a számarány jól mutatja azt, hogy az orvos számára az a 

prostituált vált leginkább megközelíthetővé, kezelhetővé és ellenőrizhetővé, amelyik 

regisztrált volt, ugyanakkor azt is jelzi, hogy a szabad prostitúciós rendszer korántsem 

volt olyan erős, mint a jól bejáratott bordélyházi. Ennek több oka is lehet, de leginkább 

abban keresendő, hogy a szabad prostitúció institúciója egy mesterséges kreálmány volt, 

amely a nem normatív szexualitást űzőket akarta egy ernyő alá vonni, ez a csoportosítási 

akció pedig ebben a formában igenis bicegett. Az úgymond „szabad prostituáltak” ilyen 
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kis számú jelenléte az orvosi statisztikában, úgy gondolom, ennek a csoportnak a 

beazonosíthatatlanságát, bevehetetlenségét tükrözi. 

Már Bálinték megálltak ennél az adatnál, és elgondolkodtak, mi lehet az oka 

annak, hogy a tanulmányban szereplő 200 kikérdezett prostituált közül 150 bordélyházi 

nő és csak 50 szabad prostituált volt. Ők ezt ugyancsak a bevehetetlenséggel, a titkosok 

számának megnövekedésével magyarázták: „Látszólag a 200 prostituált kevésnek tűnik, 

főleg ha azt vesszük, hogy Kolozsváron 70-80 bordélyházi prostituált van, míg a 

szabadok száma 46-50 körül mozog (legalábbis addig ennyi volt, amíg a 

rendőrkapitányság rendeletében, meg nem tiltotta a nők alkalmazását kávéházakban, 

vendéglőkben, bodegákban, stb.; ezzel a nem megfelelő rendelettel pedig megnövelte a 

titkos prostituáltak számát) és nyilvánvaló az a tény is, hogy az átmenetileg 

prostituálódók száma is nagy, mivel a prostituált gyakran változtatja munkahelyét és 

lakhelyét.” (1. old.) 

Az életkorra a felmérésben nincs konkrét adat, csak a születési évből 

következtethetnénk ki, hozzávetőlegesen, a megkérdezettek életkorát. Bálint–Stanca 

tanulmányából megtudjuk, hogy a prostituáltak populációjának jelentős részét 20–27 év 

közötti nők alkotják. 30 év fölöttiek alig vannak a bordélyházi nők között, míg a szabad 

prostituáltak esetében 35 és 52 év közötti prostitúciót gyakorló nőt is találunk. Bár az 

érvényben lévő egészségügyi törvény megtiltotta 17 év alatti nők bejegyzését, mégis 

találunk 16 éves prostituáltakat mindkét kategóriában: a bordélyháziak között négyet, a 

szabadok között pedig egyet. 

A prostituáltak nemzetiségi hovatartozásáról kiderül, hogy „a magyar 

nemzetiségű prostituáltak aránya a legnagyobb”, ez 44,3% (Bálinték tanulmányában ez 

45,5%) jóval nagyobb, mint a román nemzetiségűeké (29,8%); 9,2% körül vannak a 

zsidó, 6,6% körül a német származású nők, őket követik nagyságrendben a cigányok, 

ruténok, szerbek stb. Vallásuk szerint pedig a megkérdezettek többsége római-katolikus, 

ezután következnek a reformátusok, görög katolikusok, ortodoxok, izraeliták és 

lutheránusok. Bálinték ezt az etnikai-felekezeti megoszlást is kiemelték tanulmányukban, 

de nem találták különösnek, nem fűztek hozzá megjegyzéseket. Talán azért sem volt ez 

az aránybeli eloszlás feltűnő, mert ezen nők nemzetiségi megoszlása nagyjából követte a 

város etnikai–felekezeti tagolódását. Véleményem szerint nem lehet ezeket a mutatókat 
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csupán a város etnikai vagy felekezeti szerkezetéből eredeztetni, főként, mert számolnunk 

kell az erre a populációra jellemző erőteljes migrációval. 

A számok a fentiek mellett még az informális csatornák rendszerére vonatkozóan 

működhetnek mutatókként. Úgy gondolom, hogy a kliensekről, bordélyház-

tulajdonosokról és kerítők rendszeréről élő tudás is alakíthatta, rendezhette ilyenné ezeket 

a számarányokat. A kerítés az a mozzanat volt, amikor a potenciális prostituált 

betekintést kaphatott egy bordély vagy randevúház rendszerébe, megtudta, kik élnek ott, 

milyen nyelvet beszélnek, és milyen klienseket szolgálnak ki. Az etnikai hovatartozásra 

vonatkozó adatok azonban későbbi eugenikai programban is hasznosíthatók lehettek, 

ezek konkrét felhasználásáról azonban nemigen tudunk.  

A születési helyük szerinti bontás is jól mutatja, hogy nem a helybéliekre 

támaszkodott ez az intézmény, hanem jóval inkább az idegenekre: más erdélyi 

településekről, illetve a monarchia más részeiből származó, magyarul is beszélő nőkre. 

Az idegen város, az ismeretlen hely az a locus volt tehát, ahol meg lehetett húzódni, 

ahová el lehetett bújni (erre leginkább a bordélyház volt alkalmas), ahol a közösség 

tekintete vélhetően nem szúrt annyira, mint otthon. 

 

A születés helye szerinti százalékos 
megoszlás a teljes propuláció esetében (N=151) 

  Születés helye  % 
Kolozsvár 6,7
Kolozsvár 

környéke 
22

más erdélyi 
települések 

46,7

külföldi 24,7

  

Összesen 100
 

Ez az összefüggés a bordélyházban élők esetében még erősebb: ezt az életformát 

nagy százalékban az idegenből érkezők választják, és csak kevesebben a helybéliek, 

illetve a környékbeliek. A szabad prostituáltak esetében ez az arány kicsit módosul: az 

Erdély távolibb helységeiből származók ugyanolyan arányban vannak jelen, mint a 

Kolozsvár környékiek, és csak harmadik helyre kerülnek a külföldről származók.  
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A születési helye szerinti megoszlás az intézményi forma alapján (N=151) 

Intézményi forma Születési helye 

 Kolozsvár Kolozsvár 
környéke 

más 
erdélyi 
települé
sek 

külföldi 

bordélyházi 6,2% 14,4% 52,6% 26,8% 

szabad prostituált 7,7% 36,5% 36,5% 19,2% 

 

 

2.2. A család múltja. Örökletes és környezeti tényezők 

 

A kérdőív az életrajzi adatok felvétele után az egyéni életút családi dimenzióinak 

feltárásába fog: a családi háttérről és az otthon töltött gyerekévekről igyekszik 

információkat szerezni (törvényes vagy törvénytelen születésű-e, hányadik gyermek volt, 

szülei nem vérrokonok-e, testvérei hányan vannak, a családból kinek volt halálos 

betegsége, neki milyen volt az egészsége gyerekkorában, miért hagyta el a szülői házat, 

hány osztályt járt stb.).  

A szülők foglalkozása alapján nagyrészt behatárolható az a társadalmi közeg, 

amelyből e nők származnak, ez fontos volt az adatokat értelmező orvosoknak is: így 

hozhattak létre osztálykategóriákat, és a későbbiekben klasszifikálhattak, 

szabályozhattak. A felmérésben ez a következőképpen fest: a nők 30%-a paraszti 

családból származott, 28%-a középosztályból (értelmiségi, kereskedő, gyártulajdonos, 

nagyiparos gyereke), 24%-uk kispolgári, 9%-uk munkás családból.  
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A szülők (apa) foglalkozása (N=151)  % 
kisiparos  24,5 
földműves  22,5 
értelmiségi (hivatalnok, tanító stb.)  9,3 
kereskedő  7,9 
munkás  7,3 
egyéb  7,3 
más, vezetői beosztású  6,6 
cseléd, napszámos  6 
iparos, gyártulajdonos, vállalkozó  4 
más, alkalmazotti beosztású  2 
földtulajdonos  2 
katonatiszt  0,7 

 

Amint az indító társadalmi osztályt, ugyanígy iskolázottságukat tekintve sem 

hordoztak azonos jegyeket. Jórészük (59%-uk) részt vett valamilyen szintű elemi 

oktatásban, 18%-uk polgári, 6%-uk pedig ipari, kereskedelmi iskolát is végzett vagy 

tanítóképzőben tanult tovább. 15%-uk nem járt iskolába, ezeknek 4%-a tudott írni, 

olvasni. 1924-ben kötelezővé teszik a hat elemi elvégzését Romániában. Az 1910-es 

magyarországi népszámlálás szerint a népesség 68,7%-a írt és olvasott, a férfiaknak 

73,9%-a, míg a nőknek 64,5%-a (Nagy 2006: 214). Romániában még rosszabb volt a 

helyzet, az 1930-as népszámláson a korabeli alfabetizmussal kapcsolatos adatok azt 

mutatják, hogy a lakosság 55,8% tudott írni-olvasni, ezen belül is a férfiak 69,6%-a, a 

nők 45,5%-a. (vö. Gagyi 2009: 108–109). Ezzel összevetve azt tudjuk mondani, nem 

kimondottan az iskolázatlan, írni-olvasni képtelen populáció részesítette előnyben a 

prostitúciós pályát. 
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A prostituált nők iskolázottság szerinti megoszlása 

(N=151)

 

A családi háttérből és az indíttatásból érdekes módon Bálinték a szegénységet, az 

iskolázottság kapcsán pedig az analfabetizmust hangsúlyozottan emelték ki 

tanulmányukban: „14%-uk analfabéta, 37%-uk még a négy elemit sem végezte el 

kedvezőtlen szociális körülményei miatt.” (4. old), illetve „a szülők 90%-a nagyon rossz 

anyagi helyzetben van” (5. old), mondták, miközben nem beszéltek például arról a 18%-

ról, amely polgári iskolát végzett, és arról a 28%-ról, amely a polgári középosztályból 

származott. Ez a megközelítés valószínűleg egyrészt a kor diskurzusába illeszkedett, 

amely a háború utáni időt kedvezőtlennek ítélte meg az egyéni fejlődés szempontjából, 

másrészt arra a szociális rétegre fókuszált, amely egyébként a korabeli orvosi 

mentőakciók érdeklődésének a tárgyát is jelentette: az elmaradt, alsóbb társadalmi 

rétegekre, illetve magukhoz mérték ezeket a nőket (hiszen ők álltak a fogyasztói oldalon 

is). De hallható belőle az az eugenikus szólam is, amely a prostituáltat gyakran értelmileg 

visszafejlődött, genetikai korcsképződménynek láttatta. Ez utóbbi percepciót az is 
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alátámasztja, hogy fontos eleme volt a kutatásnak a prostituáltak genetikai alapú 

családszerkezeti vizsgálata, a családtagok szellemi épségének feltárása is. Bálint elmélete 

szerint a családi háttér rendkívül meghatározó a személyi életsors alakulásában. Ehhez a 

problémához szervesen hozzátartoznak a rokonok egészségügyi állapotával kapcsolatos 

kérdések: élnek-e a szüleik, ha nem élnek, milyen betegségben haltak meg. A testvérekről 

és nagyszülőkről is ugyanezeket a kérdéseket teszik fel. Bálint doktor szerint a szülők 

alkoholizmusa, betegsége, beteg lelkiállapota nagymértékben hozzájárul a magzat 

rendellenes fejlődéséhez, amely később gyakran a prostitúcióhoz vezethet.  

 

2.3. Családi állapot(ok) 

Bálint és Stanca elemzésükben a környezeti hatásoknak is döntő szerepet 

tulajdonítottak, szerintük a háború utáni gazdasági és társadalmi válság gyakran a 

prostituált sorsába kényszerítette a nőket, de közvetlen kapcsolatot láttak a család 

gazdasági hanyatlása és a családi konfliktusok közt is. „...Az egyik vagy mindkét szülője 

elvesztése következtében kialakult nyomorúságos állapot, (...) a mostoha szülők és 

testvérek okozta családi veszekedések okozzák leggyakrabban a szülői ház elhagyását. 

Más családi okok: férjhez mentek, a család nyomorban élt, testvéreik, rokonaik 

gondozására szorultak, nevelőintézetbe kerültek, megundorodtak a családi élettől, mivel 

szüleik gyakran szidták őket erkölcstelen életmódjuk miatt, emiatt öt nőt űztek el a szülői 

háztól, egy elveszett a szülei mellől a háború idején, menekülés közben, mások nem 

akarván összeházasodni a szülők által kiválasztott férfiakkal, inkább megszöktek, ketten 

nyilatkoztak úgy, hogy azért hagyták el a szülői házat, mert apjuk vérfertőző viszonyra 

csábította őket.” (6–7. o).210 A felmérésből is úgy tűnik, a szülői háztól való eltávolodás, 

                                                 
210Mindezt Bálint a már idézett A férfi része... című esszéjében – két fontos környezeti tényező, az apa– 
gyermek viszony, illetve a csábítási faktor kiemelésével – ekként összegzi,: „Nem akarom igaztalanul 
kiélezni az apák hibáit, de nem is hallgathatom el, hogy a nevelődésben annyira foganatos családi 
közösséget, mely a serdülő gyermekre sokszor rossz környezetként nehezedik rá, gyakran az apa oktalan 
viselkedése zülleszti le és ezzel megkönnyíti annak a lehetőségét, hogy leányából prostituált váljék. A 
családfő alkoholizmusa, amit különben már más vonatkozásban is érintettem, rontóan nyilvánul meg a 
családi életben is. Az ismétlődő csúnya részegségek az apa nagyon megkívánt tiszteletét érzékenyen 
csökkentik a gyermekben, a folytonos italozásból keletkező bajok pedig megbontják a családi élet 
szükséges nyugalmát s nyomorúságok, ínséges kínlódások felé sodorják a széteső családot. Máskor az apa 
házasságtörő kicsapongásai vagy nevelésre képtelen türelmetlensége, házsártossága, ellenkezéseket, 
túlkapásokat élesztő erélytelensége, mely a mostohaanya és testvérek felől gyermekével szemben 
jelentkező rosszakarat fékezésére is gyenge, meg néha a mostohaapa sértő idegensége is megtévesztő vad 
indulatokat szabadítanak fel a szenvedő leány eszében. A nyugtalanító családi élmények között ismételten 
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és a családi kötelékek szétbontása közvetlenül vagy közvetetten hozzájárult a 

prostituálódáshoz. A „családi ok” érdekes módon szinte egyáltalán nem szerepel a 

prostitúció választásának konkrét okai között; csak ketten jelölték meg a 151-ből. Nem 

tudjuk, hogy a kérdés megfogalmazása (Milyen elhatározás eredményeként került 

üzletbe?) miatt alakult-e ez így vagy mert a családi kötelék egy olyan szál, amely a 

prostitúciós „lejtőre” kerülés után megszakad, vagy esetleg azért, mert a család tabu.  

Látható, hogy a problémás kor a kamaszkor, amely, mint tudjuk, egyben a 

munkaképes lánnyá válás kora is. A családjuktól 14 éves korban távozók csoportjában 

egy sajátos – a később, 15-19 éves korban megválók körére is jellemző – tendenciát 

figyelhetünk meg: abban a pillanatban hagyták el a szülői házat, amikor megtörtént az 

első szexuális aktus. Míg 13 éves korig általában a szülő halála, illetve a gyerekkori 

szökéskísérlet jelenti a szülői ház elhagyásának az okát, 14 éves kortól felerősödik a 

szülőkkel való egyet nem értés mint oksági tényező. Érdekes, amint a tizenévesen önálló 

életre kényszerülő (vagy azt választó) nők esetében – akik rendszerint ugyanabban az 

évben vagy egy év múlva távoznak is a szülői háztól – a szülői háztól való eltávozás oka, 

éve és az első szexuális együttlét általában összefügg. Ez jelenthetett férjhez menést is, de 

a szülőkkel való nem egyezés – talán épp a lány nem megfelelő viselkedése miatt – sok 

esetben szökéssel, otthonról való menekvéssel, kitagadással végződött, a kapcsolatok és 

szakma nélküli lányok pedig idegenben rendszerint a prostitúciót találták az egyetlen 

megoldásnak. De ezeket a válaszkategóriákat nem lehet ilyen élesen elkülöníteni, hiszen 

                                                                                                                                                 
előfordulnak a leány kedve ellenére erőszakolt házassági tervek, amik aztán menekülésre késztetik a 
menyasszony-jelöltet. Megtörtént az is, hogy az édesatya nemi vágyait akarta leányán kielégíteni. 
Hangsúlyozottan kell utalnom tisztességtől hevülő apáknak arra az elvakult, irtózatos haragjára is, amely 
nem riad vissza attól, hogy a tévelygő leányt megtorlásul otthonról kikergesse – akárhová, akármilyen 
végzetes körülmények közé. És a leány, kit a kívánt boldogság cirógatásai helyett viszály és durvaság 
harapásai érnek, gyötrelmes gyengeségében ritkán tud annyira észhez kapni, hogy helyesen válassza meg 
az életmódját. Hasonló sors, vagy még kegyetlenebb keserűségek bántják sokszor a leányt a szülőket pótló 
rokonoknál és öreg nagyszülőknél.” 
A csábításról így ír: „A prostituálttá törődés döngölő eseményei közül a csábítás kíván még figyelmet. […]  
A megkörnyékezett leány erkölcsi felfogásából eléje hullámzó ellenkezést a férfi többnyire meggyőző 
alakoskodással igyekszik elhárítani felbuzgó ivari ösztönének kielégítése érdekében. De a társadalmi 
rendszer önkényessége ellen lázadó, tiszta meggyőződésből fakadt nyílt rábeszélés is jóvátehetetlenül 
hátrányos lehet a nő további sorsára, ha a nőnek magát-odaengedése nem nyugodt tudatossággal alapozott 
következetes felfogásnak, hanem csak a férfi által ébresztett nemi izgalomnak alkalmi eredménye, aminél a 
férfi érveinek elfogadása nem több múló hangulatnál. […] Túlzás volna azt erősítgetni, hogy ezeknek a 
nőknek a deflorációja minden esetben férfiak közvetlen csábításainak a következménye, az azonban 
kétségtelen, hogy a kivételek nem valami nagy számmal lehetnek.” 
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az első kapcsolat és a boldogtalanság is értelmezhető ugyanabban a regiszterben, 

ugyanolyan okokra vezethetők vissza. Az azonban nyilvánvalóan látszik, hogy a 

tabuszerűen megkonstruált szexualitás, illetve a női nemhez kapcsolt szüzességi és 

tisztasági ideál nagymértékben hozzájárult a fiatal lányok társadalmi hálójának 

szétzilálódásához, és egyben a prostitúció nyújtotta megélhetés elfogadásához. A 

prostitúció ugyanakkor az ő esetükben megélhetést és valamiféle szociális biztonságot is 

nyújtott, amire a család, és a korán kötött házasság korábban képtelen volt.  

 

Klári – a kiskorú magára hagyott 

Klári 1894-ben született egy Arad megyei faluban, nemzetisége: román. Apja 

lakatos volt. Klári 3 elemit végzett, majd 16 évesen megszökött hazulról, mert nem 

egyezett szüleivel. 16 évesen volt első szexuális kapcsolata is. Szegeden pincérlány volt 1 

évig, majd Aradon „magánéletet élt”. (ez vélhetően a Bálint klasszifikációjában azt 

jelentette, hogy állandó párkapcsolata volt). Egy év után visszament Szegedre, „éjjeli 

üzletbe”, ezután pedig Versec, Temesvár, Arad, Kolozsvár éjjeli üzleteiben dolgozott. 

Négy éve prostituált, megszakítás nélkül. A lekérdezés pillanatában bordélyházi 

prostituált. Arra a kérdésre pedig, hogy miért választotta ezt a megélhetést, azt mondta, 

„Könnyű életre vágyott, üzleti leányok bíztatták.”211 Háromszor volt már kórházban, 

összesen hat hónapot. Családjával nincs kapcsolatban, társadalmi életéről úgy gondolja, 

nem megvetendő, erkölcsi élete nem rossz, egészségi állapota ártalmas, anyagi helyzete 

kielégítő. Istennel való kapcsolatáról nem nyilatkozik. A többi prostituálttal jó 

viszonyban van, szabadidejében sétál, pihen, ritkán olvas is. Keresetét ruhára költi. Nem 

kísérelt meg öngyilkosságot, az alkoholt sem szereti. Egyelőre marad, de távoli terve, 

hogy férjhez menjen.  

 

Klárit és életútjának főbb eseményeit esetlegesen emeltem ki az adatbázisból, 

hogy a „családi élet” kérdést magyarázzam, rámutassak, melyek azok a „tipikus” 

élettörténeti események, amelyek a kérdező orvosokat érdekelhették. A nő 

élettörténetének vázlata azt mutatja, hogy a 16 éves lány életében a szülőkkel való 

konfliktus miként vezetett az otthon elhagyásához, majd prostitúcióhoz. A migráció első 

                                                 
211 Ezek a válaszok Bálint kategóriái voltak, nem a nők szájából hangzottak el. 
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állomása éppen az a foglalkoztatási szektor volt, amely a cselédek után a legnagyobb 

számban termelte ki a prostituáltakat. Az egy év pincérkedés és a valami miatt sikertelen 

párkapcsolat a prostitúció útjára sodorták a lányt, a bordélyházban egészült ki számára a 

kiskorban szétszakadt társadalmi háló. Számára a bordélyház – annak minden 

kötöttségével – ezt a szétrúgott szociális miliőt pótolta. A prostitúciónak ugyanakkor 

anyagi vonzatai is voltak, ezért gondolta úgy négy év után még mindig, hogy maradnia 

kell. Látszólag kiegyensúlyozott életet él (nem iszik, nem akar öngyilkos lenni, pihen, 

szabadidejében sétál, időnként olvas is), sőt, távoli terveiben sem gátolja meg ez az 

életmód: férjhez menne.  

Előzetes családi állapotukat tekintve minden kategóriát megtalálunk a 

prostituáltak mindkét csoportjában: legnagyobb számban hajadonok képviseltetik 

magukat, de szép számban vannak férjes asszonyok, elváltak és özvegyek is. Tehát 

elmondható, hogy bár ez az életmód és foglalkozás elsősorban a fiatal, hajadon lányokra 

specializálódott, teret engedett a házasság területén negatív tapasztalatokkal 

rendelkezőknek is.  

Családi állapot a prostituálttá válás előtt 
(N=151) % 

hajadon  84,1 
férjezett  8,6 
elvált  4,6 
özvegy  2,6 

 

Ez a felállás leginkább a bordélyházban lakó nők esetében nyilvánvaló: a 

bordélyházi nők 86,7%-a hajadon, 8,2%-a férjezett, 3,1%-a özvegy, 2%-a elvált volt. A 

szabad prostituáltak csoportjában a hajadonok 79%-ban szerepelnek, elég magas azonban 

a férjes asszonyok (9,6) és elváltak (9,6) aránya is, és az is figyelemre méltó, hogy ezek 

aránya jóval nagyobb, mint a bordélyházi nők esetében. A Bálint-Stanca-féle 

tanulmánnyal ez annyiban egyezik meg, hogy a szabad prostituáltak csoportjában itt is 

jóval nagyobb volt az elvált nők aránya (8%) a többi státusúhoz képest, míg ez a 

bordélyháziban csak 2,6% volt. Ha nem is volt számottevő ez a tendencia, talán érdemes 

figyelnünk arra, hogy az elvált nők nagyobb aránya a szabad prostituáltak csoportján 

belül azt jelezheti, hogy a magukra maradt, házasságból kiszakadt nők anyagilag nehezen 

tudtak függetlenedni, ehhez a függetlenséghez saját testük áruba bocsátásával járultak 
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hozzá. Azonban úgy, hogy nem vállaltak fel újabb kötöttséget, a bordélyházat, hanem 

saját felelősségükre prostituálódtak. Nyilván ehhez ismernünk kéne a prostitúciót 

választók arányát az összes elvált/férjét elhagyó női csoporton belül, ilyen adatokhoz 

pedig nincs hozzáférésünk. 

 

A szabad prostituáltak családi állapota a prostituálttá 
válás előtt (N=51) 

 Családi 
állapot % 

hajadon 78,8 
elvált 9,6 
férjezett 9,6 
özvegy 1,9 
    

 

A bordélyházi prostituáltak családi állapota a prostituálttá válás előtt 
(N=100) 
 Családi állapot % 
hajadon 86,7 
férjezett 8,2 
özvegy 3,1 
elvált 2 

 

Elváltan, idősen, szabadon 

Zsuzsanna 1876-ban született egy vajdasági faluban (a megkérdezés pillanatában 

kb. 44-45 éves), nemzetisége: német. Törvénytelen gyerekként született, mostohaapja 

vendéglős volt. 4 polgárit és 3 felső leányiskolát végzett, prostituálttá válása előtt 

ápolónőként dolgozott. 21 évesen hagyta el a szülei házát, amikor férjhez ment, ekkor 

volt először kapcsolata férfival. Nyolc évet élt a férjével, majd három évig Berlinben 

buffethölgy volt, aztán Kolozsvárra jött. A megkérdezés pillanatában tizenegy éve van 

„üzletben”, úgy került oda, hogy „elcsábították”. Hat helyen is volt már, egyszer 

szakította meg ezt az életformát, két évig ápolónő is volt. Egyszer, három hónapos 

terhesen abortált. Egy alkalommal volt kórházban nemi betegséggel, 6 hónapig hónapig. 

Úgy véli, hogy erkölcsi helyzete, egészségi állapota nem rossz, anyagi helyzete kielégítő. 
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Szabad idejében pihen, keresetét ruhára költi, félre is tesz belőle. Öngyilkosságot nem 

kísérelt meg. Távoli terve nincs, prostituált maradna.  

Nem tudjuk, hogy miért kellett Zsuzsannának elválnia a férjétől, csupán azt látjuk, 

hogy ezután Zsuzsanna mobilitási pályája lényegesebben megváltozott. Válása földrajzi 

és foglalkozási mobilitást egyaránt magával hozott: a nő otthagyta ápolói munkáját, 

helyette átmenetinek tekintett női munkát, vendéglátó-ipari állást foglalt el egy másik 

országban, majd innen a prostitúció fele vezetett az útja egy következő országba. Egyszer 

próbált meg kitörni ebből, és ismét ápolóként dolgozni, de két év után visszakerült a 

prostitúciós pályára. Nem tudjuk, mit nyújt ez a pálya egy negyven év fölött járó idegen 

nőnek, de azt látjuk, hogy helyzetét a megpróbáltatások ellenére sem szemléli tragikusan, 

és változtatni sem akar. A kérdőívből sajnos nem tudhatjuk meg, hogy azért-e, mert 

középkorúként már úgy látja, képtelen rá, vagy azért, mert 11 év kóborlás után nem lenne 

hová mennie, netán mert ez a szabad prostituálti státusz éppen addig létező státusz, amíg 

ő azt önként felvállalja. A szabad prostitúciós keret lazább, engedékenyebb tehát a 

korosabb nőkkel is, olyan életforma, amelyben válás után nem érzi magát kivetettnek és 

elszegényedettnek.  

 

2.4. A belépés – honnan hová? 

 

Foglalkozások a prostituálttá válás előtt 
(N=151) % 

cseléd, házvezető, szobaleány, házileány 38,4 
szórakozóhelyi alkalmazott (picér, 

kasszírnő,táncos, zenész)  23,2 
gyerekgondozó, nevelőnő  9,9 
más szolgáltatásban dolgozó (fodrász,szakács, 

varrónő)  9,3 
egyéb  5,3 
ápolónő 4,6 
„háziasszony", feleség  4 
gyári munkás  3,3 
hivatalnok  2 
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Bálinték az előzetes foglalkozás, a jelenlegi állapot munkahelyként való felfogása 

és a jövőbe vetített foglalkozási terv keresztmetszetében készültek megragadni a 

prostituáltak társadalmi pozíciójának körvonalait.  

Adatbázisomban 151 személyből 110 azt mondta, hogy anyagi okokból, 

elkeseredettségből vagy a jobb élet reményében választotta a prostitúciót. Persze, 

feltehetjük a kérdést, hogy mihez képest mutatkozhat jobb életnek a prostitúció. Bár 

többnyire ún. „tipikusan női” munkákat végeztek, előzetes foglalkozásuk rendkívül széles 

skálát fedett le, ezek a nők ugyanis változatos munkalehetőségeket próbáltak ki. 

Legtöbbjük (42%) háztartásbeli alkalmazotti sorból került ki. Ők nemcsak házicselédek 

voltak, hanem otthon vagy rokonnál ingyen munkát végző gyereklányok (ún. 

„házileányok”), ezen kívül szerepeltek köztük háziasszonyok, feleségek is. A második 

legnépesebb csoportot a prostitúcióközeli tercier szektorban foglalkoztatottak jelentették 

(kasszírnők, táncosnők, pincérlányok). Számukra az alacsony bérezés és a munkahelyen 

velük szemben támasztott elvárások miatt anyagi szempontból rendszerint ugródeszkát 

jelentett a prostituálódás (23%). Az ugyancsak női munkaként klasszifikált nevelői, 

ápolói és gyerekgondozói szektorból érkezők, tehát a szociális munkát végzők a 

lekérdezetteknek 14%-át jelentették.  

A foglalkozási adatsorok alapján azonban korántsem rajzolható meg egy általános 

mobilitási pálya, hiszen tudjuk, hogy a nők a prostituálódás választása előtt, de közben is, 

általában több mesterséget is kipróbáltak. A munkahelykínálat szűkössége és az elvárás, 

az aspirációk közötti szakadék eredményezte az intenzív migrációt is, amely nem 

feltétlenül jelentett bordélyházból bordélyházba lépést, hanem közben akár egészen más 

foglalkozások kipróbálását és a női pályákon való intenzív mozgást (férjhez menést, 

szülést stb.) is. Látjuk, hogy a prostitúció egyfelől munkalehetőség volt, másfelől 

életforma, amelyet a társadalom rendszerint felkínált a nélkülöző, munkahely nélküli, 

elkeseredett, száműzött nők, a társadalomból kivetett leányanyák, az idegenből érkező 

nők számára. Az adatok azt is nyilvánvalóvá teszik számunkra, hogy a gazdasági 

tényezők nagymértékben hozzájárultak a prostitúció változatos formáinak kialakulásához 

és elterjedéséhez, de valójában nem önállóan képezték a prostitúcióválasztás motivációit. 

A probléma sokkal árnyaltabb annál is, hogy egyszerűen az „elmaradott” falusi 

társadalmi viszonyokból levezethető legyen. A választási lehetőségeket számukra 
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egyfelől a közösség, másfelől maga a hatalom kínálta és szabályozta: miközben a kilépést 

szorgalmazta, a belépés különféle módozatait hozta létre, és a város újabb és újabb 

szeleteit jelölte ki ezek mozgásteréül. 

Ha megnézzük a bordélyba került, illetve szabadon prostituáló nők családi 

helyzetét és prostitúció előtti foglalkozásaik skáláját, azt látjuk, hogy a bordélyházba 

került cselédek leginkább földműves, napszámos-cseléd és munkás közegből kerültek ki, 

tehát mondhatni a szokásos pályát futották be. Ez a szabad prostituáltak esetében, a 

vezetői beosztású szülőktől, az értelmiségi és a kereskedő családból származó nőkre is 

igaz: közöttük is nagyobb számban vannak, akik cselédként kezdték pályafutásukat. 

Vélhetően az ő esetükben a személyes aspirációk és a kínálat közötti feszültség 

vezethetett a prostitúcióhoz, mégpedig annak úgymond szabadabbik variánsához.  

Azért is gondolhatjuk, hogy a cselédi, házvezetői sors a női munka 

legkíméletlenebb és leginkább megfizetetlen szektora lehetett, mert egyetlen prostituált 

céljaként sem szerepel a cselédkedés, mégcsak átmenetileg, a prostitúciós munkát 

megszakítandó sem nagyon térnek vissza ebbe (kivéve a szállodai munkát, a 

szobaleánykodást). Figyelemre méltó ugyanakkor a szolgáltatóipari női állások 

szerepének felerősödése ebben a prostitúciós fázisban: a prostitúciós életforma 

(időszakos) megszakítását is legtöbben ebben vélik megvalósíthatónak, sőt, a nők jelentős 

része a prostitúcióból való végleges kilépése után is ebbe a szektorba „vonulna vissza”. 

Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a prostituált részéről támadó kereslet emelte ezt 

ilyen fontosságúvá, hanem éppen a kínálat: a más nők (idegenek, szakmával nem 

rendelkezők, leányanyák stb.) számára ez volt az optimális és egyben el is érhető 

munkahely. A prostitúció hordozta stigma is itt volt leginkább elviselhető (ellentétben 

például a cselédi munkával, amelyben szigorú morális követelményeknek kellett 

megfelelni, és ahol a munkára alkalmazott nő múltja is szigorú elbírálás alá esett).  

 

2.5. A benne-lét. A prostitúciós életforma jellemzői 

 

A helyszínek közötti mozgásokat figyelve azt látjuk, hogy az egyik élettérből a 

másikba való átmenet egy biztonságon alapuló lokális politikát követ. Felfedezhetőek az 

ún. reglementarista rendszer „fogyasztóvédelmi” elvei: ha a bordélyházban dolgozó 
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megbetegedett vagy megöregedett, az utcára került. Előfordulhatott az is, hogy az utcán 

dolgozó prostituált került a bordélyházba, ha megfelelt az ottani elvárásoknak, illetve a 

bordélyházi prostituált szabad prostituált státust kaphatott, amennyiben egészséges volt, 

vagy ha engedelmeskedett az orvosi előírásoknak. Az ún. normális női létből 

kimozdultak is könnyen prostituálódhattak: az otthonról kitagadott, családjával rossz 

viszonyban lévő, árva vagy idegenből érkező, gyerekét titkon nevelő anya, a bérével 

elégedetlen gyári munkás vagy elszegényedett középosztálybeli nő számára is csak egy 

lépés volt a bordélyház, a „munkát adó” mulatóhely. 

Azt, hogy a prostitúciós struktúra képes volt évekig benn tartani nőket, jól 

szemléltetik a „mennyi ideje van üzletben?” kérdésre adott válaszok: 

Mennyi ideje prostituált (N=151) % 
3-10 éve 36,4 
1-3 éve 31,1 
kevesebb mint 1 éve  24,5 
10 év felett  8 

 

Az ábrán látható, hogy a prostituáltak több mint egyharmada (36%-a) átlagban 

több mint három éve része ennek az intézményi struktúrának, tehát a nők csupán kis 

százalékának jelent átmeneti megoldást a prostituálódás. Ennél még többet mond el a 

bordélyházi és szabad prostituáltak összehasonlítása. Míg a bordélyháziaknál legtöbben 

(majdnem a populáció fele, tehát 49%-a) 3–10 éve folytatják ezt az életmódot, ezt követi 

az a csoport, amely 1–3 éve prostituált, és a harmadik helyen vannak, akik kevesebb, 

mint egy évet töltöttek el ilyen módon, a szabad prostituáltaknál fordított az arány. A 

szabadok jelentős része kevesebb mint egy éve van „szakmában”, közel egynegyede 1–3 

éve, és csak 17%-uk töltött több mint 3 évet és kevesebb mint 10 évet. Ebben a 

csoportban azonban szép számmal vannak, akik több mint 10 éve élnek így, ők az 1896 

előtt születettek, tehát a már „kiöregedettek”.  

Ezek az adatok azért is érdekesek, mert a prostitúcióról szóló irodalom általában 

átmeneti „foglalkozásként” tartja számon a prostitúciót. Jelen populáció esetében 

vélhetően amiatt is húzódott el az ebben az életformában való időzés, mert az első 

világháború és az azt követő „társadalmi rendetlenség” hozta létre, teremtette meg, 

valamint hagyta létezni ezt az életformát.  
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A prostitúciós intervallum intézményi forma szerint (N=151) 
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A prostitúciós életmód további tartalmai, a nők társadalmi, egészségi, anyagi és 

lelki élete egyaránt figyelmet érdemeltek a Bálint–Stanca-féle statisztikában. Olyan 

tényezők kerültek górcső alá, mint a kórházakban eltöltött idő, a vetélési és szülési ráta, a 

szabadidő-eltöltési szokások, az alkoholfogyasztás, a pénzzel való bánásmód, a 

prostituáltak egymáshoz való viszonyulása, vallásos gyakorlata, öngyilkossághoz való 

viszonya.  

A kórház, akárcsak a rendőrség, mindannyiuk által ismert, bejárt tér volt. A 

megkérdezett nők 20%-a még nem kapott kórházi kezelést a megkérdezés pillanatában, 

de a többség, 53%-uk 1–6 hónapot töltött már kórházban, és majdnem 22%-uk 6 hónap és 

2 év közötti periódust töltött el betegként, kivizsgálás alatt. Többségük 1–4 alkalommal, 

de 23%-uk tíz alkalomnál többször volt beutalva, akadt azonban olyan is, aki már 

húszszor is volt.  
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Hányszor volt kórházban nemi betegséggel 
kezelve? (N=151) % 

egyszer sem  19,5 
egyszer 14,8 
kétszer 16,8 
háromszor 13,4 
négyszer 8,7 
ötször 8,1 
hatszor 3,4 
hétszer 2,7 
nyolcszor 2,7 
tízszer 2 
tizenháromszor 2 
tizenötször 2 
tizenhatszor 1,3 
hússzor 1,3 
tizenegyszer 0,7 
tizennégyszer 0,7 

 

Mennyi időt töltött a kórházban? (N=151) % 
2 hónap- 6 hó  28,6 
1 hét - 2 hónap  24,5 
nem volt  20,4 
6 hó-1 év  13,6 
1-2 év között  8,2 
2 év fölött  4,8 

 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a kórház a prostituáltak egyik otthona is volt. 

Az élettörténetekből tudunk arról, hogy a beutalt nők zárdai körülmények között éltek itt: 

többnyire sokágyas hálókban laktak, maguk takarították a szobájukat, közösen étkeztek, 

és csak felügyelet alatt hagyhatták el a kórház épületét, akkor is csak úgy, hogy ha 

előzetesen benyújtott kérés alapján kimenőt kaptak (ezt egy Coca nevű nő 

élettörténetéből tudjuk meg). Szükség esetén ez volt az az intézmény, amely befogadta az 

utcán kószáló, idegenből és idegenbe érkező nőket is: e nők számára a vasútállomástól, 

amely az átmenet helyszíne ezekben a történetekben, szinte egyenes út vezetett a 

kórházba vagy bordélyba: „Eljöttem hát semmi nélkül a legnagyobb télben, azért a fiúért. 

Nem volt hova menjek, bementem a kórházba. Ott jól éreztem magam.” (részlet Erzsébet 

élettörténetéből). Az egyik életmódból a másikba való átmenet helyszíne is volt ez, az a 

hely, ahol a prostituáltak egymás közti, valamint a „kezelt” nők prostituáltakkal való 
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interakciója teret kapott, és ahol a prostitúció mint túlélési lehetőség leginkább felvillant 

a még nem prostituált nők számára. A válaszadók közül tizenketten jelölték meg a 

prostituálttal való beszélgetés eredményeképpen történő pályaválasztást: „Barátjától nemi 

bajt kapott. Kórházban üzleti nők rábeszélik, hogy lépjen be a bordélyházba.” 

A kórházzal nem csak a nemi betegségük gyógyulásai idején ismerkedtek. A 

felmérésben az abortuszok és születések számát figyelve azt látjuk, hogy 32-őjüknek 

szakadt meg a terhessége212 (többségüknek egy abortusza volt, de 11-üknek kettő is, sőt, 

akad egy, akinek hatszor volt terhességmegszakítása). 29-en szültek is már, ezek közül 

négyen olyanok, akik abortáltak is, tehát összesen 57-en estek teherbe életük során, ez a 

nők 37%-át jelenti. Elmondható, hogy a nők több mint egyharmadának volt valamilyen 

viszonya az anyasággal, azzal a pályával, amelyet a házasság keretei között a társadalom 

a (normális, tisztességes) nők számára fenntartott. Nem tudjuk, hogyan élték meg ezt a 

másfajta női szerepet, hiszen az adatbázisból ez nem derül ki. Azt nézhetnénk meg, hogy 

a távoli célokat illetően az abortuszt elkövetők vagy a már szülő nők és az ezen még át 

nem esettek között milyen eltérések vannak: ezt elemezve látható, hogy van egy kis 

eltérés a még nem abortáltak és az abortáltak pályaválasztási tendenciái között. Bár 

mindkét csoport első helyen a további prostituáltként való életet, második helyen – 

nagyjából ugyanolyan arányban – a férjhez menést jelölte meg, a már abortuszon átesett 

nők nagyobb arányban nem kívántak változtatni prostitúciós helyzetükön (47%-ban), 

mint azok, akik még nem estek át egy ilyen élményen (itt 35%). Ugyanilyen kis eltérés 

van a már szült és szülés élményével még nem találkozott nők között: azok, akik már 

szültek, nagyobb arányban látták magukat továbbra is a prostitúciós pályán (41%), míg 

azok, akik nem szültek, 36%-ban akartak prostituáltak maradni. Elképzelhető, hogy azok 

esetében, akik átestek már a „normális” nőiességgel való ilyesfajta találkozás traumáján 

(azért nevezem traumának, mert ezek a terhességek többnyire „nem normális” módon 

végződtek: vagy abortusszal vagy a megszületett gyerek halálával, örökbe adásával stb.), 

a trauma feloldásában, kezelésében a prostitúciós életmód segített. Itt nem kellett 

szembenézniük azokkal az elvárásokkal, amelyeknek korábban nem tudtak eleget tenni, 

ezért nem akarhattak házasságra lépni, vagy más munkát keresni. 

                                                 
212 Nem tudjuk, hogy ez természetes úton történő vetélés vagy orvos által végrehajtott abortusz volt-e.  
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Ami az öngyilkossági kísérleteket illeti (a sajtóból is gyakorta ismert téma a 

prostituált öngyilkossága), 17%-uk kísérelt már meg egyszer vagy többször 

öngyilkosságot, 6,5%-nak pedig szándékában állt. A bordélyházi prostituáltak között 

magasabb volt az öngyilkossági ráta, mint a szabadoknál. A nők többsége ugyan nem 

kísérelt meg öngyilkosságot, de ha a távoli célokat olvassuk össze ezzel a tendenciával, 

azt látjuk, hogy az öngyilkossági kísérlet leginkább azok körében volt bevett gyakorlat, 

akik úgy döntöttek, hogy prostituáltak maradnak. Az öngyilkosságot egyszer elkövetők 

50%-a, többször elkövetők 33,3%-a, illetve az azt tenni szándékozók 36,6%-a látta magát 

a jövőben is ezen a pályán. Őket követték azok, akik a férjhez menésben látták életük 

távoli célját. Úgy vélem, az egyéni pályalehetőségek végletes beszűkülésének felismerése 

az, ami a prostituáltakat öngyilkosságra készteti, és talán éppen ez a felismerés 

tükröződik abban is, hogy ilyen sokan véglegesen prostituáltak akarnak maradni.  

A társadalmi interakciók vizsgálata során az ún. prostitúciós intézmények 

alapvető jellegzetességei bontakoznak ki előttünk. A bordélyházi prostituáltaknál a 

csoportalakító tendencia konkrét, együtt élő csoportot is létrehoz, és az együttélés 

egyfajta belső csoportidentitást is eredményez, ezért ők hajlamosabbak a csoportba 

„tömörülésre”, mint a szabad vagy utcai prostituáltak. Azt látjuk azonban, hogy nem 

azonosulnak egyazon elvekkel, nincs közös normarendszerük, együttlétükkel pedig egy 

kívülről érkező nyomáshoz való alkalmazkodást mutatnak. A szabad prostituáltak pedig 

szinte nincsenek kapcsolatban sem egymással, sem a bordélyháziakkal, őket teljes 

mértékben élethelyzetük, a többségi normakövetéstől való eltérés és az ehhez kapcsolódó 

ítéletek alakítják. A szabad prostituáltak közül 52 személyből csak 11 van valamilyen 

viszonyban a többivel, míg a 98 bordélyházi nőből 94-nek van jó vagy rossz viszonya a 

többi prostituálttal. A szabad prostituáltak társadalmi státusukat tekintve tehát inkább 

egyfajta társadalmi kategória képét hozzák, amelynek tagjai között nincs különösebb 

kölcsönhatás, életmódjuk sem alapszik közös normarendszeren. A fogalomhasználat nem 

önmaga miatt fontos, hanem elsősorban azért, mert e deviánsnak tartott nők 

kategorizálását illetően közelebbi összefüggésekhez is elvezethet bennünket. Nyilván a 

kérdés esetében fontos lenne ismernünk a kérdőívek kitöltésének körülményeit, és 

számolnunk kell azzal a ténnyel is, hogy a szabad prostituáltak talán szándékosan nem 

vallottak hasonló életmódot folytató sorstársaikról. 
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A társadalmi kirekesztés, a deviánssá tétel, a sztereotípiák együttes működésbe 

léptetése és az ezek nyomán a társadalom többi részétől elválasztó szakadék kialakulása, 

valamint az erőteljes prostitúciószabályozási kísérletek eredményeként megvalósuló 

professzionalizálás külső faktorok voltak, amelyek mentén végbement a kategóriába 

tagozódás folyamata is. Leginkább figyelemre méltó adat, hogy vallási életükről szinte 

mindannyian hallgatnak (a 151 személyből csupán 36 válaszolt erre a kérdésre). A vallási 

kérdés is, akárcsak az, hogy a családot oly kevesen jelölték meg a prostitúció okaként, 

egyrészt azt jelzik, hogy a család és a vallás olyan dimenziói az életnek, amelyből ők 

kizárattattak. E kérdéseknek a tabusítása azt tükrözheti, hogy annak ellenére, hogy nem 

tagjai a város „tisztességes” közösségének, a társadalom továbbra is működtet feléjük 

egyfajta közösségi kontrollt – amit ők ezek szerint interiorizálnak is.  

 

2.6. Kilépési lehetőségek, jövőképek 

 

A megkérdezettek többsége, 70%-a megpróbált kilépni, más munkát is vállalt (pl. 

a szórakoztatóiparban), egy része azonban úgy, hogy közben emellett is dolgozott 

prostituáltként.  

A megszakításkor mi történt (foglalkozás 
típusa) N=151 Számuk 

nem szakította meg  106 
pincérnő, kasszírnő, táncosnő 18 
magánéletet él 12 
más foglalkozást talál  6 
férjhez megy  2 
más  2 

 

A pincérnői-kasszírnői munka után a párkeresés szolgálta a legmegfelelőbben a 

társadalomba való reintegrációs törekvéseket. Láthatjuk, hogy többen azért léptek ki 

(vagy azért engedték őket kilépni) a prostitúcióból, mert „magánéletet éltek”, azaz tartós 

párkapcsolatra tettek szert. A férjhezmenés szándéka is ugyanilyen gyakori változó a 

távoli tervek felmérését célzó kérdésre adott válaszokban. Ez az opció kiválóan 

megrajzolja a társadalom nőkhöz kapcsolt elvárásait, illetve a társadalom normáinak való 

megfelelési kényszert a prostituáltak jelentős hányada részéről. A házasságkötés 

legitimmé tette a szexualitást gyakorló testet, a házasság megvédte a nőt, a házasság az a 
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norma volt, amelyhez a társadalomban élő nőnek illeszkednie kellett. Bizonyára nem 

véletlen, hogy a férjhez menés a bordélyházi prostituáltak azon csoportjai esetében volt 

igen erős, akik magánélettel szakították meg a prostitúciós munkát (tehát már volt egy-

két próbálkozásuk tartós kapcsolat kialakítására), de a házasságkötési szándék 2. illetve 3. 

helyen áll a „várakozók” esetében is, tehát azoknál, akik még nem szakították meg a 

prostitúciós tevékenységet, illetve a korábban pincéri állásokat vállalók között. A szabad 

prostituáltak esetében csupán a „várakozók” tüntetik fel távoli tervként a férjhez menést a 

többiek nem. 

A belépési és indulási feltételek mellett az adatokat elemző Bálinték nagy 

figyelmet fordítottak magára a prostitúciós jövőképre is. Nyilván a leginkább szembeötlő 

összefüggéseket ők is külön kiemelték, mégpedig azt, hogy a prostituáltak jelentős része 

távoli életcélként is csak a prostitúciót jelölte meg, egy következő nagyszámú populáció 

pedig a férjhez menésre számított. Ők ezekhez a tervekhez meglehetősen cinikusan és 

kevésbé optimistán viszonyultak: „Vizsgáltuk a jövőre vonatkozó terveiket is, már 

amelyiknek volt ilyen. A válaszok egyöntetűen jövőjük és az anyagi helyzetük 

kilátástalanságát fejezik ki. 78%-uk egyelőre nem szándékszik a prostitúciót más 

foglalkozással felcserélni, ezek továbbra is örömmel maradnak a bordélyházban. A 

szabad prostituáltak helyzete a foglalkozásváltoztatás tekintetében kedvezőbb, mivel 

prostituált helyzetük sem annyira nyilvánvaló, éppen ezért minket jobban érdekel a 

bordélyházi prostituáltak igyekezete, hogy visszatérhessenek a tisztességes életbe. 

Többségük kész volna a prostitúciót házasságra cserélni, míg mások csak jól fizetetett és 

biztos állás tudatában változtatnák meg életmódjukat. Feltételül szabják, hogy új 

munkahelyükön ne tegyenek megjegyzéseket korábbi, szégyenletes helyzetükre, de igen 

ritkán adódik ilyen lehetőség, mivel a neveltetésük, iskolai végzettségük nincs arányban a 

túlzott igényekkel és akadályozzák a társadalmi elvárások is. Azok, akik megelégszenek 

kevesebbel, és akik dolgozni akarnak, tisztességes életnek örvendhetnek. A többség nem 

teljesíthetvén vágyát, hogy férjhez mehessen, »tisztességes foglalkozás és biztos anyagi 

háttér« jegyében, a szabad prostitúcióhoz folyamodnak, attól remélve helyzetük 

jobbulását.” (16.) 
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Távoli célok. Ha menne, mit szeretne csinálni? 
N=151   

prostituált marad  50 
férjhez menne  27 
pincérlány, kiszolgálónő 12 
egyéb  12 
visszamenne a családjához  9 
nem tudja  6 
Amint elég pénzt gyűjtött, elmegy  6 
hivatalnoknő akar lenni  5 
nevelőnő, tanítónő akar lenni  5 

fodrász, manikűrös  2 

 

Ami a távoli célokat illeti, mindkét csoport esetében azoknál a legváltozatosabbak 

az elképzelések, akik még eddig semmilyen más tevékenységgel nem szakították meg a 

prostitúciós „munkát”. Ők az álmodozó „várakozók”, akik – azon 37,3 %-ot leszámítva, 

amely továbbra is prostituált akar maradni – vélhetően azért nem próbáltak még ki semmi 

mást, mert a prostitúcióra átmeneti kereseti lehetőségként tekintettek, amelyből majd 

szabadulni lehetett, és addig meg el kellett viselni azokat a körülményeket, amelyek 

adottak voltak. 

A jövőkép vizsgálata láthatóvá teszi számunkra, hogy mennyire behatároltak azok 

a munkalehetőségek, amelyek elérhetők voltak e nők számára. A prostitúcióból való 

kilépés tendenciája főként a bordélyházi prostituáltnál volt erősebb, ugyanakkor a 

visszalépés is az ő esetükben volt gyakoribb. A kilépés nehézségét értelemszerűen az 

institucionális keret adta, amely kötöttségeivel és a regisztrációt követő stigmákkal e 

nőknek jutott. A szabad prostituáltak sokkal kisebb arányban „menekültek” teljesen más 

munkákba, és tértek vissza prostituáltnak (nekik eleve adott volt a kilépés lehetősége): 

84,3%-uk ugyanis a kérdezés pillanatáig még nem szakította meg ezt a tevékenységet. 

Nyilván számításba kell azt is venni, hogy a szabadok esetén a prostitúció eleve fluktuáló 

tevékenység. A bordélyháziaknál ez a mobilitási törekvés jóval nagyobb, ott a nőknek 

csak 66%-a maradt megszakítatlanul a bordélyházban, a többiek különféle más pályákon 

próbáltak meg időközben elhelyezkedni, de útjuk minden esetben visszavezetett a 

prostitúcióba. A szabad prostituáltak csoportjából is csupán a korábban háztartási 

alkalmazottak pályáztak meg szórakozóhelyi állásokat, ami ugyanakkor vélhetően a 
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prostitúciós munka valamilyen értelemben való folytatását jelentette számukra. A 

szórakozóhelyi munka jóval tágasabb mozgásteret engedett (fizikai és erkölcsi 

értelemben egyaránt), tehát érthető, miért nem tértek vissza cselédnek. Továbbá, mivel 

ezek a nők gyakorlatilag szakképzetlenek és fiatalok voltak, vélhetően nem is találhattak 

más munkát maguknak, mint az időszakosan sok nő számára lehetővé vált pincérkedést. 

 

Lili zongoramesternő lenne 

Lili 1896-ban született egy Maros-Torda megyei faluban, apja kovács volt. 5 

elemit végzett. A családjától 14 évesen távozott, családi viszály miatt kellett otthagynia 

őket, majd 3 évet gyári munkásnőként dolgozott Budapesten, aztán ugyanott utcalány lett. 

Marosvásárhelyen bordélyházba lépett, azután Gyulafehérvár, Székelyudvarhely, 

Nagyszeben, Brassó, Temesvár, Nagyenyed, Kolozsvár bordélyházai következtek. A 

megkérdezés pillanatában 9 éve lépett „üzletbe”, a jobb kereset reményében, ezt egyszer 

sem szakította meg. 14 évesen volt az első szexuális kapcsolata. Kétszer abortált, egyszer 

3 hónapos, egyszer pedig 2 hónapos terhesen. Nem szült még. Nemi betegséggel 20-szor 

volt kórházban, összesen 2 évet. Úgy véli, hogy erkölcsi élete nem rossz, de vallásos 

életéről nem nyilatkozik. Társadalmi élete nem megvetendő, de egészségi helyzetét 

ártalmasnak tekinti. Anyagi helyzete kielégítő, a prostituáltakkal jó viszonyban van, 

keresetét ruhára költi, nem kísérelt még meg öngyilkosságot. Szabadidejében pihen, 

olvas, sétál. Egyelőre bordélyban marad, de télen tanulni szeretne, hogy zongoramesternő 

lehessen.  

 

Lili története mondhatni egy tipikus századfordulós–két világháború közötti 

prostituálttörténet, a gyerekként szerencsét próbáló, szociális háló hiányában a gyengén 

fizető állást prostitúcióval felcserélő nő története. Nem tudjuk, miért nem szakította meg 

egyszer sem a prostitúciós létet, az utcalánykodás után valószínűleg a bordélyházi életben 

lelte meg azt a stabilitást, amelyet korábban nem sikerült elérnie. A távoli cél, a 

zongoramesternői pozíció – legalábbis a rendelkezésünkre álló hiányos információk 

ismeretében – megmosolyogtatja az embert. Azért is, mert úgy tűnik, Lili belenyugodott 

prostitúciós helyzetébe, és abba, hogy számára a prostitúciónál jobbat nem tartogat a 

társadalom: erkölcsi és társadalmi életét megfelelőnek találja. Megmarad álmodozónak, 
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de talán azért is mer „jobbat” álmodni, mert úgy gondolja, ezt várják el tőle az interjú 

során. Liliről azonban sokat nem tudunk meg. Nem tudjuk, miért nem beszél a 

férfikapcsolatairól, miért nem akar férjhez menni, mint sok más hasonló korú pályatársa.  

 

Sajnos, az 1930-as évekből, az új egészségügyi törvény életbe léptetése utáni 

időkből nem áll rendelkezésünkre az ebben a fejezetben elemzett statisztikai felméréshez 

hasonló összesítés, amely megmutathatná a prostituáltak csoportjainak későbbi alakulását 

Kolozsvár életében. Létezett valamiféle folyamatos orvosi nyilvántartás, de ezt a hosszú 

kérdőívet valószínűleg egyszer sem kérdezték le többé.213 

Tény, hogy egy rendkívül változatos és folyamatosan mozgásban lévő csoporttal 

kell számolniuk és leszámolniuk a prostitúciót reglálni, majd megszüntetni akaróknak, 

hiszen a prostituáltak csoportja még mindig nem volt egy homogén, egyetlen kategóriába 

besorolható, könnyen beazonosítható társadalmi csoport, sőt, még csak nem is hasonló 

társadalmi pozíciójú személyeket gyűjtött egybe, akiket egy csapásra meg lehetett volna 

változtatni.  

 

3. Szubkulturális csoportok?  

 

„... a diványon és a földön kuporodtak maguk szomoruságába merült vidéki 

kurtizánok, jeggyel ellátott céhbeli nők, kitaposott, ferde sarku utcasarki rongyok: 

szomoru alakjai, az alja a Ma társadalmának, mementói az emberiség erkölcsi 

züllöttségének.”214 – írta a Tükör kolozsvári hetilap egy rendőrségi razzia alkalmával 

készült riportjában 1921-ben. A két világháború közötti kolozsvári sajtó gyakran 

foglalkozott a bordélyok, utcanők problémájával, akik a közösségi erkölcs, a 

közegészségügy, a szegénység és még számtalan probléma kapcsán mindig előkerültek. 

Ebben a háromsoros szövegrészben is felsorakoznak a prostituált főbb lokális változatai: 

a szabad és a bordélyházi prostituált, valamint az utcanő, és láthatóvá válnak az 
                                                 
213 A Bálint–Stanca-féle statisztikának a mintájára az 1930-as években készítettek még Romániában más 
hasonló felméréseket, ám korántsem ilyen részleteseket. A bukovinai Csernovicban (Cernăuţi) 100 – a 
törvénymódosításnak köszönhetően immár szabadon élő – prostituált adatfelvételeit ismerjük (Lupu 1939). 
1936-ban a megyei csendőrfelügyelőségek adatainak felhasználásával a Románia rurális vidékein élő 
prostituáltakról is készült egy hasonló nagy ívű felmérés, amely ugyanezt a struktúrát követi.   
 
214 Tükör, 1921. márc. 17. 
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általánosan ismert tulajdonságaik, illetve közös jellemzőjük, az erkölcsi züllöttség. Az 

átörökített sztereotípiák, rögzült metaforák és színes leírások használatával (a 

prostituáltak „a társadalom szomorú száműzöttjei”, „az éjszakai szerelem papnői”, „éjjeli 

lepkék”, akik a „szerelem tündérkertjeiben élnek” stb.) az újságírók nemcsak, hogy 

sajátos irodalmi élményben részesítették az újság olvasóit, de kétségkívül hozzájárultak 

az ezekről a nőkről szóló képek továbbéltetéséhez, többek között ahhoz, hogy a 

prostituáltak csoportjáról mint sajátos kultúrával rendelkező csoportról valamilyen szintű 

homogén képzetek rögzüljenek.  

Az előbbi fejezetekben megismertük azokat a társadalmi struktúrában történő 

mozgásokat is, amelyek megteremtették a kiválás lehetőségét, a kívülállást, a másságot, a 

különbözőséget. A kor diskurzusstruktúráját vizsgálva láthattuk, hogy a prostitúcióról 

szóló általános beszédmódot a hivatalos, a hatalmi uralta, az időnként ki-kipattanó 

sajtóvisszhang is erre reflektált, azt erősítette, kommentálta, vagy éppen elvetette. Az 

egységesítő hatalmi törekvéseken, hatalmi diskurzuson és sajtónyelven túllépve – amely 

tehát legtöbbször egy jól körülhatárolható, egységes prostituáltkategóriáról beszélt – 

ebben a részben az a kérdésem, hogy valóban olvasható-e a prostituáltak csoportja 

különálló kultúrával rendelkező csoportként, akár szubkultúraként, és ha igen, milyen 

társadalmi és kulturális jellemzőket tud felmutatni.  

A prostituáltreprezentációkról, a prostituáltakhoz rendelt társadalmi szerepekről 

szó volt a Milyen nő a prostituált? c. fejezetben. Most, az előbbiekben elemzett, konkrét 

felmérési adatok segítségével arra kérdezek rá, hogy a prostituáltakhoz tapasztott, 

feltételezett vagy tényleges közös kulturális jegyek mennyire tekinthetők belső, 

közösségileg megteremtett, csoportfenntartó jegyeknek és mennyire kívülről 

konstruálódtak.  

 

3.1. A prostituáltak kulturális mássága. A mássá tett testek 

 

A vizsgálat során többször is feltesszük a kérdést, vajon mi ad ekkora kohéziós 

erőt ennek a társadalmi kategóriának, miért látjuk ennyire „egységesnek” őket, amikor 

olyannyira különbözőek. Ha megnézzük a korabeli prostituáltak csoportját alkotó 

egyének társadalmi hátterét, igen változatos, sokszínű, rendkívül differenciált a kép. 
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Minél közelebb megyünk ezekhez az egyéni életvilágokhoz, annál árnyaltabbnak tűnik ez 

a csoport, és majdhogynem eltűnik a csoportjelleg is. Úgy gondolom, hogy egy kívülről 

befele irányuló csoportalakítási kényszer működik, amely egyrészről a hatalom, 

másrészről a közvélemény, illetve a normakövető többségi közösség akaratának 

következtében jött létre és közvetítődött, ezért tudott ennyire erős és hangsúlyos lenni.  

Ha a csoportot olyan emberek összességeként fogjuk fel, akik interakcióban 

vannak, és kialakult mintáknak megfelelőn érintkeznek (Merton 2002: 383), illetve akik 

önmagukat is csoporttagokként határozzák meg, valamint akiket mások is csoportként 

azonosítanak be, nem tekinthetjük a korabeli prostituáltak csoportját a szó szociológiai 

értelmében vett csoportnak. A normáktól eltérő szexualitást gyakorló nőket a 19. század 

végétől a századfordulón át többféleképpen próbálták meghatározni, behatárolni – ezeket 

a technikákat a dolgozatom első fejezeteiben elemeztem. Ez a behatárolási aktus 

elsősorban egyfajta életmódcsoportok szerinti differenciálódás volt a nyilvános/nem 

nyilvános probléma mentén, és a bordélyházban, magánlakásokon élők valamint a 

futóbárcások rendszerének elkülönítését jelentette. Mivel a társadalmi térben, a 

közbeszéd szintjén, illetve a törvénykezésben ez a fajta osztályozás segített az egyének, 

valamint az ezek képezte alakulatok megkülönböztetésében, különböző jogi diskurzusok 

és orvosi valamint rendőri attitűdök kapcsolódhattak hozzá.  

Ez a csoportként láttató klasszifikáció a későbbiekben is megmarad, de úgy, hogy 

folyamatosan több kategóriához tapad, így kap erkölcsi színezetet (erkölcsös/romlott), 

így lesz osztályjellege (polgári vagy alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozó), és idéz 

gazdasági (gazdag/szegény), higiénikai (egészséges/beteg), lokális (helyi/idegen) 

konnotációkat, majd később az előbbieket szinte teljes mértékben felülíró nemzeti 

fogalmak mentén strukturálódik. A prostitúcióban részt vevők státusa attól függően 

változik, hogy melyik osztályozási elv erősödik fel, és mozdítja el, értelmezi át vagy 

szünteti meg az egyes kategóriák közötti határokat. Nyilván itt azért a szakmai kritérium 

sem mellékes: azt tekintik prostituáltnak, aki áruba bocsájtja a testét, ilyen értelemben 

pedig egy kifejezetten gazdasági kategóriával állunk szemben.  
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3.2. Az alkalmazkodások módjai 

 

A városban, amint már előbb is szó volt róla, különféle egymással igencsak 

összejátszó, elemeiben mégis különböző prostitúciós világokról, életmódokról 

beszélhetünk. Valamennyi életmódnak azonban közös jegye a hatalmi és közösségi 

kontroll, amely leginkább a mozgástér beszűkítését célozta meg, a prostitúciós életmódok 

valamely formájának választását leginkább külső kényszerek alakították.  

A korabeli prostitúciós intézményrendszert alaposabban megvizsgálva azt látjuk, 

hogy, sokféle társadalmi probléma kerül felszínre a prostitúció kapcsán, és a prostitúciós 

életmód választása – mertoni kifejezéssel élve – valójában valamilyen társadalmi 

anómiára adott válaszként is olvasható (vö. Merton 2002: 213–243). Olyan helyzetként 

tehát, amelyben a feszültséget a kulturálisan meghatározott célok és a célok elérésére 

kitűzött intézményes eszközök közötti inkongruencia eredményezi. A különféle 

problémákra adott, egyértelmű megoldásnak mutatkozó prostitúció és az ezen belüli 

anómiára adott egyéni adaptációs válaszok, a konfliktuskezelési módok igencsak eltérő 

variánsait találjuk ebben a társadalomban. Ezek meghatározásához – bár nem kívánom 

teljes mértékben az általam vizsgált helyzethez igazítani, mert nem minden alkalommal 

találom megfeleltethetőknek – segítséget nyújthatnak a mertoni adaptációs technikák.  

 

3.2.1. Az újítók 

 

Ha ebben az esetben kulturális célnak tekintem az egyéni boldogulást, a 

társadalomban való elhelyezkedést, az anyagi jólétet és haladást, amely a polgári 

társadalom alapvető értékeit képezte, azok a nők, akik valamilyen egzisztenciális okokból 

választották a prostitúciót úgy, hogy közben távoli terveiket akarták megvalósítani általa, 

mertoni fogalommal újítóknak is tekinthetőek. Ők azok, akik a kulturális célok elérése 

érdekében nem intézményes eszközöket választottak, de folyamatosan szem előtt 

tartották a közösség által megjelölt célokat (anyagi haladás, családalapítás, tisztességes 

álláskeresés stb.), kihasználták a prostitúciós intézmény heterogén jellegét, és 

megpróbálták minél kedvezőbb helyzetbe hozni magukat ezen belül. Ilyen újító Rózsika 

is, akiről a fejezet első oldalain esett szó. Rózsika kérdőívből rekonstruált élettörténete 
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valamelyest ennek az újítónak a képét adja. Sem iskolázottsága, sem anyagi helyzete nem 

volt megfelelő a társadalmi felemelkedéséhez, ezért választotta a prostitúciót, távoli 

terveit azonban folyamatosan szem előtt tartotta. A problémához tartozik, és igencsak 

beszédes adat az, hogy Rózsikához hasonlóan voltak még „újítók”, akik csupán átmeneti 

megoldásnak tartották ezt az életmódváltást, azonban a megkérdezés pillanatában mégis 

úgy gondolták, hogy prostituáltak maradnak, mert már nem tudtak megjelölni sem közeli, 

sem távoli célokat.  

 

3.2.2. A ritualizmus gesztusa 

 

Azok számára, akik ezt a pályát és életmódot nem kifejezetten anyagi, hanem 

más, szociális okok miatt választották (és itt elsősorban olyan, a prostitúciós pálya előtt 

szociálisan marginalizált személyekre kell gondolnunk, mint a leányanyák, a családjuk 

által kitagadottak, az árvák stb.), akiknek a prostitúció menedék volt, és akik – ebből 

kifolyólag – nem is láttak kiutat ebből a helyzetből, a prostitúcióválasztás gesztusa nem 

az újítás, hanem a ritualizmus, a helyzethez való maradéktalan alkalmazkodás, továbbá a 

visszahúzódás, a kulturális célok és eszközök teljes mértékű visszautasítása fele mutat.  

Arra a kérdésre, hogy miért választották a prostitúciót, ilyen válaszokat találunk: 

„elkeseredésében”, „szerelmi elkeseredésében”, „nem egyezett szüleivel” stb. 

Frici egy Nyitra megyei faluból származó nő volt. 1898-ban született. Írni olvasni 

nem tudott. Apja géplakatos volt. 16 évesen hagyta el a szülői házat, terhessége miatt a 

szülei kiutasították otthonról. Elkeseredésében, ugyanakkor saját elhatározásából 

választotta a prostitúciós pályát. Először Érsekújváron lépett bordélyházba, ezután 

különböző városokban: Nyitra, Szatmár, Dés, Brassó, Kézdivásárhely, Nagyszeben, ismét 

Dés, majd Kolozsvár „éjjeli üzleteiben” talált menedéket, megszakítás nélkül. Nem 

találta megvetendőnek sem erkölcsi, sem társadalmi helyzetét, egészségi állapotát is 

kielégítőnek vélte (kórházban 4 hónapot töltött és kétszer abortált). Szabad idejében 

leginkább a sétát választotta. Keresetét ruhára költötte, és valamennyit megtakarított 

belőle. Más foglalkozás híján bordélyházban kíván maradni. 

Frici esetében a bordély az élet teljes értékű világát jelentette. Megszakított 

családi kapcsolatokkal, megfelelő iskolázottság híján ez volt az egyetlen lehetőség 
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számára, éppen ezért megtanult együtt élni vele: például nem találta sem erkölcsi, sem 

társadalmi helyzetét megvetendőnek, azt sem, hogy továbbra is ezt az életmódot akarja 

folytatni.  

 

 3.2.3. A „könnyebbik életet” választók 

 

Egy másik problematikus csoportot azok képeznek, akik a prostitúcióválasztás 

okaként nem anyagi vagy szociális okokat jelöltek meg, hanem azt „különösebb ok 

nélkül” választották „tetszett nekik”, esetleg „könnyű életre vágytak” vagy „nem akartak 

dolgozni”. Ezek a válaszkategóriák nyilván a kérdőívet lekérdező kategóriái, itt, amint 

már szó volt róla, előnyös volna a kutatás szempontjából, ha ismerhetnénk a tényleges 

körülményeket, és hogy a kérdésre adott válaszok mennyire arról árulkodnak, amit a 

válaszadó szeretne magáról elmondani, és mennyire arról, amit a kérdező szeretne a 

válaszadóval elmondatni. Anélkül, hogy bármely mertoni kategóriába próbálnánk 

beilleszteni, ezek az életpályák sokszor hasonló fragmentumokat mutatnak az előző 

csoportokéval: a prostitúció egy bizonyos életszakaszban számukra is egy lehetőségnek 

mutatkozott. Talán az volt a különbség, hogy az előző típusoktól eltérően az ő esetükben 

a prostitúciós lét – az előbbiekétől eltérő információs csatornák közvetítése révén – 

hatványozottan pozitív fényben tűnt fel, korábbi szociális helyzetükhöz, családi 

problémáikhoz, anyagi lehetőségeikhez képest „jó életnek” bizonyult. Ha ugyanis 

visszalapozunk ezekben az élettörténetekben, megtaláljuk az – egyébként orvos által 

adott – típusválaszok magyarázatait is: mihez képest vágyik valaki „könnyebb életre”, 

miért nem akar dolgozni, mi tetszett neki a prostitúcióban.  

Ebbe a típusba sorolódik az a nő is, aki a zabolátlan szexualitásban saját 

szabadságát véli felfedezni, őket a korabeli forrásokban rendszerint mint polgári vagy 

kispolgári származású, iskolázott, partnereiket gyakran váltogató nőkként, „úrinőkként” 

emlegetik. (A korabeli úrinőproblémáról az előbbi fejezetben már esett szó). Álljon itt 

egy élettörténet, amely – úgy vélem – jól szemlélteti azt a nőtípust, akiről a sajtó 

annyiszor olyan megveteően beszél: 
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Ilonka bordélyházi prostituált Hondolban, Hunyad megyében született 1900-ban. 

Román nemzetiségű. Apja görög-katolikus lelkész volt. 1 polgárit végzett. 15 évesen 

megszökött kedvesével, akivel aztán Kolozsváron élt együtt. 7 hónap múlva a katonai 

kórházban ápolónősködött. Négy év múlva „üzleti életbe lépett”. (A megkérdezés 

pillanatába 22 éves volt, ekkor már két éve folyamatosan prostituált.) Családjával 

megszakította a kapcsolatot. Kétszer abortált már, kórházban pedig négyszer volt, 

összesen 14 hónapot és 2 hetet. Nem tartotta sem egészségi, sem erkölcsi, sem társadalmi 

helyzetét rossznak, szabadidejében regényeket olvasott, sétált, keresetét ruhára költötte. 

A tudakozó orvossal közölte, hogy nincsenek közeli tervei, egyelőre bordélyházban kíván 

maradni, esetleg ápolónő lenne. 

Ilonka élettörténete sem egy „tiszta” úrinőtörténet. Sajnos ezen a néhány válaszon 

kívül nem sokat tudunk az egyes élettörténet-részletekről, amelyek az értelmezést 

segíthetnék: hogyan látta korábbi helyzetét, miért találta a prostitúciót megfelelőbb 

munkának, mint a kórházi ápolónőit, és az első világháború idején végzett katonakórházi 

munka mennyiben befolyásolta ezt a döntést, a családi kapcsolatok megszakítása és az 

idegenbe történő távozás milyen sorsfordulatokat jelentett az egyén élettörténetében stb. 

Bár a meglévő adatok nagyon hiányosak, kontextus- és értelmezésfüggőek, a 

rendelkezésünkre álló adatok összefüggéseiből kirajzolódó prostituáltképekről mégis 

elmondható, hogy talán nem véletlenszerű ez a sokszínű alkalmazkodási mód. Az egyes 

alcsoportok heterogenitása a „csoport” változatosságát jelzi, és rámutat azokra a 

társadalmi struktúrákra is, amelyek nonkonformista magatartásra kényszerítik az egyes 

egyéneket. 

 

3.3. A prostituáltkategória megteremtése  

 

Az egy csoportba sorolódás, mint láttuk, a prostituáltak esetében bizonyosfajta 

csoportkohéziós erőt eredményez. Ami az ítéletek interiorizálását illeti, azt látjuk, hogy 

olyan tulajdonságok váltak csoportjellemzőkké, mint a betegség, az erkölcstelenség, tehát 

a másság azon elemei, amelyek a társadalomból való kirekesztettséget egyben 

legitimálták is. A perifériára szorított prostituált nem tudott visszailleszkedni a 

társadalomba, kénytelen volt elfogadni azokat az előítéleteket, amelyeket ráaggattak: 
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ezeket sokszor interiorizálta, az előítéletek és ítéletek sokasága pedig gyakran 

öngyilkossághoz vagy olyan más típusú önromboláshoz vezetett, amely indirekt úton is 

az önpusztítást célozta meg. A fizikai külső, a test mássá tétele kapcsán rögzíthetjük azt a 

tényt, hogy itt a másság vállalása egy kikényszerített válasz, nem egy „opció, amelyben a 

mássá levés személyes szabadsága nyilvánul meg” (Rădulescu i.m.). Ez a más egy 

sokrétű identitás, ilyenszerű kialakulásáról, valamint ennek folyamatos kordában- és 

karbantartásáról a normákat szabályozó és felügyelő közösség, illetve a hatalom 

gondoskodik.  

A bordélyházi nők egy közös ruhatárból öltöznek, amely kellékeket a tulajdonos 

állítja össze: „Ezután a főnök bevezetett egy szobába, ahol különféle cifra holmik, ruhák, 

cipők, meg fehérneműek voltak felhalmozva. Itt kiválasztottunk egy pár rózsaszín 

selyemcipőt, fekete selyemharisnyát, halványrózsaszín, fodros szalonruhát és két pár 

fehérnemű garnitúrát és ágyneműt” (részlet Magda élettörténetéből). Az utcai 

magakellető viselkedésmód pedig ugyanígy a megkülönböztetést szolgálja: őket erről 

ismerik fel. A kultúrát kínáló elemek, mint a stílus, az értékrend, esetükben utólagos 

képződmények, nem saját, hanem mások által kreált, felvállalt jegyek, akárcsak a koldus 

számára az utcán üldögélés, a kéregetés, a rongyos ruha. A mássá tett test válik tehát 

leginkább megkülönböztető jegyükké, ennek van csoportalakító hatása is, ettől tűnik fel 

ugyanabban a színben a kispolgári származású, elemi iskolát végzett házileány, a paraszti 

származású iskolázatlan cselédlány és a tanítóképzőt végzett középosztálybeli lány vagy 

a prostituált státusát szégyenlő, netán az arra büszke, de az elkeseredett és a változtatni 

akaró, a két napja „munkába lépett” és a tíz éve szexualitásából élő nő egyaránt. 

A városi társadalom nemcsak megengedi, hanem igen gyakran maga hozza létre 

ezeket a konvencionálistól eltérő társadalmi csoportokat. „A város egyaránt izolál, 

felszabadít, csoportosít és ugyanakkor individualizálást és normaszegést is eredményez” 

(Fischer 1995: 544). Mindezt úgy teszi, hogy – amint azt Marvin Harris frappánsan 

megjegyzi – a kultúrát jelentő gondolat- és cselekedetvezérlő szabályrendszerek a 

normatív szabályozáson kívül a szabályszegés szabályait is tartalmazzák (Harris 1999: 

22). Az sem véletlenszerű, hogy nagyobb városok változatosabb szubkultúrákat hoznak 

létre, mint a kisebb települések. Hannerz szerint a társadalmi élet, az ennek helyet adó 

társadalmi tér számos helyzetet ír elő, amely helyzetekhez a megfelelő szerepeket is 
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hozzárendeli. Különböző társadalmaknak más és más helyzet-, illetve szerepelőírásuk 

van, a kis méretű társadalmak szerepinvenciója szerényebb, a komplex társadalmaké 

bonyolultabb (Hannerz 1992: 66). A városokban sokkal nagyobb a lehetőség a 

diverzifikációra, a különválásra, a mássá levésre és mássá tételre. Ezzel magyarázható az 

is, hogy a prostitúció „városias” jellege az, amire a korabeli politika figyelme irányul, és 

nem a vidéki, falusi, a kocsmák és pincefaluk elrejtett zugaiban „működő” prostituált a 

célpont. A városban vált megoldandó problémává a prostituáltkérdés, a bejegyeztetés is 

csak a városi prostituáltakat érintette. Jól mutatja ezt az 1936-os országos felmérés, amely 

a megyeközponton kívül élő, vidéki prostituáltakat akarta számba venni.215 Itt látjuk, 

hogy fordított az arány a vidéki bejegyzett és titkos prostituáltak között a városiakhoz 

képest. Ennek a jelenségnek több oka is lehetett: egyrészt az orvosi hatalom 

prostitúcióellenes intézkedései annyira a városi prostituáltakra irányultak, hogy nem 

vettek tudomást a falun és kisvárosokban „dolgozókról, egyszóval ezek kikerültek 

valamilyen módon a hatalom hatósugarából (még a Világrémben is csupán a városi 

prostituált két típusát mutatták meg, a rakoncátlan Shivát, a kurtizánt, aki főállásban a 

színház alkalmazottja volt, és az ugyancsak városon élő bordélyházi nő triviális alakját). 

Ugyanakkor a vidéki, prostituáltként számon tartott nők (főleg a „klandesztin” 

prostituáltként jegyzettek) jelentősebb része volt helybéli, mint a városiak esetében, tehát 

ezek vélhetően ismert tagjai voltak a közösségnek, tehát a közösség nemcsak hogy 

elnézte, hanem institucionalizálta is ezt a társadalmi problémát, éppen ezért nem tartotta 

fontosnak a külső (sem a rendőri, sem az orvosi) hatalmat ezek felett.216 

                                                 
215 Studiu statistic asupra femeilor cari practică prostituţia pe teritoriul rural al ţării. Bukaresti Központi 
Történelmi Állami Levéltár, Fond 496/1936. Inspectoratul General al Jandarmeriei.  
216 A magyar paraszti társadalomban a „helyi kurvák” (a cemendék, a repedtsarkúak, a személek, a falu 
menyecskéi, az örömlányok) alakja nem volt ismeretlen, általában így nevezték a többé-kevésbé 
intézményesített prostitúciót művelő falusi nőket. Kiss Lajos néprajzi munkájában külön fejezetet szentel 
ennek a nőalaknak a megörökítésére (ő „nehezen élőkre” és „könnyen élőkre” osztja az alföldi női 
társadalmat, a szexualitásból élő nőket pedig ez utóbbi kategóriába sorolja). Tőle tudjuk meg, hogy a 
kocsmában dolgozó kikapós nő, a „korcsomai szömély” fontos eleme volt az alföldi társadalomnak, amely 
nemcsak eltűrte, hanem intézményesítette is a prostitúciót (különböző szolgáltatói szektorokban helyezte el 
és különféle eseményeken, pl. vásárokon, cégéravatókon szerepeltette). A prostituált tehát morálisan 
megvetett, de ugyanakkor elfogadott tagja volt a helyi társadalomnak. A néprajz ugyan keveset foglalkozott 
a falusi prostituáltakkal, de tudunk arról, hogy a hajósi pincefaluban a paraszt-polgári módosabb gazdák 
igénybe vették a rendszerint idegenből származó nők szolgáltatásait, akik „hátat fordítottak falujuk erkölcsi 
értékrendjének” (Bárth 1992: 619). Deáky Zita bábákról szóló történeti néprajzi munkájában külön kiemeli, 
hogy a bábát is besorolták alkalomadtán a prostituált kategóriájába, és ez főként a városokban munkát 
kereső és elszegényedő bábákra vonatkozott (lásd Deáky 1996: 143). 
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Ez az „életet adó társadalmi tér” teremti meg valójában a prostitúciót mint 

életformát Kolozsváron is. Az általam vizsgált korban olyan életstílus ez, amely nem 

része az egyén gyerekkori szocializációjának, hanem általában a város maga kínálja fel 

„megoldásként” egy bizonyos nőtípus (magára hagyott, idegenből érkező, egzisztencia 

nélküli nő) számára. Szocializációs aktus, de egyben kirekesztő; beemelő, de ugyanakkor 

marginalizáló is. Ez a befogadás – a része a működő társadalomnak értelem erejéig – 

tulajdonképpen a megtűrés határmezsgyéjén mozog, a befogadott egyén pedig nem tud 

teljes értékű tagja lenni a társadalomnak, hanem a társadalmi tér megtűrt eleme, aki 

speciális szolgáltatásai miatt kitagadhatatlan, de csak akkor hagyják élni, amennyiben 

teljesíti a vele szemben támasztott követelményeket.  

Úgy gondolom, hogy a prostituáltak eme „csoportjaira” vonatkozóan az 

élethelyzet, kifejezést használhatjuk leginkább, mivel ez (a szubkultúránál is) sokkal 

többet mond el erről a csoportról. Többtényezős, a benne való részvétel esetleges és nem 

örökérvényű, bár nyilvánvalóan nyomokat hagy az egyénen (látható nyomokat, mint a 

betegség, de látens nyomokat is, mint a negatív ítéletek, kirekesztés, munkanélküliség). 

Lehetőségek, sztereotípiák, ítéletek alakítják.  

Ha megnézzük a pályaválasztási motivációikat, azt látjuk, hogy a 151 személyből 

110 anyagi okokból, elkeseredettségből vagy a jobb élet reményében választotta a 

prostitúciót. Ezek a vallomások azonban eltérő módon közelítik meg a prostitúciót mint 

lehetőséget: a rezignált belenyugvástól („Beteges volta miatt a varrást nem bírta”217, 

„Közömbös volt számára, hogy bordélyos prostituált, vagy pincérleány, nem látott 

különbséget.” „Teljesen pénz és ruha nélkül volt”) a csalódottságig és elkeseredettségig 

(„Szerelmi elkeseredésében. Üzleti leány bíztatta. Visszamenne, de fél, hogy rákiabálják 

mostani életét”), valamint az optimista jövőképig („jobb kereset reményében”) sokféle 

alakzattal kell számolnunk. Itt tehát az egyén, és ha úgy tetszik, az egész csoport 

viselkedése válasz arra a lehetőségstruktúrára, amely kínálkozott számukra.  

Ezek a csoportok – bár törvényekben, kórházi adatlapon és közbeszédben 

egyaránt különálló és „jól meghatározott” csoportokat képeznek, sőt, a bordélyban élők, 

éppen összezártságuknak, mindennapi rutinjaiknak köszönhetően, kialakítanak egyfajta 

                                                 
217 Ezek ismét Bálint kategóriái, valószínűleg egy hosszabb élettörténeti epizódot sűrített ezekbe a 
mondatokba.  
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szubkultúrát – valójában nem egyneműsíthetőek. Nem egyetlen csoport aknázza ki ezt a 

lehetőséget a túlélésre, és az egyes alcsoportok is inkább heterogén, mint homogén 

szerkezetűek, hiszen ezeken belül messze nem azonos szemléletű, értékrendű, 

szocializációjú egyéneket találunk.  

Bár vannak prostitúciós kategóriák, kondíciók, életmódtípusok, ezeken belül sincs 

homogenitás, nincsenek domináns közös értékek. A csoportok határai sokkal 

elmosódottabbak, mint gondolnánk, és az őket illető szabályok, a nekik szánt szerepek is 

kontextusonként eltérnek. És – akárcsak a csoportba sorolódás elve – esetükben megdőlni 

látszik a domináns társadalomtól való elhatárolódás gondolata is. A korábban említett 

belső összetartozás sem eredményezi egyértelműen egy ellenkultúra létrejöttét, amint azt 

Hannerz és más elemzők elméletei sugallják (Hannerz i.m.: 79., Koković 2000). 

Amennyiben mégis megtörténik egyfajta elhatárolódás, ez a gesztus általában nem 

felőlük érkezik, hanem a hatalom részéről (törvények, klasszifikáció, professzionalizálás 

formájában). Mivel alapvetően a társadalom által felkínált lehetőségek vezérlik, nem 

nevezném sem ellenkultúrának, sem a „hatalmon lévő kultúrával” való ellenszegülés 

egyik formájának. Akárcsak más, a társadalom által valamilyen szinten alárendelt 

csoportok esetében, itt is gyakori az átfedés a középosztály normái és saját életmódjuk 

között, sőt, ezek az átfedések is változó nagyságrendűek az egyes prostitúciós 

alcsoportok esetében.  

A társadalom maga teremti meg és működteti (beszél róla, szabályozza) a 

prostitúciót, a prostitúciós lehetőséget, amelyhez különféle kondíciókat társít, az egyes 

kondíciók pedig eltérő társadalmi szerepeket eredményeznek, de mit sem változtatnak a 

prostituált-állapoton. Tulajdonképpen a változatlan prostitúciós lehetőségek miatt látjuk 

őket (összetartozó/szubkulturális) csoportnak, s bár a tényleges formációk rendkívül 

eltérőek, és a lehetőségekhez rendelt megvalósulási módok, alkalmazkodási típusok, 

anómiakezelési módok is változóak, a kívülről rájuk erőszakolt csoportba rendezési 

szándék miatt egységesnek, szubkultúrának tűnnek. 

 



 231

VIII. Magda beszél. Élettörténeti elemzés a narratív biográfia 

módszerével 

1. A forráscsoportról 

 
Amint arról előbbi fejezetekben már szó esett, a Női Kórház ellenőrző irodájában 

Bálint Zoltán pszichológus-orvostanhallgató, kutatómunkájának részeként, számos 

autobiográfiát íratott meg és gyűjtött össze a kórházba utalt prostituáltaktól. Vélhetően az 

életpályáról szóló kérdőív kitöltése után maga választotta ki azokat a nőket, akiknek 

története „érdekes” lehetett számára, és biztatta őket, hogy sajátkezűleg írják meg életük 

történetét, a prostitúcióválasztás okait, körülményeit. Az élettörténetekhez útmutatót is 

készített, ez nagyjából azokat a kérdéseket tartalmazta, mint a kérdőív, de szabadabb teret 

hagyott az egyéni kibontakozásnak (lásd A Bálint-módszer című fejezetet). A gyűjtési 

munkából 7 élettörténet, 8 levélköteg (ebből kettő nem hozzá íródott), valamint két napló 

áll rendelkezésünkre. Mit kezdhet a kutató ezekkel a személyes dokumentumokkal, 

narratív történetekkel a korszakok, intézmények, társadalmi csoportok történeti 

vizsgálatában? Nehéz eldönteni, milyen módszerrel olvassuk őket, főként, hogy a 

történetek pontos keletkezési körülményeiről vajmi keveset tudunk. A narratív elemzést 

elsősorban az élettörténetek elemzésére használom, a további személyes 

dokumentumokat, a leveleket és a naplót, amelyek töredezettségük miatt sem bizonyultak 

alkalmasnak komplex vizsgálatra, csupán kiegészítő forrásokként alkalmaztam munkám 

során. Az élettörténetek több szempontot is sűrítenek a narrációban: saját elbeszélői 

szándékukat, egy késztető akaratot, amely kívülről érkezik, és egy olyan olvasói elvárást, 

amely általában az elbeszélői (választékos vagy választékossá erőltetett) stílusban 

mutatkozik meg, és kétségtelenül jelzi, hogy több olvasóra, esetleg lélektani elemzőre is 

talál a szöveg.  

 

2. Mi az élettörténet?  

 
Jelen kontextusban élettörténeten azokat a nem spontán módon, hanem 

tudományos kíváncsiság kielégítésére, írásos formában rögzített életrajzi 
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dokumentumokat értem, amelyekben a szerzők önmagukról illetve életük eseményeiről 

mesélnek (a definíciós kategóriákhoz lásd bővebben Lehmann 1982: 48).  

Ezen definíciók értelmében elsősorban azokat a forrásaimat tekintem 

élettörténet(i)nek, amelyek összefüggő szöveget alkotva az egyéni életutat beszélik el, 

egy történet keretei között. Ezek, amint már mondtam, nem szóbeli gyűjtés során, 

interjúhelyzetben keletkeztek, hanem – egy sor útmutató kérdés nyomán – utasításra 

íródott autobiográfiák, és ennélfogva nélkülözik a szóban előadott élettörténetek számos 

jellemzőjét. Azonban több szempontból is az interjúzás során gyűjtött élettörténetekhez 

hasonló reprezentációs törekvéseket vélhetünk bennük felfedezni, tehát a narratív 

biográfiai módszerek segítségünkre lehetnek megközelítésükben. Hasonló a 

beszédhelyzet (kérdező–válaszoló pozíció), ugyanúgy jelen van a Másik, a kérdező 

tekintete és elvárásrendszere, azaz „az élettörténetet elbeszélő, miközben arra tesz 

kísérletet, hogy élete egyes eseményeit a saját létélményét hordozó egységes történetként 

mutassa be, önmaga és a Másik (jelen esetben az interjúer) elvárásai között egyensúlyoz” 

(Kovács 2007: 373). Ezzel még akkor is számolnunk kell, ha nem is ugyanabban az 

időben és térben történik a kérdezz-válaszolok aktus. 

Narratív történetek ezek, „autodiegetikus elbeszélések” (Lejeune 2003: 18)218, 

amelyek, Keszeg Vilmos definíciójával élve: „progresszív rendszerként” emberi sorsot 

jelenítenek meg „a születés, a szerelem, a munka, a küzdelem, a halál mint alapvető 

biografikus toposzok által; az egyéni sorsot partikuláris környezetben, viszonyhálózatban, 

gyakran azzal kontrasztban állva” teszik érzékelhetővé (Keszeg 2008: 297). Még 

szorosabban értelmezve, az élettörténet – a formáját, funkcióit, elhangzása helyzeteit, 

értelmezésének változatosságát tekintve egy tágabb viselkedési forma, az autobiografikus 

beszédmód része. Az autobiografikus beszédmód olyan kommunikációs aktus, amelyben 

a személyes identitás „biografikus reprezentáció formájában jelenik meg és tölt be 

szerepet” (Keszeg 2008: 298). 

Az élettörténet többek között azt mutathatja meg, hogy „az individuumok hogyan 

látják magukat és azokat az objektív történelmi és társadalmi viszonyokat, amelyek 

között az életük zajlik. Hiszen a társadalmi és kulturális folyamatoknak mindig van egy 

                                                 
218 Lejeune fogalmi definíciójában az az elbeszélés, amelyben elbeszélő és főszereplő azonos, 
autodiegetikus elbeszélésnek nevezzük.  



 233

szubjektív oldaluk is. Az ember függ azoktól, de ugyanakkor alakítja is őket” (Lehmann 

1982: 47). Ezeket a személyes jellegű iratokat több szempontból is fontosaknak kell 

tartanunk a vizsgálat során, hiszen bennük nemcsak az egyén magyarázza saját helyét és 

környezetét, hanem ez egy oda-vissza játék is: az élettörténetek, a társadalmi élet 

különböző jelenségei, az egyéni tudat és az objektív társadalmi személyiség közötti 

folyamatos interakció eredményei (vö. Niedermüller 1988. 378.), és ebben a folyamatos 

interakcióban az egyén éppúgy alakítja az őt körülvevő társadalmat, mint ahogyan az 

befolyásolja őt. 

Az általam vizsgált élettörténeteket az teszi különlegessé, hogy bár egyes szám 

első személyben írott narratívák, nem belső késztetés, hanem egy erős külső, intézményes 

tematikus vezető alapján készültek, és ezen külső késztető erő által fontosnak tartott 

témákat tárgyalják. Éppen ezért a személyes identitást, amely „biografikus reprezentáció 

formájában jelenik meg” (Keszeg 2008: 298), egy sajátos autobiografikus beszédmód 

alakítja, amelyben jelen vannak ugyan a személyes tapasztalatok, képességek, 

kontextusok, értékek, de nagyon erősek azok az elvárások, intézményes feltételek, ha úgy 

tetszik, vallomásra késztető kényszerítő helyzetek is, amelyek létrehozták magukat az 

írásokat, és amelyekben az önreprezentáció, a szubjektív látásmód összefonódik a 

korabeli orvostársadalom módszertani és elméleti perspektíváival. Az itt körvonalazódó 

identitások – még ha gyakran úgy is érezzük, hogy a történetek nem mondanak el eleget, 

vagy a beszélők nem az igazat mondják – egyfajta vállalt identitások, a megszólalások 

célja az önigazolás mellett sok esetben a kérdezőnek való megfelelés. A kérdés tehát 

ezekkel kapcsolatosan a mit mesél el mellett az lesz, hogy miért így mutatja be az életét 

az illető. Bourdieu szerint az életrajz nem egy egészet alkotó, célirányos, valami fele tartó 

összefüggés, mint ahogy maga az élet sem az, sokkal inkább állandó egyezkedések 

eredménye, az életrajzi események pedig nem mások, mint „elhelyezkedések”, 

„helyváltoztatások” a társadalmi térben219 (Bourdieu 2002: 75). Látnunk kell, mondja 

Bourdieu, amint az önéletrajzi elbeszéléseket az „értelemadás, az ok tulajdonításának 

érdeke”, az „egy visszamenőlegesen és a továbbiakra is érvényes magyarázat és 

értelmezés, az összefüggés és állandóság megtalálásának szándéka motiválja”, úgy, hogy 

„az események között összefüggéseket teremt, az egymást követő állapotokat az ok-

                                                 
219 A Bourdieu-féle életrajzkoncepciót számos kritika is érte, de ezekre ezúttal nem térnék ki. 
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okozat viszony szerint, tehát mint szükségszerű fejlődési lépcsőfokokat értelmezi” 

(Bourdieu 2002: 69).  

A Bálint által gyűjtött élettörténetekben az én-reprezentáció mellett igen erősen 

jelen van a kérdező-vizsgáló tekintet és az elbeszéléseket meghatározza a kontextus, 

valamint az a hivatalos helyzet, amelyben készültek: egy kórházi szobában, aholis a 

vallomást tevők egy alávetett társadalmi helyzetben vannak, ugyanis páciensei az adott 

intézménynek. Ugyanez vonatkozik egy másik forráscsoportra, a levelekre is, amelyek – 

bár kevésbé hivatalos, tehát barátibb, informálisabb hangulatban íródnak, és többnyire a 

bizalom jellemzi őket – címzettjük továbbra is az a kórházi, kvázi hatalmi helyzetben 

lévő személy, aki az egyéni szabadságot, morális javulást, egészséget stb. ígéri. Bálint 

által kerül a „hatalom” a prostituáltak közelébe, az általa képviselt diskurzus (pl. a 

tulajdonképpeni vizsgálati módszerei) az a „csatorna”, foucault-i megnevezéssel élve, 

amely által ellenőrizhetőkké válnak az egyéni gondolkodásmódok, életvitelek, az erkölcsi 

normához való viszonyulások. Az írás tehát nemcsak kötelezettség, hanem a helyzet 

jobbulásának a reményét ígéri.  

Ha a szövegeket egyszerűen – mindenféle módszerességet mellőzve – 

végigolvassuk, akkor is jól követhető az a mód, ahogyan a prostituáltakról szóló ítéletek 

beépültek a prostituáltak önértékelésébe, és az is, ahogyan az ennek való megfelelést 

interpretálják, magyarázzák. Az egyik legalapvetőbb motívum, a test elemzése is ezt a 

magyarázatot kínálja számunkra. A testhez kapcsolódó élmények, események és ítéletek 

nemcsak hogy visszhangozzák a kor testkoncepcióit, de magyarázzák is az olvasó 

számára az éppen aktuális (prostitúciós) helyzetet. Az erőszak gyakran sorsdöntő 

esemény az egyes életpályákban: ez lehet a prostitúcióra indítás oka és a prostitúciós élet 

velejárója is. Magdát a főkapitány, Ilonát a házigazdája erőszakolja meg, ezek olyan 

pillanatok, amikor az (általában még kiskorú) nő szembesül a saját nemiségével, 

szexualitásával, alárendeltségével, lehetőségei korlátozottságával. Az erőszaknak helye 

van a bordélyházban és az utcán is. A beteg, utcán összeesett Rózsit aléltan is magáévá 

teszi valaki: „Késő éjszaka elmentem az anyám háza elé, nem tudom mi fogott el, a kaput 

öleltem és úgy sírtam. Aztán összeestem. Mikor magamhoz tértem egy férfi volt 

mellettem, aki nyomorult, jellemtelen volt, rosszullétemet felhasználva elégítette ki 

rajtam a vágyait. Pfuj! Van Isten az égben?” – írja Rózsi naplójában. A testtel kapcsolatos 
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kulturális koncepciókat (szépségnormák, higiéniai elvek stb.) is beépülni látjuk ezekbe a 

vallomásokba. Ezeket a reprezentációkat akár gyakorlati szabályoknak és 

szabályozásoknak is láthatjuk. A test a normák és szabályozások révén válik 

társadalmilag elfogadottá, hasznossá: először is a testnek használhatónak kell lennie, 

éppen emiatt a beteg és öreg testet kiveszik a forgalomból: kórházba küldik vagy 

kiutasítják. Az egészséges test/beteg test problémája folyamatosan kíséri a szövegeket, és 

mivel a test az üzlet tárgya, sokszor a betegségtől való félelem uralja ezeket. A 

betegséggel szembesülniük kell a kivizsgálásokkor (a vizsgálatok kényszerét emiatt is 

élik meg annyira tragikusan), a kórházban, a többi beteg test szemlélése közben, és saját 

betegségük folyamatos követése közben is.  

A levelekben, főként Médi – rendkívül önreflexív – szövegeiben gyakran esik 

utalás a betegség–normalitás viszonyára és problémájára. Leggyakrabban az arc a 

betegség jelzője: a beteg nő (a nemi betegséggel fertőzött nő) arca beesett, fehér, testén 

kiütések vannak stb. „Azért nem sokat változtam, csak az arcom lett sápadtabb, csak a 

szemem alatt a karikák mélyebbek, sötétebbek.” (Médi levele, 1921. aug. 5.) A 

nyilvánosság előtt ezeket a tüneteket el kell rejteniük, a betegnek meg kell játszania az 

egészségeset, hogy ne közösítsék ki: „Úgy szerettem volna abba a társaságba 

belevegyülni csak azért hogy már egyszer eleget tehessek örökös kívánságodnak 

(»helyezkedjek egy új polgári életbe«), de mikor az anyukámnak megemlítettem ő azt 

mondta »Hová akarnál te menni azzal a bánatos arcoddal, fekete ruháddal iszen te nem 

vagy olyan mint más leány te mindig mintha temetésről jönnél olyan vagy. Te beteg 

vagy, maradj itthon nyugodtan.« És ez nekem úgy, olyan nagyon fájt. Nem tudom mért 

éppen ma töltött el betegségem tudata szomorúsággal, iszen ezelőtt azt épp úgy tudtam, 

épp úgy éreztem mint ma, és mégis talán azért mert éppen az anyám is úgy felismerte 

bennem mint más.” (Médi levele, 1921. aug. 7.) Ugyanez azonban folyamatosan a nőiség 

tárgya is, de amennyiben a betegség előrehaladott és nyilvánvalóvá vált annak eredete, a 

test a gyűlölet, a kiközösítés tárgya lesz. „Nagyon megérdemelném tőled, hogy utálj 

engem, mert utálatosabb vagyok mindennél ezzel a természettel, ami nekem van.” (Médi 

levele, 1921. aug. 9.) Az idézetek azt szemléltetik, hogy a saját betegségében élő nő 

önértékelését, önszemléletét merőben befolyásolja az orvostudomány és a közvélemény 

által annyit szajkózott beteg test tudata és az ehhez kapcsolódó előítéletek. Ez az 
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önértékelés a betegség folytán megromlott társadalmi viszonyoknak köszönhetően is 

előáll. A betegség egyrészt a használhatatlanságot jelzi (de ennek elsősorban a prostitúció 

intézményén belül van lényege), másrészt pedig a személyes szabadságvesztést, illetve a 

kiközösítést idézi elő (a prostitúciót már nem űző, de a még mindig beteg személyeknél).  

 

3. A narratív biográfiai módszer 

 
Az élettörténetek vizsgálatakor az a cél, hogy a megélt és elbeszélt élettörténet 

közötti viszony felállításával a narratív identitást ismerjük meg. Ebben leginkább egy 

kvalitatív szociológiai módszer, a narratív biográfiai módszer (lásd Kovács 2007) volt 

segítségemre, amikor is egy háromlépcsős fázisban, a biográfiai elemzés, a tematikus 

mezőelemzés és a finomelemzés révén jutottam az összefüggések valamilyen szintű 

megértéséhez.  

Az elemzés első részében a biográfiai adatokat gyűjtöttem ki, és kronologikus 

sorba rendeztem. Az események körül folyamatosan úgynevezett „hermeneutikai körök” 

írhatók le, hipotézisek fogalmazhatók meg az életút egy-egy mozzanata kapcsán, ezeket 

folyamatosan ellenőriztem minden újabb életrajzi esemény kapcsán, így az életpálya 

fontos mozgatórugóit tárhattam fel (Kovács 2007: 375). A fő kérdés itt nyilván az, hogy 

miért éppen azt az életpályát futotta be az egyén, amit befutott, és itt sorra kell venni a 

választásokat és változásokat, a személyes életút társadalmi meghatározottságát.  

A tematikus mezőelemzésben az elbeszélés-szekvenciák szerinti témákat és 

elbeszélési módokat rögzítettem, ennek az elemzésnek a tétje ugyanis az elbeszélt 

élettörténet szerkezetének feltárása. Ebben a fázisban már fölsejlenek azok az „az 

elbeszélő számára gyakran rejtett vagy tudattalan tartalmak”, (lásd Kovács 2007: 382), 

amelyek az életútesemények számbavételekor még csak kérdésként, hipotézisként 

fogalmazódtak meg. Fontosak a hiányzó információk, az elhallgatások vagy az 

argumentáció, a be nem fejezett mondatok, a végig nem mesélt történetek.  

A harmadik elemzési részben, a finomelemzésben vetettem alá a szöveget még 

részletesebb szociolingvisztikai elemzésnek, amikor még mélyebb rétegekbe jutva, illetve 

az előző két fázisban megmagyarázhatatlan aspektusokat és megválaszolatlan 

kérdéseimet vehettem újra sorra és válaszolhattam meg. 
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A szöveggel való ismerkedésem kezdetén leginkább a korabeli 

prostituáltreprezentációk lenyomatait kerestem az autobiográfiában. Ezekre, 

nyilvánvalóan, rá is találtam, de a narratív biográfia módszerével való alapos elemzés 

más tényezőket is láthatóvá tett. Ekkor vált érthetővé számomra, először is a biografikus 

kronológia felállításánál, hogy miként illeszkednek az egyéni élet során elszenvedett, 

megélt események a társadalmi kontextusba, az egyén miként felel saját cselekedeteivel, 

választásaival azokra a lehetőségekre, amelyeket a családja, a társadalom kínál fel neki. 

A tematikus mezőelemzés kiválóan megmutatta, hogy milyen eszközökkel beszéli el az 

egyén az élettörténetét, mely tényezőknek tulajdonít jelentőséget, és ezt milyen elbeszélői 

stílusban teszi. Nem véletlenszerű ez a szelektálás, hiszen neki ott és akkor választ kell 

adnia az orvos azon kérdésére, hogy miként „került üzletbe”, ezen a szálon kell 

végigfuttatnia a történetet, tehát ebben a részben erőteljesen érezhető a kérdező jelenléte, 

elváráshorizontja, értékítéletei és az a mód, ahogyan az elbeszélő ezeket kivédi, vagy 

esetenként magáévá teszi.  

Az alábbiakban egyetlen élettörténetet elemzek végig ezzel a módszerrel. Magda 

élettörténete egy tanult, olvasott, kiválóan fogalmazó középosztálybeli lány szövege. 

Azért erre esett a választásom, mert a hét élettörténet közül ez volt a legterjedelmesebb és 

legrészletesebb. Az elemzés során megnézem, milyen összefüggéseket teremt az 

élettörténet az egykori élmény és az elbeszélés között, mit mond el Magda saját életéről, 

milyen eseményeket szelektál és miért, ezeket milyen narrációs szálakba fűzi bele. Az 

élettörténet ugyanakkor egy folyamatos párbeszéd is a kérdező-vallató orvos és a 

vallomást tevő között, a történet elemzése ilyen szempontból is érdekessé válik: milyen 

témák erősödnek fel ebben a beszédhelyzetben, és melyekről kell hallgatnia a beszélőnek. 

Milyen identitásokból választ Magda? Egyáltalán milyen választási lehetőségek 

adottak egy rendezetlen családi hátterű és kisgyerekként súlyos traumát elszenvedő lány 

számára? Milyen identitásválasztási lehetőségek adottak az addigi életére visszatekintő, 

azt elbeszélő (prostituált) nő számára?  

Ez a fajta elemzés lehetővé teszi a szubjektum identitásának feltárását, annak J. 

W. Scott-i értelemében, mégpedig azt mutatja meg, hogy „a társadalmi nemmel 

felruházott identitások miként képződnek”, mindezt úgy, hogy ezeket az eredményeket 

már hozzákapcsolhatók az előbbiekben elemzett társadalmi problémákhoz (J. W. Scott 
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1996: 169). Magda története ugyanakkor egy úrinőnarratíva, aki sajátos úrinő–prostituált-

reprezentációkat mozgat saját szerepével kapcsolatosan: az idegenből érkező, magára 

hagyott, elszegényedett nő alakját, a tisztességes asszonyt és az emancipált polgári lányt 

egyaránt.  

Magda 1919-ben, Kolozsváron, a Női Kórházban írja meg életéről szóló 

elbeszélését, ekkor 23 éves. Ez a gyűjtemény leghosszabb elbeszélése. Jellemző erre a 

történetre, hogy Magda csak részben követi azt a kötelező narrációs szálat, amelyet a 

kérdőív ír elő számára, talán azért is, mert úgy érzi, sok kérdés nem rá vonatkozik. Nem 

tartja „igazi prostituáltnak” magát, ezért nem hajlandó alávetni magát azoknak a 

„kivizsgálási módoknak”, amelyeket a hatalom e nők számára ír elő. Annyiban azonban 

mégis rányomja ez az orvosi kérdőív a bélyegét erre a történetre, hogy Magda azt érzi, 

neki most szexuális kapcsolatainak jellegéről, az ezekről alkotott felfogásáról kell 

referálnia, ugyanakkor azért is fontosnak tartja mindezekről beszélni, hogy saját 

tartózkodó (nem prostitúciós, nem hivalkodó) magatartására felhívja a figyelmet minden 

egyes történet esetében. Éppen ezért önállóan alkotja meg elbeszélését, amelynek a végén 

ő maga tesz javaslatokat a prostitúciós helyzet megoldására vonatkozóan. 

 

4. Magda élettörténete 

 
Az alábbiakban az élettörténetből kigyűjtött eseményeket kronologikus sorrendbe 

állítva, Magda önéletrajzát vázolom. Erre azért van szükség, hogy világosan láthatól 

legyenek azok a biográfiai szálak, amelyekből a későbbiekben a hipotéziseimet 

megfogalmazhatom, és amelyek azt mutatják meg, hogyan illeszkedik az adott biográfiai 

esemény az életpályába, milyen kapcsolatba hozható az életkorral, a családi és társadalmi 

környezettel stb. 

Magda a születési dátumát nem említi önéletírásában. Születési évét Bálint 

megjegyzéséből tudjuk (1896-ban születik a mai Magyarország területén). Falun laknak, 

apjával, anyjával és kisöccsével. Apja köztisztviselő, (Bálint hozzáfűzéséből úgy tudni: 

főszolgabíró) aki a társadalmi státuszának megfelelő életet él: gyakran jár vadászni. 

Akkor is egy vadászatból érkezik haza, mikor meghal Magda édesanyja. A gyerekek erre 

ébrednek. Az apa tehetetlenül áll halott felesége ágyánál, Magda öccse sír. Magda ekkor 
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hat éves. A temetés után a rokonok elviszik az anya hagyatékát (ruhákat, kalapokat, 

személyes holmit), majd Magda egy évre nagynénje családjához kerül, Erdélybe. Itt sokat 

olvas, első könyve egy ponyvaregény, amit az ottani cselédtől kap. Apja eközben 

udvarolni kezd a szomszéd község iskolaigazgatója lányának, akit Magda a temetésen 

már megismert: megfésülte a haját. Amikor Magdát egy év után hazahozzák, apja elviszi 

Magdát ehhez az asszonyhoz és néhány hétre magukra hagyja őket. Mivel e helyen 

Magda nem talál olvasnivalót, apja és az új asszony viszonyát fantáziálja és figyeli meg.  

Magda gyermek- és ifjúkoráról csupán annyit tudunk még, hogy egy nyáron apja 

kiküldi a szántóföldre a munkásokra felügyelni: itt hall először a nemi életről. 

Házicselédjüknek törvénytelen gyermeke születik egy szolgálótól, Magda kihallgatja a 

kettőjük közötti trágár szavaktól sem mentes veszekedést.  

Élettörténetében úgy vall, hogy magánúton végzi a tanulmányait. (Bálinttól ezzel 

szemben azt tudjuk, hogy később leérettségizik és elkezdi az egyetemet is.) 15 éves, 

amikor megszakítja családi kapcsolatait, Budapestre utazik, munkát keres. A család egy 

magas rangú hölgyismerősénél száll meg, akinek leányotthona (panziója) van. Mivel 

azonban kiskorú még, nem sikerül elhelyezkednie. Élettörténetében feljegyzi, hogy a 

prostituálódás lehetősége már itt megvillan előtte, amikor magányosan sétálva ajánlatokat 

tesznek neki.  

Egy napon öngyilkosságot kísérel meg a Duna-parton, egy rendőr menti meg, aki 

előbb a területi kapitányságra majd a főkapitányságra viszi. Itt lát először prostituáltakat. 

A kapitányságon kihallgatják, a fogalmazó, a rendőrök és a főkapitány mind megígérik, 

hogy segítenek neki, aztán, mivel éjszaka van, lefektetik a sajtóirodába. Az irodában a 

főkapitány (Boda Dezső220) megerőszakolja Magdát. Azzal veszi rá szüzessége 

elvesztésére, hogy megígéri neki, hogy ha engedékeny lesz, gondoskodni fog róla. 

Reggel hazaviszik a panzióba és értesítik az apját az öngyilkossági kísérletről. Magda 

nem akar szülőfalujába visszatérni, a kapitány ígéretet tesz, hogy további sorsát most már 

                                                 
220 Boda Dezső minden bizonnyal azonos azzal a Boda Dezsővel, aki 1884-ben lépett a magyar rendőrség 
szolgálatába, 1906–1917 között Budapest rendőrfőkapitánya volt. Nevéhez fűződik az országos bűnügyi 
nyilvántartó hivatal létrehozása, a rendőri gyermekbíróságot is ő hozta létre. Boda vezetésével a rendőrség 
kulcsszerepet töltött be a prostitúcióról szóló új rendelet kidolgozásában. A nyilvánosság fele magát mint 
gyerekmentőt és erkölcsi csőszt prezentáló rendőrfőkapitányról tehát mást is megtudunk. (forrás: Magyar 
Életrajzi Lexikon, Kemenesaljai Életrajzi Lexikon:  
http://www.cellbibl.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=151%3Aboda-
dezs&catid=21&Itemid=109 ) 
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ő fogja intézni. Apja a kapitányra bízza Magdát. A főkapitány révén még másnap a 

Gizella téren lévő Szociális Missziós Társulat nővédelmi hivatalában alkalmazzák, 

hivatalnoknőként, itt dolgozik hét hónapig. Közben Kóbor Tamás221 újságíró udvarol 

neki.  

Később a székesfővárosi Szent László kórházba kerül, Dr. Gerlóczy Zsigmond222 

járványspecialista mellé, titkári munkára, ahol másfél évig dolgozik. Tartózkodik a nemi 

élettől. Ekkor már az első világháború éveit írjuk. A kórházban találkozik egy zászlóssal, 

akivel 4 hónapig leveleznek. A zászlóst hadnaggyá léptetik elő és 16 napi szabadságra 

Budapestre jön, ezalatt összeházasodnak. A szerelmi együttlétek alatt azonban Magdának 

egyszer sincs orgazmusa. Miután kikíséri a férjét a pályaudvarra, idegrohamot kap, hat 

hétig fekszik. Aztán ismét visszaáll dolgozni: irodába megy. Férje azt kívánja tőle, hogy 

ne levelezzen más, a fronton lévő barátaival, de Magda nem teljesíti ezt. Többször is 

összevesznek levélben. Fél év múlva hazajön a férje szabadságra, s ekkor elválnak.  

1918 májusában Magda szabadságot kér a munkahelyén és Kolozsvárra utazik, 

ahol fiatal lányságát és három iskolaévét töltötte. Felmondja a budapesti állását, 

Kolozsváron marad, egy barátnőjénél bérel szobát. A Magyar Királyi Honvéd 

Ügyészségnél, majd a Honvéd Kerületi Parancsnokságnál alkalmazzák. Elköltözik 

barátnőjétől, kivesz egy bútorozott szobát. Megismerkedik egy újabb zászlóssal, 

kapcsolatuk egy hónapig tart. Lebetegszik, három hétig otthon van, majd beszállítják a 

belgyógyászati klinikára, aztán a nőgyógyászatra. A diagnózis: méhen kívüli terhesség, 

méhdaganat, hashártyagyulladás és spanyolnátha.  

Az őszirózsás forradalom után kerül ki a kórházból. Ismerősei eközben mind 

elhagyták Kolozsvárt, pénz és állás nélkül marad. Miután minden ruháját eladogatja, volt 

mosónője javaslatára ellátogat a Búza utcai Fritz nevű bordélyba. A bordélyban volt 

osztálytársnőjével, új nevén Médivel találkozik, aki előkelő kolozsvári család lánya, 17 

évesen adták feleségül egy 39 éves állomásfőnökhöz, aki 2 évi házasélet alatt mindenét 

                                                 
221 Kóbor Tamás (1867–1942, családi neve: Bermann Adolf) híres budapesti prózaíró, publicista volt, A 
Hét, a Magyar Hírlap, a Pesti Napló, a Pesti Hírlap, majd Az Újság munkatársaként tevékenykedett. (forrás: 
Magyar Életrajzi Lexikon) 
222 Gerlóczy Zsigmond (1863–1937) híres budapesti  orvos, belgyógyász. 1890-ben a Rókus Kórház 
fertőzőosztályán működött, majd 1894-ben az újonnan létesített László Kórház főorvosa, 1901–1927-ben 
igazgatója. 1927–30-ban székesfővárosi központi kórházigazgató. (forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 
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elitta, a nőnek egy szál ruhában kellett megszöknie tőle, de a szülei nem fogadták vissza, 

s állást nem találva, egy kasszírnő javaslatára állt be a bordélyházba.  

A bordélyház főnöke már másnapra felvenné Magdát. Magda 3 nap gondolkodás 

után elfoglalja a szállását, aztán a gazdasszony orvosi vizsgára viszi a már korábban 

ismerősi körébe tartozó tisztiorvoshoz, aki megállapítja, hogy egészséges, és továbbküldi 

jegyzőkönyv-felvételre a tiszti főorvoshoz. Ezután a gazdasszony beíratja a rendőrségen 

is prostituáltként. Az adatokat az erkölcsrendészeti kapitány veszi fel. Ebéd után a 

bordély főnöke behívatja, és tudatja Magdával, hogy amíg nincs üres szoba, addig 

Médivel fog lakni, majd ismerteti vele az elszámolás szabályait: a lányoknak neki kell 

elszámolniuk a kapott összeggel és leadniuk azt, majd a tantuszra váltott pénzből 

ugyancsak nála vásárolhatnak, neki kell a havi járulékokat is fizetniük. Magda átveszi a 

madámtól az ágyneműt, a ruháit. Médi kifesti, a madám jelzi, hogy megérkezett a 

fodrász, kikészítik őket.  

Első este több vendége is van: egy intelligens úriembernek látszó férfi, illetve egy 

gyógyszerészsegéd. Ezen az estén még egy részeg román ezredorvos, másnap egy 

ugyancsak részeg román őrnagy keresik meg, harmadik napon maga az erkölcsrendészeti 

kapitány tölti nála az éjszakát. Egy napon a Friss Posta „Kolozsvári úrinők az 

örömházban. Kant és Wilde Oszkár műveit olvassák a hajótöröttek” címen róluk közöl 

egy cikket, ettől a kíváncsi látogatók és kliensek száma megnövekszik. A fővárosi 

lapoknak, többek között a Pesti Naplónak írogató egyik fiatal, monoklis orvostanhallgató 

három hétig jár hozzá, nincs köztük testi kapcsolat. Virágot visz neki, verset ír hozzá. 

1919 májusában, amikor bezárták a magyar egyetemet, a fiút az apja hazaviszi 

Budapestre. Magdát nem sokkal ezután betegséggel (vérzés) kórházba küldik.  

Azt már csak Bálinttól tudjuk, hogy ezután – már a román éra alatt – a Női 

Kórház alkalmazottja lesz, de „nem bizonyul megbízhatónak”, majd egy mérnökkel él 

együtt, akit végül otthagy. 
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5. A biográfiai elemzés 

5.1. A gyerekkor 

 

Magda személyes életrajza nem ágyazódik be sem a szűkebb (családi, 

háztartásbeli, rokonsági) sem a tágabb társadalmi környezetbe, mint ahogy a meg nem 

élt, vagy másodlagos módon megélt tapasztalatokhoz, azaz a családtörténethez sem 

kapcsolódik. Anyjáról nem tudni a halálán kívül semmit, öccsét is csupán anyjuk 

halálának óráját felidézve említi meg. Családjából egyedül apja bukkan fel rendre élete 

különböző pillanataiban.  

Magda hat éves, amikor a szeme láttára hal meg az anyja. Ez olyan traumatikus 

élmény lehetett számára, amelyet később sem tud egyedül feldolgozni, s családjára nem 

támaszkodhat. A család folytonossága megszakad, erre utal az is, hogy a biográfiában 

nem szerepel többé a kistestvér, illetve, hogy Magda nem találja helyét apja újonnan 

alapított családjában sem. Az is valószínű, hogy egy lehetséges családanyai szerepet 

asszociál az elvesztett anya alakjához, egy női pályát, amelyet neki valamiért nem 

sikerült hasonlóképpen befutnia. Olyan szerep ez, amelyhez máig, azaz az életrajz 

keletkezéséig nem fér hozzá, elveszik, talán épp azért, mert ezt a traumát nem sikerült 

feldolgoznia.  

Magda biográfiájában kevés adat ismert az anyáról. Azt tudjuk, hogy halála után a 

rokonság szétszedi az anya örökségét, a kalapokat, más ruhatartozékokat – valószínűleg 

finom női holmikat, melyhez Magdának is van viszonya. Megfosztják olyan tárgyaktól 

Magdát, amelyek emlékek lehetnének, amelyeken keresztül az anyjára emlékezhetne, 

netán amelyeken keresztül magát is nőként, anyaként láthatná? Magda gyűlölködve 

szemléli, amint anyja selyemruháit és tollas, virágos kalapjait szétszedik a rokonok. 

„Elhordtak mindent” – mondja. Bizonyára itt nem csak az anya féltve őrzött kincseinek 

deszakralizáló aktusaként látja az eseményt, hanem anyjához kötődő saját emlékeinek a 

tárgyiasult alakzatai lesznek oda, azok a darabok, amelyek az anya nőiségét, anyaságát, 

úrinőségét szimbolizálnák, és amelyek kötnék őt az elvesztett személyhez. Ezek a tárgyak 

később különös módon „kerülnek elő” újra az élettörténetben: előbb az öngyilkossági 

kísérlet után a rendőrségen megfigyelt előkelő prostituáltak öltözékében, majd a 

kolozsvári bordélyban kapott finom ruhák képében. Nem kell hozzá különösebb 
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pszichoanalitikus műveltség, hogy a finom női tárgyak és az őket viselő személyek 

közötti kapcsolatot felismerjük: a tisztaként, erkölcsösként, mintaként őrzött anya képe 

mosódik itt össze a prostituáltakéval. Mindkét féle testet ugyanaz a ruha takarhatja. A 

társadalmi normák labilitását, átláthatatlanságát érhetjük tetten ebben a tárgyiasításban.  

Anyja halála, apja magára maradása és gyereknevelésben való járatlansága, 

tehetetlensége nem teszi lehetővé Magda számára az élet szokásos folytatását: a játékot, a 

gyermeki rajongást az anya iránt, az „egészséges álmot”. Ehelyett az állandó 

szomorúságot, a magára maradottság érzését ismeri meg, ekkor döbben rá a rokonság 

anyagiasságára és apja tehetetlenségére is. Magyarán arra, hogy nincs kire számítania. A 

magányos gyász – az apa és valószínűleg az öcs, az addig megszokott környezet 

elvesztése közvetlenül a halál után – szokatlan ebben a korban, s a nagyszülők hiánya is. 

A kis Magda valószínűleg teljesen új környezetbe kerül és ott nem kapja meg gyermeki 

gyászmunkájához a segítséget, a támaszt, így anyja elvesztésének traumája feldolgozatlan 

zárványként kíséri tovább. 

Az apa figurája alapvetően társadalmi helyzetet takar a biográfiában. A 

köztisztviselő férfi szabad idejében hobbijának, a vadászatnak hódol, sokat tartózkodik 

távol. Lehet, hogy Magda őt hibáztatja saját életútjának elgörbüléséért, mert apja – mivel 

nem vett részt a gyereknevelésben, nem ismeri gyerekeit, korán megözvegyülve pedig 

megpróbál idegenek bevonásával (rokonok, új feleségjelölt) megszabadulni a 

gyermeknevelés terhétől. Az első említett adat az apáról az, hogy tehetetlenül áll a halott 

felesége ágyánál, aztán tehetetlenül nézi, amint sír a kistestvér, ahogy azt is, hogy 

felesége holmiját a rokonok széthordják. Nem képes összetartani a családot? Ugyanilyen 

tehetetlen, amikor otthagyja Magdát új feleségénél, amikor Magda 15 évesen elhagyja a 

családot, vagy amikor lánya öngyilkossági kísérlete után a rendőr odahívja: mintha 

gyermeke, Magda sorsát nem tudná a kezében tartani. Végül a „lejtőn”, Kolozsvárott már 

fel sem tűnik az apa. Amíg billegés van a tisztességes és a tisztességtelen úrilány szerepei 

között, addig az apa homályosan és erőtlenül ugyan, de feltűnik a biográfiában, az 

eldöntöttség után már nem. A prostitúció útjára lépés nemcsak a nő-, de a férfiszerepek 

szempontjából is mérföldkő: az apai férfiautoritást az ügyfelek autoritása legyőzi. 

Az új feleség a szomszéd falu iskolaigazgatójának tanítókisasszony lánya, aki 

azon a nyáron tette le a képesítőt, amikor Magda anyja meghal, tehát képzettséggel 
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rendelkező fiatal nő volt. Sokkal többet megtudunk róla, mint Magda anyjáról. Még a 

tanítónő apjáról is többet tudunk, mint Magda nagyszüleiről. Ez egy másik nőkép, mint 

az anyáé, amivel már nagyon korán, 6-7 évesen szembesül. Miért fontos a nő 

foglalkozása és társadalmi pozíciója? Mivel eleve egy foglalkozással rendelkező nő volt, 

vele akarja szembesíteni anyja sorsát és igazolni apja választását? Vagy a fiatal lányt 

követendő modellként állítja saját maga elé? Esetleg rivalizál vele? Meglehet, hogy 

iskoláit, tanulmányait éppen azért hallgatja el, mert ebben a versenyben alulmaradt? Mert 

nem tudta megtartani sem apját, sem azt a házassági modellt, ami a tisztességes 

úrilányságból következne?  

Kapcsolata van a „másik világgal” is, a szegényebb társadalmi réteggel, saját 

családjának, illetve rokon nagynénjének alkalmazottaival, akik egy másik habituális világ 

részei. A munkások apja földjén, majd a nagynéni házicselédje, később a szolgáló és a 

cselédlány saját világukba avatják be azzal, hogy hangosan a szájukra veszik a nemiség 

témáit. Azért szerepelnek ők olyan gyakran, mert Magda szexuális szocializációjában 

aktívabban részt vettek, mint saját társadalmi osztályának aktorai? Lehet, hogy ez az 

alsóbb néposztályok keltették fel a figyelmét a szexualitás irányába? Vagy ők mintegy 

közvetítők a két világ között, melynek határvonalai amúgy is elmosódottak Magda 

számára?  

Az olvasás, a képzeletbeli társakba kapaszkodás az anya elvesztésének traumáját 

átélő gyermek gyászmunkakísérlete volt, így próbált emlékeitől megszabadulni. A 

lányregények romantikus, idilli világa ütközik a cselédek, munkások szájából hallott 

brutális testiséggel: s ebbe a keretbe kéne, hogy illessze Magda saját családja férfi és női 

alakjait, másfelől így kéne fenntartania a „Gonosz kísértését”, amely a személyes 

tragédiáját (az elárvulást) társadalmi kontextusba (a lecsúszásba) helyezi – és amely 

feszültség máig foglalkoztatja, hiszen élettörténetébe is feljegyzi.  



 245

5.2. Az önállósodás útja 

 
Magda apja engedélyével Budapestre utazik munkát keresni. Nem a szökést, a 

mindenki tudta nélkül idegenbe távozó lányok mintáját követi tehát, hanem engedélyt kér 

erre, zsebpénzt fogad el az apjától, valamint előre gondoskodik szállásáról is. A 

hölgyismerős magas rangja, akinél megszáll, azt jelzi, hogy Magda – jó polgárlány 

módjára – saját biztonságos társadalmi kapcsolatait aktivizálja, amikor az ismeretlen 

területére merészkedik. Miért siet a fővárosba, s miért akar ilyen gyorsan felnőni? Hogy 

maga mögött tudja a gyerekkori traumáját? 

Amikor azt tapasztalja, hogy kiskorúként sehol sem alkalmazzák, s valószínű, 

hogy csupán a testével kereshetne pénzt, mégsem menekül haza. Bolyong a városban, 

öngyilkosságra készül, amikor egy rendőr észreveszi. Miért választja inkább az 

öngyilkosságot? Mert eléggé felnőttnek érzi magát a munkához, de nem talál, ellenben 

hazatérését vereségnek, alárendelődésnek élné meg apja és az új feleség előtt?  

Engedelmeskedik a Duna-parton rátaláló rendőrnek, aki beviszi a rendőrségre, 

majd a főkapitányságra. Magda ígéretet kap a fogalmazótól, hogy segíteni fogja, 

ugyanígy a többi rendőrtől is, többek között a főkapitánytól, vélhetően ezért fogadja el 

azt az ajánlatukat is, hogy a rendőrségen tölthesse az éjszakát. A rendőrség olyan hatalmi 

intézmény, amely – már a 19. századtól – egyre többet szerepel a nyilvánosságban mint a 

bűnözés ellenlábasa és az ártatlanok (nők, gyerekek) védelmezője. Érthető hát, hogy 

Magda elfogadja ezt az ajánlatot. Mint ahogy az is, hogy nem áll ellen a főkapitány 

szexuális közeledésének: a főkapitány a lány engedelmességéért cserébe gondoskodást 

ígér. Nem mellékes a főkapitány kora és személye sem, hiszen ő egy idősebb, magas 

rangú férfi, aki tekintéllyel rendelkezik Magda köreiben.  

 

5.3. A Szociális Misszió és az első munkahelyek 

 
A főkapitány hivatja Magda apját és nyilván beszámol neki a lánnyal történtekről, 

ahogy az is bizonyos, hogy arról nem, hogy megerőszakolta a gyermeket. Magdát az apja 

nem védte és a szörnyűségek után sem védi meg a kiszolgáltatottságtól. Sőt, a 

főkapitánnyal kötött alkuban az apa végleg lemond lánya közvetlen segítéséről, és az 

„apai szerepet” – tudatlanul és gyanútlanul – éppen arra a férfira ruházza, aki 
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meggyalázta lányát. A főkapitány másnap egy rendházban helyezi el a még kiskorú lányt. 

Sem a főkapitány, sem az apa nem szerepel többé Magda élettörténetében: Magda anyja 

elvesztése után, azzal, hogy apja épp annak a személynek a kezébe adja sorsát, aki 

megerőszakolta, apját is elveszíti, s ez életének második olyan traumája, amelynek 

feldolgozása szinte lehetetlen.  

Magdát a Gizella téren lévő Szociális Missziós Társulat nővédelmi hivatalában 

alkalmazzák hivatalnoknőként, itt él és dolgozik hét hónapig. Az Sz.M.T. olyan női 

szerzetes intézmény, eredetileg női szerzetes kongregáció, amely hivatásos szociális 

munkások egyházi és társadalmi szervezeteként is működött223. Mit dolgozott itt? Miért 

nem beszél részletesebben erről a 7 hónapról? Tudvalévő, hogy a Szociális Misszió 

Társulatban olyan missziós nővérek élnek, akik fél év után zárt noviciusba vonulnak. 

Lehet, hogy a rendőr leányneveldébe vagy zárdába küldi Magdát, Magda pedig abban a 

pillanatban nem tud tiltakozni ez ellen, de a fél év leteltével elmenekül onnan? A 

Szociális Misszió leányneveldéiben gyakran fordulnak elő „bűnös előéletű” lányok is (a 

közismert Magdolna otthonok mintájára). A főkapitány szerint neki is vezekelnie kéne 

bűnéért? Vagy ide rejti el a kapitány, hogy ne derüljön ki az előző este igazsága? 

(Gondoljunk bele, mi történt volna, ha a kiskorú lány teherbe esett volna. Ezt leginkább 

egy ilyen intézményben lehet titokban tartani.) Az is bizonyos, hogy a missziós nővérek 

tudják, Magda öngyilkossági kísérlet miatt került hozzájuk, mint ahogy azt is sejthetik, 

hogy már nem szűz. Ráadásul árva. Mindhárom „ismertetőjegye” szégyen lehet számára 

itt – vélhetően ezért sem beszél erről az időről. 

Miért veti alá magát apja és a kapitány döntésének, hogy a novíciusokhoz 

vonuljon? Nehéz lett volna másképp döntenie. Ha nem fogad szót, akkor el kell mondja 

apjának, mit tett vele a kapitány. Erre nyilvánvalóan képtelen lenne, még akkor is, ha 

apjával meghittebb viszonyban lenne. Mivel egyedül maradt, mindenféle támasz nélkül, 

nincs más választása, mint engedelmesen alávetni magát és elfogadni a „kitérőt”, amely 

után talán újra a polgári osztály tagja lehet.  

Nem tudjuk, kikkel van ez idő alatt kapcsolatban, hogyan él. Csupán egyetlen 

udvarlóját, Kóbor Tamás újságírót ismerjük, de róla is csak annyit tudunk, hogy a lány 

                                                 
223 Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, 
http://lexikon.katolikus.hu/S/Szoci%C3%A1lis%20Misszi%C3%B3t%C3%A1rsulat.html 
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tartózkodik tőle. Miért fontos ez az életrajzi adat? Magda nem tud normális kapcsolatot 

folytatni a férfiakkal a rendőrségen történtek után? A szexualitást mint olyant utasítja 

vissza vagy fél a társadalom stigmájától, amellyel fiatal, önálló de ugyanakkor már 

szexuális tapasztalattal rendelkező nőket illet a társadalom? 

Gerlóczy mellett dolgozva is tartózkodik a nemi élettől. Miért fontos ezt 

megemlítenie? A Kóborral folytatott kapcsolata esetén feltett kérdések mostanra is 

vonatkoztathatók: Magda képtelen túllépni a kamaszkorában történt nemi erőszak 

traumatizáló élményén, ezért kerüli a nemi érintkezést? Esetleg – ezen túllépve – 

ugyanúgy éli tisztességes nő életét tovább, mint ahogyan azt egy magafajta lánytól a 

társadalom elvárja, ezért nem él szexuális életet? Vagy fél attól, hogy egy újabb együttlét 

után kiderülne, hogy már nem szűz? 

A Gerlóczy melletti munka a lánykori cselekvési sémának a beteljesülését 

jelenthetné, de úgy tűnik, a rendőrségen történtek továbbra is erősen élnek benne, 

beárnyékolják ezt az életszakaszt, hiszen e másfél évről nagyon keveset tudunk meg tőle. 

Nem leli különösebb örömét a munkájában? Lehet, hogy az irodai munka ebben a 

kontextusban más jelentést ölt, mint ahogy azt 15 évesen értelmezte: ez egy olyan újabb 

intézmény, amelyet polgári családból származó, dolgozni akaró nőknek kínálnak fel, és 

amelynek a mindennapi rutinja nem ugyanazt a beteljesülést hozza, mint amire vágyott? 

Vagy épp ellenkezőleg: e munka későbbi elvesztése, eldobása akkora kudarc számára, 

amit szégyellnie kell utólag? 

 

5.4. A házasságkötés 

 
A fentebb említett régi kötelékek újraerősítési folyamatába illeszkedik 

házasságkötési kísérlete is, bár ez esetben maga választja meg a társát, és akarja ezt a 

házasságot. A férfiról, akivel egyszeri találkozás és négy hónapi levelezés után köt 

házasságot, semmi mást nem tudunk, csak aktuális tiszti rangját: zászlós, még csak a 

nevét sem ismerjük. Azt tudjuk még róla, hogy éppen házasságkötésük előtt léptetik elő 

hadnaggyá.  

Miért megy hozzá egyszeri találkozás és négy hónapi levelezés után egy szinte 

ismeretlen férfihez? Hogy megfeleljen saját társadalmi osztálya követelményeinek, 
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amelyek a tisztességes nőt csakis – társadalmi rangjának megfelelő – házasságban 

képzelik el? Vagy mert úgy képzeli, hogy a kapcsolat ígérte szerelem feloldja majd és 

kárpótolja a testét ért fizikai traumáktól? Ezért tűri el azt, hogy a szerelmi légyottok alatt 

nincs orgazmusa, mert úgy gondolja, a szerelem több, felsőbbrendű a testiségnél? Vagy 

éppen azért, mert úgy gondolja, a nő orgazmushiánya épp ennek a társadalmi normának 

megfelelő állapot? Mitől kap mégis idegösszeroppanást a férfi távozásakor? Felismeri, 

hogy ez az első, valódi testi kapcsolata, amit maga választott, mellékvágányra jutott? 

Hogy elhamarkodott volt a döntése? Vagy a katonasággal együtt járó távolságot nem 

mérte jól fel, s ekkor szembesül vele? 

Szerelemből akar házasodni, és elvárja partnerétől is, hogy tiszteletben tartsa 

érzelmeit, másokkal való kapcsolatait. Rendkívül fontos számára a kommunikáció (éppen 

azért tartja indokoltnak később a válást is, mert a férfival való kommunikáció nem 

bizonyul megfelelőnek). Főleg hogy ez a házasság egy eleve ki nem mondott titokkal 

indul: Magda nem osztja meg férjével első szexuális élményének emlékét, mert úgy 

gondolja, férje nem értené meg. A katonai funkcióval együtt járó, fél évig tartó távolsági 

kapcsolattartás a kapcsolat ellehetetlenedését eredményezi és válás követi. A váláshoz 

hozzájárul még, hogy Magda férje tiltása ellenére továbbra is tartja a kapcsolatot a 

háborúban lévő barátaival, ismerőseivel, emiatt többször is összevesznek. Ezek szerint 

kialakult egy férfitársasága Budapesten. Nem tudni, hogy kik ezek a barátok, ismerősök, 

hiszen eddig nem esett szó róluk, és azt sem, hogy miért nem beszél Magda ezekről az 

ismeretségeiről? Talán azért, mert nem tartja fontosaknak a prostitúciós pálya 

szempontjából? 

A válás után még egy ideig Budapesten dolgozik. Mennyi ideig? Hol dolgozik? 

Miért nem fontos a munkahely részletezése? Ez mind a Gerlóczynál töltött másfél évbe 

illeszkedik vagy azután történik? Ha az életéveket összeadjuk, a 16 éves budapesti 

vándorlást követő 7 hónap Szociális Misszió, illetve a Gerlóczynál töltött másfél év után 

még mindig csak körülbelül18 éves lehet. 23 éves, amikor megírja az élettörténetét. 

1918-ban, tehát 22 évesen jön Kolozsvárra? Mi történt a hiányzó 5 évben? A 

házasságkötését a háború kitörése utánra kell tegyük, hiszen férje és barátai a fronton 

vannak már. Lehet, hogy a házasságkötés után már nem dolgozott? Különös, de épp a 

háború évei mosódnak össze a személyes élettörténetben, ráadásul ide, éppen erre az 
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időre esnek Magda állítólagos – csak Bálint által feljegyzett – gimnáziumi és egyetemi 

tanulmányai is. Lehet, hogy volt diáktársai azok, akikkel a kapcsolatot a háború alatt is 

fenn kívánta tartani, s ezt nehezményezte a férj? E diáktársak választása a férjjel szemben 

nem az emancipált női szerep választása-e? (És mi történt ezekkel a potenciális 

partnerként feltűnő férfiakkal – mind elestek volna a háborúban?) Ha így lenne, ez 

magyarázná, hogy miért hiányoznak ezek az évek és események a „hogyan lettem 

prostituált” mintájú elbeszélésből.  

 

5.5. A kolozsvári újrakezdés 

 
1918 májusában szabadságot kér, Kolozsvárra utazik. Miért éppen Kolozsvárra 

jön? Itt töltötte fiatal lányságát és három iskolaévét? Mikor? Nem tudunk erről semmit, 

ez hiányzó biográfiai adat. Ez lehet az anyja halála után Erdélyben töltött idő vagy 

gimnáziumi évei. Érdekes, hogy az erdélyi rokonokról sem tudunk már többé semmit. 

Amikor elhatározza, hogy ide költözik, valójában ismét addigi életét és múltját akarja 

felszámolni? Vagy egy férfi után jön ide, akiről végül nem beszél élettörténetében? 

Életének talán legfontosabb fordulópontja a Kolozsvárra kerülés. Korábbi polgári létéhez 

való szálak fűzik ide: itt tanult és vakációzott gyerekkorában, barátai élnek itt (érdekes 

módon ezt csak most említi, a gyerekkori események közé nem sorolja). Úgy tűnik, 

sikeresen talál munkát és lakást, nagyjából ugyanazt az életet élheti, mint Budapesten, ez 

a helyzet azonban csak pár hónapig tart.  

Talán mondhatjuk azt, hogy Magda Kolozsváron már az emancipált nő életét éli: 

megfelelő állása és szeretője van. Az egy hónapig tartó kapcsolatról szintén keveset 

beszél, ám más vetületeit emeli ki ennek, mint házasságának: ezúttal szerelem nélkül lesz 

egy férfi szeretője. Mit hoz életében az újabb zászlós tiszttel való kapcsolat? Kolozsváron 

mintegy feladja régi elveit, amikor nemi kapcsolatba lép ezzel az emberrel? Miért, hogy 

egyben felégesse korábbi lánykori múltját, tehát ez is az újrakezdés része? Vagy mert a 

tisztességes nőkre vonatkozó szabályok nem ugyanúgy működnek idegenben is? Lehet. 

De az is, hogy egy korábbi viszony válik realitássá Kolozsváron, azaz egy férfi miatt 

költözik oda, akinek aztán a szeretője lesz.  
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Lebetegszik, három hétig otthon van, majd beszállítják a belgyógyászati klinikára, 

aztán a nőgyógyászatra, a diagnózis: méhen kívüli terhesség, méhdaganat, 

hashártyagyulladás és spanyolnátha. A betegségek súlyosak, ebben a korban bele lehetett 

halni a spanyolnáthába és a méhdaganatba. A terhesség pedig önmagában véve tragédia. 

Magda kemény megpróbáltatásokon esik át a testével, ez a drámaiság pedig csak tovább 

fokozódik a kórházból való kikerüléssel, amikor minden kicsúszik alóla. A zászlós tiszt – 

a lehetséges apa – egyáltalán nem tűnik fel többé. S Magda, aki már volt rövid életében 

„majdnem feleség” a rövid és távolsági házasságában, most a „majdnem anya”, a vetélő 

nő tragédiáját is egyedül kell, hogy átélje. 

Talán nem véletlen, hogy Magda kórházélmény-sorozata itt folytatódik: előbb 

férjével való együttlétei után, majd a zászlós szeretővel való kapcsolata után és végül a 

bordélyházban való viszonyai után kerül kórházba. A testiség betegségként 

reprezentálódik – s tudjuk, a korabeli diskurzus is ezt a reprezentációt támogatta, azaz 

nem véletlenszerű, hogy Magda is megtanulja úgy látni ezt a viszonyt, mint 

betegséghordozót.  

Ezek a következmények ráadásul a magzat halálával még súlyosabbaknak tűnnek. 

Anyja halála készíti elő ezt a halálsorozatot, hiszen akkor is, mint öngyilkossági 

kísérletekor, és mint most, gyereke halálakor, az árvaság, magára maradottság témája 

kapcsolódik hozzá.  

Ebben a pontban ér össze a személyes idő és a történelmi idő, megismételhetetlen 

drámai fordulatot hozva Magda életében, aki a halál küszöbén egyszerre veszíti el 

barátait, állását és egészségét, de magzatát is. Minden inog körülötte, országhatárok, 

rezsimek változnak, amíg kórházban van. Betegsége és magára hagyottsága egyenes út a 

bordélyba. Akárcsak gyerekkorában, amikor elveszítette a szülői pártfogást, ismét pénz 

és állás nélkül marad, egy szál ruhában egy idegen városban, a test kiszolgáltatottsága és 

a lehetőségek beszűkülése ismét önmaga feláldozását – ez is egyfajta szimbolikus 

önfelszámolás – követeli meg. 
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5.6. A prostitúciós pálya 

 
Miután a kórházból kijön, mosónője közvetítésével a Búza utcai Fritzbe kerül 

prostituáltnak. Magda mentális térképén ezek szerint nincs jelen a bordélyház, a 

prostitúció mint megélhetési lehetőség csak közvetítő révén tárulkozik fel előtte. Cigány 

mosónője, a közvetítő, akárcsak gyerekkorában a cselédek és munkások alacsonyabb 

társadalmi osztályához tartozik. Rajta keresztül képződik meg újra a határ a tisztességes 

és az „alja” társadalom között, melyen Magda végül átlép. 

Eleinte csak ismerkedik a hellyel, ekkor találkozik volt osztálytársnőjével is, 

Irénnel, akit a bordélyban Médinek hívnak. Három nap gondolkodási idő után úgy dönt, 

elfogadja az ajánlatot. Irén jelenléte vélhetően sokat számít a döntésben. Részben az 

erkölcsi teher egy részét teheti Magda rá, részben megőrizhet valamit a múltjából, a 

polgári lényéből is. A két lányban sok közös vonást felfedezhetünk: zűrös családi háttér 

és a szülőkkel való kapcsolat megszakadása, sikertelen házasság, anyagi gondok, 

hajléktalanság és éhség. Közös kitaszítottságukban paradox módon könnyebben 

fenntartható a másik világhoz való kötődés is.  

A Médivel való kapcsolata különös, mintha ő lenne az egyetlen, akit közel enged 

magához a bordélyban. A jó házból való osztálytársnő példája legitimáló is lehet, 

mindketten polgári családból indulva válnak elszenvedőivé különböző hatalmi 

intézményeknek és olyan aktoroknak, mint az iskola (neveltetésük révén csupán 

meghatározott életpályákat képesek befutni: a feleségét, a hivatalnoknőét), a szülői szigor 

és polgári erkölcs (Magdát apja hagyja magára, Médit a szülei kitagadják), valamint a 

házastárs, legvégső sorban a politika, amely közvetetten is befolyásolja életpályájukat. 

Médi selyemruhája, kiegészítői már első nap megragadják Magda figyelmét, ugyancsak 

Médi van jelen akkor is, amikor beöltözik prostituáltnak, amikor megfésülik a bordély 

ízlésvilága szerint. Emlékszünk még, hogy Magda anyja temetése kapcsán utal arra, hogy 

a mostohaanya-jelölt megfésülte. Mint ahogy felháborodására is, amikor a rokonok 

megfosztják anyja ruháitól. Talán nem véletlenszerű, hogy Magda most eufemizálja is 

ezeket a prostitúciós kellékeket (szépeknek találja azokat), ezek új nőiségének, új 

identitásának elemei, és az sem véletlenszerű, hogy éppen olyan ruhadarabokról 

(selyemruhákról) van szó, amelyeket gyerekkorában, anyja halála után a rokonság 



 252

elkapkodott előle. Magda ezáltal fér hozzá emlékeihez, az anyai modellhez és új 

identitáshoz és nőiségéhez is egyben, mégpedig úgy, hogy emancipált önképéről lemond, 

s újra passzív, és tetteiért felelősségre nem vonható gyermekként van jelen, akit 

öltöztetnek, fésülnek, akiről gondoskodnak. 

Miért választja az egyedüllétet, a vándorlást, a munkát? Magda vélhetően nem 

számol azzal, hogy az idegenben lét mind fizikailag, mind lelkileg megtöri és a 

prostituálódás fele hajtja, hiszen ő a saját köréből való kiválást saját társadalmi körén 

keresztül képzeli el. Nem a cselédlányok pályáját akarja bejárni, ettől kezdettől fogva 

tudatosan eltávolodik, mégis aláveti magát Kolozsváron a beiratkozás megalázó 

procedúrájának. 

A bordélyház és a hozzá kapcsolódó intézmények (rendőrség, tisztiorvosi hivatal) 

újabb típusú kapcsolatokat jelentenek a Magda életében. A tisztiorvos, tiszti főorvos és a 

kapitány, akikkel már első nap megismerkedik (kivéve a tisztiorvost, aki már korábban 

ismerőse volt), azok az aktorok, a hatalom szószólói, akik a prostituált 

mozgáskoordinátáit, határait meghatározzák, a normák alkalmazásáért felelősek. Nem 

véletlen, hogy Magda első bordélyházi napja éppen ide vezet, hiszen a prostitúciós pálya 

ekkoriban valóban általában azzal kezdődik, hogy a delikvenseket beíratják, szembesítik 

az őket ellenőrző, büntető hatalmi szervekkel. Más kérdés, hogy ezek a személyek 

Magdát most más szerepben látják – s ez nyilván fokozza szégyenérzetét. A bordélyházi 

személyzet újabb szintje az ellenőrzésnek és felügyeletnek: a gazdasszony, aki 

vizsgálatra viszi, a madám, aki a bordélyházat adminisztrálja, (nem tudjuk, hogy a kettő 

ugyanaz a személy-e, vélhetően igen, ugyanis a gazdasszony ebben a megnevezésben 

csak egyszer, a beíratáskor fordul elő), illetve a „főnök úr” mutatkozik be. A madám 

tessékeli be esténként a lányokat a szalonba, ő ül az asztalfőn és osztja ki az ennivalót, ő 

adja az ágyneműt, ő hozza a fodrászt a lányoknak, tehát akárcsak egy családanya, 

gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentes legyen a bordély családi életében. Nem 

tudunk meg semmi mást erről a nőről, a nevét, a kilétét, a múltját. Lokális (bordélyházi) 

szinten azonban egy nyilvánvalóan respektált és tekintéllyel rendelkező személyről van 

szó, mivel ő készíti elő a mindennapi forgatókönyvet, ezért a nem megfelelő 

viselkedésért akár megrovásban is részesítheti a „normaszegőt”. Ő parancsol, és ő rendezi 
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meg a mindennapi rituálékat, tehát morálisan, nőiségében és szexualitásában (a madámok 

többnyire volt prostituáltak) elsősorban ő a mintaadó a bordélyban.  

A „főnök úr”, vélhetően a bordély egyetlen tulajdonosa, a bordély legfelsőbb 

hatalmi személye (nem él együtt a lányokkal, mint a madám, hanem behívatja őket az 

irodájába). Ő dönt a nők felvételéről, illetve más adminisztrációs kérdésekben is, pl. hogy 

kit hová szállásolnak el. Nyilvánvaló, hogy főként az anyagiak teszik hatalmassá, hiszen 

az elszámolás kétségkívül az ő javára és a nők hátrányára történik, ebben az egyenlőtlen 

helyzetben a prostituált nőnek a hatalmi viszonyokat is tudatosítania kell. A főnök úr a 

maga elszigeteltségében és hatalmasságában, nem mellékesen férfiúi mivoltában fölötte 

áll, dönteni képes a nők élete felett. Fontos itt, hogy a bordély intézményi szerkezete 

ezáltal leképezi a családot: az autoriter madám és a főnökúr mint szülők, a „lányok” mint 

gyermekek értelmezendők. Ez megkönnyíti utóbbiak számára az erkölcsi konfliktusok 

átvészelését, hiszen passzív, alárendelt szerepbe kerülnek.  

A bordélyház vendégei közt számos közhivatalnok és értelmiségi, egyetemi 

hallgató megfordul. Magdának első kliense egy „intelligens úriember” kinézetű férfi. A 

férfiról, akárcsak a következőkről sem tudunk meg semmit, ugyanis a vendégek nem 

mutatkoznak be, nem fedik fel önmagukat egy percekig tartó kapcsolatért. Majd egy helyi 

gyógyszerészsegéddel ismerkedik meg, ez a férfi több szempontból is különleges: azon 

kívül, hogy bemutatkozik, érdeklődik Magda helyzete iránt, majd anélkül távozik, hogy 

bántaná a lányt. Ezen az estén még egy részeg román ezredorvos, másnap egy részeg 

román őrnagy keresik meg, harmadik napon maga az erkölcsrendészeti kapitány tölti nála 

az éjszakát.  

Az erkölcsrendészeti kapitány ráadásul nem is csak egy átmeneti kliens, mint a 

többi, neki megengedik, hogy több időt töltsön a választottjánál, mint a más férfiaknak. 

Miért?  

Miért csak ezeket a valamilyen fontos tisztséget betöltő személyeket találjuk 

kiemelten a biográfia ezen szakaszában? A többiről miért hallgat Magda? Magda itt 

szembesül újra – gyerekkori rendőrségi esete után – azzal, hogy a hatalom korrektnek hitt 

felkentjei valójában nem is olyan tiszták, mint ahogyan megjelenítik magukat? Vagy 

azáltal, hogy ezeket a személyeket itt látjuk, ez éppen arról győzné meg az esetet 

szemlélőt, hogy a bordélyház önmagában véve nem (csupán) az alsóbb társadalmi 
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osztályok szexualitásához köthető, sőt, kommunikatív értelemben hasonló társadalmi 

osztályok tagjai találkoznak itt a prostituáltak–ügyfelek érintkezésekben? Hogy mégsem 

teljes a kiszakadás a polgári létből?  

A Friss Posta című hétfői újságban megjelent cikk több szempontból is fontos 

vízválasztó Magda biográfiájában. A bordélyház látogatóinak száma megnövekszik, több 

klienset kell kiszolgálniuk (ez, a megnövekedett szám egyben utal arra is, hogy a 

látogatók nemcsak hogy újságolvasó, de vélhetően olvasott, tehát értelmiségi férfiak 

voltak: különösen sok diák és egyetemi hallgató volt kíváncsi rájuk). A riport ugyanakkor 

egy felhívással végződött, amelyben az újságíró azt hangsúlyozta, hogy ezeket a nőket 

meg kell menteni.  

A fővárosi lapoknak is dolgozó fiatal orvostanhallgató, monoklis fiú, akivel 

három hétig barátkozik anélkül, hogy szexuális viszonyt folytatna vele, nem a 

szokványos bordélyházi kapcsolatok egyike. Virágot visz neki, verset ír hozzá. 

Megteremtődik tehát a bordélyban is a romantikus szerelmi viszony lehetősége, olyan, 

amilyen Magdát illetné meg, amilyen társadalmi rangjához, neveltetéséhez járna. A 

kapcsolatnak egy történelmi esemény vet véget: bezárják a magyar egyetemet224, a fiút az 

apja hazaviszi. Ezt követően Magda rövidesen kórházba kerül (erős vérzéssel).  

Magda élettörténetét szervező tényezők közül a legerőteljesebbek a traumák: 

anyja halála, Magda magára maradása, öngyilkossági kísérelete, a rendőrségen 

elszenvedett erőszak, apja elvesztése, a válása, majd betegsége és elszegényedése mind 

fontos fordulópontokat jelentenek az életében. Ebben az élettörténetben, Schütze-i 

kifejezéssel élve, az életpálya-kategória (category of trajectory) mint folyamatstruktúra 

hangsúlyozódik, tehát azokat a hosszas szenvedéssel járó biográfiai folyamatokat 

ismerjük meg, amelyekben a szenvedés fokozatosan az egyéni mindennapi élet és az 

élettörténet középpontjába kerül (vö. Schütze 1992: 191).  

A – leggyakrabban a traumákból származó – erkölcsi konfliktusok kezelése a 

második struktúráló tényezője Magda életútjának. Látjuk, hogy egy-egy traumatikus 

esemény után az egyén miként veszíti el azt a képességét, hogy saját szándékai szerint 

cselekedjen, és ehelyett miként kell neki megsemmisítő külső erőkkel szembenéznie, 

miközben elidegenedik önmagától és másoktól (vö. Schütze 1992: 191), de ugyanakkor 

                                                 
224 1919. május 12-én a kolozsvári, akkori Ferencz József Egyetem Szegedre menekül.   
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azt is, hogy miként képes túllépni ezeken a helyzeteken és új célokat megfogalmazni 

magának. 

A biográfiát a traumákból leképezett családi- és párkapcsolatok, választások, nő- 

és férfiképek is alakítják. Apja és anyja, majd apja és az új nő viszonya, a cselédektől 

kapott minták, a segítséget, állást és biztonságot ígérő férfikapcsolatokba vetett bizalom 

megingása, mind sajátosan alakítják az eseményeket.  

Végül pedig ott van a prostitúciós életpálya-megírás kényszere a Bálint féle 

kérdőív miatt. Magdának emlékeznie kell, mégpedig olyan élményekre, amelyek 

közvetlen kapcsolatban vannak a prostituálttá válásával. Olyan eseményeket szelektál, 

úgy alakítja az élettörténetét, hogy az Bálint számára is logikus pályát rajzoljon ki.  

Az életpálya nem szándékolt következménye Magda emancipációs küzdelme. A 

prostitúcióban is azt keresi, hogyan maradhatna önálló. 

 

6. Tematikus mezőelemzés 

 

A szöveg alapvető narrációs szálai, tematikus mezői azokat az eseményeket és 

helyzeteket fogják össze, amelyek azonos téma köré csoportosulnak. (Kovács 2007: 382) 

Itt a témák és elbeszélésmódok válnak fontossá: hogyan írja le és magyarázza az 

élettörténetet elbeszélő saját életútját, milyen eszközöket használ és milyen érzelmeket 

idéz fel ezek kapcsán. Magda leírt élettörtének témái közül a legfontosabb, amely 

valósággal átszövi az elbeszélést, az árvaság narratívája, azaz a kivetettség, az elárvulás, 

a mostoha-lét témaköre, amely édesanyjának elvesztésétől kezdődik, és amellyel 

valamelyest történetének sorsszerűségét (tehát saját eseményeken való kívüliségét) is 

igazolja. A következő tematikus mező a szexualitás tabusítása, és ennek feloldása az 

olvasmányok révén. Ehhez kapcsolódik részben a testiség-szerelem témaköre is, ez apja 

és anyja, majd apja és a tanítókisasszony közötti kapcsolatainak, illetve saját 

házasságának és kapcsolatainak megjelenítését szolgálja. Csupán pár sor erejéig villan fel 

az iskoláskori rendkívüliség- és szépségkeresése, lelkesedése, amelyet az olvasmányai 

iránti szenvedélyből vezet le. A test, erőszak témája, valamint a prostituált narratívája az 

előbbieknél sokkal több eseményt és helyzetet ural. Némiképp kidolgozatlan, de 

ugyanolyan fontos a szerető tematikus mezeje is.  
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Magdánál önéletírásában feltűnően kevés „igazi elbeszélés”225 van, nagy 

mennyiségű tudósítás és argumentáció és igencsak sok hiány (bizonyos témák nem 

kerülnek elő vagy elhallgatja őket) jellemzi az élettörténetet. Nem mond el semmit a 

tanulmányairól, hol és mikor végezte azokat, pedig Bálinttól tudjuk, hogy egyetemre is 

járt. Igencsak keveset mond el irodai munkájáról, barátairól, akik ugyancsak részei voltak 

budapesti emancipált életének (ezekről csak annyit tudunk, hogy voltak, hiszen házassága 

egyebek között katonabarátaihoz írt levelei miatt szakadt meg). Tehát van egy narrációs 

keret, egyfajta mesternarratíva, amely a lejtőt, a „bukás-elbeszélést” diktálja és a fenti 

témákat egybefűzi. Valószínű, hogy ez magyarázza a hiányokat is, ezért nem vagy csak 

töredékesen lehetett beilleszteni azokat az élettörténeti mozzanatokat, amelyekben a 

másik női pálya elindult, de kudarcba fulladt. Ez lehetne egy alternatív mersternarratíva: 

a maga útját járó, szülői felügyelet nélkül élő, emancipált nő elbeszélése. Talán az sem 

véletlenszerű, hogy a három legkidolgozottabb elbeszélés, az anya elvesztése, a nemi 

erőszak, illetve a prostituálttá válás így a lejtőre kerülés fokozatainak látszik. (Az 

„elbukás” és az „emancipáció” mesternarratívája mellé felzárkózhatna persze a 

„hagyományos” női elbeszélés: ennek azonban csak a hiányáról, illuzórikus voltáról 

értesülünk Magda önéletírásában, ezt azok az olvasmányélményei „mondják” el Magda 

helyett, amelyekre rendre utal.)  

Az élettörténetben előforduló többi mozzanat a fenti két, egymással küzdelemben 

álló elbeszélésváltozatot magyarázza, öleli körül, argumentációk és tudósítások sora. A 

bukás és az emancipáció mesternarratívájából fokozatosan előbbi válik hangsúlyosabbá, 

de úgy, hogy közben Magda az utolsó pillanatig (az élettörténet megírásáig) e két érték 

között billeg, ez adja szövegének drámaiságát és az egyes történetekhez tapadó 

ellentmondásos érzelmeket is.  

                                                 
225 Komplex, több műfajt (altípust) is magába foglaló szövegszekvenciatípust jelent: „Tényszerű vagy fiktív 
események sora, melyek időbeli vagy oksági összefüggésben állnak egymással. Altípusai: tudósítás, 
történet, epikus és drámai elbeszélés, külsőleg átélt történet, mellékelbeszélés, evaluáció, viszszatekintés és 
előretekintés, beszúrás (mint háttérinformáció)” (Kovács 2007: 382). 
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6.1. A bukott nő mesternarratívája 

 

1. Az első tematikus mező az árvaság narratívája, az anya és a család 

elvesztéséé, az eköré fűződő történetet pedig már az elején, szokatlanul korán, szokatlan 

részletességgel, igazi traumatikus eseményként meséli el. Szinte előírja az olvasó – Bálint 

– számára, hogy mindent innen, ebből a pótolhatatlan hiányból, az anya elvesztéséből 

kell értelmezni, és egyúttal részvéttel, megértéssel viseltetni sorsa iránt. 

Egyrészt ebből a témából akarja megmutatni, értelmezni akkori és késői önmagát 

is: „Szomorú, magamnak élő, zárkózott lelkű gyermek voltam”, ám ezáltal nemcsak 

magányosságát, hanem a normálistól, realitástól elszakadó lelkületét, könyvek iránt érzett 

rajongását is előrevetíti, „azóta váltam olyanná, amilyen lettem: pajtásokat és embereket 

kerülő, fantasztikumra hajló lelkületű gyermekké”. Az anya halála olyan traumatikus 

esemény számára, mely előírja élete folytatását. Az „úgy emlékszem vissza az egészre, 

mint egy nagyon régi álomra” mondat, amellyel a történetét indítja, ugyanebbe a sémába 

illeszkedik. Az álom szó itt azt jelölheti, hogy anyja halálának emléke áttevődött már a 

képzelet regiszterébe, amely ugyancsak fontos séma ebben a szövegben. Ez egybecseng a 

Proust-i madelaine-keksz példával is226: először nagyon nehéz felidézni az emléket és 

aztán egy pillanatban „betör” és feltartóztathatatlanul ott van: „ezt a tragédiát, amitől 

életem és gondolkodásom egész szomorú alapvonását kaptam, éles tisztasággal látom 

gyerekkorom hatodik életévébe beleékelve.” Míg az előbb egy régi álomként hívta elő a 

történteket, most éles tisztasággal látja a folytatást. Az emlékezés aktusa közelítette az 

eseményhez. „Ami azután jött, fehérselyem menyasszonyi ruhás, rózsakoszorús anyám a 

díszes ravatalon, a mi vadonatúj, díszes fekete ruháink, a sopánkodó, síró rokonok, apám 

könnytelen, néma fájdalma, a második rög, amit ő utána dobtam anyám koporsójára, - ez 

mind már csak elmosódott, halvány vonalú kép előttem.” Valójában nem mosódik ki a 

temetés emléke, hanem képként rögzül. A gyásznak nincs elbeszélése, hanem kép, 

akárcsak a trauma. Ebben a képben, már másodjára, az apát mint tehetetlen, kezét tördelő 

embert látjuk. Kétségtelenül zavarja ez Magdát, hiszen ő gyerekfejjel megoldást szeretne 

                                                 
226 Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában, Swann. (ford: Gyergyai Albert). Magvető Kiadó, Budapest, 
2006. 
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kapni az előállt abszurd helyzetre, amit a halál jelent, de ezt legközelebbi élő 

hozzátartozójától, apjától hiába várja el. 

A temetés utáni események közül fontosnak tartja kiemelni, hogy napokon át 

erdőn-mezőn csavarog, sőt, ugyanezzel a viselkedéssel jellemzi az erdélyi rokonoknál 

töltött egy évét is. Ez a kivetettség jól ismert irodalmi sémája, kiválóan illeszkedik az 

árvaság témájába. A teljesnek hitt világával való törést még mélyíti a nagynénjénél töltött 

egy év, amelyre Magda mint életének legszomorúbb évére emlékszik vissza. A nem-

otthon-létében fedezi fel másságát, és itt tanulja meg saját fájdalmát kezelni. Tematikusan 

ez is a kivetettség, az elárvulás, a mostoha-lét sémában értelmezhető, amelyben ugyanúgy 

a képzelet, az álom a rendező, mint az anyát övező emlékekben, ám itt történik valami 

egészen különös: megtanulja, hogy az olvasás képes kiszakítani a valóságból. „Kialakult 

bennem a rajongás a képzelt alakok iránt, akik engem nem bántottak, mint élő pajtásaim, 

hanem hűségesen engedelmeskedtek szabadjára eresztett fantáziámnak.” A képzelet az a 

regiszter, ahol az eseményeket nem kell kötni a valósághoz, ahol ellazulhat. Ezt a célt 

szolgálja számára az olvasás. A képzelet segítségével talán feldolgozhatók a gyerekkori 

sérelmek, a gyász is. A könyv, az olvasás, a fantázia mind az anya halálához fűződnek, 

akárcsak az élettörténet elején megidézett álom. Az álom dimenziója tehát itt nagyon 

fontos, mert egyszerre jelenti, invokálja egyrészt az anya halálát, amely éjjel, álmában 

történt meg vele, másodsorban a temetést, amelyet álomszerű képként idéz fel, és végül a 

könyvek álomvilágát. 

2. Innen jutunk tovább a következő témához: a szexualitás tabusításához. A 

tabuhoz az élettörténet során ellentmondásosan viszonyul: szükségét érzi kibeszélni a ki 

nem beszélhetőt (nyilván van egy nyomás a kérdező részéről is, amely ennek a 

dimenziónak a magyarázatát várja el tőle), mégsem képes rá. Ez szolgáltatja a szöveg 

belső konfliktusát, a vonzódást a tabuhoz, másrészt távolságtartását ugyanettől. Érdekes, 

amint a könyvekből nyert élmények, tapasztalatok a jelen fényéből devalválódnak. Miért 

érzi ezeket tévesnek? Mert szülei és rokonsága gondoskodása helyett neki ez jutott 

alternatívaként, ami neveltetésétől és származásától idegen, téves, rossz? Vagy mert 

ezekben élhette meg tizenéves kislányként a számára még nem létező testiséget? Nem 

csupán a nemiség önmagában jelentett felfoghatatlan problémát a gyermek Magda 

számára, hanem a társadalmi nemiségre, a társadalmi nemekhez tapadt klasszikus 
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szerepekre is ekkor derül fény: a heteroszexuális család működésére (férfi és a nő egymás 

számára vannak teremtve), arra a kérdésre, hogy a házasság több-e, mint együttlakás és 

gyermekvállalás, a nemi kapcsolat és az ebből (szinte kötelezőszerűen) származó 

gyermekfoganás és szülés problémáira. Apja és jövendőbelije viszonyát, akárcsak 

könyveit, regényként „olvassa”. Ehhez a kapcsolathoz a szerelmet társítja (ellentétben az 

előbbi esetek trágárságával, ocsmányságával). Miért van, hogy egy számára 

nyilvánvalóan nem tetsző kapcsolatot, apja és a tanítónő viszonyát szerelmi viszonyként 

látja, míg az előbbi történetekben egyértelműen a szexualitás brutalitása taszítja? A 

burkolt és tabusított szexualitást részesíti előnyben, szemben a nyers, szókimondó 

valósággal? Apja kapcsolatában leli meg azt a (vágyott) fantáziavilágot, amit a 

könyvekből ismert? Vagy azért, mert a szöveg írásának pillanatában felismerte, hogy ez 

(a polgári szerelmi) volt az a modell, amelyet ő képtelen volt követni valamilyen oknál 

fogva?  

3. Az olvasmányok a lázas olvasás, tanulás tematikus mezőjében új értelmet 

nyernek. De csak rövid ideig tart az elbeszélésszekvencia, csupán egy lélegzetvétel 

erejéig. A hazautazásakor, úgy tűnik, a „jobban megválogatott olvasmányok” hoznak 

valamelyest rendet az életében, ettől kap új lendületet: „álmodozó rajongó lettem”. Egy 

pillanatig valóban érezni, hogy változás történt a biográfiában, a korábbi szomorúságot és 

magányos társaságkerülést felváltják a „lázas szenvedély” kísérte olvasmányélmények. 

Nem tudjuk, mit olvashatott Magda ekkor, és meddig tartott ez a rajongás, de az tény, 

hogy ez az irodalom a tragédián való túllépést hozta meg számára, mintha az olvasás a 

megbizonyosodást, a tabuk feloszlatását, a szenvedélyek megtanulását eredményezte 

volna. Iskolai emlékeihez is pozitív élményeket kapcsol: „nagyon szerettem tanulni”, 

„nevelésemet jóformán magam irányítottam”, bár nagyon keveset mond el ezekről az 

évekről. „Általában egész lányságom úgy tűnt fel nekem, mint egy költői szép ígéret”. A 

mélypontból, a family trap-ből (Schütze 2003: o.n.) való kilépést hozza meg számára az 

olvasás, amely egyfajta új képesség kidolgozását jeleni, és az új, traumatikus helyzetben 

való továbbélést biztosítja, Schütze-i fogalommal élve, életrajzi metamorfózisnak 

nevezett folyamatstruktúrát hoz létre (vö. Schütze uo). Az olvasás tölti be nála azt a 

hiátust, amit a családi szétszakadás következtében előállt helyzet eredményezett: 

idealizált embereket, kapcsolatokat hozott Magda életébe. Sőt, a könyveknek 



 260

szocializációs szerepük is volt, azáltal, hogy szülői feladatokat helyettesítettek, másfelől a 

testiség megtanulását is lehetővé tették.  

De a következő mondatban rögtön meg is változtatja ennek a felfele ívelő 

boldogságérzésnek az irányát: „nem hittem volna sohasem, hogy a továbbiakban oly 

szomorú teljesülése lesz”. Ezen a ponton ismét kényszert érez arra, hogy a korábbi 

tematikus mezőket idézze meg: visszahozza az árva lány narratíváját és a szex mint tabu 

témáját. Ez a hullámvölgy-ábra formálisan is jól szemlélteti a valóság-fantázia, tabusítás-

brutális kimondás, szerelem-testiség kettőségeinek ellentmondásosságát, hogy a 

valóságba írt fantázia csak pillanatnyi örömet ígér, és azt a fenyegetést, hogy aki 

kimozdul a tabu világából, megégeti magát.  

4. A felnőtté válás narratívája. Nem beszél arról a törésről, ami új családja és 

közötte létrejött, nem beszél testvéréről sem, tehát új családjáról csupán csak tudósít. 

Vélhetően azért, mert az anya halálával a családélmény egészében veszik el, Magda 

továbbra is önmagában és olvasmányélményeiben keresi a biztonságot. Valójában ez a 

különválás, felnőtté válás indítja Budapestre is, és ezért van, hogy a kudarc 

felismerésekor ebben a szilárddá tett önmagában akar kárt tenni, nincs hová hazamennie, 

hiszen a család nem létezik számára. Az előbbi fejezetben megvillantott lánykori álomra, 

az olvasási szenvedélyre és tanulási vágyra hivatkozás ebben a budapesti útban nyer 

értelmet: Magda könyvszekrényt, könyveket akart vásárolni, tanulmányait folytatni, tehát 

a gyógyító képzeletvilágot szeretné továbbra is fenntartani, önmagát keresni ebben a 

világban. Saját, egyéni élettervet rajzol meg magának, amit azonban nem tud követni: a 

helyzet drámaiságát az adja, hogy a magát eléggé felnőttnek tudó lányt gyereknek, 

fiatalnak tartják, és nem alkalmazzák. Magda képtelen követni saját egyéni cselekvési 

sémáját, ezért inkább az öngyilkosságot választja. Innen minden apró részletbe beavat 

minket, mintha semmit se akarna kifelejteni, a legapróbb, semmiségnek látszó 

eseményeket sem. Hogy felkészítsen arra, ami ezután következik? Mert innentől hirtelen 

sűrűbbé válik az elbeszélés, a Duna-parton, illetve a rendőrségen történteket szinte 

percről percre képes felidézni.  

5. A felnőtté válási egyéni terve ennél a pontnál megtorpan. Magda a rendőrségi 

eset után úgy érzi, teste megbecstelenítése miatt ez az akció átlendítette a másik, a 

tisztátalan, a bukott nők világába, amelyért neki vezekelnie kell. „Az egész lelkem fel 
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volt dúlva. Most még sokkalta szerencsétlenebbnek tudtam magamat, mint azelőtt, mert 

most már tudtam magamról, hogy bukott nő vagyok és ha ezt a világ megtudná, elítélne 

és megvetne. Nagyon kínos nap és éjszaka volt az.” A helyzet drámaiságát jól szemléleti 

a korábbi szexuális identitás csorbulása (az ártatlan, naiv lányé), valamint a hirtelen nővé 

válás traumája is. Korábban, a rendőrségre bevezetésekor még tiszta, ártatlan kislánynak 

élte meg magát: „mit fognak ott velem, szegény kislánnyal csinálni”, a szüzessége 

elvesztésekor már „bukott nőnek”. (kiemelések tőlem, B.Zs.). A magányos nő 

gyermekkori kálváriája itt csúcsosodik, a nővé és egyben felnőtté (dolgozóvá) válást ez 

az egyetlen nap alatt lezajló, minden átmenet nélküli esemény jelentette, az annak kiváltó 

oka (öngyilkossági kísérlet) és eredménye (nemi erőszak) közötti értelmetlen és 

értelmezhetetlen összefüggés. Itt tehát az erőszak a következő nagy tematikus mező, 

amelyet egyrészt az önmaga elleni erőszakban, az öngyilkosságban, másrészt az ellene 

elkövetett erőszakban, az abúzusban fogalmaz meg. Ritualizált átmenetként, rite de 

passage-ként mutatja be, miként lesz egy csapásra kislányból (bukott) nő. Ráadásul itt 

szembesül azzal is, hogy éppen a halál (önmaga szimbolikus halála) az élet ára. Az 

erőszakban ölt testet saját nemisége, ekkor érti meg a korábban eléje támasztott 

szerepeknek való megfelelés lehetetlenségét. Ennek az elbukásnak az 

ellentmondásosságát egyebek között éppen az adja, hogy az emeli ki (látszólag), aki 

elbuktatta, mintha saját nemiségének tanulságát hordozná ez a gesztus a női testet 

megalázó és az erről gondoskodó férfival. Az „elbukás” napja a felnőttkorba beavató 

rítus epizódjait mutatja: az álláskeresés, a téren sétálás és a férfiak ajánlatainak 

megértése, az öngyilkossági kísérlet, majd a rendőrségi izgalmak, és végül a szüzesség 

elvesztése. A két világ összeér ezen a napon: a tisztességes polgári és az erkölcstelen 

„alja” társadalom találkozik és tapad össze a szexuális erőszakban. 

6. Ezután a világ mintha még inkább kettéosztódna számára: mindent a testiség és 

szerelem perspektívájából mutat meg elbeszélésében. Az élettörténetet olvasójának 

sokszor az az érzése támad, Magda azt akarja mondani, hogy a testiséget övező tabu 

megvéd az erőszaktól, mert a tabut fenntartók nem merészkednek annak határain kívül. 

Ebbe a témába tartozik a Szociális Missziónál töltött hét hónapjának önmegtartóztató 

életmódjára való hivatkozás és a Gerlóczynál töltött irodai munka. Kóbor Tamás neve is 

csak mint a testiség lehetősége villan meg. Mintha Magda a tabu megismerése előtti 
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önmagát akarná újra előhívni. A Kóborral való kapcsolat, azáltal, hogy szülői kontroll 

nélküli, a bukásra való utalás is lehet. De ez a kapcsolat ugyanakkor az általa vágyott 

polgári emancipáció reményével is kecsegtethető lehet.  

Házasságkötéséről is egy röviden taglalt, majdhogynem tudósításszerű történetben 

számol be. A házasság hol az elvesztett szerelem, hol pedig a meg nem élt élvezet 

eseményeiként íródik meg, viszonylag rövid, tudósításszerű és sokszorosan argumentált 

történetté, amely idegrohammal és válással végződik, miközben a testiség és szerelem 

furcsa kettőssége lengi be. Nem tudjuk, mi okozta az idegösszeroppanást az elváláskor, 

Magda nem részletezi – talán nem is tudja – mibe roppant bele. De megemlíti, tehát 

jelezni akar ezzel valamit számunkra, a kérdező orvos számára. Hiszen ez az első 

betegsége, amellyel hetekig feküdt. (Fizikai szinten is változást okozott számára, 

komolyan kell venni, orvosolni kell a bajt – üzeni.) Mintha ismét apjának a tanítónővel 

való kapcsolatához, a gyerekkorában megélt szexualitás tabusítása és megélése közötti 

morális harchoz akarna visszautalni a szerelem-testiség dilemmában. Talán Magdát 

ugyanaz a testiség–szerelem és az erre írható trágárság, barbárság versus modorosság 

kettőssége zavarta meg, mint gyerekkori képzelődéseiben, amikor nem tudta eldönteni, 

hová sorolja saját szexualitását. Vagy talán nem volt különbség a szexualitás testi 

tapasztalatában a korábbi szexuális erőszak és a férjével való testi viszony között. 

Amilyen „kurtán-furcsán” jött létre ez a kapcsolat és a házasság az elbeszélésben, 

úgy is ér véget, Magda pedig a válásról éppen hogy tudósít. Kérdés, hogy azért nem 

részletezi, mert felismerte a férfival való összeegyeztethetetlenségét vagy valami más 

okból? Netán nem tudja kimondani, miként élte meg a testi kontaktust? Persze azt is 

feltételezhetjük, hogy itt egy elhallgatott történet van: 1) mégis kiderült Magda múltja 2) 

korábbi férfikapcsolat miatt megy Kolozsvárra, de ezt Bálintnak nem akarja elmesélni. 

7. Ugyanez, a szerelem-testiség problematika merül fel az új kapcsolatában is, 

amelyben Magda ezúttal vállalja a testiséget, mintegy cserébe a férfival folytatott 

„kellemes vitákért”. A szeretőség lesz tehát a következő tematikus mező. Kérdés, hogy ez 

a téma a „lejtőn” való lecsúszást készíti elő vagy házassága történetéhez és az ebből 

adódó (vélhetően emancipációs jellegű) tanulsághoz kapcsolódik? E testi viszonyhoz sem 

a trágárságot, sem a brutalitást nem társítja. A kapcsolatot követő betegségeket azonban 

mégis mintha ennek számlájára írná. A betegségeket szexuális viszonyáért kapott 
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büntetésként értelmezi. Visszaléphetünk ismét a tabu szétfeszítésének témájához: aki 

ezzel próbálkozik, fájdalmas következményeit kell elviselnie saját testében.  

8. Magda élettörténetében leghosszabban a Fritzről ír, ottani szenvedéseit, 

szomorúságát, majd a helyzetbe való beletörődését részletezi. Ez a prostitúciós 

életszakasz attól különleges, hogy Magda nem vállal sorsközösséget minden 

prostituálttal. A korabeli jogi diskurzushoz, illetve a közvéleményhez hasonlóan, ő is 

morálisan különbséget tesz a „helyzet prostituáltjai”, azaz a dolgozni vágyó, tisztességes 

nők és a szexualitásuktól fűtött nők, a „perditák” között. Csupán egyetlen barátnője, Médi 

jelenik meg az elbeszélésben. Médi története élettörténet az élettörténetben. Ez is része 

Magda identitásreprezentációjának. A Médi történetére való hivatkozás a bordélyházi 

sztori elején a bekövetkező traumatizáló események (szeretkezések ismeretlenekkel) 

átélését és elmesélését könnyíti meg.  

Élettörténete elején fontosnak tartja beszélni a fantasztikumokra hajló lelkületéről. 

Vajon ennek milyen jelentősége van az önéletrajzát író, prostituálódott Magda 

identitásának szempontjából? Akkor, amikor a nő belép a szépnek és elegánsnak tűnő 

bordélyba, a „látottaktól és hallottaktól szédülten”, amikor beöltözik, és amikor úgy 

kifestik, hogy nem ismer önmagára, valójában a fantázia egy újabb területére helyezi ki 

magát, önnön nőiségét. Ezek az ornamentikák éppen attól lényegesek, hogy elfedik, a 

képzelet világába helyezik át a (durvának tetsző testiségről szóló) valóságot (akárcsak az 

olvasás anyja halála után)? Mintha ezt az életét is úgy „olvasná”, könyv hiányában, mint 

gyerekkorában apja és a tanítónő viszonyát. Nem tudunk arról, mennyi időt töltött a 

bordélyházban, tehát az itt töltött idő is mitizálódik, akárcsak az itt megélt tapasztalatok. 

Talán azért nem beszél Magda egy idő után saját érzéseiről, a helyzetbe való 

belenyugvásáról, mert itt találja meg azt a (finomítatlan) szexualitást, amelyhez 

gyerekként csak a tabuk által fért hozzá. Vagy a bordélyházi lét abszurditása viszi 

közelebb gyerekkorához, az itteni szenvedés az akkori szenvedéshez, illetve az itt szerzett 

tapasztalatok révén keresi akkori traumájára a megoldást, visszamegy gyerekkori 

önmagába, hogy elviselje a morális és testi terhet.  
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6.2. Az alternatív mesternarratíva: az emancipált nő magánya 

 

Magda élettörténete voltaképpen egy magára hagyatott, magányos nő narratívája 

is. Anyja halálának története is azért olyan lényeges a legelején, hogy igazolja, 

legitimálja magára maradását és ebből következő szomorúságát, illetve a családi 

helyzetből kiválni akarását. A magányosság a fő kulcsszó a két meghatározó gyerekkori 

történetben is: anyja halálakor és a nagynénjénél töltött egy év alatt. Ezek az események 

mintegy magyarázni hivatottak későbbi magányát is, amikor Budapesten öngyilkosságot 

akar elkövetni, majd amikor a kolozsvári életet választva teljesen magára marad. Miért 

kell magyaráznia ezt Magdának? A magányos nő alakja a polgári társadalomban 

különböző, alkalmasint negatív konnotációkat hordoz. Magda már akkor megélte ezeket, 

amikor gyerekként egyedül Budapesten bolyongott, és a férfiak különféle szexuális 

megjegyzéseket tettek rá, amikor magára maradva rendőri szexuális zaklatásnak kellett 

eleget tennie, amikor ugyancsak rendőri „segítséggel” szerzetesrendi házba vonult, 

amikor férjétől elvált és magányosan élt, utazott stb. Magda a magányt magyarázza és a 

magánnyal magyaráz. A társnélküliség nem azért alakult ilyenné, mert ő rossz, 

kicsapongó életű lenne, hanem azért lett kirekesztetté, mert társtalan. Az élettörténet 

megírásában szemmel láthatóan az az önreprezentációs szándék működik, hogy Magda 

olyannak akar bizonyulni, aki nem öntudatlanul vagy szexuális vágyától mit sem látva 

vált részévé ennek a prostituált-életpályának, hanem aki igenis tudatosan látja saját helyét 

és azokét, akik szintén hasonló helyzetbe kényszerültek.  

Magda életében a szociális háló megrepedezését „bukás” követi, az ebből való 

kiemelkedés pedig rendszerint külső aktorok révén valósul meg, sohasem önerőből 

történik. A szöveg feszültségét voltaképpen két főbb esemény adja, a gyerekkori elutazás 

valamint a Kolozsvárra költözés, amikor Magda felmondja budapesti állását is. Ezekben 

az elbeszélő határozottan saját elképzeléseit akarja megvalósítani, itt Magda cselekvő 

egyén, és nem elszenvedője a rá irányuló cselekvéseknek. Az igealakok és az elbeszélés 

várakozást, pozitív feltöltődést árasztó hangulata is jól sejteti, hogy ezek az élettörténet 

emancipációs alapszálai. Ezen kívül azonban az élettörténet többi – arányaiban is 

jelentősebb – részében Magda nagyrészt a mások rá irányuló cselekedeteinek 

elszenvedője (gyakori a szenvedő igealak használata is, az „elvittek”, „bevittek”, 
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„átküldött” típusú igék). A tenni képtelenség felismerése teszi Magdát magányos nővé és 

juttatja a lejtőre. 

Mondhatnánk azt is, hogy egy tipikusan női élettörténettel állunk szemben, hiszen 

az elbeszélő gyakran passzív elszenvedője a vele történteknek, másokhoz való 

viszonyában mutatja meg önmagát, a családtörténeti események hangsúlyosak és az 

érzelmek is fontos szerepeket kapnak (vö. Kovács–Melegh 2003: 176). De nem egészen 

erről van szó. A legkidolgozottabb élettörténeti részekben Magda éppen a vergődését, az 

ebből a kelepcéből való kijutási kísérleteit akarja elmesélni. Utazásaikor, tehát az ún. 

emancipációs helyzetekben már nem saját osztálya és neme által megadott sémát 

választja, hanem egy másikat, de ezt a határátlépést (a tabu határainak szétfeszítését) 

majd minden esetben diszharmónia, sikertelenség és undor kíséri (vö. Kovács–Melegh 

2003: 194). Ezeket feloldani pedig – ismét egy nőiesnek tartott eszköz, a képzelet segít: a 

könyvek segítségével válik elviselhetővé anyja halála utáni magánya, a társadalmi 

kapcsolatok regényként való olvasása segíti az apja új szerelmi viszonyának megértését, a 

bordélyházi csillogás feledteti el vele a terhességének, kapcsolatai elvesztésének és 

elszegényedésének tragédiáját, amelyhez bár kevés kommentárt fűz, érezhetően ez az a 

mélypont, ahonnan könnyűszerrel a „minden mindegy” állapotába lehet jutni. A bordély 

az a hely, amely ellentmondásosságában, egyszerre privát és nyilvános jellegében, 

dörzsöletlen és modortalan szexualitásában, de ragyogó és szemfényvesztő cicomáival 

Magda eddigi élettapasztalatait sűríti, valós és képzelt világát, szexualitáshoz való 

ellentmondásos viszonyát magyarázza és igazolja. 

Magda nem tudja, de mint látjuk, nem is akarja teljesen felszámolni polgári 

kötődéseit, ezek biztonságot jelentenek számára az idegenben, de az ezekre való 

sorozatos hivatkozás is védelmet jelent számára a feszültséggel teli helyzetekben, sőt, az 

egyes hivatkozások mind azt jelzik, hogy Magda keresi azokat a réseket, ahol még a 

prostitúció is legitim lehet. Ezért nevezi meg név szerint a „rangosabb” férfikapcsolatait, 

és csakis a férfiakat (az egy Médit kivéve). Valahányszor szembesül a másik, nem polgári 

alternatívával, saját társadalmi rétegének jól bejáratott sztereotípiáit és ítéleteit 

fogalmazza meg. Riadtan és távolságtartóan szemléli a rendőrségen felsorakozó 

szabályszegőket, köztük a prostituáltakat is (szánalmat leginkább az úri prostituáltak iránt 

érez, és ezzel mintegy előre vetíti saját későbbi prostitúciós helyzete iránti érzékenységét 
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is). Ezek a mássággal való találkozási alkalmak valójában az identitás határainak 

megerősítését szolgálják, a társadalmi nemi identitásét, de ezáltal az osztály- és, szexuális 

identitásét is, ugyanakkor az emancipációs stratégiához szükséges határátlépési 

lehetőségeket veszik számba.  

Első szexuális élményét nemi erőszakként írja le (amelynek elszenvedője és nem 

előidézője volt), és bukásként éli meg, akárcsak bordélyházba lépését – azért, mert úgy 

érzi, gyerekkori fantáziája felszakította azokat a biztonságos határokat, amelyeket a 

polgári lét teremtett (volna) számára. A saját testét és érzéseit tudatosan kordában tartó 

úri női identitását konstruálja meg tehát, szemben a perditáéval, amikor folyamatosan 

bizonygatja, hogy fiatal lány korában kerülte a nemi kapcsolatokat, vagy ha az meg is 

történt (pl. férjhezmenetelekor), mindenféle szexuális vágyakozás nélkül történt. A Friss 

Posta rovatcímének a pontos idézése is ugyanezt a célt szolgálja: „Kolozsvári úrinők az 

örömházban. Kant és Wilde Oszkár műveit olvassák az élet hajótöröttei”, de a költő-

orvostanhallgatóval ápolt tisztán érzelmi-intellektuális kapcsolatot és ennek Magdához 

címzett verse is emblematikus ebből a szempontból. Ezen a feszültségen könnyít a 

hasonló sorsú, előkelő családból való osztálytárs alakja is az elbeszélésben, nem 

véletlenszerű tehát, hogy Médi barátnője az egyetlen kidolgozott alakja a bordélyházi 

történetnek, és az sem, hogy a bordélyba lépésétől kezdve többes szám első személyben 

ír az eseményekről, de ez a többes szám nem az összes Fritz-beli prostituálttal való 

közösséget jelöli, hanem csupán Médivel helyezi magát ugyanabba a sorba.  

A folyamatstruktúrák és tematikus mezők tagolásával láthatóvá válnak azok a 

körök, amelyeket leír ez az élettörténet, és amelyek hol megnyílnak, hol bezárulnak 

Magda előtt. Ilyen erőteljesen meghatározó a családi indíttatás, a family trap, ahonnan 

menni, menekülni muszáj, ahol nem tud kiteljesedni önálló individuumként, de 

ugyanilyen megoldatlan problémát okoz az elbeszélő számára az életrajzi cselekvési séma 

szakadozottsága, a külső hatások, tényezők erőteljes befolyása az egyéni életre, amikor az 

aktív cselekvőből rendszerint mások döntéseinek és rá irányuló cselekedeteinek alanya, 

áldozata lesz (vö. Schütze 2003) . Magda tragédiája, hogy bár menekülni kényszerül a 

családi kötelékekből és a polgári hagyományból, nem képes erre, hiszen az őt körülvevő 

társadalmi élet nem tűri az emancipációt, a realitás kereteiből való kimozdulást, és 

folyamatosan arra készteti, hogy felismerje lépéseinek a hibáját. Ezért Magda az őt ért 
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traumákat képtelen feldolgozni, a valóság helyett pedig a képzelet, a nem-reális világába 

menekül, ugyanis csupán fantáziái révén tudja magát felnőttnek, majd nőnek látni. 

Miért nem mesél tanulmányairól, munkájáról, barátairól, és miért erőteljesebb a 

lejtő-narratíva szövegében? Talán azért, mert ez az élettörténet az elmesélés pillanatában 

megélt prostitúciós állapotot magyarázza, és mert az életrajz „megrendelője” és olvasója 

is ezt a magyarázkodást várja el az elbeszélőtől, hiszen a prostituáltállapothoz a 

szenvedés, a nélkülözés, a testi-lelki kiszolgáltatottság elbeszélései „illenek”. A privát 

jellegű önreprezentációt erőteljesen meghatározza a kérdező-vizsgáló tekintete, a 

nyilvános tekintet, de a történetre rányomja bélyegét maga a kontextus is: a kórházi 

környezet, ahol íródik a szöveg, valamint a gazdasági-politikai folyamatok, amelyek a 

prostituálódást befolyásolták.  

Az élettörténet megírásának pillanatában Magda kórházban van, innen tekinti át 

az életét.  

Láttuk, milyen fontos nála az elbeszélés, a társadalom ponyvaregényként való 

olvasása, fontosak a részletes leírások, ilyenkor ugyanis belefeledkezik saját fájdalmába. 

Az olvasás – ez az igencsak emancipált, értelmiségi létmód – olyan terápiás módszernek 

bizonyul, amit még kisgyerekként fejlesztett ki. Azért megy bele ebbe az elbeszélősdibe 

Bálinttal is, mert saját tapasztalata megtanította rá, hogy mesélni, mesében lenni jó játék. 

Tehát azon kívül, hogy aláveti magát a kórházi körülményeknek (válaszol a kérdésekre), 

eszközként is tekint saját írására, könyörületet és segítséget remélve. Az írás, az 

emlékezés, a részletek egész pontos felidézése megnyugtató, gyógyító is számára. Így 

játssza újra az életélményt, hogy a különféle traumákat, „az önmagából való kilépés 

kényszerhelyzetét, a határok fölött való lebegést” (Kovács–Melegh 2003: 194) újra 

helyreállítsa. 

Talán a lejtőprobléma hangsúlyossá válását Bálint tekintete is eredményezi. Ő egy 

olyan szereplő ebben a történetben, mint a Duna-parti rendőr („Mikor láttam, hogy nem 

bánt, sírva elmondottam neki mindent”), a budapesti rendőrségi fogalmazó 

(„Elmondottam neki bizalommal az én egyszerű, kis, szomorú történetemet”), a tiszti 

főorvos a kolozsvári beiratkozásnál („A tiszti főorvos úr nagyon jó volt, úgy éreztem 

magam, mikor vele szemben állottam, mintha a gyóntató pap előtt lennék. Olyan 

bizalommal is mondottam neki el mindent, kiöntöttem fájó, megkínzott lelkemnek 
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minden keserűségét.”). Ezeknek az embereknek a történetnek ezt az aspektusát kell 

elmondani, mert adott esetben tőlük lehet segítséget várni. Ez a történet egy „szomorú 

történet”, a „megkínzott lélek” keserű sztorija. Ebben a drámái elbeszélésben nincs helye 

a sikernek, a boldogságnak. A helyzet tragikusságát nekik kell feloldaniuk, mert ők 

jelentik – látszatra legalábbis – a biztonságos, erőszakmentes férfikapcsolatokat, és 

azokat a személyeket, akikkel kommunikálni lehet, akik tettre képes és hatalommal 

felruházott férfiak. Mások, mint „tehetetlen apja”, mint férje, akivel nem lehetett a titkot 

megosztani, mint a kisember-zászlós, aki betegséget hozott rá. Némelyüknek a szájába 

adja saját védőbeszédét: „Gazdasszony, úgy sajnálom ezt a nőt, hogy sírni tudnék érte”, 

mondja a kolozsvári tisztiorvos, az erkölcsrendészeti rendőrkapitány pedig így szól ki a 

szövegből: „Nem ítélem el magát, hanem végtelenül sajnálom, mert nem maga az oka, 

hogy idekerült, hanem a mai társadalom, amely egy kvalifikált nőnek nem tud a kezébe 

kenyeret adni”. Talán nem véletlenszerű, hogy éppen a prostitúciót szabályozó és a 

prostituált testét gyógyító hatalmasságok kerülnek ebbe az őrző-védő szerepbe, hiszen 

ezen dolgozott évtizedekig a rendőrség és a medicina, és ezeket a képeket forgalmazta 

magáról, gondoljunk csak vissza a Világrémben a titkokat őrző Pradelre, vagy arra a 

képre, amikor Pradel barátságosan átöleli a beteg Shivát. Ők azok, akiknek hivatali 

kötelessége a vallatás, ezért a velük való beszélgetés újabb és újabb alkalmat jelent 

Magdának, hogy szavakba foglalja szomorúságát. Újra és újra elmondja történetét, sőt, 

azáltal, hogy Bálint lehetőséget ad számára az írásban való megnyilatkozásra, és azáltal, 

hogy megírja (fejezetekbe illeszti, sajátos szépirodalmi stílussal ruházza fel) 

élettörténetét, olvassa is azt, így pedig, akárcsak gyerekkori traumáit, a képzelet 

regiszterébe helyezi át egész életét.  

Az alcímválasztásokra figyelve azt látjuk, hogy a történet szerkezetét Magdának a 

saját nemiségével való viszonya strukturálja, ezek a címek egyrészt jól jelzik, hogy van a 

„műnek” egy olvasója, aki erre a témára kíváncsi, másrészt Magda önmaga, saját 

emlékei, múltja fele is ezeken keresztül halad, ezeken keresztül próbálja megérteni eddigi 

életét. Az alábbi alcímeket választja történetéhez: 1. A gyermek és serdülőkor. 

Felvilágosodásom a nemi életről. 2. Az első lépés a nemi úton. Lelki motívumok. 3. A 

bordélyház. 
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Kérdés, hogy ehhez a Bálinttól kapott modellhez az írás közben úgy viszonyul-e, 

mint egy gyógyító módszerhez, ami visszaadja neki ezeket az emlékeket és az 

elbeszélésen keresztül meghozza a változást (a gyógyulást a kórházi kezelés révén vagy a 

traumák feldolgozását), vagy csupán formaságból ragaszkodik ezekhez a kérdésekhez?  

 

7. Finomelemzés 

 
A szöveg „ízekre szedésével”, finomelemzésével a narratív modell mozgatórugóit 

mutathatjuk be, azt, hogy mi tartja fenn mikroszinten (szemantikusan) az ambivalenciát, 

amit eddig is felfedezni véltünk a szövegben, és amit a diskurzív keret nyomatéka okoz 

Magda szubjektív szituációiban. „A finomelemzés abban tér el az eddigi lépcsőfokoktól, 

hogy itt az egyes szövegrészek, kijelentések dekontextualizálása áll előtérben. A 

finomelemzés során egy-egy kijelentés minden, a normalitás-elvárások szerint értelmes 

kontextusát felvázoljuk. Szekvenciáról szekvenciára, kijelentésről kijelentésre, szóról 

szóra haladva egyre több bomlik ki a szöveg belső összefüggéseiből. Az elemzés 

lezárásakor, a korábbi kiértékelési lépésekre alapozva szembeállítjuk az itt nyert 

hipotéziseket egyrészt a biográfiai önbemutatás összkontextusával, másrészt a megélt 

élettörténet Gestaltjával.” (Kovács 2007: 390) Az általam kiválasztott rövid szövegrészlet 

azért tűnt izgalmasnak és elemzésre alkalmasnak, mert már a tartalomelemzéskor 

megmutatott valamiféle benne rejlő feszültséget: lezáratlan gondolatokat, erős érzelmekre 

utaló kijelentéseket tartalmazott, amikkel akkor, ott nem tudtam mit kezdeni.  

„Ebben az időben ismerkedtem meg egy fiatal, nagyon kedves és 

nagyon szép zászlóssal, és a szeretője lettem. Nem mondhatnám azt, hogy 

szerelmes voltam a fiúba, tetszett nekem csupán, mert nagyon intelligens, 

okos fiú volt és kellemes vitatkozó-partnernek bizonyult. S, hogy mégis 

szerelem nélkül a szeretője lettem, annak az volt az oka, hogy láttam az ő 

testi vágyakozását és megsajnáltam. Viszonyunk körülbelöl egy hónapig 

tartott, amikoris fájdalmas és szomorú következményeit kezdtem érezni. 

Beteg lettem. Rettenetes hasgörcsök leptek meg, olyan gyakori 

időközökben, hogy járni sem bírtam tőlük.”  
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Az alábbiakban nem vezetem végig az összes hipotézissort és az összes felvázolt 

kontextust, amelyekkel dolgoztam, csupán összegezném azokat, valamelyest követve a 

főbb összefüggéseket, amelyek az egyes gondolati egységek mögött sorra bomlottak ki. 

Eleinte úgy tűnik, Magda egy szerelmi történetet kezd el mesélni. A fiú külső és 

belső tulajdonságai alapján hozzá illőnek bizonyul, sőt, minden tulajdonsága megvan 

ahhoz, hogy egy tartós kapcsolatot (házasságot?) jelentsen Magda életében. Magda már 

az első mondatban valamiféle kontrasztot vezet be: ideális partner, de valamiért nem 

megfelelő. Ez furcsának tűnhet, annál is inkább, hogy Magda akarja ezt a viszonyt, aktív, 

ez az ő választása. Várnánk, hogy majd a zászlós érzelmeiről is beszél, de nem teszi meg. 

Már az első sorban differenciál: a vonzódás testi és lelki (szellemi) egyben, a partner 

szellemi és testi társ egyben.  

A szövegben két alapvető feszültség vonul végig:  

1. Egyrészt ott van az emancipált, tudatos nőiség és a mások akaratának való 

alávetettség közötti feszültség. Magda mindvégig ügyel annak hangsúlyozására, hogy 

érti, ami vele történik, ez a kapcsolat az ő akaratával és elhatározásával történik, és hogy 

már képes szerelem nélkül is szexuális viszonyt folytatni, csak mert tetszik neki a férfi és 

jó vitapartner. Ezt a tudatosságot jelzi a viszony egyoldalú leírása: megismerkedtem, 

megtetszett nekem, szeretője lettem. Ezt a tudatosságot aktuális prostituáltállapota miatt is 

hangsúlyoznia kell, mert Magda nem érzi úgy, hogy beleférne a született prostituált 

szerepébe, ezért neki azt kell elmondania, hogy nem egyszeri alkalomról, nem anyagi 

érdekből történő viszonyról van szó, és nem egy „akármilyen” férfival hozta össze a sors, 

hanem olyannal, aki szép, okos, és aki mindenekfölött akar, tud Magdával vitázni. Ez 

nem egy perditasors, a köztük lévő viszony sem egy kliens–prostituált viszony. Bár 

ugyanúgy kiszolgálja szexuálisan a társát, mint a főkapitányt kislánykorában a 

rendőrségen, de ezúttal a választás szabadságával él, egyedül az ő döntésén és akaratán 

múlik ez a viszony.  

Nem tudjuk, hogy ez a tudatosság, racionalitás, számítás-e az, ami megbetegíti, 

nem is ennek az elemzésnek a feladata ezt eldönteni, de az tény, hogy a zászlóssal való 

viszonyát ugyanabba a keretbe írja, mint fizikai leépülését és későbbi magára maradását. 

A betegséget kizárólag fizikai szenvedésként mutatja be, de teljesen érzelemmentesen, 

pedig egy méhen kívüli terhességgel is számolnia kellett. Magda nemcsak saját érzelmeit 
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nem hagyja eluralkodni ebben a szeretősdiben, de a társának sem ad teret a 

megnyilatkozásra ebben a történetben, hiszen nem tudjuk meg, hogy ez a kapcsolat mit 

jelentett a férfi számára a testiségen kívül. Mivel a „láttam az ő testi vágyakozását” 

kijelentésen kívül semmi nem hangzik el a férfi viszonyulásáról, és a megbetegedés után 

sem kerül elő a történetben, feltételezni merjük, hogy amazt tényleg csak a Magda teste 

érdekelte.  

2. A másik, szövegen végigvonuló feszültség a szellemi vonzódás (könyvek) és a 

realitás (szexualitás = beteg test) között van: a férfival való viszony, bár szellemileg 

kiteljesíti, fertőzővé válik, és a szeretői helyett a prostituált pozícióba juttatja a nőt. 

Feltűnő, hogy, bár egy szexuális viszonyt részletez, nem beszél saját nemi vonzalmairól. 

Mint ahogy a fiú érzelmeiről sem, ellenben ennek szexuális vonzalmait már szóba hozza. 

Ez az a pont, ahol finomítani kell az értelmezést: fontossá válnak azok az érzelmek, 

amelyeket Magda csak meg-megvillant, de nincsenek hangsúlyozva a történetben. Ezek 

azok a társadalmilag is sokféle megítélés alá eső érzelmek (szerelem, tetszés, szexuális 

vágy), amelyek problémássága kényszerűen ott van, ha akarja, ha nem, hiszen 

gyerekkorából hozta magával, sőt, olyannyira erősek, hogy képesek elnyomni az 

emancipált női hangot, ezáltal lelkifurdalást, gyötrelmet, betegséget okoznak. A dilemma, 

hogy a testiség felszabadító vagy trágár, hogy a kapcsolat mit ér szerelem (vagy házasság 

esetében: testi vonzalom) nélkül, itt kimondatlanul bár, de jelen van. Feszültséget teremt 

az is, hogy sokmindent elhallgat, agumentációk hiányoznak, a következtetések 

majdhogynem logikátlanok. Nem beszél saját szexuális vonzalmáról, mint ahogy a férfi 

érzelmeiről sem. Hiányoznak alapvető argumentációk: nem tudjuk meg, miért csak egy 

hónapig tartott a viszony, és mi történt a férfival Magda kórházba kerülése után. Ráadásul 

az „amikoris fájdalmas és szomorú következményeit kezdtem érezni” mondatban 

betegségét – mindenféle előzetes magyarázat nélkül – a kapcsolat következményeként 

írja le, és nem magyarázza meg, hogy miért. A saját érzelmeiről azonban, ha töredékesen 

is, de szót ejt. Talán csak azért, mert úgy gondolja, ha enélkül írna le egy szeretői 

viszonyt, saját születettperdita-képét rajzolná meg benne. Mintha fenntartaná azt az 

illúziót önmaga és az élettörténetet olvasó előtt is, hogy, ez a csupán testi kapcsolat 

többet is hozhatna a betegeskedésnél és a teljes leépülésnél. Mintha azért beszélne 

részletesen betegségeiről, hogy értésünkre adja: tudja, hogy neki vezekelne kell ezért a 
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viszonyért, egy meg nem valósult, csupán testi szinten megélt kapcsolatért. A betegség 

tehát átírja ezt a zászlóssal való szerelemkísérletet, és újból visszaáll az 

egyensúlytalanság állapota. Ezekben a dilemmákban és szenvedésekben akarja Bálint 

számára is megmutatni magát, ezek készítik elő a lejtő-narratívát az olvasó számára. A 

beszámoló pedig végig távolságtartó, talán éppen az idealizált lehetőség és a realizált 

viszony miatt. 

A választott szövegrész finomelemzése nem juttat el bennünket egyetlen végső 

megoldáshoz a biográfiai elemzésben és a tematikus mezőelemzésben feltett 

kérdéseinkhez, hanem sokkal inkább arra mutat rá, hogy milyen erős, állandó billegés 

van Magda emancipált-nőszerepe, a belső reprezentáció és a normák között. A 

szövegrész kiválóan mutatja mindazokat a dilemmákat, amelyek az egész biográfiát 

végigkísérik. Magda saját emancipációs tervét és az egyébként ennek rendszerint 

ellentmondó elvárásokat ütközteti ebben a történetben is, illetve az a tanulság, hogy az 

önállósági vágy bukáshoz, betegséghez vezet, sokszorozottan is áthatja a történetet.  
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IX. Összegzés 

 

Az elemzés első részében azokat a módokat vizsgáltam, ahogyan a változások 

korát élő Kolozsváron a prostitúció és a nemi betegségek kérdése beágyazódott egy 

tágabb intézményépítési és társadalmi átalakulási folyamatba, komplex intézményi háló 

szerveződött köré, és egy sajátos politikai valamint orvosi diskurzus részévé vált. Ezt az 

elemzést elsősorban a hatalom forrásainak, főként orvosi dokumentumoknak a 

segítségével végeztem el. Fontos elemzési perspektívát kínált itt a diskurzuselemzés, 

ezzel mutattam be, hogy a prostitúciót miként hozta létre a róla való beszéd, a prostitúciót 

mint társadalmi gyakorlatot miként alakította a hatalom nyelve. Az orvosi szövegek 

vizsgálatán keresztül kirajzolódott a tágabb intézményes, normatív keret, amelyben 

érthetőkké váltak a nemi betegekhez, illetve a prostituáltakhoz való korabeli viszonyulási 

módok és gyakorlatok.  

A 19. század végi szabályozások áttekintése és az ebben a diskurzív kontextusban 

formált prostituáltreprezentációk elemzése nemcsak hogy kiválóan mutatták a 

prostituáltak csoportjainak mozgatását a városi térben, de ebből a perspektívából 

láthatóvá, érthetőbbé váltak azok a későbbi változások is, amelyeket a rendszerváltozás 

hozott a város és az itt élő prostituáltak számára. A változások, a román hatalomátvétel 

utáni intézkedések alapos elemzése során világossá vált számomra, hogy a prostitúció 

problémájának újratárgyalásában és nacionalizálásában nagy szerepe volt azoknak a 

román nemzetiségű orvosoknak, akik az első világháború és az impériumváltás után 

jelentek meg a kolozsvári egyetem orvosi karán, a különféle orvosi intézményekben, 

illetve új intézmények vezetőségi gárdájában. A nemi betegségek és a prostitúció körüli 

intézkedéssorozat ekkor elsősorban eszköz volt az újonnan formálódó, helyét kereső 

hatalom számára. Egy-egy grandiózus egészségfelmérő programmal az új funkcióba 

került orvosi társadalom ugyanis jól tudta legitimálni magát és működésének 

szükségességét. Egy nemzeti terv részeként új, eddig nem létező intézményhálózat 

épülhetett ki, törvények és szabályzatok születtek, amelyek egyfelől újra és újra kijelölték 

a nemi betegségekkel fertőzöttek (az ismeretlenek, idegenek, prostituáltak, nem normatív 

szexualitást gyakorlók) társadalomban elfoglalt helyét, másfelől alárendelték ezeket az 

orvosi tudásnak. A dolgozatom egyik kérdése az, hogyan találkozott ez a nemzetféltő és -
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gyógyító diskurzus az eugenikával, és ez milyen további kötelező elemeket kapcsolt a 

prostituáltproblematikához. Azt láthatjuk, hogy a prostitúció kérdésére építő mi–ők típusú 

elhatárolódás úgy tudott igazán erős és hatékony lenni az 1920-as, 1930-as években, hogy 

a román nemzetépítés folyamatában megerősítette a tiszta román nemzettest ideológiáját, 

az eugenika elméleti kerete között. Az eugenikának köszönhetően új szimbólumok 

tapadtak a mi–ők megkülönböztetéshez, a klasszikus morális és medikális kategóriákon 

felül is, és ezek leginkább az eugenikus–diszgenikus ellentétpárban öltöttek testet; 

ilyenek voltak a kezelhető–nem kezelhető, a nemzetéért felelősségtudattal rendelkező 

anya – a felelőtlen anya, férfi–nő, román–más etnikumú, városi–falusi, helyi–idegen 

ellentétpárok. Elemzésem tehát a prostitúció és az orvosi társadalom kapcsolatának 

vizsgálatán túl az aszimmetrikus ellentétpárok (a mi és ők, női és férfi, helyi és idegen, 

polgári és nemzeti, megszokott és szokatlan) mentén szerveződő viszonyok története is 

(az aszimmetrikus ellenfogalmakról lásd Koselleck 1997). 

Míg a jogszabályalkotók szerint a prostituált teste „kezelhető test” (vö. Smart 

1996) volt, legalábbis ideális esetben azzá kellett válnia, működött egy morális, 

alapvetően nem politikai, hanem lokális értelemszervezési elv is, amelynek ugyanúgy 

megvoltak a maga normái, de amely továbbra is szívesebben látta – ismét smarti 

kifejezéssel élve – „rakoncátlan testnek” a kéjelgést űzőt, és a maga kénye kedve szerint 

alakította annak sorsát. Ez utóbbi legtöbbször megengedte, a maga lokális feltételeihez 

mérve, a nem normatív szexualitás minden formáját. A hatalom megosztottsága és a 

lokális versus politikai irányelvek ütköztetése azért is fontos a nemzeti szinten ügyködő 

döntéshozók jó észe maga is Kolozsváron élt, ez a kérdés pedig a bordélyházak 

bezáratásának momentumánál válik legizgalmasabbá.  

A dolgozatban a normáknak és intézkedéseknek alávetett, valamint az ezekkel 

folyamatos interakcióban lévő társadalom szintjét is bemutatom. Nyilván az ezen a 

mikroszinten is magukon viselik a források a hatalom kézjegyét. Attól sajátságosak 

viszont, hogy megmutatják, a prostitúció kérdésével való foglalatoskodás, az erről való 

beszéd milyen elmozdulásokat eredményezett a prostitúcióban részt vevő nők életében, 

és hogyan alakította magát a prostituált kategóriáját a lokális társadalomban. A 

prostitúció több volt, mint morális kérdés vagy közegészségügyi intézkedések célpontja, 

a prostituált pedig egy heteromorf nőalak volt: kontextusonként, helyzetenként más-más 
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arcát kellett, lehetett megmutatnia, és léte teljes mértékben attól függött, hogy milyen 

kondíciókat teremtettek meg számára. A prostitúciós életmódot választó, a prostituáltként 

beazonosított, bejegyzett nők rendszerint ezeknek az elvárásoknak feleltek meg, vagy 

éppen ezek alól próbáltak menekülni. Ez a „differenciált testeket” létrehozó, 

körbehatároló, forgalomban tartó ellenőrző hatalom (Butler 2005: 15) különböző 

kondíciókat teremtett: a lecsúszott polgárasszonyét, aki bordélyban talált szállásra és 

munkára; a szabad prostituáltét, aki számára randevúházakat adott használatba, úgy, hogy 

hol ígéretet tett arra, hogy titokban kezeli az ügyét, hol elítélően és megvetően kizárta őt 

a közösségből; a beteg nőét, aki számára létrehozta a kórházat és a varrodát stb. Ezekhez 

a kondíciókhoz más és más diskurzív elemek, normák, ítéletek társultak, amelyek a 

nyilvánosság szintjén is jelen voltak, de az egyéni élettörténetekben is interiorizálódtak. 

Az elemzésben jól látható, hogy a társadalomszabályozó normáknak és hatalmi 

aktusoknak köszönhetően a prostituált és a nem prostituált női kategóriákhoz csatolt 

szerepkörök közötti határok folyamatosan elmozdulhattak. Ebből a perspektívából 

nyilvánvalóvá vált az is, hogy a különféle csoportalakítási tendenciák ellenére sem 

beszélhetünk egységes, homogén prostitutáltcsoportokról, hiszen ezek az egyének sem 

motivációikat, vagy társadalmi hátterüket, sem az alkalmazkodási technikáikat tekintve 

nem mutatnak hasonlóságot. Ez azért is érdekes, mert igazolta a hipotézist, amellyel az 

első fejezetben dolgoztam, miszerint ezek a prostituáltkategóriák és klasszifikációk a 

hatalom által megkonstruáltak. A prostitúció tehát, úgy tűnik, olyan életforma volt, 

amelyet átmenetileg felkínáltak a „problémásnak” számító nőknek. Mint ahogy a 

prostituáltak közös kulturális jegyeiként számontartott kihívó külsőről is kiderül, hogy ez 

nem a mássá levés opcióját jelentette számukra, mint általában a szubkulturális csoportok 

esetében, hanem a megkülönböztetést szolgálta, és kívülről érkező nyomásra alakult. 

Az értékek ütközését, a társadalom kínálta kondíciók és az egyéni aspirációk 

közötti súrlódásokat, az orvosi diskurzus által kialakított prostituáltképnek való 

megfelelési kényszert szemlélteti a dolgozatot lezáró fejezet, a narratív biográfia 

módszerével készült elemzés. Nem egy „reprezentatív” prostituálttörténetet akartam 

bemutatni általa, nem is vagyok meggyőződve arról, hogy létezne ilyen. Olyan forrás volt 

ez, amely nemcsak a korabeli prostituált nők világának kereteit és tapasztalatait mutatta 

meg számomra, mintegy kiegészítő forrásként társadalomtörténeti munkámhoz, hanem 



 276

azt is, hogy milyen narrációs kényszerek vezethetnek egy prostitúciós élethelyzetben lévő 

nőt élettörténetének elbeszélésére, milyen eszközökkel és mit mutat meg magából. 

Érdekes tapasztalat volt az elemzés során az is, miként az orvos, az írás megrendelője, 

bár nincs konkrét módon megjelenítve a szövegben, értelemhordozó és parancsoló 

tekintete meghatározza a nő önreprezentációját. Magda története tehát emblematikus 

történet, hiszen jól mutatja, miként kel életre általa a társadalmi reprezentációk sora, az 

úri nőktől a prostituáltig, és hogy az általa megjelenített emancipációs kísérlet miért van 

kudarcra ítélve ebben a változás időszakát élő társadalomban.  
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XI. Mellékletek 

 
1. melléklet. Kimutatások a prostituáltak kezeléseiről és kórházi beutalásairól 
 
 

A prostituáltak ambulatóriumi és kórházi kezelése 

Beutalás a kórházba Az Ambulatórium kezeltjei* 

Kezelések száma 

Év 
Bejegyzett 
személyek 

Nemi 
betegek 
száma 

A beutaltak 
száma Százalék Szifilisz Gonorrhoea 

Antiszifilisz-
oltások és 
más oltások 

Megelőző 
és 
megerősítő 
kezelések 

1924 169 76 76 100.0 48 0 297 0
1925 0 0 0 0.0 0 0 0 0
1926 185 121 121 100.0 49 0 331 0
1927 175 98 98 100.0 61 0 783 0
1928 187 91 91 100.0 67 0 818 0
1929 157 67 67 100.0 112 0 1611 0
1930 168 75 75 100.0 98 0 1796 0
1931 303 154 169 109.7 132 219 3915 3695
1932 326 270 189 70.0 113 595 3865 8765
1933 346 431 267 61.9 158 783 4109 13055
1934 333 447 355 79.4 191 281 3983 11731
1935 329 155 120 77.4 177 31 4920 30908

(Forrás: Weber 1935. 104.) 
* A számok nem a személyek, hanem a megbetegedések számát jelzik



 (Forrás: Weber 1935: 105) 
 
* A szifilisz manifeszt, a gonorrhoea, illetve a lágyfekély számít akut nemi betegségnek. 

A prostituáltak betegségei 
A bejegyzett személyek betegségének százalékaránya 

Szifilisz Szifilisz 

Év 
Bejegyzett 
személyek Manifeszt Latens Összesen 

G
on

or
rh

oe
a 

L
ág

yf
ek

él
y 

E
gy

éb
 

Manifeszt Latens Összesen 

G
on

or
rh

oe
a 

L
ág

yf
ek

él
y 

Ö
ss

ze
s 

ak
ut

 n
em

i b
et

eg
sé

g*
 

1924 169 9 43 52 42 25 60 5.3 25.4 30.8 24.9 14.8 45.0
1925 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
1926 185 18 32 50 69 34 34 9.7 17.3 27.0 37.3 18.4 65.4
1927 171 10 56 66 57 31 29 5.8 32.7 38.6 33.3 18.1 57.3
1928 187 21 56 77 34 36 39 11.2 29.9 41.2 18.2 19.3 48.7
1929 157 5 108 113 44 18 12 3.2 68.8 72.0 28 11.5 42.7
1930 168 13 89 102 35 27 15 7.7 53.0 60.7 20.8 16.1 44.6
1931 303 28 121 149 81 45 10 9.2 39.9 49.2 26.7 14.9 50.8
1932 327 17 98 115 217 36 19 5.2 30.0 35.2 66.4 11 82.6
1933 346 52 116 168 312 67 14 15.0 33.5 48.6 90.2 19.4 124.6
1934 333 21 191 212 319 107 49 6.3 57.4 63.7 95.8 32.1 134.2
1935 329 16 161 177 134 74 30 4.9 48.9 53.8 40.7 22.5 68.1
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2. melléklet  Nemi betegségek elleni 
propagandaanyagok

 
 
 

A szifiliszesek kálváriája. Forrás: Voina 1930. 

 
 
A szifiliszes, aki nem kezeltette magát és aki kezeltette magát (román propagandaanyag) 

Forrás: Voina 1930. 
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A szifiliszes, aki nem kezelte magát, és aki kezelte magát (francia propagandaanyag) 
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3. melléklet: A tetovált prostituált. Forrás: Poliţia 1939 
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4. melléklet Bálint Zoltán élettörténetekhez írt mutatója 
 
1. old. 
 
NÉV/vagy csak kezdőbetűk, esetleg más ismertető jelzés 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
Születési év. Hó, nap……………… Születési hely…………………………… 
Nemzetiség………………… Vallás…………………………………………. 
Utasítás. Gondolja nyugodtan át eddigi életét és írja le az élettörténetét. De úgy, hogy 
abból ne hagyjon ki semmi olyan élményt, befolyást, ami az életformának alakulására 
döntő hatással volt. Írásában törekedjék minél teljesebb őszinteségre, nyíltságra és nagy 
pontosságra. 
Alább a kérdések hosszú sora következik. Ezeket olvassa át, mert életének átgondolását 
igen megkönnyítik. Kérdéseinket azonban ne úgy fogja fel, mintha azokra külön-külön 
kellene választ adnia, hanem írja bele olyan folyamatosan, mintha nem is kérdésekre 
válaszolna. Azokat a kérdéseket persze, amelyek nem vonatkoztathatók az éltére, hagyja 
figyelmen kívül és írásában ne térjen ki rájuk.  
 
Törvényes vagy törvénytelen születésű-e, szüleinek foglalkozása. Anyagi körülményeik, 
vagyoni állapotuk. (Milyen anyagi helyzetben éltek?) 
Hányadik gyermek volt? Szüleinek hány gyermeke (fiú, leány) volt? Hány él közülük? 
Milyen korúak és mi a foglalkozásuk? 
Szülei nem vérrokonok-e? Körülbelül milyen korúak voltak, amikor megszületett? 
Édesanyja terhessége idején nem szenvedett-e valami balesetet, sérülést, súlyos 
betegséget, nagyobb lelki fájdalmat, megrázkódtatást?  
Hogyan éltek egymással a szülei? Jó viszonyban, szerették egymást vagy civakodtak, 
verekedtek, elváltak, stb. Nem volt-e részeges, kikapós, túlköltekező valamelyikük? 
Szülei nevelték-e vagy mások? (Kik?) Hogyan nevelték? Szerette őket? 
Hol éltek? (városban, falun, tanyán, telepen, stb.) Mekkora volt a lakásuk s hányan laktak 
benne? Egy szobában hányan aludtak? (Aludtak egy szobában nők, férfiak s idegenek is?) 
Élnek-e a szülei? Egészségesek? Nem szenvednek valami testi hibában, betegségben, 
elmebajban? Ha már meghaltak: hány éves korukban haltak meg, és mi volt a haláluk 
oka? 
Szülei, testvérei, közeli rokonai közül nem volt-e valaki büntetésből javítóban, 
toloncházban, fogházban, fegyházban?  
Közelebbi vérrokonai között nem volt-e, vagy nincsen-e prostituált, rendellenes jellemű, 
csavargó, különcködő, bűnöző, gyenge elméjű vagy idegbeteg? 
Milyen volt az egészsége gyermekkorában? Nem voltak szívbajos, (epilepsziás, esetleg 
hisztériás) rohamai? Nyugodt vagy nyugtalan alvású volt? Nem volt ágybavizelő? Nem 
betegeskedett? (Ha igen, milyen betegségekben szenvedett?) nem szenvedett valami 
balesetet? (Ha igen, milyen balesetet és hány éves korában?) 
Milyen iskolai tanulmányokat végzett? Hol és milyen iskolába járt? Legutolsó iskolai 
bizonyítványát milyen iskolának melyik osztályáról kapta? Milyenek voltak a tanulási 
eredményei, bizonyítványai? Szívesen járt iskolába? Könnyen vagy nehezen tanult? Jó, 
szorgalmas, fegyelmes é szófogadó volt-e vagy hazug, szófogadatlan, iskolakerülő? 
Melyik tantárgyat kedvelte a leginkább? 
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Hogyan élt gyermekkorában a szülei házban vagy ahol nevelkedett? Hogyan nevelték? 
(Szeretettel, jó bánásmóddal, figyelmeztetésekkel, vagy fegyelmezéssel, szidással, esetleg 
büntetésből enni nem adtak, bezárták valahova, stb.). Milyen gyermek volt? 
Milyen idős korában és miért hagyta el a szülői házat? 
 
2. old.  
 
Hova került, kiknél és hogyan élt, mivel foglalkozott, mióta a szülei háztól elkerült?  
Ha közben esetleg férjhez ment: A férje életkora, foglalkozása? Milyen volt a családi 
életük? Miért váltak külön? 
Hogyan vesztette el a szüzességét? (első ízben miért adta oda magát férfinak? Kívánta a 
nemi élvezetet, kíváncsi volt, hogy milyen a férfival való nemi érintkezés, eleget akart 
tenni a férfi vágyának, pénzt kapott érte, erőszakolták, vagy miért másért? (Mi volt a férfi 
foglalkozása?) 
Hány éves korában volt az első nemi érintkezése férfival? 
Hogyan jutott odáig, hogy kéjnő legyen? (Milyen körülmények folytán határozta rá 
magát? Kik tanácsolták, segítették, hogy kéjnő legyen? 
Miért lett kéjnő? Kívánja a férfiakat, a gyakori nemi élvezetet, vagy pedig 
életkörülményei, a könnyű kereset reménye, esetleg valami más érdek vitte rá? 
Hány éves volt, mikor először bejegyezték kéjnőnek? Hány városban élt, mióta kéjnő? 
Nem szakította még meg, nem cserélte még fel egyszer sem mással ezt az életet? Ha igen, 
hol és hogyan élt közben és miért lett ismét kéjnő? 
ha van gyermeke, az hány éves és hol él, ki neveli? Gondoskodik a neveltetéséről? 
Volt nemi betegséggel kórházban mielőtt kéjnő lett? Milyen betegséggel? Hát amióta 
kéjnő hányszor és milyen betegséggel? 
Kísérelt meg már öngyilkosságot? Milyen életkorban és hogyan akart öngyilkos lenni? 
Kedveli a szeszes italokat? Szívesen és gyakran iszik-e bort, sört vagy pálinkaféléket? – 
Ha iszik szeszes italt, hogyan bírja? Nem lesz hamar részeg? Dohányozni szokott? (Hány 
cigarettát vagy szivart szív el naponta?) 
Milyen viszonyban van a családjával? Tudják, hogy kéjnő? Levelez velük, meglátogatja 
őket, vagy éppen segít is valakit a családjából? 
Mivel tölti a szabadidejét? Szokott olvasni? Milyen olvasmányokat kedvel leginkább? 
Hát rádiózni, moziba járni szokott? Mi érdekli leginkább az újságban, rádióban, moziban, 
színházban? 
Vallásos-e? Szokott imádkozni, templomba járni? (Mi a véleménye a vallásról?) 
Van-e szeretője, kedvese, barátja? Ha igen: Igazán szereti-e, szerelmes bele, ha az 
rászorul, szívesen segíti pénzzel is, vagy csak érdekből vallja a kedvesének, mert pénzt 
kap tőle, esetleg azt reméli, hogy az majd feleségül veszi, vagy más hasznot remél? 
Hogyan áll anyagilag? Mennyi pénzt keres átlag havonta és mire költi a keresetét? (A 
gyűjtött pénzével mit szándékozik tenni?) 
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5. melléklet. Magda élettörténete 

 

„Magda 1896-ban születetett Felsőmagyarországon, ahol édesapja főszolgabíró volt. 
Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után az egyetemre is beiratkozott, azonban rövidesen 
beleunt a tanulásba. 1918 december havában Clujon lépett bordélyházba. Később a Spitalul de 
Femei alkalmazásába került. Nem bizonyult azonban megbízhatónak. Eltávozása után egy 
mérnökkel élt együtt. Később ezt is otthagyta, s aztán kalandor életet él, mindenfelé apróbb 
szélhámosságokat követve el.” (Bálint Zoltán bejegyzése a füzet elején) 
 
 
A gyermek és serdülőkor. Felvilágosodásom a nemi életről  
 
Szomorú, magamnak élő, zárkózott lelkű gyermek voltam. Egészen kora-gyermekkoromban, hat 
évesen vesztettem el édesanyámat. Ez az életemnek legszomorúbb tragédiája lett. Azóta váltam 
olyanná amilyen lettem: pajtásokat és embereket kerülő, fantasztikumokra hajló lelkületű 
gyermekké. Úgy emlékszem vissza az egészre, mint egy nagyon régi álomra.  
Falun laktunk, hol édesatyám köztisztviselő volt, és minden szórakozását a vadászatban találta. 
Egy kora estén szintén vaddisznólesbe ment, én pedig anyámmal, akit egész gyermeklelkem 
rajongásával szerettem, az udvaron üldögéltem és kis egyéves öcsémmel, akit anyám karján 
tartott, játszottunk egészen vacsoráig. Csak hárman ettünk, apám részét anyám eltette és vacsora 
után mindjárt lefeküdtünk a közös hálószobába. Kisöcsém a bölcsőkocsiba került szokás szerint, 
én pedig a diványra, hol csakhamar elaludtam. Nem halhattam, mikor édesatyám hazajött a 
vadászatról, sem amikor lefeküdt. Én csak aludtam, a játékban kifáradt gyermek mély, egészséges 
álmát kora reggelig, mikor egyszercsak mély álmomból, – mint egy erőszakos, durva rántásra – 
egy önkéntelen, rémült sikoltással felugrottam. A szemem elé táruló képet ugyan nem tudtam 
megérteni, de ösztönösen éreztem, hogy itt valami borzasztó történt és rémülten kiáltoztam. 
Apám néma kétségbeeséssel, kezeit tördelve járt fel, s alá a szobában. Kisöcsém a bölcsőben 
visítozott, bizonyára az éhségtől. Édesanyám pedig,– aki a legkorábban kelő volt, mert ő már kész 
reggelivel várta a többiek ébredését, –  most nagyon fehéren, mozdulatlanul feküdt az ágyban. 
Nem tudtam, hogy ez a halál, de láttam, hogy forrón szeretett anyámnak valami igen nagy baja 
lehet, és ez annyira elkeserített, hogy kis gyerekszívem majd megszakadt belé. Ekkor éreztem 
magamban először komolyan, emberin érző lelket.  
Ezt a tragédiát, amitől életem és gondolkodásom egész szomorú alapvonását kaptam, éles 
tisztasággal látom gyerekkorom hatodik életévébe beleékelve. Ami azután jött, fehérselyem 
menyasszonyi ruhás, rózsakoszorús anyám a díszes ravatalon, a mi vadonatúj, díszes fekete 
ruháink, a sopánkodó, síró rokonok, apám könnytelen, néma fájdalma, a második rög amit ő utána 
dobtam anyám koporsójára, – ez mind már csak elmosódott, halvány vonalú kép előttem. . De 
arra emlékszem, hogy azt már akkor, amikor láttam, hogy anyámat elföldelik, csalhatatlan 
bizonyossággal éreztem, hogy soha többé nem fogom látni és ez annyira elszomorított, hogy nem 
is szerettem senkit látni magam körül. Egyedül csavarogtam napokon át, erdőn-mezőn, mindig 
csak anyámra gondolva. Temetés után az örökségre éhes rokonok, apám semmivel sem törődő 
fájdalmával visszaélve, megrohanták anyám hagyatékát. Mintha most is hallanám, amint 
civakodnak anyám szép selyemruhái, tollas, virágos kalapjai felett. Elhordtak mindent. Én a 
szoba sarkába megbújva néztem, és akkor úgy meggyűlöltem őket, mikor láttam, hogyan 
kapkodják anyám féltve őrzött kincseit.  
A temetés után egyik nagynéném, – boldogult anyámnak a nővére, elhozott magával Erdélybe, 
hogy az ő családja gyermekei körében felejtsem anyátlanságomat. A jóakarat talán megvolt 
benne, és mégis az az egy év, amit nála töltöttem, talán az volt legszomorúbb éve életemnek. 
Mert az anya édes gyermekeivel szemben nem tudta megtagadni önmagát, ha valami csínyt 
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követtünk el, csak én voltam a bűnös és kis unokatestvéreim az ártatlanok. A szebb és jobb falat 
az ételben, a csinosabbik az új ruhában csak nekik jutott, és csak ők kuporodhattak anyjuk 
szoknyájára – és nem én. Ez volt az oka, hogy természetes irigységemben gyűlölni kezdtem őket, 
kerülni, hogy ne érezzem az ő kiváltságaikat velem szemben. Kerestem a magányosságot, 
gondolataim szomorúak voltak. Nem szerettem őket, és mert kerültem pajtásaimat, a velük való 
érintkezést, kerestem mégis valamit, ami betöltse az űrt, ami gyermeklelkemben támadt, és 
napokon át az erdőt-mezőt jártam, újonnan szerzett barátaimmal, a könyvekkel. Házicselédünk 
egy ponyvaregénye: „Hegyi Rózsika, vagy a szép gyári munkásnő története” volt az első, amit 
mohón elolvastam. Ez első regény után már kialakult bennem a rajongás a képzelt alakok iránt, 
akik engem nem bántottak, mint élő pajtásaim, hanem hűségesen engedelmeskedtek szabadjára 
eresztett fantáziámnak. Akkor már csak könyveimnek és képzelt alakjaimnak éltem. Még jobban 
kerültem gyermektársaimat és szinte vadul utasítottam vissza minden közeledésüket.  
Mikor egy év után, hét éves koromban hazavittek, már megvolt a saját egyéni felfogásom az 
emberekről és az életről. Persze ez a felfogás téves és rossz könyvekből merített volt. Persze 
tudtam azt, hogy a férfi és nő egymás számára vannak teremtve, de a házasságot csupán 
együttlakásban képzeltem el és abban, hogy a férj jár dolgozni, kenyeret keresni, a nő pedig 
otthon varr, főz, stb. . A házaséletnek a tulajdonképpeni mivolta, mélysége ekkor még misztérium 
volt előttem. A gyermekek nemzését, a megtermékenyülést én a csók által képzetem el. Mikor 
egy felnőtt unokabátyám kilenc éves koromban egyszer lopva megcsókolt, én folyton 
vizsgálgattam az alakomat, hogy vajjon nem-e kezd szélesedni. A gyermekszülést pedig valami 
rettenetesen fájdalmas dolognak képzeltem el, pl. úgy, hogy a nőnek bizonyos időben felvágják a 
hasát és úgy veszik ki belőle a gyermeket. Mivel olvasmányaimban nem vettem észre, vagy még 
nem értettem meg az erotikus részeket, inkább regényességekkel foglalkozott fantáziám. A nőnek 
a bukását is úgy képzeltem el, hogy a leányt házasság előtt megcsókolja a férfi és ebből a csókból 
neki kisbabája születik. Ezeket a dolgokat ilyen tévesen tudtam körülbelül tizenkét éves koromig, 
amíg teljesen olvasmányaim és gondolataim kötöttek le.  
Mikor már nagyobbacska leány lettem, nagyon elfoglalt özvegyember édesatyám hasznomat 
akarta venni és nyáron kiküldött a szántóföldre, a munkásokra felügyelni. Itt aztán ami előttem 
addig titok volt, kezdett megvilágosodni, hallva a munkások beszédét, ami bizony nagyonis 
leplezetlen, sőt legtöbbször trágár is volt. Tőlük hallottam először életemben „csúf szavakat”. 
Hogyha talán addig is mondattak előttem ezek a szavak, gondolataimnak és fantáziámnak más 
irányú elfoglaltsága miatt észrevétlenül suhantak el a fülem mellett. Most azonban a beszélőkre 
figyelve, őket hallgatva, kellett ezeket a szavakat hallanom és így akaratlanul is megtanultam 
azokat. Ámde még akkor sem tudtam teljesen felfogni ezek ocsmányságát és a nemi élet 
tulajdonképpeni mibenlétét, addig amíg az egyik cselédünknek törvénytelen gyermeke született. 
Akkor egészen véletlenül egy szolgáló és szeretője közti durva párbeszédnek voltam fültanúja. 
Hallottam, mikor a leány durva szemrehányásokkal és még durvább szavakkal emlegette 
szeretkezéseiket és ezeknek majdnem minden momentumát és a pillanatot melyben gyermekét 
megfoganni vélte. E beszélgetés meghallgatása után már teljes bizonyossággal tudtam, hogy 
melyek a férfi és a nő nemi szervei, hogy történik a közösülés, csak éppen még a gyermek 
születését nem tudtam megérteni, mert habár tudtam most már az összefüggést a nő nemi része és 
a gyermek között, mégis lehetetlennek tartottam, hogy az aránylag nagy újszülött, azon a kis 
testrészen keresztül tudjon napvilágot látni. Szóval a gyermek születése egy ideig még homályos 
folt maradt egyre fejlődő tudatosságomban.  
Ebben az időben történt, hogy özvegy édesatyám „udvarolni kezdett” a szomszéd község igazgató 
tanítója szép, fiatal leányának, aki azon a nyáron tette le a képesítőt és igen kedves szép leány 
volt. . Emlékeztem reá, hogy édesanyám temetésére ő fésült meg engem. Mikor édesatyám már 
szorosabb barátságba került jövendőbelije családjával, engem is elvitt hozzájuk és itthagyott egy 
pár hétig. Mivel itt nem voltak könyveim, – felismerve olvasási dühömet és ebből kifolyóan 
fantáziám téves és szertelen csapongásait, ezeket gondosan zárták előlem és a gyermekek 
szórakozásait, játékait kerülő természet lévén, – így meglehetősen magamra maradtam. Hogy 



 307

mindig éhes fantáziámnak táplálékot adjak, kezdtem közvetlen környezetemben szemlélődni. 
Különösen gyakran ott időző édesatyámat és leendő mostohaanyámat kezdtem megfigyelni. 
Halottam a „Józsika néni” izgatottságát, amikor édesatyámat várta. Sokszor, amikor elérkezett az 
idő amelyben neki jönnie kellett Józsika néni megfogta kezemet és elindultunk édesatyám elébe. 
Láttam a boldog örömüket, amellyel üdvözölték egymást, a türelmetlenséget amivel egymás 
leveleit lesték, – így ezeknek a megfigyeléseknek a nyomán tudtam meg, hogy mi a szerelem.  
Mikor egy pár hét múlva újból hazamentem édesatyám házához, megintcsak nekiestem a 
könyveknek, de most már kissé tisztultabb ízléssel. Jobban megválogattam olvasmányaimat és 
most már inkább az ifjúsági műveket bújtam lázas szenvedéllyel. Álmodozó rajongó lettem, aki 
mindenkiben a rendkívüliséget, a szépséget kerestem.  
Nagyon szerettem tanulni. Nevelésemet jóformán magam irányítottam. Iskolai osztályaimat is 
magánúton végeztem el. Általában egész lányságom úgy tűnt fel nekem, mint egy költői szép 
ígéret. Nem hittem volna sohasem, hogy a továbbiakban oly szomorú teljesülése lessz. Mivel 
anya nélkül nőttem fel, bizony hallottam, sőt elméletileg tudtam is sok mindent, amit talán egy 
magamkorú fiatal lánynak nem lett volna szabad tudnia, de azért alapjában, mégis naív romlatlan 
teremtés voltam.  
 
Az első lépés a nemi úton. Lelki motívumok 
 
Amikor már nagyobb, 15-16 éves leányka lettem, a viszony kiélesedett mostohaanyám és 
közöttem, (mert édesatyám időközben elvette azt a szép tanítónőt akinek udvarolt), és én nem 
éreztem otthon jól magam. Tele volt a lelkem önállósági vággyal, azoknak az ifjú és többnyire 
elhagyott árvaleány hősnőknek mintájára szerettem volna élni, akiket ifjúsági regényeimből olyan 
jól ismertem és szerettem. Tanulmányaimat is folytatni akartam és elmentem édesatyám 
beleegyezését megszerezve Budapestre, hol ideiglenesen egy magasrangú hölgyismerősömnél 
szállottam meg, kinek leányotthona volt.  
Itt éltem, amíg  otthonról kapott pénzemből tartott, minden nap bújva a lapok hírdetési rovatát és 
megfelelő állás után járva. De nem volt szerencsém. Talán túl fiatalnak és gyermeknek találtak és 
bárhol próbálkoztam, mindenünnen elutasítottak. Elkeseredésem egyre nőtt, mikor láttam, hogy 
álláshoz nem jutok, minden álmom porba hull. Pedig én milyen szépen kiszíneztem magamnak 
jövő életemet. Gondolatban már berendeztem kis lányszobámat, számítottam egy kis 
könyvszekrényre, amibe majd megvásárolhatom fizetésem fölöslegéből kedvenc könyveimet. 
Szóval lelkem tele volt egy ideális leány életvágyával és mikor láttam, hogy mindebből semmi 
sem lesz, nagyon elkeseredtem.  
Egész nap bolyongván állás után, néha elfáradtam és leültem egy padra, valamelyik téren, de 
sohasem volt nyugtom. A férfiak mindegyre molesztáltak, látván elhagyott magányosságomat, és 
bizony félre nem érthetően megmondották nekem, ki szépen, ki csúnyán, hogy mit akarnak tőlem. 
Ez egészen elriasztott az élettől. Tudtam, hogy amit ők akarnak tőlem, azt nem szabad megtenni, 
mert bűn és ocsmányság, gyermeki tiszta lelkem visszaborzadt tőle, és most már igazán nem 
tudtam mitévő legyek. Hazamenni szégyelltem. A hölgy akinek penziójában laktam, rideg, önző 
teremtés lévén, neki nem mertem szólni. Így hát elhatároztam, hogy inkább meghalok, semmint 
tovább szenvedjek.  
Egész nap vártam szobámban és gondolkoztam. Estére készen lett a tervem. Elindultam, hogy 
nyakamba véve Budapest meglehetősen ismeretlen utcáit, a Duna partra menjek, vagy valamelyik 
hídra, a Dunában gondolván legkönnyebben megtalálni álmaitól megfosztott lelkem nyugalmát. 
Ekkor már csodálatosan könnyű érzésem volt, majdnem boldogságnak nevezhető, szinte siettem, 
hogy minél előbb ottlegyek célomnál. De nem tudtam az utat és bátorságot véve magamnak, 
megszólítottam egy elegáns urat és megkérdeztem tőle, hogy merre vezet a legközelebb az út a 
Duna partra. Ennek azonban feltűnhetett, hogy ilyen fiatal lány, dúlt arccal, vörösre sírt 
szemekkel, késő esti órákban a Duna után kérdezősködik. Megmagyarázta ugyan az utat, de 
egyben figyelmeztette reám a sarki rendőrt is. Én erről mit sem sejtve, csak siettem utam céljába, 
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és mikor a hídra értem sietve ledobtam a földre kalapomat, táskámat, hogy átvessem magam a 
karfán. Abban a pillanatban valaki erősen a vállamra tette a kezét. Megfordultam és majd 
elájultam ijedtemben, mikor egy rendőrt láttam magam előtt. Mikor ijedtségemből magamhoz 
tértem, könyörögni kezdtem a rendőrnek, hogy engedjen el innen, hiszen én nem csináltam 
semmit. A rendőr jóságosan megnyugtatott és kérdezősködni kezdett, hogy miért akartam 
meghalni. Mikor láttam, hogy nem bánt sírva elmondottam neki mindent.  
A rendőr, értelmesen ember lévén, látta, hogy valamit kell velem csinálni. Elvitt magával először 
a legközelebbi kerületi kapitányságra. Ott a fogalmazó kihallgatott, azután azt mondotta, hogy ő 
nem tud velem mit csinálni. Átküldött a rendőrrel a főkapitányságra. Ott a lélegzet is megállt 
bennem a bámulattól és a rémülettől. Mikor mi odaértünk, már késő éjfél volt, a villamosok nem 
jártak, és mégis az egész épület olyan élénk és mozgalmas volt, mintha fényes nappal lett volna. 
Itt a rendőr kötelességszerűen az őrszobába vitt. Eddig halvány fogalmam sem volt arról, amit itt 
láttam és hallottam. Nagyonis durván mutatkozott be nekem a bűnös Budapest. Egy hatalmas 
szoba volt, körös-körül piszkos fapadokkal, ezek a padok pedig tele a pesti bűnös éjszaka tipikus 
alakjaival. Selyemfiúk, utcalányok, és kerítőnék, betörők, zsebtolvajok szorongtak egymás 
mellett a zsúfolásig. Én természetesen nem tudtam, hogy kicsodák, de rettenetesen megijesztett a 
ledér viselkedésük, szemérmetlen ocsmány beszédük, amely elárulta foglalkozásukat, a lárma, 
meg a sűrű dohányfüst. Rémülten állottam meg a szoba közepén, míg a rendőr, aki magával 
hozott, megszánt, odavezetett a szoba hátterében lévő ágyakhoz, ráültetett a magáéra, amíg újból 
megírta a jelentést. Amikor ezzel készen lett, újból az ügyeletes fogalmazóhoz mentünk. Itt az 
előszobában nagyon sokan voltak, várnunk kellett. Én tehát ráértem nézelődni. Feltűnt nekem két 
fehérruhás, nagyon elegáns szép hölgy. Szintén rendőr kísérte őket és ők is nagyon izgatottak 
voltak és sírtak. Nem tudtam elképzelni, hogy ilyen előkellő külsejű, szép hölgyeknek mi bajuk 
lehet itten. Történetesen éppen előttünk mentek be a fogalmazóhoz. Egyszercsak halottam egy 
durva kiálltást onnan bentről: „Hallgass! Fogd be a szádat te rongy!”. Én úgy meg voltam ijedve, 
mikor ezt hallottam, hogy nem bírtam a lábamon állni. Istenem, hiszen ha ezekkel az 
előkellőeknek látszó úri nőkkel úgy bánnak odabent, akkor mit fognak ott velem, szegény 
kislánnyal csinálni.  
Mikor reámkerült a sor, hogy bemenjek, már szinte összeestem a félelemtől. De milyen kellemes 
volt meglepetésem, mikor az íróasztal mellől egy feltűnően csinos egyenruhás fiatalember, – a 
fogalmazó – kedvesen megkérdezte a rendőrt, hogy  „Hát mi van ezzel a kislánnyal?”. A rendőr 
megtette jelentését, én pedig most már egy kissé nyugodtabban vártam a történendőket. Mikor a 
rendőr befejezte mondanivalóját, akkor engem hallgatott ki a fogalmazó, de nagyon kedvesen, 
jóságosan, úgy hogy én egész bátorságot kaptam tőle. Elmondottam neki bizalommal az én 
egyszerű, kis, szomorú történetemet és kértem, hogy segítsen rajtam, mert a pénzem elfogyott és 
én nem tudom mitévő legyek. Ezt ő meg is ígérte nekem, és megkérdezte, valamint felírta 
édesatyám címét. Nagyon csodálkozott, hogy édesatyám főtisztviselő létére, hogy enged el engem 
egyedül a világba.  
A kihallgatás végén tanácstalanul állott meg, azon gondolkozva, hogy hova fektessen engem az 
éjszakára. Amíg ezen tűnődött körülbelül 4-5 úr jött be a szobába, közüllük egy különösen feltűnő 
uniformisban, akit a fogalmazó, mint főkapitányt üdvözölt. Amikor a főkapitány engem 
meglátott, rögtön megkérdezte: „Mi az, talán titkos kéjnő ez a fiatal leányka?”. A fogalmazó 
félrevonta és röviden elmondotta neki kilétemet. Ekkor mind odajöttek hozzám, elkezdtek 
cirógatni és vigasztaltak, hogy kislány létemre nem szabad a halálra gondolnom, mikor még az 
egész szép előttem van. És majd ők segíteni fognak rajtam. De mindenekelőtt le kell engem 
valahogy fektetni, mert látták, hogy majd összeesem a kimerültségtől és a kiállott izgalmaktól. De 
hova? Ez volt a kérdés. Az őrszobába, – úgy mondta a fogalmazó, –  semmi esetre sem, a 
csirkefogók és a ringyók közé. Talán a detektívek szobájába? Bementünk oda, de az ágyakon 
végigfeküdve horkolt két detektív, tehát ide sem lehetett. Ekkor a főkapitánynak eszébe jutott, 
hogy az úgynevezett kis sajtóirodából kitelepítik ma éjszakára az újságírókat a folyósóra és ott a 
díványon majd kényelmesen elalhatom. Csakugyan így is történt. A fogalmazó udvariasan 
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megkérte az újságírókat, hogy vigyék ki székeiket a folyósóra és kivételesen dolgozzanak ott ma 
éjjel. Ő maga pedig behozatta az inspekciós szobából a saját párnáját és paplanát és sajátkezűleg 
csinálta meg a fekvőhelyemet a sajtóiroda széles angol bőrdíványán. Akkor az urak mind 
elbúcsúztak tőlem, a rendőrt aki hozott engem, odaállították őrnek az ajtó elé, engem pedig 
beküldtek az irodába aludni. Nem vetkőztem le, csak úgy ruhástól dőltem végig a díványon és a 
fáradtságtól csakhamar mély álomba merültem.  
Egyszerre álmomból egy kéznek a simítása ébresztett föl. Felriadtam és nagyon elbámultam, 
amikor magam előtt láttam a főkapitányt. Elrestelltem magamat és fel akartam ugrani, de ő 
gyöngéden visszakényszerített helyemre, simogatni, majd csókolgatni kezdett. Én húzódtam tőle, 
de nem mertem erősebben visszautasítani, mert úgy gondoltam, hogy mostani kétségbeesett 
helyzetemben az egész életem függ tőle. Csak kértem nagyon, hogy ne bántson, mert én nagyon 
félek. Megnyugtatott, hogy ne aggódjam, mert semmi bajom sem lesz és engedelmeskedjek 
szépen neki, nem fogom megbánni, ha jó kislány leszek, mert ő gondoskodni fog rólam. Nem 
mertem vele ellenkezni. Jajgatásomat is visszafojtottam, amikor elvette tisztaságomat. Csak 
sírtam csendesen, mert nagyon fájt és csupa vérben feküdtem. Éreztem, hogy ez volt a bukás, nem 
a csók, és hogy most már nem vagyok az a naív ártatlan kisleány, aki voltam. Úgy éreztem 
magam, mintha valami nagyon drága tárgyam elveszett volna. A főkapitány ottmaradt még vagy 
két óra hosszat, azután megcsókolt és elment azzal az ígérettel, hogy reggel találkozunk. Nem 
tudtam aludni, nagyon fájt a nemi részem. Úgy éreztem, mintha tüzes vassal égetnének meg ott. 
Meg azután gondolkodtam is, hogy mi fog velem ezután történni. Szentül elhatároztam 
magamban, hogy hazamenni a szülői házhoz többé soha nem fogok, mert nem tudnék az anyám 
sírjához ilyen beszenyezetten elmenni látogatóba.  
Reggel nyolc órakkor csakugyan bekopogott a rendőr, hogy a főkapitány úr hivat. Mentem a 
rendőr után. A főkapitány nagyon nyájasan fogadott és azt mondta, úgy határozott, hogy most 
reggel kocsin, egy titkos rendőr kíséretében hazamegyek a panzióba és ott várom be az ő 
értesítését. Csakugyan így is történt. Hazamentem. Otthon a penziótulajdonosnő kérdésére a 
titkosrendőr elmondotta a velem történteket. Most már izgatottan vártam, hogy mi fog velem 
történni.  
Az egész lelkem fel volt dúlva. Most még sokkalta szerencsétlenebbnek tudtam magamat, mint 
azelőtt, mert most már tudtam magamról, hogy bukott nő vagyok és ha ezt a világ megtudná, 
elítélne és megvetne. Nagyon kínos nap és éjszaka volt az. Másnap reggel telefonhoz hívtak. 
Mikor odamentem, legnagyobb rémületemre édesatyám hangját ismertem fel a kagylóban. A 
főkapitány irodájából beszélt, hová a főkapitány távirati hívására érkezett meg. Édesatyám azt 
telefonozta, hogy a Boda Dezső főkapitány úrral feljön a penzióba, hol majd megbeszéljük 
jövőmet. Reszketve vártam a pillanatot, mikor majd édesatyám szeme elé kerülök. Növelte 
zavaromat az a körülmény, hogy édesatyám éppen ártatlanságom elrablójával együtt keres fel. 
Amikor megszólalt a csengő én félelmemben a kamrába mentem, honnan csak erőszakkal lehetett 
kihúzni és édesatyám elé vezetni. Édesatyám, aki a történtek legnagyobb és elmondható részét 
már tudta a főkapitánytól, nem illetett szemrehányással. Amikor én félénken kezet csókoltam 
neki, némán a mellére ölelt és éreztem, hogy könnye a fejemre hull. Azután, miután a 
meghatottság első pillanatain keresztülestünk, édesatyám megpróbált rábeszélni, hogy mondjak le 
önállósági tervemről és menjek szépen haza, próbáljak megalkudni az otthoni helyzettel. Én 
folyton arra gondoltam, hogy ezt nem tehetem, mert tisztaságomat és becsületemet elvesztettem, 
és határozottan megtagadtam a hazamenetelt. Ekkor a főkapitány lépett közbe. Megnyugtatta 
édesatyámat, hogy bátran, aggodalom nélkül hazamehet, mert további sorsomat most már ő fogja 
intézni. Így is történt. Édesatyám nagyobb összegű pénzt hagyott a penzió tulajdonosnőjének, 
engem jobban gondjaira bízott és hazautazott.  
A főkapitány másnap délben eljött értem és elvitt magával a Gizella téren levő Szociális Missziós 
Társulat nővédelmi hivatalába, hol egy pár ajánló szavára azonnal felvettek, illetőleg alkalmaztak, 
mint hivatalnoknőt. Több mint hét hónapig dolgoztam itt, és éltem a legnagyobb 
visszavonultságban. Nem mertem sehogysem elmenni emberek közé, társaságba, mert féltem, 
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hogy megtudják, amit én olyan rettenetesen szégyelltem, hogy már nem vagyok ártatlan, tiszta 
lány. A férfiak társaságát meg éppenséggel kerültem, mert úgy képzeltem őket, az én 
szerencsétlenségem után, mint a nők megrontóit.  
Ugyanebben az időben is akadt „udvarlóm”, egy írói híresség, Kóbor Tamás, de amennyire csak 
lehetett kerültem a vele való felületes érintkezést is.  
Hét hónap múlva átmentem a székesfővárosi Szent László kórházba, hol az igazgató főorvos, 
prof. Dr. Gerlóczy Zsigmond, a kitünő járványspecialista, vagy amint Budapesten nevezték a 
„baciluskirály” mellett teljesítettem titkári szolgálatot. . Ebben a minőségben és e helyen 
dolgoztam másfél évig, a nemi életet teljesen kikerülve.  
Itt ismerkedtem meg futólag egy zászlóssal, akivel csak egyetlen egyszer beszéltem társaságban. 
Mikor visszament szabadságidejének letelte után a harctérre, lelevelezni kezdtem vele. Így 
leveleztem vele négy hónapig. Egyre gyakrabban írtunk egymásnak és a vége felé naponta 4-5 
levél és ugyanannyi levelezőlap is ment mindkét részről. És ami a legcsodálatosabb volt, hogy a 
levelezés ideje alatt őrülten egymásba szerettünk. Én legalább éjszaka nem bírtam aludni, minden 
gondolatom ő volt. És az ő leveleiben legalább ugyanazt láttam és olvastam. Közben őt 
hadnaggyá léptették elő és 16 napi szabadságra jött Budapestre. Akkor megkérte a kezemet és 
azonnal házasságra is léptünk. Szabadsága után, mikor visszament a harctérre, azt hittem, hogy 
megszakad a szívem a fájdalomtól és keserűségtől, mert nagyon szerettem férjemet, aki szintén, 
mondhatnám bálványozott.  
Amitől legjobban rettegtem házasságunk első éjszakáján, hogy férjem észre fogja venni, miszerint 
már nem vagyok érintetlen, mert egyszer közösültem férfival, ez nem következett be. 
Becsületességem ugyan azt parancsolta, hogy valljam be akkori élményeimet, meg ezzel 
kapcsolatban kényszerű bukásomat, de önzésem és szerelmem tiltakozott ellene, mert attól 
rettegtem, hogyha bevallom, akkor elveszítem férjemet, ismerve az ő szigorú felfogását a női 
becsületről és az érintetlenségről. De volt valami házas és nemi életemben, amit máig sem tudok 
megérteni. Az, hogy azalatt az idő alatt, amíg férjem szabadságidejét együtt töltöttük, nagyon 
gyakran közösültünk. Napot és éjet összeszámítva 8-10-szer, egyetlen egyszer sem éreztem nemi 
izgatottságot, vagy nemi élvezetet, pedig nagyon, mondhatni, hogy a legnagyobb szerelemmel 
szerettem férjemet. De azért boldog voltam, mert láttam, hogy ő is nagyon boldog.  
Amikor visszajöttem a pályaudvarról, ahova kikísértem férjemet, nagyon rosszul lettem, 
idegrohamot kaptam és hat hétig feküdtem. Utána ismét irodába mentem, de ez az időm nagyon 
boldogtalan volt, mert nem tudtam teljesíteni férjem óhaját, aki azt kívánta tőlem, hogy rajta kívül 
egyáltalában senkivel se legyek semmiféle összeköttetésben. Én ezt nem tudtam megtenni, mert 
sajnáltam jóbarátaimat, ismerőseimet, akik künn voltak a harcban. Elképzeltem, hogy milyen 
öröm lehet az ott kinn, messze idegenben, a lövészárokban, ahol nekik nincsen senkijük, ha egy 
pár kedves sort kapnak otthonról, olyan valakitől, aki őszinte érdeklődéssel viseltetik irányukban. 
Férjem ezt a harctéren megtudta, valamelyik rosszakaróm megírta neki és meglehetősen durva, 
nyers hangú levélben ezt megtiltotta nekem. Engem felbosszantott a levél hangja és magam is 
ingerülten válaszoltam. Válaszomban dacból, csak azért is megtagadtam az engedelmességet. 
Erre elkezdődött férjem és köztem az egyre gyűlölködőbb hangú levélbeni polémia, amely mikor 
férjem fél év múlva hazajött szabadságra, – mindkettőnk közös megegyezése folytán, – válással 
végződött. Válóok: meg nem értés és engesztelhetetlen gyűlölet volt. Válás után még egy ideig 
Budapesten jártam hivatalba, de a férfiakat hivatalos, kötelességszerű érintkezésen kívül, azt lehet 
mondani gyűlöltem.  
A telet egészen Budapesten töltöttem, de májusban nagy vágyakozást éreztem Kolozsvár után, 
ahol fiatal lányságomat és felejthetetlenül kedves három iskolaévemet töltöttem. Szabadságot 
kértem és eljöttem Kolozsvárra.  Itt egy barátnőmnél vettem lakást. Az ő, meg a többi kolozsvári 
ismerőseim rábeszélésére azután táviratilag fölmondottam Budapesten és ottmaradtam 
Kolozsváron. Ez 1918 május havában volt. Akkor még nagyon könnyen lehetett egy 
hivatalnoknőnek jó álláshoz jutni. Közzétettem egy hírdetést és négy ajánlatot kaptam, 
amelyekben válogathattam. Így kerültem először a Magyar Királyi Honvéd Ügyészséghez, onnan 
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pedig áthelyeztek a Honvéd Kerületi Parancsnoksághoz. Akkor már találtam egy kényelmes jól 
bútorozott szobát és oda mentem lakni.  
Ebben az időben ismerkedtem meg egy fiatal, nagyon kedves és nagyon szép zászlóssal, aki 
nagyon megtetszett nekem és a szeretője lettem. Nem mondhatnám azt, hogy szerelmes voltam a 
fiúba, tetszett nekem csupán, mert nagyon intelligens, okos fiú volt és kellemes vitatkozó-
partnernek bizonyult. S, hogy mégis szerelem nélkül a szeretője lettem, annak az volt az oka, 
hogy láttam az ő testi vágyakozását és megsajnáltam. Viszonyunk körülbelöl egy hónapig tartott, 
amikoris fájdalmas és szomorú következményeit kezdtem érezni. Beteg lettem. Rettenetes 
hasgörcsök leptek meg, olyan gyakori időközökben, hogy járni sem bírtam tőlük. Amit megettem 
mindent kihánytam és háziorvosom nem tudta megállapítani, hogy mi bajom van. Itt 
megjegyzem, hogy betegségem egy nehéz ájulással kezdődött. Otthon kínlódtam három hétig, 
míg egyszer olyan rettenetes görcs lepett meg, hogy mentőket kellett hívni, akik beszállítottak a 
belgyógyászati klinikára. Ott megvizsgáltak és azonnal áttettek a nőgyógyászatra. Itt feküdtem 
súlyos betegen egészen a forradalom utánig. Méhen kívüli terhesség, méhdaganat,  
hashártyagyulladás és spanyolnátha.  
Betegségem ideje alatt jóbarátaim, ismerőseim mind elhagytak Kolozsvárt, úgyhogy mikor 
elhagytam a klinikát, teljesen magamban, támasz nélkül voltam és egy fillér nélkül. Elkezdtem 
állás után kilincselni, reggeltől estig jártam, csak este vetődtem éhesen, fáradtan ahhoz a 
családhoz, amelyiknél laktam, – eredmény nélkül. Ez az állapot tartott márciusig. Addig minden 
nap eladogattam egy-két darab ruhát, hogy legyen mit ennem, de az utcára menni nem tudtam, 
hogy így keressek pénzt, pedig hányszor elindultam, de mindig visszafordultam… Valami, – talán 
az alkudozástól, a kelletéstől, a színészkedéstől való írtózat, meg az hogy én lefeküdjek egy 
idegen embernek, akit nem is ismerek…De a nyomorúság nagy úr… 
 
A bordélyház 
 
Napról-napra adogattam el egyet-mást, míg egyszercsak arra a tudatra ébredtem, hogy csupán 
csak az az enyém, ami rajtam van. Rettenetes volt, mikor erre ébredtem, mert addig úgy éreztem, 
mintha valami vak kábulatban éltem volna. Az ébredés úgy lesújtott, mint valami iszonyatos 
ökölcsapás, amit az agyamra kaptam volna. És mintha az a túlvilági hatalom az ördög küldötte 
volna, akkor amikor én tehetetlen kétségbeeséssel ültem és gondolkoztam, hogy most már mit 
csináljak, belépett a volt mosónőm, egy cigányasszony aki látszólagos részvéttel érdeklődött 
nyomorúságom oka iránt. Elmondottam neki mindent. Az asszony vigasztalni kezdett. Ne 
búsuljak, úgymond, tud ő nekem egy helyet, ahol fényesen megélhetek, lesz kényelmes szép 
szobám, szép ruhám, mindenem. És beszélni kezdett. Én hagytam. Elfáradt lelkemben nem volt 
annyi erő, hogy ellenálljak kísértéseinek. És a kétségbeesés már teljesen úrrá lett fölöttem. 
Gondolkozni kezdtem. Kéthónapos szomorú példa beigazolta, hogy állást nem fogok most kapni 
semmiféleképpen sem. Hiszen akkor volt a hivatanoki krízis, több mint 1200 tisztviselő volt 
statisztikailag kimutatva állás nélkül. És nevelőnőt, cselédet vagy más hasonlót senki nem 
fogadott fel, a személyzetet, ahol csak lehetett, a minimálisra redukálták, nemhogy még fogadtak 
volna hozzá.  
Semmiféle kilátásaim nem voltak és én összezúzott lélekkel, kábult fejjel engedtem a 
cigányasszony rábeszélésének és elmentem vele a Búza utca 19 szám alatt levő bordélyba a 
„Fritzbe”. Addig még soha életemben ezeknek a helyeknek a tájékán sem voltam. Mikor 
csengetés és körülbelül egy jó negyedórai várakozás után kaput nyitottak és bementünk a házba, 
engem nagyon meglepett annak teljes belseje. Úgy éreztem magam, mintha egy szép és előkellő 
szálló előcsarnokában volnék, csupa tükör, meg pálma, meg dísznövény volt mindenütt, amerre 
néztem és a folyósón egymás mellett sok szobaajtó. Amikor végigmentünk ezek egymás után 
nyíltak ki és előtűntek belőlük kíváncsi női fejek. Nagyon meglepett, mikor az egyik a nevemen 
szólított. Csodálkozva ismertem fel benne egy volt osztálytársnőmet, előkellő kolozsvári família 
leányát. Gyönyörű szép szőke leány volt. Megkérdeztem tőle mióta van itt. Azt mondotta, már 
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második hete és elég jól érzi magát, válogatott úri vendégei vannak, akik nagyon szeretik és azt 
mondja, már egészen beleszokott ebbe az életbe. Ezt a gyors megszokást én nem tudtam bizony 
megérteni.  
Behívott Irén a szobájába, megmutatta szép rózsaszín selyem szalonruháját, ugyanolyan francia 
selyemcipőjét és harisnyáját és azt mondotta, hogy kérjek én is olyat, ha bejövök. Elmesélte 
történetét, amely főbb vonásokban hasonlított az enyémhez. Elmondotta, hogy 17 éves korában 
férjhez adták egy 39 éves részeges, kicsapongó természetű állomásfőnökhöz, aki két évi házasélet 
után mindenét elitta és elprédálta, úgyhogy egy szál ruhában szökött meg tőle. Szökése után már, 
Szebenben lakó szülei kitagadták, ő pedig Kolozsvárra jött szerencsét próbálni. Állást ő sem 
tudott kapni és egy kaszírnő rábeszélésére ő is bement a bordélyházba. Itt Médinek hívják, mert 
az ilyen helyen az a szokás, hogy mindenik „kisasszony” új nevet választ magának.  
Körülnéztem a szobában. Szép volt és elegáns. A fal bordóra tapétázva, a garnitúra szintén bordó, 
a parkett kefélt szőnyeges és minden csupa tükör. A látottaktól és hallottaktól szédülten mentem 
be a főnökhöz, aki nagy készséggel fogadott és azt mondotta, hogy másnap reggel 9 órára jöjjek 
be az okmányaimmal együtt és akkor mindjárt ott is maradhatok.  
Én nem tudtam rávenni magam arra, hogy bemenjek még három napig. De végül győzött az 
éhség, és én reggel, csatakos, esős reggel, vörösre sírt szemekkel, mégiscsak bementem. Bevittek 
egy „lányszobába”, (micsoda profanizálása e helyen ennek a szónak). Ott kínáltak konyakkal, 
cigarettával, és amikor nem akartam elfogadni, rámerőltették, úgyhogy már egészen rosszul 
lettem tőle. A szoba lakója egy idős barna leány volt, részegen hevert az ágyán, és beszélt össze-
vissza mindenféle trágárságot, én meg undorral, elkényszeredetten hallgattam.  
Később értem jött a gazdasszony, aki szintén részeg volt mint a csap, és egy sárga selyemsállal 
kötve be a fejemet, elvitt az orvosi vizsgára, meg beiratkozni. Kocsin mentünk a rendőrségre, ott 
előszöris a tisztiorvoshoz vittek, aki már azelőttről ismerősöm volt, amikor megláttam 
megdöbbentem, de ő is meglepődött amikor felismert. Csodálkozva kérdezte, hogy miért jöttem. 
Nem feleltem, csak sírva fakadtam. A gazdasszony válaszolt helyettem, nehezen forgó nyelvvel, 
hogy be akarok iratkozni az üzletbe és vizsgára jöttem. Az orvos eleinte nem akarta hinni, majd 
kérdezősködni kezdett, hogy miért és hogyan lehetséges. Sírva és ingerülten fakadtam ki, hogy 
hagyjon nekem békét, vizsgáljon meg és ne kérdezzen semmit. Az orvos fejcsóválva megvizsgált, 
egészségesnek talált és jegyzőkönyv felvételére beküldött a tiszti főorvos úrhoz. (Amikor 
betettem magam mögött az ajtót, hallottam a tisztiorvos szavait: „Gazdasszony, úgy sajnálom ezt 
a nőt, hogy sírni tudnék érte.”)  
A tiszti főorvos úr nagyon jó volt, úgy éreztem magam, mikor vele szemben állottam, mintha a 
gyóntató pap előtt lennék. Olyan bizalommal is mondottam neki el mindent, kiöntöttem fájó, 
megkínzott lelkemnek minden keserűségét. Vígasztalt, bátorított, azt mondotta, hogy ha már be is 
megyek oda, legalább legyen eszem, nézzem, hogy gyűjtsek magamnak egy kis pénzt, azután 
hagyjam ott, térjek vissza a saját életemhez, menjek el más városba. Megköszöntem a jóakaró 
tanácsait.  
Azután elvezetett a kapitányhoz a gazdasszony. Itt újabb tortúrán mentem keresztül. Felvették a 
nacionálémat, és amikor bediktáltam a kapitánynak, az nagyon elcsodálkozott és ismét 
kérdésekkel halmozott el, amikre én sírva válaszoltam. A kapitány is nagyon jó volt hozzám, a 
többi között azt mondotta: „Nem ítélem el magát, hanem végtelenül sajnálom, mert nem maga az 
oka, hogy idekerült, hanem a mai társadalom, amely egy kvalifikált nőnek nem tud a kezébe 
kenyeret adni.” Azután azt mondotta, ha bármikor szükségem van pártfogóra, jóakaró 
tanácsadóra, csak forduljak bizalommal hozzá. Az a jóságos, megértő bánásmód, amit a 
rendőrségen lépten-nyomon tapasztalhattam, valamennyire megnyugtatott és mindjárt nem 
éreztem magam olyan kétségbeejtően elhagyottnak.  
Miután a rendőrségen kiállították a bárcámat a kocsival hazamentünk. A részeg gazdasszony 
egész úton keservesen zokogott, hogy ő mennyire sajnál engem és ő is volt valamikor olyan jó, 
szelíd teremtés mint én.  
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Amikor hazaértünk már dél volt, csak éppen hogy levetkeztünk, már kiabáltak a folyósón, hogy 
„Kisasszonyok ebédelni!”. A konyhában egy közös asztalnál ebédeltünk, az asztalfőn a „madám” 
ült, ő osztotta ki a levest is. Az ebéd, amely nagyon jó és bőséges volt, meglehetősen csendesen és 
tisztességes keretek között folyt le, de hiába volt jó, azért nekem olyan nehezen ment le a 
torkomon, keserű volt minden falat.  
Ebéd után engem behívtak a főnök úrhoz. A főnök azután elmondotta, hogy jelenleg nincs üres 
szoba és amíg valamelyik megürül addig a barátnőmmel „Médivel” fogok együtt lakni és majd a 
„nagyságos” mindjárt fog adni ágyneműt. Azután elmondotta, milyen itt a „számolás”. Hogy azt a 
pénzt amit minden vendégtől kapok, köteles vagyok a főnök úrnak beadni és ezért mindig kapok 
megfelelő értékű tantuszt, amit összegyűjtök és hónap végén azzal fizetek mindent, úgy mintha 
pénzzel fizetnék, mégpedig havi 600 koronát a koszt és lakásért, ami azon felül van, azt 
megfelezem, vagyis a fele az enyém és a fele a főnöké. Ha pedig valamit veszek a főnöktől, úgy 
azt a kosztra fennmaradó összegből duplázva fizetem meg, vagyis még egyszer annyit, mint 
amennyi a bolti vételára volt. Énnekem abban a pillanatban, mikor ezt meghalottam, halvány 
fogalmam sem volt arról, hogy ez micsoda óriási zsarolás, beleegyeztem.  
Ezután a főnök bevezetett egy szobába, ahol különféle cifra holmik, ruhák, cipők, meg 
fehérneműek voltak felhalmozva. Itt kiválasztottunk egy pár rózsaszín selyemcipőt, fekete 
selyemharisnyát, halványrózsaszín, fodros szalonruhát és két pár fehérnemű garnitúrát és 
ágyneműt, és bementem a szobába nagyon vegyes érzelmek között. Felhúztam az ágyneműt, 
elrendeztem mindent a „chiase longe”-ra és amikor készen voltam, leültem és gondolkoztam. 
Féltem az ismeretlenségtől a lelkem háborgott arra a gondolatra, hogy Isten tudja micsoda 
szemérmetlen aljasságokon kell keresztülmennem. De elhatároztam, hogy addig amíg lesz 
legalább pár darab rendes ruhám és egy kis pénzem, addig tűrök még ha fát vágnak is rajtam, csak 
azután megint visszatérjek a rendes életemhez. Ilyen gondolatok között lepett meg az alkonyat.  
Akkor bejött a barátnőm és készülődni kezdett és azt mondotta, kezdjek készülni én is, majd ő 
segít nekem. Megmosdottunk és azután festeni kezdettük az arcunkat. Barátnőm, aki már jól értett 
ehhez, úgy kifestette szememet, arcomat, ajkamat, hogy amikor a tükörbe néztem, mintha idegent 
láttam volna ott, alig ismertem önmagamra. Kiabálás zavart meg bennünket: „Kisasszonyok, itt a 
fodrásznő.” Bementünk, a fodrásznő kisütötte hajunkat, (mindkettőnknek rövid haja volt). 
Egyformán megfésült minket és a hajunkat bekötötte keskeny rózsaszínű szalaggal.  
Alighogy felöltöztünk már hallatszott a madám kiabálása: „Kisasszonyok, tessék a szalonba 
menni, vendégek vannak.” Barátnőmmel bementünk a szalonba, ott szinte elkáprázott a szemem a 
nagy fényességtől. Minden olyan furcsának, olyan szépnek látszott, hogy nem tudtam hova lenni 
a bámulattól. A sok cifra selyemruhás leány, a fényárban úszó ház, a szalonnak sárgaréz, 
plüssbetétes székei, márvány asztalkái, a virággal, süteménnyel, gyümölccsel dúsan megrakott 
kávéházi kassza, tükörfényes parkett, óriási tükrök, csillogó rézfogasok, minden úgy tűnt fel 
nekem, mintha egy fényes kávéházban lennék.  
A szalonban már lézengett egy pár vendég. Láttak, hogy új és idegen vagyok, megszólítottak. Az 
egyik rögtön azt kérdezte tőlem, hogy tudok-e franciázni, meg fekete misét csinálni? Amikor azt 
feleltem, hogy nem tudom mi az, kinevetek, azt mondották, hogy ne affektáljak, nem vagyok én 
már mai csirke. Elszégyeltem magam és sírva fakadtam. Akkor az egyik leány megmagyarázta a 
gúnyolódó vendégeknek, hogy ne bántsanak, mert új lány vagyok, aki még csak most vagyok 
először üzletben. Erre az egyik vendég karon fogott azzal, hogy menjünk a szobámba. Én 
szorongó félelemmel mentem. A szobában a vendég azt kívánta, hogy vetkezzem le és izgassam 
őt fel. Én szégyenletemben sírva fakadtam. A férfi, aki egyébként intelligens úriembernek 
látszott, kérdezősködni kezdett, hogy mi bajom van, miért sírok. Nem feleltem, gondoltam ennek 
a gúnyolódó fráternek hiába mondanám el az én keserűségemet, úgysem értene meg. Mikor a 
vendég újból felszólított, hogy feküdjek le, mindkét kezemmel betakartam szememet és sírva 
engedelmeskedtem, és alig vártam az aktus végét, amelyben teljesen passzív voltam, csak éppen 
hagytam magam. Mélységesen undorodtam az egésztől, de legyőztem ezt az érzésemet és 



 314

udvariasan szolgáltam ki a vendéget mosdóvízzel, törülközővel. A vendég letette a taksát az 
éjeliszekrényre, kezet nyújtott és elment.  
Bementem a szalonba, beadtam a taksát, a kapott tantuszt becsúsztattam a harisnyámba, mert azt 
mondották, hogy azt úgy kell, azután leültem a szalon egyik sarkába és szomorúan tűnődtem 
azon, hogy az odaadást, amit én mindig olyan szentnek tartottam, most aprópénzért kell árulnom, 
hogy élni tudjak. Merengésemből egy újabb vendég hívása riasztott fel. Szótlanul követtem azt is, 
– de amikor le kellett feküdnöm, megintcsak nem tudtam visszatartani könnyeimet. És ugyanígy 
volt a többiekkel is egész este.  
Egy fiatalember volt aki nagyon kedvesen, gyöngéden kérdezősködött, hogy miért sírok, mikor 
jöttem ide és miként kerültem bordélyházba? Láttam, hogy ez komolyan, részvéttel érdeklődik, – 
annak el mertem mondani az én egész szomorú történetemet. Megvigasztalt, nem is bántott. A 
pénzt letette az asztalkára. Homlokon csólolt és azzal ment el, hogy nagyon gyakran fel fog 
keresni. Ez be is mutatkozott, egy helybeli gyógyszerészsegéd volt.  
Az első estét nagy nehezen végigszenvedtem, alig vártam, hogy reggeli után, ami 12 órakkor volt, 
lefekhessem. Éjszaka még el kellett fogadnom egy részeg ezredorvost. Egy félórai ottidőzés után 
alig bírtam kituszkolni a szobából, és ezután kábultan, mélyen aludtam egészen délig. Akkor 
ébredtem fel, amikor ebédelni hívtak.  
Ebéd után kitakarítottuk Médivel közösen a szobát, és ezután, hogy ne kelljen gondolkoznom, 
olvasni kezdtem. Olvasásomból arra riadtam fel, hogy egy férfihang kérdi a folyósón, hol van az 
új lány aki tegnap jött? Kinéztem, hogy ki az? Az erkölcsrendészeti kapitány volt. Barátságosan 
megsimogatta az arcomat, és azt mondotta hozzám jött érdeklődni, hogy vagyok, és megszoktam-
e már egy kicsit? Milyen a lelkiállapotom? Elmondottam neki impresszióimat, élményeimet. Pár 
percnyi beszélgetés után távozott.  
 Nemsokára bekövekezett az este és jött újra a keserves, csúf robot. Újból nagyon sokat sírtam. 
Azon éjjel egy hálóvendégem is volt, egy részeg román őrnagy, aki nagyon megkínzott és olyan 
goromba volt, hogy majd megvert.  
Másnap délben vizsgánk volt a rendőrségen. Az orvos nagyon jó volt hozzám, de elkérte az 
édesatyám címét, hogy írni fog neki, jöjjön értem. Aznap este egy nagy társaság kíséretében lejött 
megint az erkölcsrendészeti kapitány és éjszakára ottmaradt nálam. Így múltak a napok 
keservesen, nehezen.  
Eleinte nagyon sokat sírtam, szégyenlettem magamat önmagam előtt, hogy Istenem hova 
süllyedtem, mi lett belőlem. Azután a kétségbeesés helyét csöndes közöny foglalta el. Olyan 
megadásféle. De bizony azért még nagyon gyakran elfogott a szomorúság, különösen akkor, 
hogyha kedves, gyöngéd vendégem akadt, aki részvéttel érdeklődött sorsom iránt. Ilyen pedig 
akadt elég.  
Egyszer barátnőmmel, Médivel arra ébredtünk, hogy egy hétfői lap a Friss Pósta hosszú hasábos 
cikket írt rólunk, ezzel a hangzatos címmel: „Kolozsvári úrinők az örömházban. Kant és Wilde 
Oszkár műveit olvassák az élet hajótöröttei.” Azon az estén annyi vendég volt, hogy egy 
pillanatunk sem volt szabad. Különösen sok diák és egyetemista hallgató volt ránk kíváncsi. 
Ezeknek a fantáziáját izgatta az az újsághír. A riport végén felhívás is volt illetékes társadalmi 
tényezőkhöz, akiknek hivatásába vágó cselekedet lett volna, s kötelesség minket megmenteni. De 
bizony ez is reávall a mai társadalmi renyheségre, hogy a felhívás eredménytelen volt. Azonban 
azt nem mondhatom, hogy az ott megforduló férfiak durván kíméletlenül bántak volna velem. 
Háromnegyedrészben mind jók és kedvesek voltak hozzám és nem bántalmaztak trágár 
szavakkal. Igaz, hogy ösztönös tartózkodásommal én nagyon csöndesen, szelíden viselkedtem. 
Különben abban a szalonban nem is volt szabad illetlenül, vagy pláne szemérmetlenül viselkedni. 
Aki azt megtette az fizetett 40 korona büntetéspénzt. Már ez természetesen csak a leányokra 
vonatkozott és nem a vendégekre, de ha a leányok nem adtak reá alkalmat és szabadságot, akkor a 
vendégek sem viselkedtek úgy.  
Érdekes epizódja volt ottani életemnek a következő. Egyik este három elegáns fiatalember jött a 
szalonba. Az egyik egy nagyon kedves arcú, monoklis fiú udvariasan felszólított, hogy üljek az 
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asztalukhoz és tetszésem szerint igyak, vagy egyek valamit. Amikor leültem hozzájuk 
egyszercsak azzal a kérdéssel fordult hozzám: „Mondja asszonyom, hogy képes maga itt lenni?” 
Azt válaszoltam neki, hogy nincs abban semmi különös és meglepő, hogy én itt vagyok, hiszen 
nemcsak én vagyok itt, hanem rajtam kívül még többen. „De maga nem idevaló” – mondta. 
„Miért ne volnék? Úgy mint a többi az, én is az lehetek.” „De maga nem az! Én tudom, hogy 
maga kicsoda, nagyságos asszony! Én tudok magáról mindent nagyságos asszony. Ismerem a 
maga életének történetét.” Megdöbbenten hallgattam el. Majd beszélgetni kezdtünk közömbös 
dolgokról, zenéről, színházról, irodalomról. A fiú elmondotta, hogy ő is irogat, sokat dolgozott a 
fővárosi lapoknak, többek között hosszabb ideig volt a Pesti Napló munkatársa, különben 
medikus. Amikor elment kezet csókolt és megkért, engedjem meg, hogy másnap délelőtt 11 
órakkor tiszteletét tehesse. El is jött pontosan, néhány szál virággal. És el is jött minden nap, de 
testiségről, közösülésről szó sem volt közöttünk. Úgy vettem észre, hogy a fiú szeret. Egy délután 
papirost, ceruzát kért tőlem és egy kis verset írt hozzám. Leírom, mert nagyon jellemző a mi 
viszonyunkra.  
 
M-nak 
 
Perdita vagy – a fél világnak, 
Nekem csak nő, ki félig szent, 
Mert szenvedett.  
Mert téged bárki megcsókolhat, 
A csókod mégis az enyém.  
Álom talán, vagy bús valóság? 
(Ősszel is nyílnak néha rózsák).  
S az egész tán egy költemény.  
 
Két bús gyerek, egymásra leltünk 
Egy könnyel szentelt éjjelen, 
A sorsod , – jaj – az enyémhez kötném, 
Elvigyelek? Eljössz velem? 
Felelet nincs. Dermedt kacaj cseng, 
Szememből halkan könny pereg, 
És maradunk, mert ez a sorsunk, 
Két síró, árva, bús gyerek.  
 
Több mint három hétig járt hozzám minden nap az én kedves kis poétám, azután egyszercsak 
elmaradt. Bezárták a magyar egyetemet, eljött érte az édesapja és hazavitte. Rövid, meleg 
búcsúüdvözletet küldött egy barátjával és egy kicsike fényképet. Utána már én sem maradtam 
sokáig a bordélyházban. Beteg lettem, ahol nagy vérzést kaptam és kórházba mentem.  
Szerezni nem szereztem magamnak semmit, csupán fájdalmas emlékeket, keserű tapasztalatokat, 
– de anyagiakat semmit. A főnök felhasználva tájékozatlanságomat, úgy csapott be, ahogy akart.  
Az én szerény véleményem az, hogy nagyon de nagyon elenyészően kevés az a százalék, amelyet 
a vérmérséklete, a testisége hajt a prostitúció útjára. A legtöbbet szerencsétlen külső körülményei, 
nyomorúság, csalódás, stb. . Persze vannak olyanok is akiket a munkakerülés, a könnyű 
megélhetési mód visz a bordélyházba. Mert ott nem kell semmit sem dolgozni, megvan minden és 
nagyon kevés az, amit érte kívánnak. Csupán egy pár percre kell minden emberrel lefeküdni érte. 
Mert ezeknél a munkakerülő, született perditáknál már tisztességről, jóakaratról, új életről szó 
sem lehet. Ezek már ottmaradnak egész életükben. Hanem vannak nagyon sokan, akik lelkük 
mélyén undorodnak attól, hogy válogatás nélkül mindenkinek lefeküdjenek és bizony 
megváltónak tekintenék azt, aki megmutatná nekik az utat a helyes, tisztességes élethez. És 
nagyon sokból újra hasznos, munkás tagja lenne a társadalomnak.  
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Nagyon üdvös és helyes a varrodának az intézménye, de ez még mindig nem elég. Mert nem 
mindenki érez tehetséget és kedvet ahhoz, hogy éppen varrónő legyen. Nagyon sokan szeretnének 
visszatérni, vagy esetleg kiképezni magukat például hivatalnoknőnek, gyermekhez társnőnek, 
ápolónői vagy más pályára. Lennének sokan akik, ha jártasak lennének a háztartási munkákban, a 
főzésben, mint házvezetőnők szeretnének elhelyezést nyerni.  
Van Budapesten egy intézmény, a Leánykereskedelem Elleni Liga. Annak vannak otthonai a Vas 
utcában, Bokréta utcában, Alkotmány utcában, stb. . Itt államköltségen, vagy pedig nagyon 
mérsékelt áron elhelyezést, otthont nyernek azok, akik a züllés útjáról tértek vissza, vagy pedig 
nem akarnak erre az útra lépni, akik dolgozni és tanulni akarnak. Jó lenne, ha az állam itt is 
teljesen magáévá tenné a nővédelem ügyét, otthont és többféle tanfolyamot állítana fel, hogy 
mindenki megtalálja azt a pályát, amely hivatottságának konveniál. Itt Erdélyben abszolúte 
nincsenek, vagy ha van is egy Szociális Misszió Nővédelmi Hivatala, annak a működése olyan 
szűkkörű, hogy majdnem semmisnek mondható. A mai viszonyok, a háború, a nyomorúság, 
nagyon sok nőt tett teljesen elhagyottá, hazátlanná, – és ha ezeknek a nyomor és az elhagyatottság 
végső perceiben volna hova menekülniök, bizony sokkal kevesebb lenne a prostituált. Akkor 
tényleg csak azok lennének a bordélyházban, akiket vérmérsékletük, predesztinációjuk vitt oda. 
És ezek száma elenyészően kevés lenne, mert hogyha csupán csak testi kielégülést keres a nő, azt 
bordélyházon kívül is, rendes, normális viszony keretében is megtalálhatja.  
Itt nem beszélni, tanácsokat hangoztatni, és terveket szőni kell, hanem cselekedni, mert a mai 
rettenetes viszonyok mellett, amikor a tisztességes megélhetés már csak nagyon keveseknek 
adatott meg, azaz csupán azoknak, akiknek van valakijük, ijesztően nagy azoknak száma napról-
napra, akik meghalni gyávák és más tennivaló híjján a prostitúció útjára sodródnak.  
Mindenkinek módot nyújtani arra, aki dolgozni akar, – válogatás és különbség nélkül, – szerény, 
de nyugodt otthont biztosítani azoknak, akiknek nincsen. Ez az egyetlen, de biztos ellenszere a 
prostitúciónak. És nem korlátozni senkit sem az érzelmeiben és egyéni szabadságában, ha ez nem 
ütközik a tisztesség, illetőleg a társadalmi rendszabályok megsértésébe.  
 


