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Jelen dolgozat a »Westminster Review», e 

világhírű angol folyóirat legközelebbi füzetei- 
ben jelent meg. Maga az a folyóirat a legmű- 
veltebb közönség számára van szerkesztve, s 
nők is jelentékeny számmal vannak olvasói 
között. Kölönben is a kérdés olyan, mely, 
természete daczára, vagy talán épen azért, a 
nők és anyák boldogságát első helyen érdekli. 

Átdolgozását hasznosnak láttuk már csu- 
pán ismertetés okáért is; tudtunkkal ez az első 
dolgozat mely a prostitutió roppant fontosságú 
kérdését ily széles alapon, ennyi készülettel 
és ily egyetemes társadalmi szempontból tár- 
gyalja. De főczélunk az átdolgozásban az volt, 
hogy egyfelől a hatóság, másfelől és főként a 
nagy közönség figyelmét egy oly kérdés meg- 
vizsgálására hívjuk fel, amelyet agyonhallgatni 
nem lehet, a mely mentől tovább ignoráltatik, 
annál veszélyesebbé válik. A prostitutió kérdése 
 



azok közé a problémák közé tartozik, melyek 
egész társadalmat, annak jólétét a legmélyebb 
ben érdeklik, s melyeket csak társadalmi utón 
lehet megoldani.   Ideje, hogy e kérdés felől, 
gondolkodjunk. Azok a bajok, melyek a kér- 
déses műben jelezve vannak, minden követ- 
kezményeikkel együtt megvannak ami tár- 
sadalmunkban is. Ha nem oly nagy mértékben 
kifejtve is, de megvannak; csak hogy nálunk 
nagyrészt ismeretlenül, vagy rejtegetve. Ideje, 
hogy megismerjük a bajt, és merjünk szemébe 
nézni. Talán a különböző kormányok kísér- 

leteiből is, melyekkel a bajon segíteni igye- 
keztek, tanulhatunk valamit. Ha csupán ide 
fordul is közönségünk figyelme; ha -csupán az 
adatok bővebb, rendszeresebb összegyűjtésére, 
a prostitutió nálunk való kiterjedésének hitele- 
sebb megismerésére jutunk is el egyelőre: az 
már maga nyereség.  Lehet, hogy ez átdolgo- 
zás serkentőleg hathat ebben a részben. 

Az átdolgozó. 



 
 
 
 
 
 

A prostitutió s befolyása 
a nemzet  egészségi állapotára. 

I. A prostituták sorsáról általában. 
Szándékunk, e czikksorozatban vizsgálat alá 

venni egy oly betegséget, a mely társadalmi, erköl- 
csi és physical egyszerre; főként pedig kimutatni e 
betegség ható erejének természetét és kiterjedését, 
a britt szigetek lakói egy nagy részének egészsége 
és életereje szétrombolásában, a mennyiben azoknak 
vérét gyógyíthatlanul megmérgezi. Mindazon beteg- 
ségek közt, melyekkel az emberiség meg van verve, 
a prostitutió, azt hiszszük, a legroszabb: okai a 
legállandóbbak; physical következményei a legret- 
tenetesebbek; társadalmi s erkölcsi bonyodalmai a 
legszámosabbak és feloldhatlanabbak; egész képe a 
legelszomorítóbb s meggyógyítása a legnehezebb. A 
társadalmi problémák közt, melyeknek megoldása a 
philántropistákat és államférfiakat foglalkoztatja, 
első helyen áll ez: hogyan lehetne a prostitutiót 
megsemmisíteni? – s bár együtt a többi hozzá tart- 
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tozó kisebb kérdésekkel, a legsürgetőbben követeli 
a megoldást, mégis a legmegoldhatatlanabbnak lát- 
szik. Maga a kérdés elemeinek felsorolása is csak- 
nem légyőzhetlen nehézségekkel jár; mennyivel 
inkább annak érdemleges vitatása. 

A nők, kik magokviseletöket rendesen a férfiak 
nézetei és kívánatai. szerint alakítják, a leghatalma- 
sabb ellenzői e kérdés vitatásának; sokan a színlelő 
tudatlanság hallgatásába burkolódznak; kénysze- 
rítve érezvén magukat, a míg teljes tudatával bírnak 
a kérdéses baj roppant fontosságának, hogy úgy szól- 
janak és úgy tegyenek, mintha lételéről tudomásuk 
se volna; s még többen igazi gyöngéd érzésből, el- 
fordítják szemeiket tőle, és azt elhatározottan igno- 
rálják. De bizonyára e csiga-szerű gyávaság vagy 
félénkség nem tarthat tovább. Az lehetetlen, hogy az 
angol nők továbbra is makacson ignoráljanak egy 
oly társadalmi bajt, a melylyel együtt járó betegség 
tönkre teszi erejét, és közvetve lerombolja életét a 
felnőtt férfi népesség egy nagy részének, – az ö 
fivéreiknek, fiaiknak, férjeiknek, s a mely nyomorék- 
ká teszi kisdedeiket, születésük előtt és után egy- 
aránt. Hiszszük, hogy a társadalmi illem és a valódi 
női gyöngédség mindig tiszteletben fognak tartatni; 
de van a gyöngédségnek egy hamis faja, mely egy- 
aránt ellensége mind a szükséges physiologiai isme- 
retnek, mind a phisicai jóllétnek; mely az egészséges 
szervezetű lelkülettel megegyeztethetetlen, s a me- 
lyet határozottan el kell vetni. 
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De  nemcsak a mások érdekében hivatkozunk 
mi  most az angol nők rokonszenvére, – ép úgy és 
még sürgetőbben, az ő érdekük az, a mely itt most 
koczkán forog. Ezren és ezren közülök, főként az 
alsóbb osztályokból, de részben a felsőbbekből is, ár- 
tatlan és védtelen áldozatai egy ragálynak, melynek 
csatornái oly titkosak és támadásai oly végzetesek, 
hogy senki sem érezheti magát biztosságban ellene. 
– Sok reményteljes leány, sugározva a boldogság- 
tól, egészségtől és szépségtől, miután férjhez ment, 
igen hamar azt tapasztalja, hogy öröme gyászra for- 
dult, egészsége betegséggé vált, s lehet, hogy még 
szépsége is meg van csúfítva annak .sorvasztó mérge 
által. Sok anya keservesen siratja ép úgy saját mint 
gyermeke constitutiojának megrontatását, kikre nézve 
az a méreg – mint oly számtalan esetben – vég- 
zetessé vált. így  a társadalmi betegség, a melyet 
vitatni szándékozunk, lényegesen érdekli a nőket; 
érdekli mint nőket és anyákat egyaránt; s a midőn 
megsemmisíti saját egészségüket, és azokét, kik sze- 
relmök előtt legkedvesebbek, igen gyakran megöli 
magát a szerelmet is. A midőn  szenvednek annak 
eredményei alatt, váljon vissza kell-e tartóztatniok 
magokat az elfogadott illem vagy saját finomabb ér- 
zéseik által is attól, hogy az iránti érdeklődésüket 
kimutassák, hogy működjenek a baj  okainak elhá- 
rításán, hogy minden lehetőt elkövessenek arra, hogy 
magukat és övéiket veszélyen kívül helyezzék? El- 
lenkezőleg mi azt hiszszük, hogy épen ez a kérdés 
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az, a melyet a nőnek nagyon komolyan meg kell 
vizsgálni, önmagáért, kötelességből. S azt hiszszük, 
hogy csak a nők elhatározott közreműködése és be- 
folyása által lehető a kérdéses bajnak nagyobb és 
állandóbb kisebbítése. A mikéntet majd később fog- 
juk kifejteni. 

A legelszomorítóbb és megdöbbentőbb vonása 
ezen rettenetes tárgy irodalmának az a kétségbe- 
esés, a mely csaknem minden vele foglalkozott író- 
nál nyilatkozik, s mely azon mértékben nagyobb, a 
mint az író ismerete szélesebb és pontosabb. A tan, 
hogy a prostitutió örökké elválaszthatatlan kísérője 
fog lenni a civilisatiónak, szilárd hitczikkelylyé vált. 
Egy franczia író következőleg fejezi ki belenyugvá- 
sát abba, a mit ő a gondviselés rendelésének tart: „Ez 
az érzéki kereskedés kénytelenségből segéde a vá- 
rosi rendőrségnek; erkölcstelen őre a közerkölcsi- 
ségnek; szomorú és elengedhetetlen adója az embe- 
rek állati szenvedélyeinek.” S hozzá teszi: „Nem 
hiszszük, hogy valaha teljesen meg fog szűnni.. .De 
azt bizonyára várhatjuk, hogy egykor el fogja rej- 
teni magát a társadalom búvhelyei legmélyére, és 
nem fogja elszomorítani a tisztességes emberek 
tekintetét.” (Pierre Dufour. Histoire de la Prostitu- 
tion.) A felvilágosult és nemes szívű Duchatelet a 
következő reménytelen szavakat mondja: „Külön- 
böző formák alatt, melyek az éghajlat és nemzeti 
szokások szerint váltakoznak, a prostitutió állandóan 
meg fog maradni nagyobb tömegek együttélésénél; 
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egyike ez, s az is fog maradni, azon öröklő betegsé- 
geknek, a melyek ellen az orvosi tudomány kísérle- 
tei és rendszerei hiába küzdöttek, s melyeknek 
pusztításait most már csupán korlátolni igyekezünk.” 
Mr. Acton, egyike a legtekintélyesebb angol írók- 
nak erről a tárgyról következőleg fejezi ki meg- 
győződését: „Én úgy tekintem a prostitutiót, mint 
kikerülhetlen kísérőjét a polgárisodott, s különösen 
az egymás mellett sűrűn lakó népességnek. Midőn 
mindent elmondtunk és mindent megtettünk, még 
akkor is, azt hiszem, mindörökre kiirthatlan fog ma- 
radni.” Dr. Sanger még határozottabban nyilvánít- 
ja, hogy „csupa képtelenség azt állítani, hogy a 
prostitutió valaha kiirtható lesz.” Még egy csomó 
tekintély egyező véleményét idézhetnők, de fölös- 
leges. 

Ilyen következtetések, és épen olyan emberek- 
től, kiket ismereteik és tapasztalataik feltehetőleg 
képesítenek arra, hogy minden másoknál helyeseb- 
ben ítéljenek: megsemmisítéssel fenyegetik hitöket 
még azoknak is, kik a legerősebben hisznek az em- 
beri faj erkölcsi előhaladásában. De a gyakorlati 
hitetlenség ellen, melyet ezen következtetés magában 
foglal, minden jobb érzésünk fellázad: Oly erősen 
visszaborzadunk ezen lesújtó és megbénító kételytől; 
oly rettenetes és leverő az a kép, hogy a megszámlál- 
hatlan emberi nemzedékek örök folyamata az elsor- 
vasztó bűn és szenvedés ugyanazon medrén menjen 
keresztül: hogy csak annál inkább ragaszkodunk 
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meggyőződésünkhöz, a mely átszőve levén gondo- 
latvilágunk egész szövetével, az ösztön természetét 
veszi fel, miszerint előbb vagy utóbb az idő le fogja 
rontani a feljebb idézett ítéletet, kitörülvén, foltjait 
az erkölcsi és physical romlottságnak, mely most kö- 
zöttünk forrong, és terjeszti átkos befolyását a mi- 
velt társadalmakban mindenfelé. 

A prostitutiót jelen czélunkhoz képest úgy ha- 
tározhatjuk meg, hogy az saját személyükkel való 
nyilvános, általános kereskedés, bizonyos nők által 
űzetve, nyereség szempontjából. Kiterjedése nagy 
számú és különböző okoktól függ, a melyek külön- 
böző időben különböző erővel működvén, azon nők 
számát, kik ahhoz folyamodnak, folyvást váltako- 
zóvá teszi. Természetes, hogy az olyan nők száma 
váltakozik legj óbban, kik csak alkalomszerüleg folya- 
modnak 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, var- 
rónőket, ruhakészítőket, és hely nélküli nőcseléde- 
ket, – mindig nagy és erősen szenvedő tömeg van 
a nagy városokban. Ez a nagy, folytonosan változd 
osztály az, melynek egyénei ismeretlenek, de jelen- 
léte felismertetik a rendőrség által, a mely okozta 
azon rendkívüli eltéréseket, melyek a londoni prosti- 
tuták számának különböző összeállításánál állottak 
elő, – eltéréseket, 6849 és 80,000 közt váltakozva. 
Azt hiszszük, hogy a teljesen megbízható számok csu- 
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pán csak az elvettetett nők legalsó osztályát képvi- 
selik, az u. n. r e n d e s  prostitutákét, olyan nőkét, 
kiket a rendőrség ismer, kiknek személyükkel való 
kereskedésük képezi főüzletüket, s kik az így nyert 
haszonból élnek, azzal együtt, a mit lopással szerez- 
nek. Ez az osztály Londonban egy 1839-iki hivata- 
los kimutatás szerint, akkor 6371 nőt foglalt magá- 
ban. 1841-ig ez a szám 9409-re emelkedett. Egy 
1857. májusról szóló kimutatás a prostituták teljes 
számát 8600-ra teszi; a fővárosi rendőrség által 1859- 
ben tett gondos kutatások azt tanúsították, hogy a 
közönséges prostituták száma abban az időben Lon- 
donban volt 6849, a míg ugyanazon közeg által a 
legújabban kiadott jelentés azt mondja, hogy e szám 
1868. decemberig 6515-re esett le. 1859-ben összes 
számuk Angliában és Walesben 30,780 vala; s 1868- 
ban a rendőrség e számot 2020-al kevesebbnek ta- 
lálta,– oly tény, mely azt mutatja, hogy ha a rend- 
őrség jobban ismerné azon alsóbb osztályú nők jel- 
lemét, kik bizonyos díjért hajlandók magukat pros- 
tiuálni, azt a számot sokkal nagyobbra tenné, mint a 
mekkora az most. Bizonyos az, hogy az ezen rendőrségi 
adatokba foglalt nők nagy része· a prostituta népség 
legeslegalsó osztályát képezi, a mit bizonyít az is, hogy 
közülök a nagyobb rész – 22,755 (73.8 percent) 
ellen bűnvádi kereset forgott fen, általuk elkövetett 
közönséges bűntények miatt. Skócziára és Irlandra 
nézve nincsenek határozott adataink, de ha ott is az 
Anglia és Wales népességének megfelelő arányt vesz 
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szük fel, úgy az egyesült királyság r e n d e s  prosti- 
tutáinak összes számát 46,000-re tehetjük. 

De ezen roppant tömegen kívül, mely a mint 
megmutattuk, a nőknek bűntényeket elkövető osztá- 
lyából áll, még van egy ennél sokkal nagyobb osz- 
tály, olyan nőkből állva, kik maguk árulása végett 
soha se jelennek meg az utczán, a tisztességes időn 
tul soha sem láthatók kint, tartózkodók modorukban, 
csendesek és óvakodók házaikban vagy. lakásaikon, 
s kiknek általános magokviselete olyan, hogy a leg- 
éberebb rendőrség sem találhat ürügyet arra nézve,. 
hogy létezésükről hivatalosan tudomást vegyen. Mr. 
Acton azt hiszi, hogy ha ezek is felszámoltatnának, 
a kijövő szám akkora lenne, hogy meghaladná még 
azokét is, kik azt állítják, hogy magában Londonban 
80,000 prostituta van, Hogy a felsőbb osztályú pros- 
tituták száma tetemesen fölülmúlja a rendőrség által 
felszámoltakét, világos a párisi prostitutióra vonat- 
kozó adatokból. 

Lefort Leo, ki az orvosi akadémiánál legköze- 
lebb olvasott egy értekezést „Paris prostitutiója, 
a venericus betegségek terjesztése” czím alatt, állít- 
ja, hogy a hivatalos bordély-házak száma 233-ról 
1840-ben, 156-re esett le 1857-ben; hogy az azok- 
ban lakó leányok száma 1976-ról 1857-ben, 1306-ra 
fogyott le 1867-ben; és hogy ez a fogyás kapcsolat- 
ban van a titkos prostitutiónak félelmes növekedé- 
sével, mely semmiféle egészségügyi felügyelet alatt 
nincs. Mr. Lecour, a „Bureau des Moeurs” főnöke a 
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titkos prostituták számát Parisban 30,000-re be- 
csüli; s erre nézve megbízhatóbb adatai vannak, 
mint bárkinek más fővárosokéra nézve. S megjegy- 
zendő, hogy – a mint a párisi kísérletek siker- 
telensége megmutatta – e nőket lehetetlen akár- 
mely kényszerítő egészségügyi felügyelet alá vonni. 
Továbbá kitűnik az is, hogy a míg a rendes prosti- 
tuták aránylag kis száma egyre fogy, e magasabb, 
és már a nélkül is nagy számú osztály egyre növe- 
kedik. Épen az imént említett tények mutatják ezen 
változás folyamatát Parisban; s a mi Londont illeti, 
ha a fővárosi rendőrség tudósításait 1857-ről és 1837- 
ről összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a legalsó 
osztályú s botrányos életű prostituták száma 281-el 
kevesebb 1857-ben, mint 37-ben volt; a míg a jól öl- 
tözött és a sétatereken megjelenő prostituták száma a 
kérdéses időköz alatt 1994-ről 2616-ra szaporodott. 
Egyik különösen szomorú és szánalmat keltő vo- 
nása e gyászos tárgynak, azok jelentékeny számának 
rendkívüli fiatalsága, kik többé-kevésbé a prostitutió- 
ból élnek: 2037 a 30,780 prostituta közül Angliában 
és Walesben alul van a 16éven. Dr. Ryan mondja,hogy 
8 év lefolyta alatt a londoni főkórházban 2700 bete- 
get gyógyítottak a 11 és 14 év között, kikvenericus 
bajokban szenvedtek. Még sokkal [nagyobb szám 
utasíttatott vissza, – mondja – helyiség hiánya 
miatt. „Bizonyos részei Londonnak – mondja Mr. 
Acton – valósággal meg vannak szállva ilyen fél- 
gyermek  nyomorultak  által, kiknek tolakodásuk 
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sokkal visszataszítóbb, mint idősebb nővéreiké. Ε 
fiatal lények a népesség legalsó rétegéből erednek, s 
a mennyire én megismerhettem szokásaikat, elcsá- 
bittatásuk, – ha ugyan csábításnak lehet azt ne- 
vezni – saját beleegyezésükkel történt, náluk nem 
idősebb fiúk által vitetve véghez. Ε fejlődni alig 
kezdő leánykák ép oly rendszeresen folyamodnak a 
prostitutióhoz, mint hasonkorú fitestvéreik a lopás 
hoz vagy más ily gaztetthez, azért hogy éljenek.” 
Alig lehet kétséges az a rettenetes tény, hogy sok 
szüle vagy felbátorítja gyermekét a prostitutió gya- 
korlására, vagy egyenesen maga vezeti rá. Mr. Tait 
a következő olyan eseteket számlálta meg, a hol az 
anyák együtt gyakorolták a prostitutión leányaik- 
kal: 2 anya 4 leánynyal mindenik; 5 anya, mindenik 
3 leánynyal; 10 anya 2 leánynyal; 24 anya, min- 
denik 1 leány nyal. íme itt látunk 41 anyát, a kik 
együtt gyakorolják 67 leányukkal ama rettenetes 
üzletet. Az is igen valószínű, hogy a fiatalabb pros- 
tituták igen gyakran nénjeik befolyása által lesznek 
olyanokká. Egy év alatt Mr. Tait a következő ese- 
tekkel találkozott: 1 esetben 6 nővér, l-ben 5; 
3-ban 4; 10-ben 3; s 18-ban 2, kik együtt éltek 
mint prostituták. Hasonló tényeket találunk Dueha- 
telet összeállításában, mely 5183 Parisban bejegyzett 
prostitutát vesz vizsgálat alá. Ezek közül 164 eset 
volt a hol 2 nővér, 4 a hol 3, s 3 a hol 4 nővér gya.- 
korolta együtt a prostitutiót. Ezenkívül volt 16 eset, 
a hol anya és leány; 4 a hol nagynéne és unoka- 
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húg, s 22 a hol unoka-nővérek gyakorolták együtt, 
íme itt van 436 nő, kiknek rokonaik együtt űzték a 
prostitutiót velök. 

Az idő-tartam, mely alatt ezen szerencsétlen 
nők gyakorolják foglalkozásukat, s az ő végok sok 
vitatkozásra és sok mesére szogáltatott alkalmat. S 
csak a legutóbbi kutatások folytán kezd az igazság 
a maga egyszerűségében kitűnni. Egész biztonság- 
gal s gyakran ismételve állították, hogy az5 angol 
prostituták gyorsan rohannak alá nyomorult életük- 
nek egyik fokáról a másikra, folyvást lefelé, míg a 
nyomor és elaljasodás legalsó mélységét el nem 
érik; hogy csak rendkívül ritka és kivételes esetek- 
ben menekedhetnek ki megbélyegzett helyzetükből, 
és hogy azon időtől fogva, a hogy ráléptek végzetes 
pályájukra, ritkán élnek tovább 3-4 évnél. Mr. Tait 
mondja, hogy „3 év lefolyta után igen kevésre is- 
merhetnek rá régi ismerőseik, ha ugyan oly szeren- 
csések, hogy ez időszakot keresztül élik.” Ő azt hi- 
szi, hogy minden 11 közül csak egy éli túl 25 ik évét, 
s „talán nem kevesebb mint egy ötöde vagy hatoda 
hal meg évenként azoknak, a kik prostitutákká let- 
tek.” Captain Miller mondja: a közép időtartam, a 
mely alatt a prostituták mint olyanok szerepelnek, 
5 év, s azt állítja, hogy életüknek leggyakoribb be- 
végződése korai hálái által történik. Dr. Ryan ha- 
sonló értelemben nyilatkozik. Dr. Sanger New-York 
prostitutáira vonatkozólag mondja: „A közép élet- 
tartam ezen nőknél nem terjed tovább mint 4 évig, 
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pályájuk kezdetétől számítva. Mint mindenben, van- 
nak kivételek e szabály alól, de az meglehetősen el- 
fogadott tény, hogy azon elhagyatott nőknek egy 
negyede hal meg évenként e városban.” 

Duchatelet, a kit Mr. Acton is követett, e kér- 
dést vizsgálat alá vette részrehajlatlanul, s az imént 
idézett tekintélyektől egészen eltérő következteté- 
sekre jutott; s a mint nekünk látszik, minden hozzá- 
férhető és megbízható adatok erősen támogatják az 
ő véleményét. Ő, valamint Mr. Acton is, annyiban 
megegyeznek amazokkal, a mennyiben megengedik, 
hogy egy igen korlátolt számú részére nézve a leg- 
alsó osztálynak, a közép élet-tartam nem igen lehet 
több, mint a mennyit ők felvesznek. De ugyancsak 
Duchatelet kimutatja, hogy a prostituták nagy több- 
sége jobb egészségnek örvend, mint azon osztály többi 
női, a melyből ők főként származtak; hogy a pros- 
titutának lefelé való gyors rohanása és halála, mint 
azon foglalkozás következménye, kivételes eset; s 
hogy az utoljára is meghal, nem azon életmód tar- 
tama alatt, nem is venericus betegségben, hanem a 
rendes időben, s olyan betegségek folytán, melyek 
közösek az emberek tisztességes osztályával. 

Eléggé ismert dolog, hogy a prostituták felsőbb 
és közép osztálya mindig meglehetős népes; ha már 
most ezen rangfokozatról, a számtalan közbeesőn 
keresztül, a legalsóig, olyan gyorsan rohannak le, a 
minőt rólok állítanak: az emberi lények ezen meg- 
romlott és megrontó folyamának vagy el kell árasz- 
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tani és özönvízbe fullasztani minden nagy város alsó 
rétegét; vagy, miután végig mosta a társadalom 
minden fokozatát, akadálytalanul haladva, bele kell 
ömölnie a halálnak mindent befogadó óceánjába. S 
csodálatos dolog, hogy ezek közül egyik sem észlel- 
hető. Mint már feljebb hivatkoztunk rá, a legalja- 
sabb prostituták száma fogy, s a jól öltözötteké nö- 
vekszik. 

Kétségkívül bizonyos száma a féktelen és szilaj, 
vagy ostoba és gyámoltalan nőknek fokonként ad- 
dig sülyed nyomorult pályáján, a míg eléri a mély- 
ség legfenekét, a meddig nő alásülyedhet; s ugyan- 
csak elhihetjük azt is, hogy az ilyen legalsó osztá- 
lyúak sokkal hamarabb elhalnak, mint felettök álló 
nővéreik. Kényelmetlenebbül laknak, roszabbul táp- 
lálkoznak, jobban ki vannak téve az egyes évsza- 
kok hidegének, a míg ezek eredményének legke- 
vésbé képesek ellenállani, s a mi legfontosabb, rend- 
kívül élvezik a szeszes italokat. Ezek- a halálnak 
hatalmas segítői és ágensei az emberi lények ezen 
legelsülyedtebb és legszánandóbb osztálya között. 
De bármily fokig növekedjék is halandóságuk ezen 
ν tényezők következtében ezek még sem ölik meg 
áldozataikat oly gyorsasággal, a mint szükséges vol- 
na, ha igaz lenne az állítás, hogy évenkint egyne- 
gyedük vagy egy hatoduk hal meg azoknak, a kik 
prostitutákká lesznek, s hogy 10/11 része pusztul el 
az egésznek, mielőtt azok huszonötödik évöket el- 
érték volna. 
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Közönségesen azt tartják, hogy ezen nőknek 
nagy száma a prostitutióból származó betegségek- 
ben hal meg, azonban ez a vélemény sem állja ki a 
tények próbáját. Hivatalosan közlött adatokból ki- 
tűnik, hogy Londonban az 1846-7-8-ik években 
csupán 73 nő halt meg azon betegségben; hogy 
1855-ben azon 468 nő közül, kik Angliában és Wa- 
lesben syphilisben múltak ki, 318 5 éven alóli gyer- 
mek volt; s következőleg hogy csak 150 volt azon 
koron felül. De még e számból is 9 10 éven alóli 
vala, s 13 fölül a 45-ön, úgy hogy az egész.somból 
csak 128-an lehettek tényleges prostituták, s pusz- 
tulhattak el mint olyanok. Ε szám csak mintegy 
l.y2 százaléka a prostituták - azon számának, kik a 
rendőrség szerint magában Londonban találtatnak. 
A szent Lázár kórházban levő prostituták közt, Pa- 
risban csak 16 halál-eset fordult elő 1853-ban, s 17 
1857-ben, s ezeknek is a-halála nagy részt nem 
syphiliticus bajok által idéztetett elő. 

A tény az, hogy a prostituták közép-halandó- 
sága – a míg mint olyanok élnek, – nem nagyobb, 
mint közönségesen hiszik, hanem valószínűleg kisebb, 
mint a saját rangjokbeli tisztességes nőké. Az a phy- 
sical szépségnek legvonzóbb neme, a mely eredménye 
és kifejezője egyszersmind egy jól kifejlett és teljesen 
egészséges szervezetnek; s épen az ilyen szervezet- 
tel bírók azok, kik legjobban ki vannak téve a csá- 
bító kísértéseinek, s a kik a legvalószínűbben előbb 
vagy utóbb oda kényszeríttetnek, hogy prostitutákká 
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legyenek. Bárminő rettenetes legyen is az igazság, 
félünk, hogy elvitázhatlan, miszerint a mívelt társa- 
dalom ezen osztályának egyénei, igen nagy részben, 
saját osztályuk legderekabb női közül kerülnek ki, 
csábítás levén az eszköz, mely által a legegészsége- 
sebb és legszebbek kiválogattatnak. Azután henye 
életet élnek; idejök nagy részét a szabad légen töl- 
tik: rendesén jól öltözködnek és jól táplálkoznak, s 
így e pályán képesek ellenállni sok betegségnek, s 
könnyen hordani azok eredményeit: a mire tisztes- 
ségesebb, de szegényebb és többet dolgozó nővéreik 
nem képesek. „Daczára dobzódásainak, (melyeknek 
légió a száma) – mondja Mr. Acton – a prostituta 
keresztülhatol kicsapongó pályájának égő kemen- 
czéjén, a nélkül hogy jobban meg volna rongálva az 
élet által, mint férfi élvező társai.” Duchatelet, a míg 
elismeri, hogy Parisban, valamint Londonban is, van 
egy kis töredéke e legalsóbb rendű prostitutáknak, 
melynek tagjai gyorsan halnak el, mégis a párisi 
prostituták egészségi állapotának kutatásából vett 
eredményeket a következőkben foglalja össze: 
„Mindaz, a mit mondottam a prostituták megbete- 
gedési eshetőségeiről, megerősíti annak igazságát, a 
mit orvosok és más egyének, kik velők bánnak, előt- 
tem már gyakran elmondottak, hogy t. i. daczára a 
sok kicsapongásnak, a melyben elmerülnek, s a 
betegség tömérdek okainak, melyeknek ki vannak 
téve: egészségök jobban ellentáll a megtámadá- 
soknál,  mint egyre-másra véve azon nőké,  kik- 
 



16 

nek gyermekeik vannak, vagy a kiknek rendes 
házimunkát kell végezniök; és ha valamelyikét 
azon betegségeknek, melyeknek. mindnyájan alá 
vannak vetve, megkapják, az alatt semmivel sem 
szenvednek jobban, mint mások. Egy szóval, – 
mint nekem egyszer valaki monda, – vas teátok 
van, mely képes oly kihágásokat elbírni, a minők 
más nőket rövid időn tönkre tennének.” Ez állítás 
közrebocsáttatott először 1836-ban, 1857-ben a fen- 
tebbi mű kiadói megerősítik az abban foglaltakat: 
„azon észleletek, melyeket mi tehettünk, megerősítik 
Duchatelet véleményét, hogy t. i. a prostituták nin- 
csenek jobban kitéve a közönséges betegségeknek, 
mint más nők.” 

Ha, mint a fentebbi tények mutatják, csak egy 
kis része hal meg e nőknek azalatt, míg a prostitutiót 
űzik; ha a prostituták legalsó osztályának népessége 
nem növekszik folytonosan a felsőbb fokozatokról 
lesülyedő nők száma által; s ha, – bár mindenik 
nap új áldozatokat ád ezen társadalmi elvetettek szá- 
mához – mégis az egész szám nem növekszik Lon- 
donban: kell lenni valami útnak vagy utaknak,' me- 
lyek felől a legtöbb e tárgyról szóló író nem emléke- 
zik, s a melyeken ezeknek nagy száma menekül ki 
évenkint lealjasító foglalkozása alól. Mi lesz ezekből, 
az a kérdés? Minthogy Angliában a prostituták (ki- 
véve legújabban néhány várost) nincsenek rendőri 
felügyelet alá vetve, kénytelenek vagyunk e kérdés 
részletes megismerése végett az analógiához folya- 
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modni, mely ilyen esetekben rendesen jónak szo- 
kott bizonyulni. A mi igaz a franczia prostitutákról 
valószínű, hogy állani fog – m u t a t i s  m u t a n d i s  
– az angol prostitutákról is. Hasonló okok működ- 
nek össze mindkét országban, s valószínűleg hasonló 
az eredmény is, a mit létre hoznak. Duchatelet nagy 
számú hiteles és igen érdekes tényeket gyűjtött össze, 
melyek a franczia prostituták pályáját illustrálják 
s feltüntetik, hogy mi azok nagy részének vég-sorsa. 
A párisi rendőrség prefecturájában van egy hivatal 
(la B u r e a u  des moeurs), mely a közerkölcsi- 
ségre ügyel fel. Ε hivatal-osztálynak egyetlen köte- 
lessége a prostitutákra való felügyelés. Midőn ezek 
a foglalkozást el akarják kezdeni, vagy pedig annak 
gyakorlásán rajta érettek, kényszerítve vannak – 
elmúlt életük és állapotukra vonatkozó szigorú vizs- 
gálat után – bizonyos szabályzatoknak, melyek az 
ő életmódjukra vonatkoznak: s így egészen a Rend- 
őrség felügyelete és ellenőrzése alá helyeztetnek. 

Mindeniknek neve, kora, lakása s más rá vonat- 
kozó részletek feljegyeztetnek; mindenik köteles meg- 
jelenni, meghatározott időközökben, orvosi vizsgálat 
végett; következőleg hely-változtatásaik tudva van- 
nak. 1854-ben a Parisban  bejegyzettek száma ha 
vönként 4177 és 4292 között váltakozott, az évi kö- 
zép-szám lévén 4232. Ugyanazon évben a sorozatból 
kitörlött nevek száma volt 835; ez volt a kitörlések 
között a legkisebb szám, a megelőzött  10 év alatt· 
1848- s 49-ben a kitörlöttek száma 1281, s illetőleg 
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1145 volt. Az 1845-től 1854-ig terjedő 10 év alatt a 
bejegyzett prostituták közép-száma volt 4237, a míg 
az évi kitörlések közép-száma 1001, vagyis közel 
egy negyede az egésznek. Ezekből világos, hogy a 
közép idő-tartam, a mely alatt a prostituták folyto- 
nosan gyakorolják foglalkozásukat Parisban, a rend- 
őrség felügyelete alatt, valamivel több mint 4 év, s 
hogy azon időköz alatt csaknem az egész tömeg el- 
tűnik, és új elemeknek ád helyet. 

A 10,013 nő közül, kiknek nevei a sorozatból 
az imént említett 10 év alatt kitöröltettek, a philan- 
tropieus szerzők állítása szerint nagy résznek a ha- 
lál által kellett elpusztulnia. A tény pedig az, hogy 
az egész összegből a halál csak 953 név kitörlését 
eszközölte a kérdéses időszak alatt. A következő hi- 
teles kimutatás elmondja, hogy mi módon tűnt el az 
egész szám: 

A sorozatból végleg kitörlöttek száma 10 év 
alatt: 
Meghaltak 
 

Férjhez mentek    
 
Más életmódot találtak 
 
Szolgálatba állottak 

 
 
Azon nők száma, kik csak egy időre töröltet- 

tek ki: 
 

nagykorúak 870
kiskorúak 83
nagykorúak 233
kiskorúak 8
nagykorúak 136
kiskorúak .5
nagykorúak 1050 
kiskorúak 41
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Útlevéllel távoztak                                            2,977 
Megszűntek jelentkezni a Bureauban               4,276 
Törvényszékileg elitéltettek                                 153 
Szegények házába helyeztettek                              89 
Engedélyt nyertek bordélyház tartására                 92 

összesen                       10,013 
 

         Mondottuk, hogy a közép időtartam, mely 
alatt a párisi bejegyzett nők f o l y t o n o s a n  gya- 
korolják a prostitutiót, valamivel több a 4 évnél; de 
egy nagy száma azoknak, kiknek nevök egy időre 
kitöröltetett, s néhányan azok közül, kik végleg ki- 
töröltettek, újra előkerülnek és újra bejegyeztetnek. 
A következő táblázat mutatja az újra bejegyzett nők 
számát 1845-től 1854-ig bezárólag: 

saját kérelmükre  
útlevéllel történt elutazás folytán 
megszűnvén jelentkezni 
törvényszéki elitélés folytán 
javítóházba helyezés folytán    . 
bordélyháznyitásra engedélyt kapván 

                                                                       Összesen  

A prostituták különösen szeretnek költözködni 
egyik városból a másikba, s természetes, hogy e táb- 
lázat nagy számát foglalja be azoknak, kik így el- 
hagyták a várost egy időre, valamint azokét is, kik 
törekedtek kimenekedni lealázott helyzetükből, kik- 
nek ez sikerült rövid időre, de a kik végre is kény- 
telenek voltak visszatérni az egyetlen kereset-forrás- 
hoz, mely számukra nyitva vala. Egy vagy több foly- 
 

   231
1,630
2,445
     99
     21
      81

Újra be- 
jegyzett 
nők, a kik 
már egy- 
szer   kitö- 
rültettek 

4,507
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tatólagos kísérlet után kétség kívül ezek közül so- 
kan végleg megmenekedtek; s a megmaradt rész 
azon gyámoltalan vagy javíthatatlan teremtésekből 
áll, kik addig gyakorolják a prostitutión, míg csak él- 
hetnek belőle, kik fokonként lejebb szállanak, míg- 
nem eljutnak a kórházba vagy a börtönbe; s a kik 
végre a sokkal nagyobb részét képezik azoknak, kik 
a rendőrség gyűlölt felügyelete alól csak a halállal 
szabadulnak ki. 

Azon nők közül, kik egyszer neveiket kitöröltet- 
vén a sorozatból, nem engedik annak újra bejegyzését, 
körülbelől egy negyedrész elhagyja Parist, és azután 
nem nyomozható; igen sokan tejárusnőkké, varró- 
nőkké, mosónékká, boltosnőkké, gyümölcs-, csiga- s 
más ilyen dolgok árusaivá lesznek; néhánynak sike- 
rült megtakarítani akkora öszszeget, mely számukra 
független életet biztosit; kevesen állandó jövedelmet 
biztosíttattak a maguk számára; sokan férjheg men- 
nek; egy bizonyos szám gazdag emberekkel él 
mint feleség, a törvényes kapocs nélkül; egy sok- 
kal nagyobb szám hasonló viszonyban él munkások- 
kal, főként agg-legényekkel vagy özvegyekkel, s 
ezeknek törvényes nejei gyanánt szerepelnek*); s 
egy jelentékeny részök házi cseléddé lesz, minden 
társadalmi osztályú családban, néhányan gyermek- 
 

*) A párisi utczaseprők felügyelője értesíti Duchatelet 
urat, hogy ezek kétharmada az általunk említett módon tesz 
szert feleségre. Úgy mondják, hogy a rongyszedők is ezek pél- 
dáját követik. 
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dajkák, s néhányan úrnők szobaleányai. Így meg- 
szűnvén prostitutaképen szerepelni, az által, hogy tisz- 
tességes életmódot kezdenek, azon nők, kik kevés- 
sel azelőtt annyira lealjasult lényeknek tekintettek, 
hogy hozzájok még szólni sem volt méltó: bebocsát- 
tatnak míveltebb osztályok házaikba, az anyák gond- 
jukra bízzák gyermekeiket, belső cselédjévé, s igen 
gyakran megbízottjává lesznek a leányoknak, kik 
most kezdenek asszonynyá fejleni; egyszóval, 
ládi élet minden részébe behatolva, egy vagy más 
időben rajok van bízva a társadalom egy jelentékeny 
részének legfontosabb és legkényesebb érdeke. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy bár az egész bejegy- 
zett prostituta népsége Parisnak újjá válik valamivel 
több mint 4 év alatt, de 45%-a az újonan bejegyzet- 
teknek olyan nőkből áll, kiknek neveik már előbb 
be voltak jegyezve és azután kitöröltettek: elég he- 
lyesen következtethetjük, hogy mindössze körülbe- 
lül hat év azon időnek közép-tartama, a mely alatt 
a nők Parisban a prostitutiót gyakorolják. 

A prostituták sorsa Kopenhágában igen közel 
megegyez a párisiakéval, s a mi különösen figyelem- 
reméltó, a számarány, mely szerint keresztül men- 
nek átmeneti állapotukon, mindkét fővárosban csak- 
nem ugyanaz: emitt is négy év alatt akkora szám, 
a mennyi a bejegyzettek középszáma bármely idő- 
ben, teljesen eltűnik. Az 1849-ben végződő hat év 
alatt, az évek kezdetén bejegyzett prostituták kö- 
zépszáma   Kopenhágában   volt   233;   a   sorozathoz 
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évenként utólagosan hozzáadottak középszáma 27; 
8 a sorozatból évenként kitörlöttek középszáma 57 5/6, 
a bejegyzett számnak évenként 31 százalékát te- 
vén, a törteket nem számítva. A következő táblázat 
kimutatja, hogy hova lett az egész összeg: 
Szolgálatba vagy dologba állott                                  101 
A szegényekről  gondoskodó bizottmánynak 

adatott át.                                                              99 
Börtönbe került                                                               6 
Férjhez ment                                                                 95 
Elhagyta az országot                                                     11 
Meghalt                                                                         29 
Öngyilkossá lett                                                              6 
                                                                 Összesen    347 

Nem ismerhettük meg, hogy mekkora azon nők 
száma, a kik újra bejegyeztetnek Kopenhágában, de 
mivel közel egy harmada az évenként kitörlötteknek 
férjhezmenetel folytán töröltetik ki, valÓ3znü, hogy a 
másodszor bejegyzett nők számaránya kisebb Kopen- 
hágában mint Parisban. Ennek folytán hajlandók 
vagyunk hinni, hogy·a közép idő-tartam, mely alatt 
a nők Kopenhágában a prostitutiót gyakorolják? 
körülbelöl 5 évre terjed. 

Miután láttuk, hogy Parisban és Kopenhágá- 
ban a prostitutió, azon nők nagy tömegére nézve, 
kik ahhoz folyamodnak, csak átmeneti állapot; hogy 
– mint Duchatelet mondja – nagy részök elhagyja 
azt az első év végével, s hogy csak igen kevesen 
maradnak meg e pályán  életük végéig: vajjon fel 
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vagyunk-e jogosítva annak kimondására, hogy a 
prostitutió Angliában is hasonló átmeneti állapot, 
hogy abból igen sokan, hasonló gyorsasággal kime- 
nekülnek, s hogy igen nagy többsége azoknak, kik 
azt egykor gyakorolták, újra visszamerül a nagy 
társadalomba, hasonló állásokat foglalva el ott, mint 
nővéreik Francziaországban és Dániában? Azt 
hisszük, hogy némi qualificatio mellett e kérdésre 
igenlőleg felelhetünk. Az eredmény kétségkívül mó- 
dosíttatni fog a nők jelleme, neveltetése és körülmé- 
nyek által mindenik országban. Nem látszik valószí- 
nűtlennek, hogy a természetes vígság és a társas 
gyönyörök kedvelése, mely a francziákat jellemzi, 
hatalmas befolyás gyanánt szerepel arra nézve, hogy 
az alsóbb osztályú franczia nőket rávegye a prosti- 
tutió gyakorlására; hogy a franczia eszmék a társa” 
dalmi erkölcsiségről, melyek az ágyastartást olyan 
fokig megengedik, mely Angliában ismeretlen, elkes- 
kenyitvén az örvényt a tisztességes és a társadalmi- 
lag megvetett állapot között Francziaországban, 
megkönnyítik mind az első lépést azon keresztül, 
mind a másodikat azon vissza; hogy a franczia rend- 
őrségnek útlevél-rendszere és inquisitori hatalma, 
mely képesíti a szülőket, hogy elszökött gyermekei- 
ket felfedezzék, azt eredményezi, hogy a prostituták 
egy bizonyos száma haza kívántatik s új szállítmány- 
nak ad helyet; s hogy az egészségügyi szabályzatok, 
melyeknek minden bejegyzett prostituta Parisban 
kénytelen magát alávetni, hosszabb életet biztosíta- 
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nak a prostituták legalsó osztályának, mint a megfe- 
lelő osztályé Angliában. Másfelől a komolyság igen 
erős eleme az angol népben; a csaknem vad szigo- 
rúság, melylyel ennek egy része a társadalmi törvé- 
nyek bárminő megtörését a nemi viszonyokra nézve 
büntetni szokta, kérlelhetlen üldöztetése az elesett- 
nek, ki igen gyakran az első ballépésért úgy bűn- 
tettetik, mint a legistentelenebb társadalmi gonoszte- 
vő; a csaknem átgázolhatatlan korlátok, melyek egy 
olyan leány elé merednek, ki az előtt tisztességes 
volt, s egyszer elesvén, küzd régi helyzetének vissza- 
nyeréséért; a kegyetlenség, a melylyel gyakran 
megfosztatik minden bátorságtól, hogy kísérletet 
tegyen arra nézve, éreztetvén vele, hogy ő reményte- 
lenül el van veszve és tönkre téve; s hiánya azon 
hallgatólagos beleegyezésnek az ágyastársi együtt- 
élésbe, mely megvan Francziaországban: mindezek 
kétségkívül olyan körülmények, melyek arra szolgál- 
nak, hogy mind a prostitutión való lépést megnehe- 
zítsék, mind az onnan való visszatérést. Mindezen 
befolyásokat tekintetbe véve, s igyekezvén azokat 
valódi értékük szerint becsülni, mi azt hisszük, hogy 
a prostituta népségnek általános pályája s végsorsa 
lényegileg ugyanaz Londonban a mi Parisban; hogy 
a prostitutió Angliában is csak átmeneti állapot – a 
kivételeket nem számítva, – csakhogy annak pházi- 
sain az áthaladás nem oly gyors mint Parisban; hogy 
az arra rálépők, valamint az onnan kimenekülök 
száma is egy bizonyos adott időszak alatt kisebb; 
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hogy azoknak száma, kik soha sem képesek megme- 
nekülni, s kik ennélfogva mint prostituták halnak 
meg, talán nagyobb; s végre, hogy a míg – akivé- 
telektől eltekintve – Kopenhágának összes prostitu- 
ta-népessége eltűnik 5 óv alatt, s Parisé 6 év alatt, s 
mindkét helyen egészen új réteg jő amazok helyére: 
addig e népesség eltűnésére és újakkal való helyet- 
tesítésére Londonban talán mintegy hét év kíván- 
tatik. 

Nem lehet felőle kétség, hogy midőn a prostituta 
életének rettenetes valódisága és még szörnyűbb jö- 
vője előtte tényleg világossá lesz, ez minden erejé- 
vel küzdeni fog, a legtöbb esetben, a míg a remény 
végkép el nem hagyja, hogy kimenekedjék azon ret- 
tenetes ítélet alól, mely tudja, hogy utóléri mind- 
azokat, kik azon a pályán megmaradtak, miután 
a szépség és az ifjúság búcsút mondtak nekik. A 
prostituták is emberi lények, emberi érzelmek- 
kel és ösztönökkel bírnak. Hogy mi az, társadalmi 
eldobott lénynek lenni, elhagyatottan miliók között, 
otthon nélkül, barát nélkül, megvetve a roko- 
nok, – 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 érzé- 
ki szenvedélyeinek a nyereségért, de azért sóvárog- 
nak a valódi szeretet után, a gyermekek után, s 
mindazon házi örömök után, melyek oly kedvesek 
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nemök előtt. Továbbá sokan közülök fiatalabb ko- 
rukban, vallásos neveltetésben részesültek, talán épen 
a kegyes édes anya ajkai által. Bár mélyen elrejtve 
szíveikben a keresztyén befolyás nem   ritkán érez- 
teti hatalmát, a bűn érzetét, és a bűnre váró bűn- 
tetés súlyát költvén fél bennök. Törekedve magukat 
kiszabadítani lealázó helyzetükből, a siker szükségké- 
pen különböző lesz az akadályok  szerint, a melye- 
ket le kell küzdeniök. Már előbb okát adtuk a felte- 
vésnek, hogy ez akadályok kisebbek, míg a kimene- 
kedhetés   könnyűsége   nagyobb   Franciaországban 
mint Angliában. Amerikában a kísértés a prostituta 
élet elkezdésére, valamint az azt elhagyás eszközei 
még számosabbak,   mint Francziaországban.   Nagy 
számú leány érkezik meg folyvást New-York kikötői- 
be,   mint kivándorlók és idegenek, a jó szerencsére 
bízván magukat. Behálózva gazemberek által, kik 
lesben állnak   rajok,  s kényszerítve a. szegénység 
által;, igen sokan közülök a prostitutióhoz folyamod- 
nak, azért hogy élhessenek. Néhány hónapi tapaszta- 
lat undort költ bennök új  életmódjuk iránt, figyel- 
mezteti őket a veszélyre, ha azt folytatják, s ugyan- 
akkor képesíti őket megismerésére azon számtalan 
életmódnak, melyeket Amerika nyújt mindazoknak, 
kik képesek és akarnak dolgozni, s így saját meg- 
váltásuk kivívására. Sők elég gyorsak is felhasznál- 
ni az alkalmat, a mely kínálkozik, s  innen van az, 
hogy a new-yorki prostituták közül oly roppant szám 
tűnik el évenként. Azoknak nagy többsége tölti be 
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sorait előbb a munkás népnek, s azután a nagy köz- 
társaság polgárainak. Így az „átmeneti állapot” leg- 
rövidebb Amerikában; kevésbé rövid Francziaor- 
szágban és Dániában, és legkevésbé Angliában. De 
itt is csak átmeneti állapot, s a prostituták nagy ré- 
sze kimenekszik belőle, miután egyszer bele lépett· 
Mr. Acton mondja, hogy a prostituták jobb érzésű osz- 
tálya, rendkívül meglepő és évről évre növekvő 
mérvben, hites feleségeivé válik a legkülönbözőbb 
társadalmi osztályú embereknek, a peerségtől fogva 
a cselédházig. Egy nagy részök elhagyja a prostitu- 
tion olyan viszonyt szővén, a mely a házassági kö- 
tést kivéve, a házas élet minden vonásával bír; so- 
kan pénzbeli jövedelmet nyervén előbbi szeretőiktől, 
ezért kapósakká lesznek és férjet kapnak; sokan 
önmaguk fentartásában különböző apróbb üzletek 
által segittetnek · sokan kivándorolnak az Egyesült 
Államokba és a britt gyarmatokba; és igen sokan 
– a kiknek jelentékeny számuk szintén férjhez 
megy később – újra visszatérnek azon szolgálatba, 
melyet egykor elhagytak. 

Íme igyekeztünk kimutatói, hogy a prostitutió 
leginkább csak átmeneti állapot, melyen a britt nők 
ezrei folytonosan keresztül mennek, s tettük mind- 
ezt azon czélból, hogy legközelebb kimutassuk, minő 
nagy és fontos befolyása van ennek a ténynek a britt 
nép egészségi állapotára. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. A  s y p h i l i s t i c u s  b a j ο k t e r m é s z e t é r ő 1         
A rendkívüli gyorsaság, a melylyel egy raga- 

dós betegség, – az orvosok által közönségesen úgy 
nevezett m o r b u s  gallicus – elterjedt Európá- 
ban a XV-ik század utolsó felében, s az iszonyatos 
pusztítás, melyet az véghez vitt, azt a hitet költötték 
az emberekben, hogy az egy új, eddig, nem ismert 
járvány, mely most hirtelen kiütött. Ez öldöklő csa- 
pás forrása sok ideig titokban maradt, s három szá- 
zadon át folyvást vita tárgya volt. Legelőször Gron- 
zalos Ferdinánd bizonyítá a tételt, hogy az Ameri- 
kából vette eredetét. Állítá, hogy a nyavalya ott- 
honos Szent-Domingó benszülöttei közt; s hogy az 
onnan hozatott át azon katonák és tengerészek által, 
kik Columbust második útjából visszakísérték, hogy 
ezeknek nagy része, Európába való visszatértök 
után Gronsaloa de Cordova zászlója alá soroztatott 
bé, hogy menjenek a francziák ellen, kik a nápolyi 
királyságot megtámadták; s hogy ezek közölték a 
betegséget a nápolyiakkal, kik így közvetlen forrá- 
sai levének az egyetemes elterjedésnek. Ez állítást 
széles körben hitték a XVI-ik és XVII-ik század- 
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ban; de valósággal a betegség három évvel előbb 
ütött ki Nápolyban, 1493-ban; s a párisi parliament- 
nek egy végzése 1496 vagy 97-ről úgy szól róla, 
mint a mely a megelőzött két év alatt nagy előhala- 
dást tett Franziaországban. 

Hogy a XV. század utolsó felében egy rendkívül 
erőszakos ragadós betegség dühöngött Nápolyban, 
terjedve leginkább a nemi érintkezés kövekeztében, 
– oly rendkívüli erővel, hogy általános ijedelmet 
támasztott: hogy a betegség Francziaországba átvi- 
tetett és ott elterjedt a visszatérő franczia katonák 
által: s hogy Európának főbb városai csakhamar 
megérezték a ragályt, sokkal ijesztőbb alakban, mint 
a minővel most bír, – ez elvitathatatlan. A kérdés- 
ben levő betegség mindenütt, a hol megjelent, pusztí- 
tó járvány alakot vévén föl, egyetemes figyelem for- 
díttatott reá; előállása és természete állandó tanul- 
mányozás tárgyává tétettek, s így annak rokonsá- 
ga, ha nem teljes ugyanazonsága is, – lőn kimutat- 
va olyan betegségekkel, melyeket már a régi írók 
emlegetnek. Valóban, bár annak igazi jelleme és 
oka mindeddig ismeretlen, úgy látszik, hogy egy 
vagy más proteusi formájában minden korban isme- 
retes volt, a melyikről csak valamit tudunk. 

Azon rendkívül vészes alakjai a syphilisnek, a 
minőkről a történet tanúskodik, ma már nem észlel- 
hetők többé, s úgy látszik, hogy az emberiségnek 
nincs oka többé rettegnie egy olyan csapás-szerű 
járványtól, a minő Nápolyban váratlanul kitört,  és 
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yégig pusztítá Európát a XV-ik század vége felé. 
De azért ne higyjük, hogy a jelen és a jövő nemze- 
dék biztos „ezen pusztító ellenség támadásai ellen. 
Bár többé nem költ általános figyelmet rettenetes ég 
szélesen kiterjedt pusztításai által, s nem tölti be a 
nagy városok lakóit váratlan ijedelemmel, de azért 
végzetes hatalmát folyvást gyakorolja hallgatagon 
és titokban, melynek eredményei megfoghatlanul 
elterjedettek és rombolók, épen azon eltitkolás miatt, 
a melylyel födöztetnek. Dúlása, nem úgy mint más 
járványoké, megszűnés nélküli, s következőleg áldo- 
zatainak száma sokkal nagyobb, mint mindazoké 
összevéve, a kiket valaha egy-egy olyan ijesztő jár- 
vány elsepert, mely időnként rettegéssel tölte be az 
emberiséget. Ez itt lakik közöttünk; áthatotta a tár- 
sadalom minden rétegét; nyomai felismerhetők csak- 
nem minden családban; örökké változó proteusi 
alakjai sokkal számosabbak, semhogy valamennyit 
számba venni lehetne, s gyakran elkerülik még a 
leggyakorlottabb szemek felfödözését is. Kiválóan a 
fiatalt és erőteljeset támadja meg; a férfiúság erejét 
az élet tavaszában gyengeséggé változtatja; a virág- 
zó nőnek egésséges vérét, melynek a jövő nemze- 
déket erőteljes életre kellene táplálnia, megmérgezi; 
nyomorékká teszi a csecsemőt még az anyai méh- 
ben, s megfertőzteti a tejet, melyet a gyermek szí 
anyja emlőjéből. Nem tekint sem erényre, sem tiszta- 
ságra, sem ártatlanságra, melyek valamennyien véd- 
telenek választást nem tevő romboló befolyása ellen. 
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A venericus méreg annyiban hasonlít a himlőhöz, 
hogy beoltás és érintkezés által ragad, de különbö- 
zik ettől annyiban, hogy támadásait ugyanazon 
egyénen ismételheti számtalanszor. A míg az egyén 
vére, ki ebben a betegségben valamikor szenvedett, 
annyira átalakul, hogy annak későbbi megtámadá- 
sai ellen biztosítva van, s ha mégis volna benne vala- 
mi fogékonyság iránta, a megújuló betegség rendkí- 
vül szelíd fogna lenni: addig a venericus méreg áldo- 
zata mindig ki van téve új meg új megtámadások- 
nak. Ezelőtt mintegy 25 évvel Mr. Auzias Turenne 
azon eszmére jött, hogy a syphilisticus mérget be 
kellene oltani, épen úgy, s némi módosítással ugyan- 
azon okokból, mint a himlőt szokták az emberekbe. 
Próbát tévén az állatokon, igazolva találta magát e 
rettenetes és veszélyes eljárás ajánlásában, megelő- 
zőjéül ép úgy mint orvosszeréül a syphilisnek. 
Egyéb orvosok is ügyvédkedtek mellette és gyako- 
rolták azt. Hogy sok esetben az organismus annyira 
eltölthető a méreggel, hogy képtelen további beteg- 
ség fölvételére a beoltás helyén, úgy látszik ez elis- 
mert dolog; de hogy ilyen esetekben is bizonyos idő 
eltelte után a méreg iránti fogékonyság visszatér, 
ép oly elismert tény. Mi részünkről nem ajánlanók 
ez eljárást senkinek. 

Egy külön és biztos ellenméreg feltalálása annak 
ellen, még a jövő feladata. Physical jelleméről annak, 
és igazi természetéről mit sem tudunk. Azon csodái- 
latos jósdák, a microscopium és a vegytan, egyaránt 
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némák, ha a betegség csodás hatalmának okai után 
tudakozódunk nálok. Csupán eredményeiből ismer- 
jük azt. Oly iszonyú ereje van neki, hogy egyetlen 
csepp genyedtség azon sebből, melyet szerez, egy 
pohár vízzel összekeverve, azon víz mindenik csep- 
pet mérgezővé teszi; s tartóssága olyan, hogy csö- 
vekben vagy üveglapok közt határtalan hoszú ideig 
eltartható, a nélkül, hogy ható erejét elvesztené. 
Mr. Ricord így tartotta 73 napon át, s akkor beolt- 
ván, meghozta a rendes betegséget. Hogy hatályos 
legyen, folyékony alakban kell alkalmazni, vagy 
folyékonynyá tenni azon rész nedvessége által, a 
melylyel érintkezésbe hozatott. 

A franczia minisztérium közegészségi osztálya 
felszólítá az orvosi akadémiát Parisban, adjon véle- 
ményt a felől, váljon az u. n. másod-fokú syphilis 
ragadós-e, s vajjon a gyermekeknél ez másként van-e 
mint a felnőtteknél? Az akadémiának egy bizottmá- 
nya azt az előterjesztést teve, hogy vannak a syphi- 
lisnek bizonyos formái, a melyek ragadósak, s hogy 
semmi ok nincs azon föltevésre, hogy ez már a 
csecsszopó gyermekeknél is ne úgy volna. Mr. 
Ricord megerősíti ez állítást, mondván, hogy egy nő, 
olyan nemű syphilissel, a mit többé nem tartanak 
ragadósnak, szülhet syphiliticus gyermekeket, kik 
a betegséget közlik szoptató-dajkáikkal, s ezek 
tovább plántálják azt családjukban. Mr. Paget állít- 
ja, hogy a másod-fokú syphilis formái legalább is 
húszszor visszajöhetnek,   miután az illető egyén el- 
 



33 

bocsáttatott  a  kórházból,   s   mind  a  húszszor  ra- 
gadósak. 

Most már teljesen be van bizonyítva a tény, 
gondos vizsgálatok egész sokasága által, hogy egy 
férfi, ki a betegség minden symptomájától tiszta, de 
a kinek vére már megvan rontva a siphilisticus 
méreg által, annyira elronthatja új nejét, hogy a baj 
lényeges eredményei meglátszanak néhány hónap- 
pal a házasság után, és hogy ezt egyetlen symptoma 
sem előzi meg, a mely a bekövetkező baj jöttéről 
adna tudósítást. Mr. Erasmus beszél el egy ilyen ese- 
tet, mely épen az ő kezelése alatt fordult elő. Egy 
úri ember a kérdéses betegségben szenvedett, s lát- 
szólag meggyógyíttatott novemberben: a követke- 
ző mártiusban megházasodott, miután előbb orvosa 
biztosította, hogy ő semmi okot nem lát ennek gátlá- 
sába; s a következő júniusban neje constitutional 
syphilisben szenvedett. Férje továbbra is ment 
maradt a betegség minden jelenségeitől. „Nem lehet 
kétség – mondja Mr. Vilson, – a férj vérének mérgező 
hatékonyságáról a házasság idejében.” Egy másik 
úri ember esetéről is szól, a ki szintén márcziusban 
házasodott meg, két hónappal azután, hogy a beteg- 
ségből kigyógyult, mely először mutatkozott rajta. 
A házasság idejében azt hívé, hogy egészen jól van, 
s neje egy szép egészséges fiatal asszony volt, kinek 
addig még a feje se fájt életében. Júliusban a nő 
egészsége lassanként romlani kezdett; augustusban 
roszul   lett,  s   októberben   torok-fájás,   bőrkiüté- 
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sek, a nyak-mirigyek feldagadása, rheumaticus 
fájdalmak és más ily leverő betegségek ütöttek ki 
rajta, kétségtelen jelenségei a constitutionalis syphi- 
lisnek. Dr. Campbell, Edinburghból, egyebek közt 
a következő esetet beszéli el: Egy úri nő három gyer- 
meket szült egymásután idő előtt; a két első hirte- 
len meghalt a születés után, a harmadik idétlen és 
rothadt vala. Mind a férj mind a nő teljesen egészsé- 
gesnek látszott, de a férfi ismételve szenvedett syphi- 
lisben, melyek közül a legutóbbi h u s z o n h á -  
rom évvel az előtt fordult elő, s t i z e n h é t  évvel 
a házasság előtt. Ez eset megdöbbentő bizonyítékul 
szolgálhat arra, hogy a betegség mily iszonyatos 
hoszszasan megmaradhat a testben, megtartván 
mindazon hatalmát, melynél fogva ragadós és pusz· 
tító lehet. Sir W. Jenner egy jelentékeny hírű orvos 
esetéről emlékezik, ki még tanuló korában megkap- 
ta a betegséget. De kigyógyult belőle, s öt évvel 
azután megházasodott, s első gyermeke constitutio- 
nalis syphilisben halt meg. 

Hogy a méreg ható ereje milyen tartós, s mily 
rendkívüli módon lappanghat éveken át az anyai 
vérben, a nélkül, hogy valamit tudnának róla vagy 
csak gyanítanák is, a két következő eset· bizonyítja, 
melyeket Mr. Vidal tapasztalt és hoz fel. Egy nő 
férjhez ment egy olyan emberhez, kit a constitutio- 
nalis syphilis erősen megtámadott; egy gyermeket 
szült, a ki meghalt azon betegség legvilágosabb 
jelenségei közt. Férje is csakhamar meghalt; s ő 
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maga, mint látszólag egészséges, újra férjhez ment 
egy teljesen egészséges emberhez; s mégis négy 
evvel előbbi házassága után a második házasság- 
gyümölcse egy ép oly syphilisticus gyermek lőn, mint 
a másik volt. A másik eset még rendkívülibb: egy 
özvegy asszony conatitutionalis syphilisben szenve- 
dett, a melyből látszólag kigyógyíttatott; azután 
férjhez ment, két gyermeke lett, s mind a kettő 
syphilisben halt meg. Második férjé csakhamar az- 
után meghalt, a nélkül, hogy venericus betegségben 
valaha szenvedett volna. A nő harmadszor is férjhez 
ment. s e házasságból két iker-gyermeke lett, kik 
szintén syphilisben haltak meg. Azután lett neki 
egy negyedik gyermeke, ez is magával hozta a 
betegséget, de kigyógyult belőle. Egyike a gyerme- 
keknek átvitte a betegséget dajkájára. Mindezen 
idő alatt, látszólagos meggyógyulásának napjától 
fogva, az anya – úgy látszott – folyvást jó egész- 
ségben volt. 

Állatokkal tett kísérletek által eléggé be van 
bizonyítva, hogy ha a nősténynek két különböző 
hímtől egymásután fiai vannak, a második párosulás 
sarja hasonlíthat az első hímhez. Egy kanczának, 
zebra által megtermékenyítve, csikaja lett, a zebra 
jellemző jegyeivel: azután a zebrától elválasztották, 
s paripákkal párosították, s az eredmény lőn három 
olyan csikó egymásután, melyek mindenikén felis- 
merhető jegyei voltak meg azon zebrának, amelytől 
el lőn választva. Ez a tény több hasonlókkal együtt, 
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melyek hitelesen bebizonyíttattak, mutatja, hogy a 
föntebb előszámlált esetek, melyek első tekintetre 
kimagyarázhatatlanoknak látszanak, szoros össz- 
hangzatban vannak a természet törvényeivel, s je- 
lezik, hogy mily rendkívül fontos és ünnepé- 
lyes dolog a házasság különösen a nőkre nézve. 
Mert ezek azt mutatják, hogy a nő anyává lóvén, 
egész alkatát gyökeres és visszavonhatatlan változás 
lehetőségének teszi ki; hogy férje vér-rendszeré- 
nek tulajdonai, – legyen az egészen elromol- 
va, vagy egészen egészséges, vagy valamely kö- 
zép állapotban, – az övére is rányomatnak gyer- 
mekének közvetítése által, hogy semmiféle törvé- 
nyes elválás nem fogja képesíteni őt arra, hogy meg- 
semmisítse a constitutionalis azonosulást, mely meg- 
törtónt, ós hogy a míg élete tart, akár olymértékben 
kapta légyen meg a betegséget, hogy az kitör vagy 
rajta vagy gyermekén, akár csak úgy, hogy a válto- 
zás kijátsza a felismerést, – soha le nem rázhatja a 
végzetet, a melynek egyszer megadá magát. 

Az anyai emlő teje is szolgálhat eszközül a 
betegség elragasztásában. Dr. Whitehead közlésé- 
ből idézünk néhány példát. Egy úri nő első gyerme- 
két szülte, szép egészséges leányt; s csakhamar 
felgyógyult. Á gyermek három hónapos korában, 
akkor még csupa egészségesen, beoltatott. Tíz hóna- 
pos korában egyike volt a legszebb gyermekeknek, 
s az anya egészsége is kifogástalan volt. Ezen idő- 
ben a férj első fokú syphilist kapott. Gyorsan kígyó- 
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gyult, s kereskedelmi ügyeinél fogva két hónapnál 
tovább távol volt nejétől azután, hogy a betegség 
nek minden külső jelensége elmúlt. S két hónappal 
később, midőn a gyermek 15 hónapos volt, s még 
mindig szopott, el lőn borítva syphilisticus kiütések- 
kel. Magán az anyán több gyanús jelenségek mutat- 
koztak. Szerencsés kezelés által mind az anya, mind 
a gyermek jobban lettek. De a leányka képtelen lé- 
vén szilárd táplálék megemésztésére, még mindig a 
mellen tápláltatok, s tizennyolcz hónapos korában 
újra kiütések jöttek elő rajta; a fül körül a mirigyek 
gyuladásba jöttek, más symptomák is mutatkoztak, 
s a fiatal leányka, szülőinek első gyermeke, húsz 
hónapos korában meghalt. Néhány hónap múlva az 
anya is utána ment,. mindketten áldozatai lévén 
egyazon könyörületlen rombolónak. A férj másod- 
szor is megházasodott; constitutionális betegsége 
újra előjött, elragadt nejére, s az azt átkölcsönzé 
gyermekére. 

Hasonló eset a következő: Gr. R. harminczhét 
éves egészséges szülőktől származott és egészséges 
véralkatú nő, férjétől megkapta a syphilist, hat hét- 
tel azután, hogy a gyermekágyból fölkelt hatodik 
gyermekével. A méreg áthatá egész véralkatát, s 
teje által megmérgezé gyermekét a kit szoptatott. 
Ez a gyilkos betegségben két éven át kínlódott, s 
azután meghalt. 

Sok esetben az anyai tej elragasztja a beteg- 
séget a gyermekre, s ez által az az anyában rejtve 
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marad, s ő maga mentve van gyermekének árán. 
Mr. Wilson említ egy esetet, a hol egy gyermek 
megmételyeztetett anyjának teje által, kin magán a 
constitutionalis syphilisnek semmi jelei nem látszot- 
tak, s hozzáteszi: e gyermek anyja kétségkívül a 
szoptatásnak köszönheti, hogy rajta a constionalis 
syphilis ki nem ütött. 

Elég bizonyítéka van Mr. Wilson azon állításá- 
nak is, hogy minden váladék át van hatva a méreg 
által egy olyan egyénnél, kinek constitutionalis sy- 
philise van. Hogy a nyál· és a szájmirigyek nedves- 
ségei olyanok, rendkívül valószínű. Hogy syphilis- 
ticus gyermekek, néha fájós szájjal, s néha minden 
látszata nélkül ennek, megmérgezik szoptató-dajká- 
jukat, bebizonyított tény. 1828-ban egy úri ember, 
másod-fokú syphilis jelenségeivel, felkereste Dr. Pri- 
ceot; s kifejezte előtte azon félelmét, hogy valószínű- 
leg neje is – ki akkor már nagyon terhes volt – 
benne van a bajban. Midőn a gyermek megszületett, 
egy egészséges fiatal falusi asszonyt, ki azelőtt vesz- 
té el gyermekét s kit Dr. Price tisztességesnek ismert, 
béreltek ki dajkájául, hogy szoptassa. Rövid idő 
múlva gyanús kinézésű pattanás jelentkezett a nő 
mellén, s egyidejűleg észrevéve, hogy a gyermek 
fájós szájú, és hogy némi kellemetlen szaga van. 
Csakhamar kiütések boríták el a nőt, mind a két 
tenyeréről lement a bőr, fájdalmat érzett tagjaiban, 
és körmei romlani kezdettek. 1830-ban egy fiú-gyer- 
meket szült, ki hasonló betegségben volt, s meghalt 
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három hónapos korában. 1831. mártiusában egy hal- 
va született gyermeke lett, s egészsége, mely azelőtt 
kitűnő volt, naponként hanyatlott attól fogva, hogy 
azon gyermek által megmételyeztetek, a kit szopta- 
tásra felvállalt. Mintegy hat héttel azután, hogy a 
pattanást mellén észrevette, s annak következtében 
a gyermeket visszaadta szülőinek, egy másik tisztes- 
séges, férjes asszony, ki amannak a helyét a szop- 
tatásban elfoglalta, fordult Dr. Pricehoz, egy nagy 
pattanás lévén egyik csecs-bimbóján, réz-szinű kiü- 
tés a bőrön, és fekélyek mind a két torokmondolán. 
Dr. Price meggyőződést szerzett magának, hogy 
férje teljesen tiszta volt minden venericus betegség- 
től. A nőnek magának is lévén gyermeke, hogy 
mindegyik egyenlő mértékben kapja a táplálékot, 
gondosan vigyázott rá, hogy mind a két gyermek 
a külön neki adott emlőt kapja mindég. Mindamel- 
lett saját gyermeke is elkapta a syphilist, beszíván 
a mérget az anya tejével, s nem sokára meghalt 
bele. Az asszony azután ismét két syphilisticus gyer- 
meket szült; az egyik meghalt hat hetes korában, 
rémítő nyomorékon, a másik, bár kiütésekkel födve 
s körmeit elhullatva, kilábolt a betegségből. Hogy 
az inficiálás ezen körútját teljessé tegyük: e gyer- 
mekek anyja elragasztá a betegséget férjére. Íme, 
tizenegy példa a constitutionalis syphilisre, négy 
halállal végződvén, s valamennyi visszavihető azon 
egy forrásra, az első gyermekre, a ki a két dajkát 
elrontotta. 
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Van még sok más, kevésbé határozott, de ép 
oly végzetes módja a betegség elragadásának. Egy 
a Hôpital du Midibe felvétetett nő a következő 
vallomást tévé „Én a vidéken lakom, 10 mértföld- 
re Paristól. Négy gyermekem van, a kik apjokkal 
és velem együtt mindig jó egészségnek örvendeztek. 
Nyolcz hónapja egy körülbelől két éves talált gyer- 
meket vettem a házhoz, nyomorult kinézésű gyer- 
mek volt, pörsenések voltak testén és fájós torka. 
Megengedtük neki, hogy ehessek ugyanazon kana- 
lakkal, mint mi, s hogy igyék ugyanabból a pohár- 
ból. Nem sokára egyik leányom erős torokfájásról 
panaszkodott; a baj növekedett s a leány meghalt 
körülbelül hat hét alatt. Meghalt a talált gyermek 
is. Nem sokkal ezután magam is szenvedni kezdek 
torokfájásban, ép úgy, mint a két gyermek; apjuk 
nem érzett semmit, s ez ideig egészséges.” 

Egy kis leány, kinek syphilisticus pattanásai 
voltak szájában, elvétetvén dajkájától, egyikébe he- 
lyeztetett a csecstől elválasztó házaknak Paris kör- 
nyékén. Ezen intézetben csak egy kis czin-pohár 
volt hat kis leány számára. Négyen a gyermekek 
közül, kik előbb egészségesek voltak, megkapták a 
pattanásokat, melyekkel az újonjött szenvedett. 

Egy asszonynak, kinek az volt az életmódja,, 
hogy a gyermekágyas nők melléből a tejet kivegye, 
vagy ki szopja, venericus kelés volt szájában, a mit ő 
eltitkolt, nehogy foglalkozását elveszítse. S ez által 
elrontott igen   sok asszonyt a jobbmódú osztályból 
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egész a nyomorúságig; nem csak, hanem ezek kö- 
zölték a syph. mérget férjeikkel is. 

M. Cullerier beszél el egy esetet egy előkelő 
kisasszonyról, ki a betegséget úgy kapta el, hogy 
egy katonatisztet megcsókolt. Négy vagy öt hónap- 
pal ezen eset után tüzes pattanás támadt ajakán. A 
vizsgálat és a gyógyítás után kisült, hogy az syphi- 
listikus seb volt, s a fiatal nő állítá, hogy soha semmi- 
nemű férfival érintkezése nem volt azon az egy csó- 
kon kívül. 

Dr. Waller, Prágából, számos kísérletekkel 
bizonyítja, hogy egy a betegségben levő egyén vére 
egy egészségesen levő sebre alkalmazva, ennek egész 
vérrendszerét megrontja. Ebből érthető, hogy a 
h i m l ő o l t á s  hogyan lehet a mérget terjesztő pro- 
cessussá. Dr. Whitehead maga beszél el egy esetet, 
a mikor öntudatlanul ő közölte a mérget egy egész- 
séges gyermekkel, egy inficiált gyermekről történt 
beoltás által. A gyermek meghalt féléves korában,, 
constitutionalis syphilisben. A míg szopott, megmér- 
gezé anyjának egész vérrendszerét az emlőn keresz- 
tül, s a nő meghalt 38 éves korában körülbelül há- 
rom évvel azután, hogy a beoltás általi szerencsét- 
lenség történt. Dr. Whitehead több ily esetet szám- 
lál el, s azt hiszszük, nem volna nehéz még többet 
gyűjteni. 

Nem kevésbé nevezetes e nyavalyának hosszú 
megmaradása a testben. Az kétségtelenül igaz, hogy 
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ügyes gyógymód által a syphilis jelenségei megsem- 
misíttethetnek vagy kiirtathatnak, de a betegséget 
magát semmiféle gyógyítás ki nem irtja. A legjobb 
esetben lappangóvá lehet azt tenni, de nincs ellene 
semmi biztosság, hogy újra ki ne törjön, sőt hogy 
egy másra is el ne ragadjon, a ki az inficiált egyén- 
nel szoros összeköttetésben van. 

A syphilisre alkalmazható különösen és a leg- 
nyomatékosabban a rettenetes mondás: az apák bű- 
nei meglátogattatnak gyermekeikben, harmad- és ne- 
gyedizglen. Temérdek esetben a gyermek meg van 
romolva már az anyai méhben, időelőtti szülés, idét- 
len vagy holt gyermek szülése, s más ilyen termé- 
szetű dolgok, a legtöbbször eredményei, s a nőnél 
a legbiztosabb jelenségei a const. syphilisnek. A leg- 
szomorúbb része a kérdés ezen oldalának a gyako- 
riság, a melylyel a baj ismétlődik ugyanazon beteg- 
ben. Dr. Barnes, a St. Thomas's Hospital szülész-or- 
vosa mondja, hogy egyáltalában nem ritka eset, 
hogy egy nő ötször, hatszor, sőt tízszer szenved 
gyermek-vesztésben vagy idő-előtti szülésben, és 
nincs neki egyetlen egészséges gyermeke. Továbbá 
a sok syphilisticus gyermek közül, kik a rendes idő- 
ben születnek s életben maradnak, igen sok meghal 
néhány hónap alatt a születés után. A hivatalos fel- 
jegyzések 1866-ról 408 syphilisből származó halál- 
esetet jelentenek arról az évről. Ezeknek nagytöbb- 
sége gyermekekből áll. Ε szám azonban még igen 
távol áll a valóditól. 
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Igen sok esetben az öröklött syphilis nem teszi 
tönkre egyenesen a gyermeket, hanem működik 
benne egész életén át, mint organismusában fészkelő 
s hatalmasan degeneráló. elem. A betegség eredmé- 
nyei, s a formák, melyeket az felvesz, szinte meg- 
számlálhatatlanok. Az organismus minden része ki 
van téve a megromlásnak, az agy különösen, s az 
egész idegrendszer. Az ismert eredmények közül 
megemlíthetjük a bárgyúságot egész az esztelensé- 
gig s a paralysisnek különböző nemeit, magában 
foglalván a vakságot, siketséget, s a szaglás és izlés 
elvesztését. 

Kimutattuk, hogy a prostituták nagy többsége 
abba hagyja életmódját, miután azt rövid ideig gya- 
korolta, s visszatér a rendes életbe. – sokan közü- 
lök a házasság által, sokan mint cselédek, kik ké- 
sőbb részben férjhez mennek, s hogy egyremásra 
véve hét év alatt valószínűleg az egyesült királyság 
összes prostituta népségét új tömeg váltja fel. Ha 
azokra, a kik meghalnak, vagy tovább is űzik a 
prostitutión leszámítunk egy negyedrészt, ott marad 
276,000 prostituta, kik visszamerülnek a társada- 
lomba minden 7 év alatt, Ebből egy évre esik 
39,430. A rendes prostituták közül nagyon kevés 
kerüli el a betegséget pályájának egy vagy más 
pontján. A magasabb osztályú nőkről, kik e szám- 
ban szintén bent foglaltatnak, kevesebbet tudunk, de 
kétségtelen, hogy azok közül is igen sok inficiálta 
tik. Ha ezen már megromlott nők  számához hozzá- 
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adjuk azon férfiakét, a kik évenként infíciáltatiiak, 
lesz némi fogalmunk azon organicus mérgezésről, 
mely évenként folyamatban van. A midőn ezen év- 
ről évre történő folyamatnak összehalmozódó ered- 
ményeit vizsgáljuk, legalább el tudjuk képzelni, hogy 
minő megdöbbentő mérvben van társadalmunk sa- 
turálva a venericus méreg által. 

Bárminő hosszú idő sem képes az egyszer syphi- 
lis által megrontott emberi organismust visszaállitani 
az erő és egészség azon állapotába, a melyet az kü- 
lönben élvezett volna. A míg, ha az a test a produc- 
tio által tovább él, megváltozott constitutiójának nyo- 
mai mindig meglesznek a sarjadékban, igaz, hogy 
mind gyengébben és gyengébben,, a mint az idő na- 
gyobbul, de az eredményeket azért kitörölni lehe- 
tetlen. 

Ha a föntebbi állítások igazak, a melyeknek 
igazságát egyetlen, az állítások alapjául szolgáló té- 
nyekkel ismerős ember sem fogja tagadni, szorosan 
folyik bel ölök azon következtetés, hogy a syphilis 
előmozdítja a közönséges betegségek csaknem mimin- 
den fajának terjedését; hogy az közvetlenül vagy 
közvetve roppant arányú betegséget szül; hogy a 
midőn ezen betegségek nem a syphilis folytán álla- 
nak is elő, azaz olyan egyénekben, kiknek rérök 
azzal saturálva van, lényegesen módosítja a beteg- 
ség jellemét, gyakran növeli annak erejét és kiter- 
jedését, s rendesen veszélyesebbé és hosszabbá teszi. 
Egy   tekintet a syphilis és a különböző vérbetegsé- 
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gek közti viszonyra, meggyőzhet bennünket erről; 
(de a fejtegetés ezen részét, mint inkább orvosi tár- 
gyút, itt elmellőzzük). 

Felmutattak olvasónk előtt a kettős betegséget: 
a prostitutión, és az abból eredő phisikai nyavalyá- 
kat. Feladatunk lenne most valamely tervet adni elő, 
a mely által e rettenetes bajok kisebbíttetnének, ha 
végleg nem lennének is megszüntethetők. A prosti- 
túciónak mint nyavalyának, két oldala van: az egyik 
társadalmi, a másik physikai. S innen két kérdés vár 
megoldásra: e l ő s z ö r ,  hogyan lehetne magát a 
prostitutiót kiirtani? – s a míg ez nincs, hogyan le- 
hetne az „abból eredő betegséget a lehető legcseké- 
lyebb kiterjedésre szorítani. A mi az első kérdés ala- 
posabb vitatását illeti, ahoz oly sok nemű ismeret, s 
a társadalom és a két nem közti viszonynak olyan 
széles, és sok oldalú felfogása kívántatnék, a milyenre 
korunkban igen kevés ember van képesítve. A má- 
sodik kérdés, a mennyiben csak eredményekkel bá- 
nik, sonkkal egyszerűbb és könnyebben megfejthető; 
s legközelebb ennek vizsgálatát adjuk elő, igyekez- 
vén bebizonyítani olvasóink előtt, hogy a kérdéssel 
gyakorlatilag kell, és lehet is bánni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. A  k o r m á n y o k  k ü l ö n b ö z ő  e l j á r á s a  a 
p r o s t i t u t i ó v a l  s z e m b e n .  

A rendszabályokat, melyeket a kölönbözö or- 
szágokban alkalmaztak a prostitutióval szemben, 
hogy az ezzel együtt járó physikai vagy erkölcsi ba- 
jokat megelőzzék, vagy legalább azok terjedését kor- 
látozzák, két osztályba sorozhatjuk: az egyik, ame- 
lyik kezdetben általánosan használtatott, s melyet 
az e l n y o m á s  p o l i t i k á j á n a k  nevezhetünk; 
s»a másik, mélyhez ujabb, időben a legtöbb állam 
folyamodott, s a melyet most alkalmazni készülnek 
az egyesült britt királyságban is, a kényszerítő kor- 
mányi f e l ü g y e l e t  és s z a b á l y o z á s -poli- 
t i k á j a. Némely országokban mindig, s valameny- 
nyi országban egy-egy időre, fenn volt még a közö- 
nyösség és laisser-f a i r e  politikája is; de bár 
ezen rendszabályok mindenike újra és újra meg lőn 
kisértve, s utoljára fel kellett adni mindeniket mint 
czélhoz nem vezetőt és haszontalant: mégis eddig 
egyetlen országnak sem jutott eszébe, hogy próbát - 
tegyen az i g a z s á g  és j ó z a n  ész p o l i t i k á -  
jával. Mi sorra veszszük és gondosan megvizsgál- 
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juk a tapasztalás világánál mind a három eddig hasz- 
náltatni szokott eljárást: s miután megmutattuk, a 
mint azt kénytelenek leszünk tenni – hogy egyik 
sem tölte be, és soha sem is fogja betölteni a felada- 
tot a melyért van, ki fogjuk fejteni, hogy mit értünk 
mi az igazság és józanész politikája alatt, a mely – 
miként mi hiszszük – egyedül képes kiirtani, vagy 
jelentékenyen kisebbíteni azon physikai pestist, mely 
most titokban rombolja az emberi nem egészségét és· 
életerejét. 

A k ö z ö n y ö s s é g  és l a i s s e r - f a i r e  po- 
litikájának teljes és hosszú próbája volt az egyesült 
britt királyságban. Az experimentatio itt teljesebben 
és kitartóbban hajtatok végre, mint bárhol egyebütt. 
Azon okok között, melyek ezen eredményt előidéz- 
ték, kettő különösen előtérben áll: keresztyén púris- 
mus, és az angolnál olyan erős féltékenység az 
egyéni szabadságra. Bármely törekvés a prostitutió- 
nak az állam általi elismertetése, szabályoztatása s 
egészségi felügyelet alá vétele felé, az előbbi által kö- 
vetkezetesen és egész eddig ellenálhatatlanul elfoj- 
tatott, a míg a másik nem kevésbé makacsul és si- 
keresen állott ellent eddig minden törekvésnek, a 
melynek czélja lett volna, a két nem közötti tiltott 
kereskedést a kormány kényszerítő hatalma által 
elnyomni. S így lőn, hogy a sziget-ország minden ré- 
szeiben a prostitutió egész 1864-ig egyfelől teljesen 
fékezetlenül, s minden kormányi felügyelettől sza- 
badon hagyatott, másfelől pedig lényegénél fogva 
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visszataszító levén minden keresztyén hivő s az úgy- 
nevezett „tisztességes emberek” nagy részének ér- 
zelmeire nézve: hagyták hogy évődjék azon rothasztó 
betegségekben, melyeket az termel; egyetlen segítő 
kéz sem nyújtatván ki a szenvedők legszerencsétle- 
nebbjei felé még azok által sem, akik különben éle- 
tüket a keresztyéni szeretet gyakorlásában tölték, de 
a kik, midőn azzal találkoztak, egyszerűen ránéztek 
az azzal együttjáró nyomorra, és gyorsan az út má- 
sik oldalára mentek át. A jó Samaritanust sokáig 
kelle várni, s fájdalom még most is kell, mind hiába. 
A főváros kórházai; melyek a betegség minden más 
nemében szenvedők számára nyitva vannak, vagy 
teljesen visszautasítják azokat, kik a kérdéses beteg- 
ségben szenvednek, vagy oly szűk ajtót nyitnak szá- 
mukra, hogy a bebocsáttatást kérő ezereknek csak 
igen kevés része nyer bebocsáttatást. Hogy a kór- 
házak igazgatói ilyen állást foglalnak el azon sze- 
rencsétlenekkel szemben, azon alig lehet csodálkozni, 
a midőn nem rég egy előkelő és befolyásos orvos, az 
orvosok társulatának gyűlése előtt úgy nyilatkozott, 
hogy „ő távol attól, hogy a syphilist mint csapást 
tekintené; ellenkezőleg áldás gyanánt tekinti azt 
mely a mindenhatótól azért bocsáttatott az emberekre, 
hogy őket visszatartsa a rósz szenvedélyekben való 
elmerüléstől. Ha a betegséget ki. lehetne irtani, a mit 
ő nem hisz hogy lehessen, a paráznaság rendkívüli 
kiterjedést venne az egész földön.” A midőn olyan 
míveltségű és tapasztalású emberek, mint az illető 
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orvos, ki London egyik fő kórházában működik, ilyen 
csodálatos tanokat vallanak nyilvánosan, hogyan 
várhatnók, hogy a „vallásos nép” nagy tömege más- 
ként tegyen, minthogy egyszerűen elfordul az emberi 
lények ezreitől, a kik gyakran teljesen önhibájokon 
kívül egy oly betegségben szenvednek s pusztíttat- 
nak el általa, mely rajok a mindenható által jóté- 
kony büntetés gyanánt bocsáttatok. 

Azonban – a mint mondók – a laisser-faire 
politikájának teljes és kedvező virágzása volt Angli- 
ában egész a legközelebbi időkig, s az minden tekin- 
tetben rosznak bizonyult be. Nem rég kimutattuk 
(a Westminster Rev. 1869. júliusi számában) annak 
eredményeit Anglia polgári népessége közt, s kimu- 
tattuk, hogy az eredmények a legvégzetesebbek. A 
mi a katonaságot illeti, arra nézve elég egyszerűen 
azt felhoznunk, hogy 1865-ben, a midőn az itthoni 
hadsereg 73,000 emberből állt, ebből 68,600 került 
kórházba, s közülök 20,600 venericus betegség miatt. 
Mind azon tények, a melyeket leirtunk, eléggé bizo- 
nyítják, hogy a laisser-faire rendszabály rendkívüli 
mértékben megrontja a nemzet egészségét az által, 
hogy megengedi, miszerint ezrek és ezrek szenved- 
jenek mindkét nemből évenként egy ragadós beteg- 
ségben, a mely szükségképen nagymennyiségű nyo- 
mort eredményez, s ugyanakkor áldozatainak nagy 
számát kora sírba fekteti. 

Az elnyomás p o l i t i k á j a  meglehetős ki- 
terjedésben gyakoroltatott, vagy legalább megkísér- 
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tetett a kontinensen, s gyakoroltatik ma is egész 
erővel a szent atya birtokaiban. Az egyéni szabad- 
ságnak erőteljes kifejlődése és szilárd fentartása, mely 
az angol politikai életet jellemzé, nem mutatkozott 
hasonló erőben a kontinensen, s épen azért az az 
erős ellenállás minden elnyomási rendszabálylyal 
szemben; mely Angliában megköté a keresztyén pu- 
rismus kezeit, nem volt lehető a kontinens többi or- 
szágaiban, hol a különböző államokban az egyházi 
és politikai Organismus, érdekeiknél fogva egymás 
gyámolítására utasítva, s gyakran egymás kezére 
játszva, képesek voltak az egyháztanácsnak teljesen 
érvényt szerezni. S a míg a hit, hogy a prostitutió 
elválaszthatlan eleme az emberi, társadalomnak, az 
e tárgyról írók legnagyobb része által hirdettetik, 
mégis úgy látszik, hogy az azzal ellenkező erős meg- 
győződós, bár többé-kevésbé lappangva, van elter- 
jedve a keresztyén világban. Mert másként nem te- 
hetjük fel, hogy a különböző kormányok, a melyek 
felváltva vagy egyidejűleg igyekeztek a prostitúció- 
nak erőszakkal való eltörlésén, s az azzal együtt 
járó betegség megsemmisítésén, tették volna ezt; ha 
elfogadták volna a tant, hogy az szükséges és kike- 
rülhetetlen része társadalmi szervezetünknek. Azon- 
ban vessünk egy pillantást az elnyomás politikájá- 
nak történetére és annak eredményeire. 

„Rómában és Byzantiumban – mondja Ducha- 
telet – Constantin, I. és II. Theodosius s Justinian 
uralkodása alatt szigorú törvények hozattak a nyil- 
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vános prostitutió fékezésére. Mindezen törvények 
tilalmazók voltak, rendkívüli büntetésekkel és óriás 
pénzbírsággal. A végrehajtás azon kezdődött, hogy 
a bútorzat, a ruhák, s a ház lefoglaltattak. A vétke- 
sek megkorbácsoltatásra, száműzetésre, a bányák- 
ban való dolgozásra, vagy épen halálra ítéltettek. 
Nagy Károly törvényei szolgáltatják az első példát 
ezen rendkívüli szigorúságra: fogság, megkorbácso- 
lás, a szégyenpadra való kitevés, voltak a büntetések 
melyek a prostitutákat s azoknak gazdáit érték; gyak- 
ran ez utóbbiaknak kellett amazokat hátukon a vá- 
sártérre vinniök, hogy ott a büntetést elszenvedjék.” 
De ezen törvények végrehajtását úgy látszik csak- 
hamar feladták mint gyakorlatlatlant vagy haszonta- 
lant, mert a következő négy század alatt a kéjhölgyek 
bő számmal voltak mindenütt, s a legnagyobb erkölcs- 
telenség uralkodott a társadalom minden osztályaiban. 
1254. deczemberében, szent Lajos, miután a 
szentföldről visszatért, egy határozatot hirdettetett ki, 
hogy a nyilvános nők mind a városokból, mind a vidéki 
helyekről kiűzessenek, s a ki tudva lakást ád vala- 
mely ilyen asszonynak, az elveszítse azt. Ε határo- 
zatot egy másik követé 1256-ról, amazt megerősítvén 
és az elnyomás iránt új rendszabályokat állapítván 
meg; s 1269. júniusában a király megerősíti az 1254- 
iki rendeletet, hozzátévén, hogy a nyilvános prostitu- 
táktól, kik a becsületes népet bemocskolják, valamint 
minden másnemű gonosztevőktől országát megtisz- 
títani szándékozik. 
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A prostituták ellen hozott rendelet szigorú vég- 
rehajtása csakhamar bebizonyítá, hogy az csak nö- 
velé a bajt, a melyet gyógyítani kívánt, és hogy a 
prostitutiónak teljes eltörlése kivihetetlen munka. A 
prostituták a kimenekülés és rászedés minden nemé- 
hez folyamodtak: elvetek rendes ruhájokat s a tisz- 
tességes asszonyokéban jártak, a kik ennélfogva 
gyakran amazok gyanánt tekintetvén, ki lőnek téve 
a kicsapongok soknemű bántalmainak. Rövid idő 
alatt a baj oly nagygyá lőn, hogy Lajos kötelességé- 
nek ismerte megengedni azt, hogy a prostitulák a 
városban maradjanak és űzzék foglalkozásukat, 
csakhogy bizonyos helyeken, a melyek számukra ki 
lőnek jelölve. A prostitutiónak ezen eltűrése szent 
Lajos által, miután előbb ugyanő a legnagyobb erély- 
lyel megkísérté annak kiirtását, igen nevezetes bizo- 
nyíték e kísérlet hiábavaló volta felől; mert a ki- 
rálynak erős akarata volt, s ő nem csak intézményei 
és éleslátásáról nevezetes, hanem kegyességéről is, a 
melyért őt az egyház szentjei közé helyezte. S méltó 
okunk van hinni, hogy ő mint az egyháznak kegyes 
és buzgó fia, s mint hatalmas kényúr, mindent meg- 
tett, a mi csak előtte lehetőnek látszott a prostitutió 
kiirtására, és mégis munkája sikertelen volt. 

Közel három század alatt a föntebb említett el- 
nyomó rendszabály hatályon kívül volt, azonban 
1560-ban a meggátlásra új szigorú rendszabályokkal 
tétetett kísérlet. Azon évben egy parancs bocsáttatott 
ki Orleansban, rendelvén, hogy az egész Franczia- 
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országban mindenütt a prostitutió fészkei eltöröltes- 
senek. Párizsban ezen rendelet végrehajtása nagy 
és tartós ellenállásra talált bizonyos utczák részéről, 
a melyekben laktak főként a prostituták, mígnem 
öt esztendő multával minden „rosz házak” végleg 
bezárattak azokban az utczákban, miután csaknem 
300 esztendőn át ott volt a prostituták lakóhelye. 
Ezen küzdelem előadásában el van ismerve, hogy 
bár a hatóságnak sikerült is szigorú rendszabályok 
által megsemmisíteni sok rosz h e l y e t ,  de azok 
helyén a titkos menhelyek egész sokasága támadt, a 
melyek sokkal veszedelmesebbek voltak, mint a be- 
zárottak. Mindazáltal ezen elnyomási rendszabály – 
vegyülve mégis olykor a türelemnek időről időre 
nagyobbodó mértékével– csaknem egész a XVIII-ik 
század végéig tartott. Az 1560-iki rendelet megújít- 
tatott 1619-ben, a midőn a prostitutáknak el kellett 
hagyniok foglalkozásukat 24 óra alatt, vagy elhagyni 
a várost azonnal; s 1687. martiusban egymásikren- 
delet bocsáttatott ki, melynél fogva mindazon közös 
nok, a kik Versaillesben vagy környékén két 
mértföldnyire találtattak, füleik levágattatására itél-- 
tettek. 

A XVIII. század elején az igazság és józan ész 
szelleme, melyet IX. Lajos saját tapasztalatai foly- 
tán, bár vonakodva, mégis kénytelen volt alkal- 
mazni, de a melyet 1560-ban ismét teljesen föladtak, 
újra gyengén láthatóvá lőn. Egy 1713-iki rendelet 
által megtiltatott   az, hogy  „a leányok vagy asszo- 
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nyok nyilvános paráznasága vagy botrányos élete 
következtében” azokra pénzbírság vettessék, vagy 
bútorzataik kiszórassanak a kövezetre, vagy a köz- 
kórház szegényei számára lefoglaltassanak a nélkül, 
hogy először a szomszédok eskü alatt bizonyságot 
nem tettek volna ezen nők életéről, s ne szembesí- 
tettek volna vádlóikkal, a hol a vádakat megczáfol- 
hatták. Ha azonban a vádak igazaknak találtattak, 
a bűnösök nemcsak javaik elkobzásával s hazulról 
való elűzetéssel büntettettek, hanem azon kívül alá 
voltak vetve 200-tól 500 livreig terjedő pénzbírság- 
nak, hajuk levágatásának, a bebörtönzésnek; megkor- 
bácsoltatásnak és a városból való kiűzetésnek. 

De ezen törvényes formák és elővigyázatok 
csak azon nők számára tartattak fen, a kik mint ren- 
des családtagok szerepeltek, s élvezték a polgárnő 
jogait, ezekhez csatoltatván még azon egyének is, 
kik hazáikban helyet adtak a kicsapongásnak; de 
nem terjesztettek ki azon prostitutákra, kiknek nem 
volt nevök, kiknek kicsapongásaik az utcza-kóbor- 
lók által szemléltettek, kiknek sem tűzhelyök, sem 
otthonjuk nem lévén, egyik helyről a másikra kó- 
boroltak, s kiknek nyomorúságuk fölért megvette- 
tésükkel. Nincs rá adatunk, hogy a XVIII-ik század 
első felében a rendőrség szigorúbban lépett volna 
fel ezen utóbbi osztályú nők ellen, kivévén, hogy 
olykor-olykor összefogdostatta őket tömegesen, 
midőn egy helyen igen nagy számban voltak, 
vagy midőn valamely feltűnő zavart vagy botrányt 
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okoztak. Ezek üldöztettek, mint a vadállatok üldöz- 
tetnek, a midőn igen nagy számban kötelednek az 
emberi hajlékokhoz. Sokan megmenekültek; jaj volt 
azoknak, kik elhagyták magukat fogatni: vigyázat- 
lanságukért több hónapi fogsággal bűnhődtek. Hogy 
ezen elnyomási rendszabályok mily tökéletesen meg- 
buktak a kívánt czél elérésében, kitetszik azon ren- 
delet előszavából, melyet a híres rendőr-főnök Lenoir 
bocsátott ki, 1778-ban. Ezen előszó szükségesnek 
nyilatkoztatja ki; „a régi rendeletek” felújítását a 
kicsapongó leányok és asszonyok ellen, kiknek ki- 
csapongásaik és botrányos életük egyaránt veszedel- 
mesek úgy a köz csendre, mint az erkölcsiség fentar- 
tására nézve; ezen feslettség most olyan fokig űzetik, 
hogy ezek a világ leányai és asszonyai, a helyett 
hogy eltitkolnák istentelen kereskedésüket, elég sze- 
mérmetlenek arra, hogy nappal ablakaikban mutas- 
sák magukat, a honnan integetnek az ott elmenők- 
nek, hogy azokat becsalják, s este ajtaikba kiállanak, 
sőt kimennek sétálni az utczákra, a hol megszólíta- 
nak minden rangú és korú embereket. Ily rendetlen- 
ségek – folytatja az előszó – csak azon szigorú 
rendszabályok alkalmazása által szüntethetők meg, 
melyek a régi statútumokban meghozattak. Azután 
a rendszabályok egy sorozata következik, a melyek, 
a míg egyfelől a régi törvényeket” visszaállítani lát- 
szanak, mégis a türelem és szabályozás szelleméből 
annyit foglalnak magukban, hogy tulajdonkép ezen 
rendelet keltétől számíthatjuk azon  r é g i m e  élet- 
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beléptét, a mely a prostitutákra nézve Francziaor- 
szágban ma is fönnáll. 

A prostitutió története Spanyolországban az el- 
nyomás politikája szempontjából, rendkívül hasonlít 
ahoz, a melyikről épen most szólottunk, s hasonló 
leczkére tanit. A spanyolországi visigóthok katholi- 
kus királyának Recarednek egy rendelete (586 – 601) 
föltétlenül megtiltja a prostitutiót. A szabad szülők- 
től származott leányok és asszonyok, ha akár a pros- 
titutio gyakorlásának, akár a kicsapongásra való csá- 
bításnak bűnében találtattak, első ízbeni kihágásért 
megkorbácsoltattak (300 korbácsütéssel) s a város- 
ból gyalázatosan kiűzettek. Ha újólag ugyanazon 
bűnben találtattak, újra meg lettek korbácsolva, s 
azután egy bizonyos távolságú helyre transportáltat- 
tak, szolgai és keserves munkában alkalmazva, s 
egyszersmind megfosztva a lehetőségtől, hogy a vá- 
rosban megjelenjenek. A szülők, kik leányaik pros- 
titutióját, vagy a gazdák, kik rabszolgáikét elnézték, 
szintén szigorún büntettettek. Egy rabszolganő, a 
ki magát prostituálta, megborotvált fővel küldetett 
vissza urához, azon utasítással, hogy a városból eltá- 
volíttassék, vagy olyan helyen alkalmaztassák mun- 
kában, a melyet ne hagyhasson el. Azon bírák, a kik 
elnézésen vagy megvesztegethetőségen kapattak a 
prostitutiónális esetek megítélésében, 100 korbács- 
ütésre és 30 „sous” pénzbírságra büntettettek. Ez az 
ulolsó pont maga elég annak bebizonyítására, hogy 
mennyire lehetetlennek kellett lenni ezen törvények 
 



57 

végrehajtásának, a melyek  az arabok invasiójával 
csakugyan végleg is megszűntek. 

Elég okunk van hinni, hogy a középkorban a 
különböző municipialis kormányok által az előbbi- 
hez hasonló szigorú törvények hozattak Spanyolor- 
szágban a prostituták ellen; miután a XV-ik század- 
beli municipális rendeletek, a melyek leginkább csak 
reproductióji voltak az előbbi törvényhozásnak, 
szintén föltétlenül tiltják a prostitutión s szigorú bűn- 
tetéseket szabnak nemcsak a nőkre magukra, hanem 
mindazon személyekre, a kik azt elősegítik. Huesca 
régi rendeletei, összegyűjtve és kiadva Madridban 
1641-ben, egy külön tisztviselői osztályról tesznek 
említést, a melynek fő functiója volt, hogy a közer- 
kölcsiség felett őrködjék, a kicsapongást meggátolja 
minden alakban, s a feslett életű nők kiűzetését a 
városból eszközölje. A municipális bíróságoknak 
joguk volt hasonló hatalmat gyakorolni. Még a há- 
zasságon kívüli együttélések is pörbe fogattak és 
hasonló módon bűntettettek. Azok, kik ilyen „ töké- 
letlen házasságban” éltek, önkéntes büntetéseknek 
voltak alávetve, melyeket – kivéve a halált, meg- 
csonkítást és két éven túl terjedő száműzetést – a 
rendes hatóságnak volt joga rájuk szabni De ezen 
szigorú rendszabályok, a míg azon kor nagy és álta- 
lános feslettségéről szólanak, teljesen sikertelenek 
voltak a kívánt czél elérésében: mint orvosság ro- 
szabbak voltak a betegségnél, a melyre alkalmaz- 
tattak, mert tényleg növelek azt, s a míg a legszem- 
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beötlőbb symptomákat eltörölték, magára a beteg- 
ségre nézve azt eszközölték, hogy az még mélyebbé, 
a társadalomban még szélesebben gyökerezővé, s 
még kiirthatatlanabbá lőn. A nyilvános feslettségét 
magán kicsapongás helyettesíté, s a titkos prostitu- 
tio rendkívüli kiterjedést vett- A kéjenczek nyilvá- 
nos vásárlása gyalázatos kereskedéssé lőn, kerítök és 
a megrontás szolgái által űzetve. Ez volt az arany- 
kora a kerítők- és kerítőnőknek, s ezen nemtelen lé- 
nyek alakja ott szerepel a régi dalok, románczok és 
drámai költemények nagy részében. Az egyház ép 
oly kérlelhetetlen volt, mint a törvény azon végzetes 
ágensekkel szemben, s gyakran megtagadta tőlük 
a kiengesztelődést még a halálos ágyon is. De sem 
az egyházi, sem a polgári büntetés nem használt 
semmit. Sem a megbecstelenítés, sem az örökös 
száműzés, sem a vagyonlefoglalás, meg maga a ha- 
lálos büntetés sem volt képes megszüntetni az emlí- 
tett nyereséget és gyalázatos kereskedést. 1469-ben 
IV. Henrik castiliai királynak egy speciális rende- 
lete bocsáttatott ki az azt űző férfiak ellen, kik mint 
kerítök szerepelvén, az asszonyokhoz csatlakoztak 
s gazoknak neveztettek; ha valahol egy ilyet meg- 
kaptak, az első kihágásért 100 korbácsütéssel bűn- 
tették; a másodikért élethossziglan száműzték őket, 
a harmadikért felakasztották. Hogy ezen rendelet 
eredménye csekély és semmitérő volt, bizonyítja a 
tény, hogy 1552-ben egy másik bocsáttatott ki V. 
Károly által  „a gazok büntetésének nagyobbítása” 
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czímmel. A hozzáadott büntetés a köz gyalázatnak 
való kitevésben, és egy bizonyos ideig vagy élet- 
hosszig a gályákon való dolgozásban állt. Ezen új 
törvény megerősíttetett II. Filep által 1566-ban. De 
bár az erély, a melylyel a kicsapongás ágensei üldöz- 
tettek, számukat látszólag leapasztotta is a XVI-ik 
század vége felé, de valódilag egyátalában nem vol- 
tak megsemmisítve. Csupán átalakíttattak: a kerí- 
tőnő bizonyos, alig észrevehető átalakuláson ment át, 
s megjelent a d u e n a  alakjában, a midőn az általa 
eszközölt romlottság sokkal nagyobb volt mint előbb. 
A duena leggyakrabban egy neme volt a házi kerí- 
tőnőnek, a ki jól meg lévén fizetve, ügyesen kaput 
tárt az esendő erény gyengeségeinek, a melynek vé- 
delme épen az ő gondjára volt bízva. Más részről a 
kerítő apróddá leve, s kicsapongó nők szolgálatába 
állott. A kéjelgés ezen ágensei így alakítva a legbuz- 
góbb szolgáivá és segédeivé lőnek a titkos prostitu- 
tionak, annak legrettenetesebb alakjában. Maga a 
papság sem menekedhetek az uralkodó feslettség ra- 
gályától, hanem utánozta a mórokat az érzéki kéjel- 
gésben, magát a sok-nejűséget sem véve ki. Maguk 
a zárdák, mind a férfiaké, mind a nőké, inficiálva 
voltak az általános romlottság által, a kerítőnők 
egyenlő könnyűséggel hatoltak be ép úgy a magán- 
házak belsejébe, mint a czellák rejtekeibe, s a tény 
nagyon is tudva van, hogy a barátok elég foglalko- 
zást adtak nekik. Sem a római törvényhozás szel- 
leme, mely szélesen el volt terjedve a félszigeten, sem 
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a keresztyénség befolyása nem volt képes megállí- 
tani az áramlatot, bár mind a kettő megkísérté. An- 
nak titkos rombolásai sokkal rettenetesebbek voltak, 
mint a nyilvános kicsapongás botránya is. 

A midőn a titkos prostitutió rettenetes előhala- 
dást tett; a midőn a bűn otthagyta a kéjhölgyet, 
hogy titkon a családokba csúszszék, midőn attól le- 
hetett félni, hogy a romlás mindenkire elterjed és 
általánossá lesz, az emberek kezdették megérteni, 
hogy a prostitutió teljes kiirtásának vagy még szi- 
gorú elnyomásának rendszere is egészen ellenkező 
eredményt hozott létre, mint a mire törekedtek, és 
hogy a törvényhozás működése ezen a téren inkább 
veszélyes volt, mint üdvös és hasznos. A roppant ki- 
terjedés, a melyet a titkos prostitutió vett, az általá- 
nos demoralizatió, a melyet az eredményezett, és az 
elnyomási rendszernek teljes sikertelensége, erős 
reactiót hoztak létre. A baj, mely ellen a törvényho- 
zás régolta és hiában küzdött, szükségesnek, vagy 
legalább kikerülhetetlennek ismertetett el, és azon 
hír kezde erőre kapni, hogy a legbölcsebb út a vele 
való bánásban, ha azt eltűrik és szabályozzák, azért 
hogy annak terjedését megakadályozhassák. Csak- 
ugyan már a XV-ik század utolsó harmadában az 
eltűrés politikája fogadtatott el, s jelentékeny buzga- 
lommal és értelemmel vitetett keresztül. A nyilvános 
prostitutió, a hatóság által organizálva és szabá- 
lyozva, határozott törvények által ellenőriztetett, a 
mely törvények több mint másfél századon át érvény- 
ben voltak,  mígnem  IV. Filep  azokat, a jezsuiták 
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nyomása alatt 1623-ban eltörölte. Ekkor a papi párt 
került fölyül, melynek czélja volt a prostitutió kiir- 
tása, azonban látniok kellett, hogy sokkal könnyebb 
rendeleteket eszközölni ki a prostituták ellen, mint 
azokat végrehajtani. A XVII. század végén a józan 
ész megpróbálta kisebbíteni a bajt, melyet a keresz- 
tyén púrismus elnyomási politikájával létre hozott, s 
javítani azon nyomorult nők állapotát, kik a prosti- 
tutió miatt Madrid börtöneiben sínlődtek. De a púrista 
párt el volt határozva, hogy a „rendet” fenn fogja 
tartani, s 1704-ben a tanács újra azt határozta, hogy 
a világ női, kik a nyilvános sétatéreket ellepik s 
botránynak és rendetlenségnek okai, összefogassa- 
nak és bebörtönöztessenek. Az így fentartott „rend” 
azonban csak felületes volt, s a míg némileg elrejté 
a nyilvánosság elől a roppant nemi kicsapongást, a 
melyet semmiféle kormányhatalom nem volt képes 
elnyomni, a púrismus elvének erőszakos alkalmazása 
csak mélyité és jobban elterjeszté a társadalmi élet 
legbensőbb köreiben a titkos prostitutió ágenseinek 
finom és mérgező befolyását. A mint kikerülhetetlen 
volt, ezen erőszakosan elnyomó rendszer reactiót tá- 
masztott, s a XVIII. század elejétől egész 1865 vé- 
géig, a midőn a hatósági felügyelet újra visszaállít- 
tatott, minden törvényes elnyomást, sőt még korláto- 
zását is megszüntették a prostitutiónak egész Spanyol- 
országban, s tényleg a laisser-faire politika uralko- 
dott egész korlátlanságban. 
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A syphilis első kitörésének idejétől fogva Euró- 
pában azon időig, midőn Spanyolországban a prosti- 
tutió szoros kormányi felügyelet alá helyeztetek, s 
ismét azon 200 évnyi időköz alatt, 1622-től fogva, 
midőn IV. Filep elrendelte a prostitutió kiirtását 
egész Spanyolországban, a XVIII. század elejéig, a 
midőn az elnyomás politikája végleg fel lőn adva: a 
syphilis kiterjedéséről a spanyol prostituták közt – 
a mennyire mi tudjuk – semmiféle statistikai föl- 
jegyzések nincsenek. Valóban ilyen megbízható föl- 
jegyzések nem is történhettek, miután a prostitutió 
és a prostituták hivatalosan ignoráltattak: a nők, 
kik azt űzték, bebörtönöztettek, vagy másképen lőnek 
megbüntetve, s így a dolog természeténél fogva, sta- 
tistical adatok arra nézve, hogy a repressiv politika 
mennyiben mozdítá elő vagy gátolá a syphilis-elter- 
jedését, nem szerezhetők. A legszembeötlőbb tanú- 
ság, a mely a föntebbi vázlatokból az elnyomás po- 
litikájára nézve meríthető, az, hogy e politika, amíg 
elrejti a prostitutiót a közönség szemei elől, s meg- 
bünteti a prostitutákat azokért a „vétkekért”, me- 
lyeket nem csak ők maguk, hanem a férfiak velők 
együtt követnek el: ugyanakkor rendkívül hatalmas 
ösztönt ád a titkos prostitutiónak, roppant mérvben 
elősegíti a nők elcsábítását és lealjasítását a társa- 
dalom csaknem minden osztályában, s egészben az 
erkölcsi disorganisatió sokkal nagyobb mértékét 
teremti meg startja fenn, mint bármely más rendsza- 
bály, a melynek a nemek közti viszony alá volt vetve 
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mívelt társadalmakban. A későbbiekben befogjuk 
bizonyítani, hogy a syphilis terjedését eszközlő min- 
den okok között a titkos prostitutió az, a mely a leg- 
hatalmasabb, legtevékenyebb, a legkevésbé ellenőriz- 
hető, s a legnehezebben kiirtható; és hogy ugyanak- 
kor a titkos prostitutáknak, s az ezek által inficiált 
egyéneknek syphilisticus bajai azok, a melyek ren- 
desen a legkomolyabbak és legkifejlettebbek, s a 
melyeknek megorvoslására a leghosszabb idő kíván- 
tatik. Ha ezen állítások igazak, a következmény 
szükségképen foly, hogy az elnyomás politikája, te- 
kintve a népnek mind erkölcsi, mind physical életére 
tett hatását, nem csak hogy a kitűzött czólt teljes- 
séggel el nem éri, hanem mindkettőre nézve végze- 
tes eredményű. 

B e r l i n b e n  egy  legújabb   időben tett s na- 
gyon figyelemre méltó experimentum a legvilágosab- 
ban kimutatta a föntebbi következmény igazságát; 
de mielőtt erről szólanánk, vessünk egy tekintetet 
a repressiv politika történetére ebben a városban is, 
a mikor az alkalmazásban volt. A középkoron át a 
berlini nyilvános nők, d e m o i s e l l e s  d e  l a  v i l l e  
név alatt eltűrettek, speciális utczákra és házakra 
voltak szorítva, meg volt nekik hagyva, hogy bizo- 
nyos megkülönböztető öltözetet viseljenek, s tényleg 
hatósági felügyeletnek voltak alávetve. De a refor- 
matio nagy változást idézett elő a prostitutiót üző 
nők életmódjában. Bizonyos vallásos szigor kárhoz- 
tatólag támadott fel az ellen, a mi eddig elnézetett. 
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A közvélemény annyira ment, hogy még a nőtlenséget 
is bűnül tekintette, s azt hitték, hogy ha a kicsapon- 
gásra minden módot megsemmisítenek, az agglegé- 
nyek rákényszerülnek a házasságra. A száműzésnek 
egy bizonyos neme hozatott alkalmazásba a prosti- 
tuták és feslett nők irányában, s nem sokára a város 
egészen kitisztíttatott tőlök. Ezen púritanismus követ- 
kezményei – mondja Dr. Behrend – a mely dicsé- 
retes pusztán erkölcsi szempontból, de a társadalmi 
élet létező viszonyaival kevésbé egyezik meg, csak- 
hamar érezhetőkké váltak. A gyermek-elöléseknek, 
gyermek-kiteveséknek s a házasságtöréseknek rend- 
kívül megsokasodása még azokat is, a kik a legszi- 
gorúbb elveket vallották, csakhamar mérsékeltebb 
nézetekre térítették. Nemcsak hogy a dolgok régi 
állapota vissza lőn állítva, hanem hivatalosan elis- 
mertetett, hogy a p r o s t i t u t á k  s z á m a  k e v é s  
levén a n é p e s s é g  r é s z é r e ,  s z ü k s é g e s  
t ö b b r ő l    g o n d o s k o d n i .  

A syphilis végig dühöngvén Európát a XVI. és 
XVII. századokban, a ragály meggátlása végett 
1700-ban először tétetett kísérlet a prostitutiónak tör- 
vényes felügyelet alá helyezésére. 1796-ban megpró- 
bálták a prostituták számát kevesbíteni, de mint 
mindig történni szokott, a titkos prostitutió szembe- 
tünőleg növekedett, s a venerikus bajok gyakoriab- 
bakká levének. A represiv politikának ezen kis rövid 
ideig tartó alkalmazását kivéve, a kormányi felügye- 
let és szabályozás rendszere már 1700-ban elkezdő- 
dött, s tartott 1845-ig. Azonban már ezen idő előtt 
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több évvel a bordélyházak lassanként, s az erkölcsi 
nyomás befolyása alatt mind jobban közeledtek egy- 
máshoz, s végre csaknem valamennyi ugyanazon egy 
utczába került. 1840-ben a szomszéd házak tulajdo- 
nosai ezen „eltűrt házak” bezáratását kérelmezték, 
s daczára a rendőrség tiltakozásának és okadatolá- 
sának, a kormány 1844-ben elrendelé e házak bezá- 
ratását, s a rendelet a következő év végén végrehaj- 
tatott, a leányok haza küldetvén, vagy olyan helyre, 
a mely kívül volt a porosz területen. Az eredmény 
lőn a titkos prostitutiónak s a demoralizatió más for- 
máinak rendkívüli elterjedése, a melyek még ártal- 
masabbak és lealjasítóbbak voltak, mint maga a pros- 
titutió. Továbbá, miután a férjes nők a titkos ρ rosti- 
tutiót a felfedezés kevesebb veszélyével gyakorol- 
hatták, mint a férjetlenek: tömérdek házasság kötte- 
tett csupán azon czélból, hogy az a prostituálás biztos 
gyakorlását megkönnyítse. A mint várni lehetett, a 
törvénytelen gyermekek száma felettébb megnöveke- 
dett. De a mi a legnagyobb baj volt, a kormány ren- 
delete a syphilisnek sokkal nagyobb és általánosabb 
elterjedést adott, mint a minő az előtt volt. A kórhá- 
zak kimutatásai bizonyítják mind a syphilistieus be- 
tegek számának folytonos növekedését ezen idő alatt, 
mind azt, hogy gyógyításuk több időt vett igénybe 
mint az előtt, a régi állapotban lévén ez 37 nap kö- 
zép számmal, s a bordélyházak eltörlése után 49 nap. 
A berlini katonai helyőrség között is feltűnően elsza- 
porodott a venericus   betegség, s  a baj   rövid   időn 
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olyan terjedelmet vett fel, hogy Wrangel tábornok, 
miután a tény okával megismerkedett, kérelmezé a 
belügyministert, hogy a bordélyházakat állíttassa 
vissza. Ez megtörtént 1854-ben, a. midőn egy a köz- 
erkölcsiségre felügyelő bizottmány állíttatott fel, s a 
prostituták új szervezete állapíttatott meg, mely Ber- 
linben ma is érvényben van. 

Bezárjuk az elnyomás politikájának rövid raj- 
zát annak működésével az „örök városban.” 

A római egyház a nemi viszonyok felőli tant 
Pál apostol szigorú tanrendszeréből kölcsönözte, a 
ki a házasságot csak mint a testi gyengeségnek tett 
engedményt tekinté. A nemi tisztaság eszménye volt 
az, a miért az egyház küzdött folytonosan. A pap- 
nőtlenség tana, a tömérdek kolostorok és zárdák 
mindemellett tanúskodnak. Egy ilyen egyház hogy 
ismerhette volna el, és hogy tűrhette volna a prostí- 
tutiót bármely alakban? S csakugyan Rómában a 
prostitutió a törvény által ignoráltatik, a mennyiben 
semmiféle rendelet nem létezik annak akár szabá- 
lyozására, akár elnyomására. A szent atya határozot- 
tan vonakodik tudomást venni egy oly elemről, mely 
az egyház által védett eszménynek oly egyenes taga- 
dása, s behunyja a szemét előtte. Azonban a baj meg 
nem látása által nem semmisítjük meg azt; s bár a 
prostituták a törvény előtt ismeretlenek Rómában, 
de azért nem kevésbé bőségesen találhatók a,szent 
városban. Épen, mivel az egyház a házasságot szent- 
ségnek és feloldhatatlannak tekinti, a katholikus or- 
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szagok népessége az elválást és az együttélésbeni há- 
zasságot sokkal nagyobb kitérj édesben üzi, mint bár- 
mely protestáns ország. Egészen így, mivel az egy- 
ház törvényileg ignorálja a prostitutiót, az Rómában 
nem csak a nép alsó, hanem a társadalom minden 
osztályában el van terjedve. Nemcsak, hanem a pros- 
titutio „bűnös voltának” érzete oly gyenge, hogy 
egy parányi kísértés elég rávenni a nőt annak gya- 
korlására. Róma, s tulajdonkép az egész Olaszország, 
mely csaknem egészen alatta volt a katholikus hit 
és pápai befolyásnak, régóta híressé lett a nemi ki- 
csapongás egy módja, az úgynevezett cicisbeismus 
által, mely nem egyéb mint házassági prostitutió, 
gyakorolva a nő, s elnézve a férj által. S bár a ren- 
des bordélyházak ismeretlenek Rómában, de a talál- 
kozásihelyek, – a francziául úgynevezett m a i s ο n s 
de p a s s e – számosak, és úgy tekinthetők, mint tit- 
kos laboratóriumok, a melyekben a syphilis megörö- 
kíttetik és tovább fejtetik, s a hova a tapasztalatlan 
leánykák becsalatnak, hogy elcsábíttassanak. A há- 
zaknak egy másik osztálya is létezik Rómában, félig 
a m a i s o n  d e  p a s s e  félig a  m a i s o n  t o l e r é e  
jellemével, a hol a nők csak nappal szoktak össze- 
jönni s nemcsak leányok, hanem jelentékeny szám- 
ban férjes asszonyok is. Ezen intézetek mind titok- 
ban vezettetnek, s természetes, hogy az ott megfor- 
duló nők semmiféle egészségi felügyeletnek nincse- 
nek alávetve. A rendőrség néha értesíttetvén léte- 
zésükről, sokszor háborítatlanul hagyja őket, ha a 
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szomszédok nem panaszkodnak, s a midőn semmi 
botrány nincs a mi megtorlást követelne. De tulaj- 
donkép egész biztonságuk a legalsóbb rendőrhiva- 
talnok tetszésétől függ, akinek hallgatását illendően 
meg kell fizetniök, s ha nem, készen lehetnek a kí- 
méletlen szigorra. Azon tulajdonosok, kik a rendőrrel 
nem igen akarnak törődni, az által segítnek magu- 
kon, hogy lakásaikat igen gyakran változtatják. 

A titkos prostitutión még a nők más három osz- 
tálya gyakorolja Rómában. 1) Azok, kik idegeneknek 
vagy a városban   állandón lakozóknak   maitresseivé 
lesznek, s kik egyik kézből a másikba menvén, igen 
hatályos ágensei a syphilis terjedésének.  2) Azok a 
nők, kik mint rendes prostituták szerepelnek, de ma- 
gán lakásuk van. 3) A nők egy számos és figyelemre 
méltó osztálya, kik a sok-férjűség egy nemét gyako- 
rolják.   Mindeniknek   megvannak a maga   cliensei, 
vagy használói, rendesen a társadalom ugyanazon 
osztályából, s ajtaik zárvák mindazok előtt,  kiknek 
a belépésre  szabadalmuk nincs; vagy a kik be nem 
mutattattak.   Ez a szokás, a mely   nem   ismeretlen 
Londonban, gyakoroltatik kevesek által Párizsban 
is, oly nagy mérvben gyakoroltatik Rómában, hogy 
azt úgy tekinthetjük mint a keresztyénség fővárosa 
prostitutiójának jellemző vonását. S hogy miért ez 
ott oly   elterjedett, az oka nagyon   egyszerű.   Ez   a 
methodus egy felől igen biztos oltalom a rendőrség 
ellen, a melynek igen  nehéz   ürügyet   találni arra, 
hogy az ilyen nők lakására betörjön;   s másfelől ez 
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az elérhető legbiztosabb szer a betegség ellen, amely 
a repressiv rendszer alatt rendkívüli gyorsassággal 
terjedvén, a vegyes prostitutió gyakorlatát veszedel- 
mesebbé teszi Rómában mint egyebütt. 

Mondottuk, hegy a prostitutió jobban áthatja a 
római társadalmat,   s   annak   bűnös   volta   kevésbé 
éreztetik, mint akármely más városában Európának. 
Valóban a prostitutió kevésbé lealázó ott a lakosok 
szemei előtt, s ezért   bizonyos  értelemben   tisztessé- 
gesebb, vagy  kevésbé aljas foglalkozás mint   egye- 
bütt. A minek a gyakorlati következménye az, hogy 
az úgynevezett   házi prostitutió  egyik igen jelenté- 
keny vonása a római élet általános feslettségének. Az 
alsóbb osztályú esaládokban az igen gyakran a szü- 
lők szeme előtt gyakoroltatik, mint megengedett fog- 
lalkozás;   gyakran az anya   mutatja be  a látogatót 
leányának, a kis leány, ki várja a maga sorát, vezet- 
vén azt idősebb   nővéréhez, s a kis   fiútestvér   vilá- 
gítván elébe a lépcsőkön. Sőt a mi több, sok esetben 
a szegény családoknál Rómában, egy olyan ország 
fővárosában, a mely tevékenység, szorgalom és föld-' 
mívelés nélkül  van, a nő és anya szerzi   meg a cse- 
kély jövedelmet az által, hogy eladja magát, s a mi- 
dőn  visszatér   férjéhez a paráznaság   ágyáról,   elég 
szívesen   fogadtatik, ha keresetéből élni valót   visz 
haza a hét  végén.   Ha a cicisbeismus   úgy   látszik, 
hogy megszűnt az előkelő és vagyonos házaknál, a 
hova csak a henyeség és erkölcstelenség vitte be azt, 
a szükség igen olyanforma szokást vitt be a közép és 
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különösen az alsóbb osztályokba. Az ezen osztály- 
hoz tartozó nők a kereskedésnek azt a nemét gyako- 
rolják, hogy eljárnak a m a i s o n s  de p a s s e ba. 
Továbbá vannak kerítőnők, a kik mind az idegenek- 
hez, mind a város rendes lakosaihoz elküldik azokat 
a nőket, kiket ezek az utczán kijelöltek az ágensek 
előtt. Ezen demoralizatio oka nem annyira az igazi 
szegénységben, mint inkább a fényűzés és pompázás 
utáni vágyban fekszik, amely olyan erős Dél-európa 
népei közt, a kis birtokosok, vagyon nélküli nemes- 
ség és azok között, kik jövedelmeikből élnek, s akik 
mindenek felett azt tartván szem előtt, hogy „rang- 
jukhoz” méltóan éljenek, sokkal többet költenek 
mint a mennyit a család rendes jövedelme megbír. 
A nép között inkább a szegénység az, s bizonyos fo- 
kig az a vágy, hogy egy bérlett kocsiban végig haj- 
tassanak a Corson vasárnap, a mi a prostitutiót oly 
elterjedetté teszi. Egy kétlovas fogat a római úr- 
nők előtt parancsoló szükségesség, s igen sokszor lo- 
vaik mellé fogják becsületöket is. Mindazáltal ugyan- 
azok az asszonyok, a kik prostituálják magukat szép 
ráháért vagy egy fogatért, azt mondják, hogy igen 
gyakran jó családanyák, s emberek, a kik elég mé- 
lyen ismerősek a római szokások és viszonyokkal, 
állítják, hogy e nőknél kecseiknek eladása egyálta- 
lában nem zárja ki erős ragaszkodásukat, sőt valódi 
szeretetüket férjeik iránt. 

Azt mondhatná valaki, hogy a római társadal- 
mat jellemző rendkívüli és nagyon elterjedett feslett- 
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ség nem annyira az elnyomási rendszer működésé- 
nek, mint inkább a meleg olasz égalj ingerlő befo- 
lyásának tulajdonítandó; azonban a rendkívüli nemi 
erkölcstelenségnek hasonló kifejlődését találjuk az 
elnyomás politikájával kapcsolatban olyan városok- 
ban, a melyekre ez az ellenvetés épen nem alkal- 
mazható, így például B é c s b e n  a prostitutió, mint 
foglalkozás, el lőn tiltva az 1852. martius 27-kén 
kiadott törvények által, s természetesen a prostitu- 
táknak hivatalos számbavételéről szó sincs. Wild, 
Ausztria intézményeiről írott munkájában mondja: 
„nyilvános bordélyházak nem tűretnek el a hatóság 
által, s a prostituták javítóházba küldetnek. Mind- 
azon személyek, kik gyanús jelleműeknek látszanak, 
s egy bizonyos meghatározott órán túl találtatnak 
az utczákon, a rendőrhivatalra vitetnek.” S daczára 
annak, hogy a mint a hivatalos iratok mondák, az 
erkölcsiség jelen állapotában olyan személyekre 
nincs szükség Ausztriában jelenleg, mégis a legal- 
sóbb számítás szerint az önmagukat prostituáló nők 
száma magában a fővárosban mintegy 15,000, amíg 
az összes népesség 546,000, tehát kevesebb mint Lon- 
don népességének egy ötöde. Ugyanazon városban 
a törvénytelen gyermekek számánál csak épen 
hogy nagyobb a törvényeseké; miután minden ötre 
amazokból, csupán hat esik ez utóbbiak közül. S is- 
mét a nagy bécsi kórházakban 600 ágy van syphi- 
listicus betegek által elfoglalva, 200 a férfi, és 400 a 
női   betegek   által.   Ha  London  hasonló  arányban 
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gondoskodnék a syphilisticus betegekről, mintegy 3 
és 4 ezer ágy közt kellene állítani számukra magá- 
ban a fővárosban. 

Azonban hogy a törvény jelleme és nem az ég- 
alj hozza magával azon nagymérvű feslettségét, mely 
Kómában uralkodik, még szembetűnőbben bizonyítja 
ugyanazon törvény működése S t o c k h o l m b a n ; 
ott nincsenek eltűrt bordélyházak, s a város scan- 
dalizálva volna még csak a gondolatára is, hogy 
egyet engedélyezzen. Néhány évvel ezelőtt kettőt 
felállítottak, s a tény alig jutott tudomásra, midőn 
egy erényes népcsoport feltámadott s erőszakosan 
lerontá őket. „És mégis – mondja Taylor Bayard – 
Stockholmot tartják a legfeslettebb városnak Euró- 
pában, s én azt hiszem teljes igazsággal. „Bécs fölül- 
múlhatja a házastársi hűtlenség mennyiségében, de 
bizonyára nem az általános kicsapongásban. Igen 
közel fele a hivatalosan bejegyzett szülötteknek tör- 
vénytelen, nem szólva semmit a házasságban szüle- 
tett törvénytelen gyermekekről. A városban levő 
szolgálók, boltos-leányok és varrónők közül, nagyon 
bizton állíthatjuk, hogy száz közül alig tíz a ki szűz; 
a míg – mint fiatal svéd kéjenczek hidegen értesí- 
tenek – sok tisztességes szülőktől származott leány 
a középosztályból, nem sokkal jobb azoknál. A fér- 
fiak természetesen sokkal rosszabbak mint a nők, s 
magában Parisban kevesebb physical jelét láthatná 
a rendkívüli kicsapongásnak. Itt a korán letört fia- 
tal embereknek és a szemérem nélküli vén bűnösök- 
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nek a száma megdöbbentő. Sóba, sehol nem láttam, 
hogy a kicsapongás oly nyílt és bevallott lett volna, 
s a hol mégis a látszólagos erkölcsösségnek sallang- 
jai úgy megtartattak volna. Az éttermekben fiatal 
kéjenczek a pinczérnőket átölelve rendelik meg 
ebédjeiket, míg vén emberek pirulás nélkül teszik 
kezöket a leányok emlőire. Az ember nem csodál- 
kozhatik ha hallja, hogy fiatal emberek, kik épen 
keresztül járták Berlinnek és Párizsnak ordaliáit, 
végre Stockholmba jutva, tönkre tették magukat.” 

Fönnebbi átnézete a prostitutió különböző for- 
máinak Rómában, kétségenkívülivé teszi, hogy a 
prostitutiónak erőszakkal való elnyomása vagy aka- 
dályozása, mely álhatatosan gyakoroltaték eddig a 
pápai kormány által, minden tekintetben sikertelen 
és káros; s ez, és hasonló kísérletek Spanyolország- 
ban, Ausztriában, Bajorországban, Parisban, Berlin- 
ben és Stockholmban bizonyítják, hogy a keresztyén 
púrismusnak erőszakkal kiirtani akaró elve nem az 
az elv, a mely szerint a prostitutióval bánni lehet. 

K o r m á n y i  s z á m b a v é t e l  és s z a b á -  
l y o z á s .  Miután átnéztük mind a laisser faire mind 
az elnyomás politikájának hosszas kísérleteit, s mi- 
után kimutattuk, hogy a míg az egyik legalább is 
könnyítette a venerikus betegségek elterjedését, s 
egyáltalában semmit nem tett megakadályozására 
azon physikai elkorcsosodásnak, melyet a syphilis 
eredményez: ugyanakkor a másik a helyett, hogy gá- 
tolta volna, hatalmasan előmozdítá annak terjedését, 
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most még azon tényleges törekvések módszerét és 
eredményét kell megvizsgálnunk, melyek eddig a 
prostitutió ellenőrzésére, s az azzal kapcsolatban 
levő betegségek kiirtására, vagy legalább gyengíté- 
sére tétettek. 

Már föntebb említettük, hogy a XIII-ik század- 
ban Szent Lajos megengedte a prostitutiót Párizsban, 
miután hiába törekedett azt megsemmisíteni; de bár 
meg volt engedve, nincs rá bizonyságunk, hogy bár- 
minő kórmányi felügyeletnek is alá lett volna vetve, 
kivéve azt, hogy a nők kényszerítve voltak foglal- 
kozásuknak egy számukra kijelölt helyen való gya- 
korlására, és hogy e helyek csak nappal voltak 
nyitva. Este hat órakor bezárattak, „miután azt ta- 
pasztalták, hogy sok nő, a ki nem volt prostituta, oda 
ment éjjel, a mikor nem ismerték meg.” A szent La- 
jos által engedélyezett toleratio, időről időre módo- 
síttatva, föntartaték három századon keresztül. Fő 
czélja volt a prostitutió gyakorlását bizonyos meg- 
határozott helyekre szorítani, s kényszeríteni a pros- 
titutákat, hogy bizonyos megszabott és felismertető 
öltözetet hordjanak. Azt gondolták, hogy ha a pros- 
titutiót bizonyos határozott helyekre beszorítják, ez 
a társadalmi csapás, ha meg nem szűnik is, a lehető 
legkisebb botránkoztatására lesz a „tiszteséges nép- 
nek”, melynek vallásos hitét azoknak puszta létezése 
is már bántotta; s viszont az által, ha azokat a nő- 
ket kényszerítik, hogy törvényesen megszabott mó- 
dok szerint öltözködjenek, éles elválasztó vonal lesz 
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húzva köztük és becsületesebb nővéreik közt, egy 
olyan vonal, mely nyilvánosan kitüntetvén, hogy kik 
legyenek prostituták, ezeket megbüntette a társa- 
dalmi megvettetés ezen külső jele által, s ugyanak- 
kor erős fékül szolgáljon azon nők kicsapongó haj- 
lamai ellen, kik szívesen rávehetők volnának a pro- 
stitution, ha azt titokban gyakorolhatnák. 

Szent Lajosnak kísérlete, hogy a prostitutákat 
bizonyos számukra kijelölt helyekre szorítsa, a me- 
lyek egészen külön voltak a magán lakoktól, úgy 
látszik hamar meghiúsíttatott, miután 1367-ben új 
rendelet bocsáttatok ki, ismét bizonyos utczákat je- 
lölvén ki a prostituták számára, kik a főváros min- 
den részeiben elterjedtek, s a mely utczákra való 
visszatérésüket testi büntetés fenyegetése mellett kö- 
vetelte. De, a mint Duchatelet helyesen megjegyzi, 
a prostituták jelleme és alárendeltséget nem tűrő 
szelleme felőli teljes tudatlanságukat árulják el azok, 
kik azt hiszik, hogy őket ilyen egyszerű szabályzat 
által fékezni lehet. Ebben a tekintetben ép azok vol- 
tak a XIV-ik században, a mik ma. Újabb és újabb 
rendeletek szükségessé létele bizonyítja, hogy a tör- 
vény által kiszabott rendszabályokat rendesen min- 
dig áthágták. 

Ez az eljárás, hogy a nőket bizony és meghatá- 
rozott lakhelyekre szorították, úgy látszik általános 
volt Európában a syphilis rettenetes járványa előtt 
a XV-ik század végén. I. Johanna, Nápoly királynője 
1347-ben elrendelte, hogy Avignon valamennyi pro- 
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stitutái egy számukra kijelölt helyre, az úgyneve- 
zett közös kicsapongás helyére vonuljanak, mely az 
augustinus szerzetesek conventjéhez közel jelöltetett 
ki. A le lieu p u b l i c - b e  egyszer elhelyezett 
nőknek nem volt szabad onnat a városba bemenni. 
Azok, a kik nem engedelmeskedtek, első ízben meg- 
korbácsoltattak, másod ízben pedig megkorbácsol- 
tatás után száműzettek. Az épület egy kapus által 
őriztetek, ki a királynő rendeletéből a kaput zárva 
tartá, hogy senki be ne mehessen a főnöknő enge- 
delme nélkül, ki évenként a tanácsosok által válasz- 
tatott. Az akkori keresztyénség, mely a böjt és ün- 
nepnapok megülésében, s a zsidók gyűlölésében 
állott, illendően gyakoroltatok még ezen intézetnél 
is. A királynő érdekes rendeletének két pontja a kö- 
vetkező: „6. Nagy Pénteken vagy Húsvét napján a 
felügyelőnőnek nem szabad senkit az épületbe bo- 
csátani, különben megkorbácsoltatik és bezáratik.” 
„9. a felügyelőnő egyetlen zsidót is az épületbe ne 
bocsásson 5 s ha esetleg egy azok közül csalárdság 
útján bejutott, és paráználkodék valamelyik leány- 
nyal, az az ember bebörtönöztetik, hogy azután a 
város főterein megkorbácsoltassák.” 

Hasonnemű külön intézet létezett Toulouseban 
is, IV-dik Károly által engedélyezve 1389-ben, s 
megerősítve VII-ik Károly által, ki egy külön tör- 
vényt hozatott azon háznak visszaállítása és rende- 
zése tárgyában, indíttatva erre a toulousei jó polgá- 
rok kérelme által. Ezek ugyanis panaszkodtak, hogy 
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bizonyos rósz alattvalók az épületet hozzájárulhatat- 
lanná tették azon zavargások által, melyeket ott csi- 
náltak; s következőleg a jövedelem, melyet a város 
az ezen bordélyházban lakó nők, valamint az őket 
látogató férfiaktól kapott, s mely a város javára köl- 
tetek, megszűnt. Ő felsége hallgatott kérésökre, és 
a házat ismét rendbe hozta. Narbonne városának ta- 
nácsa és lakosai hasonlókép gyakorolták azon jogot, 
hogy egy rue c h a u d e o t  jelöljenek ki, mint a 
prostitutió lakhelyét. Berlinben is a közép koron át 
hasonló rendszer volt elfogadva; a nők bizonyos 
meghatározott utczákra és helyekre voltak szorítva. 
Az első m a i s o n  d e j o i e ,  a melyről tudomásunk 
van, a XV-ik századból való, s az a hatóság által en- 
gedélyezteték, mint a melynek egyik jövedelmi for- 
rását képezte. 

Mindezen intézmények között a legkiterjedet- 
tebbek, s rendszeresebbek voltak az úgynevezett 
mancebiák, melyek Spanyolországban a XV-ik 
század második felében kezdtek szerveztetni, min- 
denesetre Amerika felfedezése és a mórok végleges 
kiűzetése előtt. Hatósági rendeletek bizonyítják, 
hogy a nyilvános prostitutió rendezése régi dátumú 
és átalános volt Andalusiában; m a n c e b i á k  létez- 
tek nem csak az arab Spanyolország két fővárosá- 
ban, hanem több más nevezetes városokban is, a 
milyenek Malaga, Loja, Ronda, Alhatna és Marbella. 
Malaga elfoglalása után 1487-ben, a katholikus kirá- 
lyok   a   m a n c e b i á k a t  a  fentnevezett városok- 
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ban, mint értékes vagyont Alonzo Janez Fajardó- 
nak adományozták, növelvén később az ajándékot 
az azután elfoglalt városok mancebiáival. A szeren- 
csés kegyen ez egyszersmind felhatalmaztatott, hogy 
hasonló intézeteket állítson a királyság különböző 
részeiben, „a nélkül hogy bármely hatóságnak jogá- 
ban állna őt ezen privilégium használatában gátolni”. 
Mint Touloseuban, Narbonneban és Berlinben is, az 
ezen intézetben lakó nőknek fizetniök kellett azért, 
hogy foglalkozásukat ott gyakorolhatták. A prosti- 
tutio szabályozásának ezen rendszere csakhamar ki- 
terjesztetek déli Spanyolország városaira, valamint 
a partvárosokra is. A legtöbb az ilyen épületek kö- 
zül a városon kívül volt; azonban a Fajardónak 
adott engedély után, volt egy 100 nőt magában fog- 
laló híresebb ház, a város falain belől. 

A m a n c e b i á k  igazgatását rendesen egy férfi 
vitte, ki a ház atyjának neveztetek, a hatóság vagy 
a tulajdonos által neveztetett ki, s meg kellett esküd- 
nie hivatalosan a mancebiákra vonatkozó rendeletek 
megtartására, melyek a nőket meglehetősen prote- 
gálták. Az igazgató állomás úgy látszik jövedelmes 
volt, és többen concurráltak érte. Mindenik nő, mie- 
lőtt az épületbe felvétetett volna, gondos orvosi vizs- 
gálaton ment át, s később is, midőn szükséges vala. 
A salamankai mancebiákban egy a városi tanács 
által alkalmazott sebész vizsgálta meg a nőket min- 
den héten. Ezen mancebiák igen nevezetes intézvé- 
nyek voltak, semmit sem hasonlítva  más egyéb, a 
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prostitutió végett felállított intézetekhez. Egy fran- 
czia, Antoine de Lalang, ki 1501-ben Spanyolország- 
ban járt, meglátogatta a valenciai mancebiát, és egy 
sajátságos érdekes képet hagyott fen a helyről, a 
mely egy egész kis gyarmat volt. Mint az avignoni- 
nak, ennek is csak egy bejárata volt, egy kapus által 
őrizve. Az épületnek három vagy négy utczája volt, 
tele kis házakkal, melyekben a prostituták laktak, 
kik gazdagon öltözve éltek ott, s voltak vagy két- 
három százan. Hozzá tehetjük, hogy a régi gyakor- 
lat módja szerint „a papság megkövetelte a maga ti- 
zedét még a kicsapongástól is. Az egyház nem feledé 
el régi előjogát, és a clerus semmit sem veszített 
ezen sajátságos conventek alkotása által.” 

Nézzük most már mi eredménye lett azon törek- 
véseknek, melyek a prostitutiót meghatározott he- 
lyekre szorítani, és rendes szabályozás alá vetni 
igyekeztek. Láttuk, hogy Párizsban a szent Lajos 
által behozott toleratio kezdetétől a XV-ik század 
második feléig, a terv, melyet ő és utódai elfogadtak 
a prostitutáknak egy helyen való tartására, újra és 
újra legyőzetett, úgy a hogy a kísérlet, hogy azt ke- 
resztül vigyék, nem eredményezett egyebet, mint 
állandó küzdelmet a rendőrség és a prostituták közt, 
a mely küzdelemben bár ez utóbbiak sok hányatta- 
tást, nyomort, ínséget szenvedtek, de az azért sem- 
mit sem tehetett arra nézve, hogy akár a prostitutió 
terjedését fékezze, akár azt meggátolja, hogy a pári- 
zsiak a prostitutákkal ne találkozzanak a város min- 
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den részében. A nők folytonosan keresztül törtek a 
számukra megszabott határokon, és a titkos prosti- 
tutio kijátszá a rendőrség minden hatalmát a meg- 
semmisítésben. 

Midőn a XV-ik század végén a syphilis egy 
rettenetes és gyorsan terjedő ragály alakjában meg- 
látogatá Európát, a párizsi parliament tagjai annyira 
megrémültek, hogy e miatt szintén eszüket veszték. 
Egy rendelet adatott ki 1496. vagy 97-ben, hogy 
mindazok, akár férfiak, akár nők/kik nem állandó - 
lakosok Párizsban, s a betegséget megkapták, a vá- 
rost 24 óra alatt elhagyják és haza menjenek; hogy 
a város mindazon lakosai, kiknek ott lakásuk van 
és a betegségben szenvednek, lakásaikba vonuljanak 
24 óra alatt, és a házból se éjjel, se nappal ki ne lép- 
jenek; hogy azok, akiknek lakásuk nincs, fordulja- 
nak a hatósághoz, s az gondoskodni fog elkülönítte- 
tésükről; hogy senki, ki a betegségben szenved, ne 
merjen társalogni vagy érintkezni másokkal a vá- 
rosban stb. Az engedelmeskedés mindezen és más 
hasonnemű parancsoknak, súlyos büntetés terhe 
alatt meg lőn hagyva; de miután eredményök még 
se lett, a párizsi prefectus 1498. június 25-én egy új 
rendeletet adott ki, lényegileg az előbbit ismételvén 
és súlyos büntetéssel fenyegetvén a nem engedel- 
meskedőket. Ezen elnyomási rendszabályok, vonat- 
kozással a rettenetes betegségre, mely most a prosti- 
tutióval kapcsolatban tekintetett, félretéteték a régi 
rendszabályokat annak ellenőrzésére vonatkozólag, 
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míg végre egy királyi rendelet által  1560-ban a to- 
leratio fölfüggesztetett, s a prostitutió minden helye az 
egész   Francziaországban    betiltattak.   Hogy   mik 
voltak indirect eredményei a prostitutionális helyek 
fölállításának és azok szabályozásának Toulouseban, 
Avignonban, Narbonneban és más franczia  városok- 
ban, nincsenek rá adataink,  de mint más helyeken, 
úgy itt is igen valószínű, hogy az a rendszer   hatal- 
masan közremunkált az annak alávetett nők lealja- 
sodásának   megszilárdítására   és   megörökítésére, s 
hogy   ugyanakkor   előmozdítá   a titkos prostitutió 
különböző módjainak kifejlését. Hogy ez volt az eset 
Berlinben, azon állítás  bizonyítja, hogy a míg a vá- 
rosi hatóság protegálta azon nőket, kik felügyelet 
alatt   voltak,   s a kik   a  jövedelmet   szaporították, 
ugyanakkor a legnagyobb szigorral üldözte a titkos 
prostitutiót, tekintet nélkül az   abba belekeveredett 
nők társadalmi helyzetére. „A fürdő-házak, melyek 
ez időszakban nagy számmal voltak Berlinben, gyak- 
ran átkutattattak a hatóság által. Ezek voltak a gaz- 
dag és   előkelő osztályok   kéjenczeinek  s a gyanús 
hírnevű nőknek találkozó-helyei, hol a kicsapongást 
élvezték. Időről-időre, addig becsületes hírű nők lő- 
nek ott letartóztatva; s ha bebizonyíttatott, vagy ha 
csak gyanús volt is, hogy prostitutiót gyakorolnak, 
megbüntettettek  és a városból kiűzettek. A házas-, 
ságon kívüli együttélés is úgy tekintetett mint közön- 
séges prostitutió, és határozottan tiltva volt. Egy tör- 
vény kijelenté, hogy azon személyek, kik az egy- 
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ház kötése nélkül  élnek együtt.  Berlinből  kiűzes- 
senek.” 

S p a n y o l o r s z á g b a n  a mancebiák felállí- 
tása után mind a közerkölcsiség követelése, mind a 
hatóságok érdeke, kik jövedelmet húztak azon inté- 
zetekből, mind ez egyes intézetek a t y á i é ,  kik ren- 
desen jelentékeny befolyású egyének voltak – köz- 
reműködtek arra nézve, hogy a titkos prostitutió a 
lehető legnagyobb szigorral kiirtassék. „Sevillának 
rendeletei határozott kifejezésekben nyilatkoztatják, 
hogy csak közös nők gyakorolhatják a prostitutió 
helyeit. Ez eléggé bizonyítja, ha különben tények 
nem bizonyítanák is, hogy a nyilvános prostitutió 
rendezése után is még mindig voltak egyes helyek, 
a hol a titkos prostitutió gyakoroltaték. Tényleg be 
van bizonyítva, hogy voltak találkozási helyek, úgy 
nevezett k o l o s t o r o k  (monasteries), a hol a fes- 
lett életű nők összegyűltek. A hely tulajdonosnője 
az a b b á s n ő  nevet vette fel, és díjazásban része- 
sült conventjének látogatóitól. Ezen titkos házak 
voltak találkozási helyei a férjes nőknek és a fiatal 
leányoknak. Ezek voltak templomai az eltitkolt ki- 
csapongásnak s legbiztosabb menhelyei a kerítő- 
nőknek.” Hozzá tehetjük, hogy ezek a helyek oly 
számosan voltak, hogy szükségesnek találtatott kü- 
lön büntetéseket szabni mindazokra, kiké az üzlet 
volt, mind azokra, kik annak fen tartására közremű- 
ködtek. „Minden leány vagy férjes asszony, a kit 
valamelyikén az ilyen gyanús helyeknek ott kaptak, 
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súlyos pénzbírságot fizetett s két korbács-ütésben 
részesült nyilvánosan. Az abbásnő 50 korbács-ütést 
kapott az első alkalommal; százat másodszor; és ha 
harmadszor is rajta kapatott volna, orra levágatik, 
és így megcsonkítva a városból csúfosan kiűzetett.” 
Már föntebb említettük, hogy a prostituták fel- 
ügyeleti módjának egyik fő-vonása volt, hogy kénysze- 
rítették őket miszerint bizonyos meghatározott színű 
és alakú ruhát s ékességeket viseljenek, mint amely 
egyfelől megbélyegzé őket közmegvetéssel, s másfe- 
lől megkülönbözteté más tisztességes asszonyoktól. 
Az azonban üres képzelet volt, hogy az ilyen jegyek 
viselésére való kényszerítés vissza fog tartani sok 
„tisztességes” nőt a kísértés széleitől s hogy a nők 
kik azon széleket a jegyek nélkül átlépték, azonnal 
fel fognak fedeztetni; s hogy a prostituták kibélyeg- 
zett állatokká tétetvén, ez által egyfelől méltó bűn- 
tetésben részesülnek, másfelől ugyanaz valami cso- 
dálatos úton elő fogja mozdítani a közerkölcsiséget. 
Az avignoni szabályozásnál 1347-ben Johanna ki- 
rálynő rendeli, hogy „azon czélból miszerint a pro- 
stituták felismerhetők legyenek, egy a i g u i l e t t e t  
(szalag a kar körül) viseljenek; és ha valamely le- 
ány, ki már egyszer bűnbe esett, óhajtja folytatni 
gonosz életmódját, a rendőrszolga megfogván őt ke- 
zénél fogva, keresztül vezeti a városon dob-szó mel- 
lett, a veres aiguilettel vállán s azután elhelyezi ott- 
hon, a kicsapongás nyilvános helyén.” 1360-ban Pa- 
ris szabad életű nőinek megtiltatott, hogy bizonyos 
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megnevezett öltözéki czikkeket viseljenek, oda szá- 
míttatván az ékszerek és gazdag ruhák is; 1420-ban 
ezen tilalom megújíttaték; 1389-ben VI, Károly fel- 
hatalmazta Toulousenak örömleányait, hogy úgy 
öltözhetnek, a hogy nekik tetszik, oly föltétellel, 
hogy egyik karjuk körül a ruhájokétól különböző 
színű szalagot viseljenek. 1426-ban a párisi parlia- 
mentnek egy új határozata  megtiltja, hogy a pros- 
tituták szalagokat, vagy más olyan diszítményeket 
viseljenek, a minőket akkor a nemesség leányai vi- 
selének. A hatóság által kijelölt megkülönböztető 
jelmez a különböző időkben különböző vala. IV. 
Henrik uralkodása alatt az egy aranyozott ércz de- 
rék-övből állt. Sevilla rendeletei (1526-ban kiadva) 
a következő szabályzatot tartalmazzák: „Minden 
ágyasnak, a papokénak különösen, továbbá a gya- 
nús vagy botrányos életű nőknek tiltva van hosszú 
ruhát, fátyolt, vagy bármely olyan ékességet viselni, 
a minőt becsületes nők hordanak.” Ugyanezen rend- 
szabály van kiterjesztve azon közös nőkre „qui cou- 
rent le monde.” Bölcs Alfonz törvényei előbb egy 
sáfrány-szinü fej-éket rendeltek a prostitutáknak 
számára, mint megkülönböztető jelt, de miután ez 
elégtelennek találtatott, meghagyaték, hogy fejükön 
tündöklő toll-bokrétát viseljenek, ruháik elkobzásá- 
nak és 50 mára védi fizetésének büntetés terhe 
alatt. Ugyancsak meg volt nekik tiltva, hogy arany 
ékszereket, gyöngyöket ós selyem ruhát viseljenek, 
s hogy általában úgy öltözködjenek, mint a  maga- 
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sabb osztályú nők. Továbbá a szabad életet gya- 
korló nőknek meg volt tiltva, hogy magukat közko- 
csikban vagy hintókban mutassák, vagy hogy a tem- 
plomban a térdepeléseknél vánkosokat vagy szőnye- 
get használjanak. A mancebia lakóinak öltözete Sala- 
mancában sárga köpeny volt a derék fölött. Azok, 
kik másként öltöztek, 300 maravedi fizetésének és 
ruháik elkobzásának voltak alávetve. 

Minden a prostitutákra vonatkozó határozatok 
közt – jegyzi meg Duchatelet – azok, a melyek öltö- 
zetükre, ékességeikre és az őket megkülönböztető 
jelvénykre vonatkoztak, hajtattak végre legszigo- 
rúbban. Egy sajátságos árverelési sorozat van följe- 
gyezve Parisban 1427-ből, azokról a tárgyakról, a 
melyek lefoglaltattak az öltözéki tilalmat áthágó 
prostituták lakásán. A sorozat említést tesz selyem 
ruhákról, ékszerekről, övekről, arany és ezüst gom- 
bokról, prémekről stb. 

Minden azt látszik mutatni, hogy ezen kénysze- 
rítő törvény sokáig érvényben volt, miután hasonló 
eladások történtek 1746-ban, 1754-ben, 1758-ban, 
1760-ban, 61-ben, 62-ben és 64-ben. És mégis mily 
hiábavalók voltak mindezen törekvések, mily gyü- 
mölcstelenek mindazon fosztogatások, bántalmak és 
szenvedések, a melyeket okoztak! A gyakoriság a 
melylyel ezen nők öltözetére vonatkozó rendeletek 
megújíttattak, eldöntőleg bizonyítja, hogy azok soha 
sem tartattak meg, tehát nem lehetett őket végre- 
hajtani.   S  hogy  ez az eredmény   nem a rendőrség 
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hanyagságának tulajdonítandó be, azt eléggé bizo- 
nyítják a gyakori eladások. A valódi ok benső lehetet- 
lenségében rejlik annak, hogy oly rendeletek meg- 
tartására szorítsanak nőket, a melyek egyenesen 
megtámadják néhányát azon igen erős érzelmeknek, 
és ösztönöknek melyek a nőt lelkesítik, akármi legyen 
annak foglalkozása vagy társadalmi helyzete. Innen, 
a míg a kísérlet ezen rendeletek végrehajtására, 
azokkal együtt, a melyek igyekeztek a nőket bizonyos 
helyiségekre szorítani, Berlinben, Parisban és a főbb 
spanyol városokban mindig meghiúsult, az ugyan- 
akkor rendkívüli lökést adott a titkos prostitutiónak 
és hasonló eredményeket hozott létre azokhoz, a me- 
lyek Rómában tapasztalhatók, azzal a különbséggel, 
hogy mivel amazoknál az alkalmazott elnyomás ki- 
sebb erejű és kevésbé állandó vala mint az örök vá- 
rosban, ez eredmény is kevésbé rettenetes. 

Azon szabályzatoknak, melyeket eddig áttekin- 
ténk, főként két czéljuk volt: a prostitutió gyakor- 
latát meghatározott bizonyos helyre korlátolni és a 
prostitutákat törvény által meghatározott öltözet vi- 
selésére kényszeríteni. Bár ezen szabályzatok sokkal 
kevésbé sértették meg a nőknek érzelmeit, mint 
azok, melyek most a continensen divatban van- 
nak, mégis, a mint láttuk, azoknak folyvást és si- 
keresen ellenálltak. Mennyivel nagyobbnak kell 
lenni most az ellenállásnak, olyan kényszerítő sza- 
bályokkal szemközt, a melyek nemcsak bántóbbak 
és gyűlöletesebbek, de a melyekre valóságos iszony- 
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nyal tekintenek azok, kik azoknak erőszakkal alá- 
vetvén. 

A prostitutákra vonatkozó mai rendszabályok- 
nak főként az a czéljuk, hogy a syphilis terjedését 
gátolják vagy kevesbítsék, és azon prostitutákat, 
kik betegeknek találtatnak, orvosi ápol ás alá vegyék. 
Azon rendszabályoknak, a melyek szigorúan gyakor- 
latban vannak Párizsban, Berlinben, Brüsselben és 
egyébb kontinensi városokban, főbb jellemvonásaik 
lényegileg ugyanazok; s így egyszerűen elégnek 
tartjuk, ha a párisi rendszert ismertetjük meg. 

Egy külön hivatali osztálynak, az úgynevezett 
B u r e a u  des m o e u r s n e k  a kötelessége a pro- 
stitutióra vonatkozó rendszabályok végrehajtása. 
Ezen hivatallal összeköttetésben van egy rendőrségi 
testület, az úgynevezett „felvigyázók” vagy „cselekvő 
hivatalnokok,” állván 24 felügyelőből, három maga- 
sabb tisztviselő vezetése alatt. Ezen testületnek kizáró- 
lagos kötelessége felügyelni a prostitutió helyeire Pa- 
risban és a külvárosokban, s ugyanakkor kikutatni a 
titkos prostitutiót gyakorló asszonyokat, valamint azo- 
kat is, kik a titkos prostitutióra segéd-kezet nyújta- 
nak. A rendetlenségek elnyomása, melyeket a pros- 
titutió nyilvános helyeken idéz elő, egy más hatóság 
körébe tartozik, s abban   ezek  ritkán segédkeznek. 

A b u r e a u v a l  összeköttetésben álló egésség- 
ügyi osztály, mely 1828-ban szerveztetett úgy, a hogy 
most áll, ügyel fel a nők egésségére s e czélból egy 
10 gyakorló orvost és 10 segédet  magában  foglaló 
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orvosi kart használ. Ez uraknak kötelessége orvosilag 
megvizsgálni valamennyi felügyelet alatt álló nőt. A 
nők jelentékeny része közvetlenül a letartóztatás után 
vizsgáltatik meg a rendőrség hivatalos helyiségében 
Mindazok, a kik betegeknek találtatnak, azonnal a 
Szent-Lázár kórházba küldetnek s ottfogatnak gyógyí- 
tás végett. Ha kigyógyultak, újra elkezdhetik foglal- 
kozásukat, az alább említendő feltételek teljesítésevel. 

Minden, a rendőrség és egésségi felügyelet alatt 
álló prostituták, ha a 16-ik évet elérték, a Β u r e a u 
des m o e u r s -nél bejegyeztetnek. Azok, a kik rendes 
bordélyházakban laknak, f i l l e s  des maisons· 
nak neveztetnek s orvosi vizsgálaton kell keresztül 
menniök, hetenként egyszer, abban a házban a me- 
lyikben latnak. Azok akik önmaguk által ellátott la- 
kásban élnek, vagy a rendőrség engedelmével bérelt 
bútorozott helyen laknak, filles à carte-nak ne- 
veztetnek, s tartoznak magukat jelenteni a felmentő 
hivatalnál minden 15 napban, orvosi vizsgálat végett. 
Ezen nők mindenikének van egy c a r t e j a (kártya- 
jegy), a melyet magával visz, s mely a vizsgáló orvos 
által minden alkalommal láttamoztatik, s mely ennél 
fogva mintegy egésségi bizonyítvány gyanánt szolgál. 
A kártya hátuljára vannak nyomva a következő sza- 
bályzatok, a melyekhez ő alkalmazkodni tartozik. 

A kártyával ellátott közös nők tartoznak jelen- 
teni magukat a felmentő hivatalnál vizsgálat végett 
legalább is minden 15 napban egyszer. 

Tartoznak előmutatni kártyájukat a rendőr tisz- 
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tek és hivatalnokok felszólítására minden alkommal. 
– Nem szabad nekik a kicsapongásra nappal csábit- 
niok, vagy a főbb utczákon sétálniok, csak félórával 
azután, hogy a lámpák meggyújtattak, vagy az év 
bármely szakában 7 óra előtt, vagy 11 óra után este. 

Egyszerűen és illedelmesen legyenek öltözködve, 
hogy a figyelmet magukra ne vonják ruháik gaz- 
dagsága, feltűnő színe, vagy különös divata által. 

A hajnak mesterséges ékesgetése tiltva van. 
Szorosan tilalmaztatnak nőkkel vagy gyerme- 

kekkel levő férfit megszólítani, vagy hangos és sür- 
gető megszólítást intézni akárkihez. 

Semmiféle ürügy alatt nem szabad magukat 
ablakjaiknál mutogatniok, melyeknek örökké csukva 
és függönyökkel ellátva kell lenniök. 

Szorosan meg van nekik tiltva, hogy a gyalog- 
járdán álldogáljanak, csoportokat képezzenek vagy 
csoportban sétáljanak, vagy föl ós alá kis helyen, 
vagy hogy megengedjék, miszerint férfiak csatlakoz- 
zanak hozzájok vagy őket kövessék. 

A templomok és kápolnák melléke, 25 yardnyi 
távolságban, a fasorok s a Palais Royal, Tuilleriak s 
Luxembourg kertjei és bejáratai továbbá a Jar din 
des Plantes nekik tiltva vannak. 

A Champs Elysées, az Invalid Terrace, a Bou- 
levardok külső része, a rakpartok, hidak s a kevésbé 
látogatott és sötétebb helyek szintén tiltva vannak. 

S különösen tiltva van nekik nyilvános épüle- 
teket vagy magánházakat meglátogatni, a hol a titkos 
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prostitutió könnyittetnék, vagy tables-d'hoteban részt 
venni, kosztos házaknál lakni vagy látogatásaikat az 
általuk lakott város-résznél kiebb terjeszteni. 

Hasonlókép, szorosan meg van nekik tiltva la- 
kásukat valamely nőcseléddel vagy más leánynyal 
megosztani, vagy ellátott lakást bírni engedély nélkül. 

Az ilyen közös nők tartoznak óvakodni minden- 
től; a mi által szomszédjaiknak vagy az elmenőknek 
panaszra adhatnának okot. 

Azok, a kik a fentebbi szabályzatokat áthágják, 
a hatóság szolgáinak ellenállnak, vagy hamis neve- 
ket és czímzeteket dictálnak be, a bűntény súlyához 
mért büntetésnek teszik ki magokat. 

Azt hisszük, akárki, ha áttanulmányozza ezen 
szabályzatokat, hajlandó lesz előre feltenni, hogy az 
azoknak alávetett nők minden hatalmukban levő 
eszközökkel igyekezni fognak azokat kijátszani és 
azoknak ellenállni. Akár egésségesek, akár betegek 
kénytelenek magukat alávetni meghatározott idő- 
közönként egy oly vizsgálatnak, a mely a legtöbb 
esetben annyira lealázó és visszataszító, hogy amint 
a rendszernek nagy védelmezője maga Duchatelet 
állítja, igen sok nő a felmentő hivatalhoz a legben- 
sőbb iszonynak bizonyos nemével közelít. Ehhez leg- 
közelebb állónak tartjuk kihívó voltában azon ren- 
deletet, mely megtiltja a  f i l l e  à  c a r t e-nak, hogy 
table d'hotelban részt vegyen, s azt alig kevésbé 
zsarnokinak, mely azt tilalmazza, hogy egy nőcse- 
léddel vagy más leánynyal lakását megoszsza. Hogy 
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mennyire hajlandók a prostituták öltözetüket rend- 
őri szabályzat szerint alakítani, láttuk már föntebb; 
a miután láttuk azt is, hogy mily sokáig és mily ha- 
tározottan ellenállottak mindazon törekvéseknek, 
melyek őket Parisnak meghatározott helyeire igye- 
keztek szorítani, könnyen érthetjük érzelmeiket és 
elhatározásukat azon rendszabályokkal szemben, 
melyek megtiltják nekik a közeledést a leglátoga- 
tottabb sétahelyekkez, magát a Jardin des Plantest 
is oda számítva. Hogy bizonyosan küzdeni fognak, 
a mint csak erejükben áll, ezen gyűlölt rendszabá- 
lyok kijátszására, azt elég biztosan meg lehet előre 
mondani; hogy csakugyan küzdenek s olyan mérték- 
ben, a mely ezen rendszabályokat a fölöslegesnél is 
roszabbá teszi, a hiteles tények egész sorozatából bi- 
zonyítható be, a melyek közül néhányat idézni fogunk. 
A prostituták, kik a rendőrséget kijátszani igye- 
keznek, két osztályból állanak: azokból a kik titkos 
prostitutiót gyakorolnak s a kiket a rendőrség, még 
nem tudott rajta csípni; s azokból, kik már egyszer 
bejegyezve levén, nem tartják meg a szabályzato- 
kat. Ezen mindkét osztálybeli nőket a rendőrség 
folytonosan kutatja, vágyván őket rajta érni a csá- 
bítás valamely tényén vagy más egyében, a mely 
elég jog-igényt adna letartóztatásukra. A leányok, 
valamint azok is, kik elősegítik Őket foglalkozásuk- 
ban, minden lehető mesterséghez folyamodnak, hogy 
kijátszák üldözőiket. Nevöket gyakran változtatják; 
a  gyengének   és   elnyomottnak   legközönségesebb 
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fegyverei, a hazugság és kétértelműség, bőven hasz- 
náltatnak. Van a nőknek egy a cselben és ravaszság- 
ban kitűnő osztálya, – az u. n. les m a r c h e u s e s  
– a kiket méltán nevezhetünk két lábon járó hazug- 
ságoknak, s kik épen azon rendszer által teremtet- 
tek, a melynek ledöntésén munkálkodnak. Ezek a 
nők többféle functiót végeznek, s azok közt a d u e- 
náét is. Karjukra veszik a legifjabb és legszebb 
leányokat s egyenesen felajánlják őket a járókelők- 
nek, a míg a lakás közelében sétálgatnak. Minél 
s z i g o r ú b b  és k ö v e t e l ő b b  a r e n d ő r s é g ,  
e nők annál j o b b a n  n y e r n e k  f o n t o s s á g -  
ban; s így, mint a tapasztalás mutatja, számuk 
gyorsan növekedik. 

Ha a közös nőknek megtiltják ma, hogy a Bou- 
levard bizonyos részén vagy valamely látogatott sé- 
tahelyen megjelenjenek, holnap bizonyos hogy ott 
fognak lenni valamelyik marcheuse-nek a karján, 
feltűnővé tevén magukat komoly és szemérmes kül- 
sőjük által. A prostituták „alsóbb osztályainak meg- 
van a magok methodusok az elrejtődzésre, neveze- 
tesen azok a nők, kik a Parisba szállásolt katoná- 
kat követik, egy vagy két napot hetenkint valamely 
mosónőnél vagy a gyárakban dolgozva töltenek. 
Duchatelet mondja, hogy egy bizonyos házban több 
ízben gyanús rendetlenség fordult elő, melyet a rend” 
őrség többször igyekezett elnyomni, de az ott levő 
leányok mindig ügyesen eltűntek, a mint észrevették, 
hogy jőnek  értök;   egy   alkalommal a rendőrség a 
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„cselekvő hivatalnokokkal” együtt körülfogta a há- 
zat, hogy minden kifelé történő menekülést meggá- 
toljon s még se ment semmire. Mindazáltal a leá- 
nyok megtaláltattak, egy ingben, a kert különböző 
részeiben számukra elkészített lyukakból leselkedve 
ki, melyeknek nyilasuk fa-ágakkal, karókkal ós 
szalma-kévékkel volt betakarva. A 16 éven alóli leá- 
nyok vagy a még fiatalabbak különösen sok bajt 
adnak a hatóságnak. Ezek igen nagy gonddal elke- 
rülik a prostitutió rendes házait, a hol a cselekvő hi- 
vatalnokok igen könnyen rajok bukkannának, ha- 
nem a titkos házakat keresik fel, melyeknek keze- 
lőik ezer utat találnak arra, hogy üzletük valódi ter- 
mészetét elrejtsék s oltalmazhassák magukat a rend- 
őrség ellen. Ezek mint tej árulókat, ruhakészítőket 
vagy varrónőket fogadják ezen fiatal kicsapongó- 
kat, prostituáltatják őket valamely zártabb helyen, 
vagy pedig egy vagy más ürügygyel, egy kis skatu- 
lyával a hónuk alatt, elküldik azokhoz, a kiktől ren- 
delést kaptak rájuk nézve. Egyik legerősebb indok 
a titkos prostitutióra az a törekvés, hogy a rendőr- 
ség elől elrejtsenek fiatal leányokat, kik még alig 
nőitek túl a gyönge gyermekségen, s a kik ennél 
fogva nagy áron adatnak el azon romlott lényeknek, 
kik őket keresik. Meggondolván törvényeink szigo- 
rát – mondja Duchátelet – azok ellen, kik meg- 
fertőztetnek egy leányt, mielőtt az a választás korát 
elérte volna, s az azokra szabott szigorú büntetése- 
ket, kik az ilyen idő   előtti kicsapongást   előmozdít- 
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ják, az olvasó könnyen fogja érteni, hogy a titoktar- 
tás egyaránt mindeniknek érdekében állván, a vétek 
rájuk bizonyítása, hogy az elég meggyőző legyen, 
egy nyilvános törvényszékre nézve, szinte lehetetlen, 
s innen, a mint Duchatelet méltán panaszkodik, ezen 
fiatal teremtések a legnagyobb rombolói a közer- 
kölcsiségnek és egészségnek. S ismét a nők más két 
osztályára, az u. n. f e m m e s  g a l a n t e s  és f e m- 
mes à p a r t i e s-ra vonatkozva, ugyanazon szerző 
mondja: „Senki sem fogja tagadni, hogy ezen nők va- 
lóságos prostituták; gyakorolják azt a foglalkozást; 
több komoly betegséget és végzetes gyengeségeket 
terjesztenek, mint a többiek mind; vagyont és égés- 
séget pusztítanak, s úgy tekinthetők mint a társada- 
lom legveszélyesebb lényei. S mégis a rendőrség nem 
foghatja el őket s nem bánhat úgy velők mint pros- 
titutákkal. Valamennyinek saját lakása van; adót 
fizetnek; külsőleg az illem minden szabályát meg- 
tartják; minden politikai jogaikat gyakorolják; lehe- 
tetlen megtagadni tőlök azt a tekintetet és óvako- 
dást, melyben a tisztességes magánnők részesülnek; 
s következőleg nem csak a rendőrség keze, hanem 
minden egésségi felügyelet alól kimenekülnek”. 

Valóban a ruse és csalás minden képzelhető 
neme gyakorlatban van, hogy a titkos prostitutiót 
felfödöztetés nélkül gyakorolhassák. A következő, 
egy év lefolyása alatt észlelt adatok nagyon erősen 
bizonyítják ez állítást. Két nő kiadta magát bábának, 
lakást vettek maguknak Paris különböző részeiben 
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s azt mondván, hogy házaikban a szülésből üdülő nők 
laknak a megerősödés idejéig, ezen álarcz alatt foly- 
tatták nyereséges keresetűket a titkos prostitutióval. 
Az ezek által szolgáltatott egyik fiatal áldozatnak az 
ára 500 frank volt. Egy másik nő f o g h ú z ó n a k  
hirdeté magát s dicsekedett vele, hogy a legnagyobb 
fájdalmat, mintha csak varázslattal, megszünteti. Min- 
dig csak ezen hivatalos nevével keresték meg, s a 
fiatal áldozatok, valamint az amateur-ök is, soha 
se mentek hozzá a nélkül, hogy állkapczájuk erősen 
felkötve s arczuk igen nagy szenvedést kifejező ne 
lett volna. Egy vén asszony kegyes, jótékony nőnek 
öltözve, kezüknél fogva vezetett két vagy három 
szerényen öltözött kis leányt, kik nyílt modoruk, ke- 
csük és gyöngéd nemességük által mindazokat érde- 
kelték, a kik csak őket látták. Azon ürügy alatt, hogy 
segélyt kér számukra, ezen gonosztevő magán-ven- 
déglőkbe vezette őket s különösen oda, hol gazdag an- 
golok laktak, kiknek hajlamait ő ismére. Üzletét oly 
jól el tudta rejteni, hogy mindazok tisztelték, a kik 
csak látták. Két más ilyen személy azt állította, 
hogy felfogadási hivatalt tart mindkétnemű cselé- 
dek száraára. A nyomozóknak, ha jöttek, azt mondot- 
ták, hogy a fiatal leányok, kiket ott találtak, „fem- 
mes de chambre” (szobaleányok), kik szolgálati 
helyeikre csak néhány nap múlva mehetnek és ad- 
dig e nők házaiban maradtak. Egy m a i s o n  tole- 
róe tulajdonosnője, midőn visszavonult, vendéglőt 
nyitott, melyben t a b l e d ' hote volt, a hová  csak 
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bizonyos h a b i t u é k (rendes vendégek) fogadtat- 
tak; ez úton elpalástolta, hogy ez tulajdonképen nem 
volt egyéb mint prostituáló hely, melynek létezésé- 
ről senkinek sem volt a legkisebb gyanúja sem. „De 
a leggyakrabban az által kerülik ki a rendőrség 
figyelmét a titkos prostitutiót előmozdító nők, hogy en- 
gedélyt nyernek különböző foglalatosságok folyta- 
tására; p. o. egyszerűen a harisnyakötő, női szabó, 
divatárus, mosónő stb. czímeket veszik fel. Sokan 
nem fogadnak el férfiakat házaiknál, hanem egy 
vagy más ürügy alatt a fiatal lányokat küldik azok 
lakására, kik kívánják. Kevés kivétellel a toilette 
czikkekkel kereskedők mind ügyes kerítőnők és a 
titkos prostitutió tevékenyebb előmozdítókat nem 
talál. Nem lehet elég gyakran ismételni, hogy 
jelenleg néma m a i s o n s  t o l e r é e s - b e n  rontat- 
nak el a leányok, hanem a m a i s o n s  c l a n d e s -  
tines-ben (titkos házakban), hová cselszövény vagy 
erőszak által vonattak be, csábíttatnak el, készíttet- 
nek és képeztetnek a kicsapongás- és prostitutióra.” 
A nagy feladat, melyet a prostitutió ellenőrzésé- 
nek megkísérlésével foglalkozó franczia hivatalno- 
kok mindenek felett elérni kívánnak, abból áll, hogy 
az elismert bordélyházak számát növeljék és a pros- 
titutió gyakorlását csupán e házakra szorítsák; de e 
dolog kivitele épen az; minek a prostituták leghatá- 
rozottaban ellenállának. Duchátelet egy érdekes fe- 
jezetben. „A prostitutiónak bizonyos eltűrt házakra 
(vagy épületrészekre) való szorításáéról, történetét 
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adja a rendőrség sokszor ismételt és mindig megkí- 
sértett kísérleteinek a czélból, hogy megakadályozza 
miszerint prostituták ilyen   magánházakban lakja- 
nak. Mindazon okok, melyek befolynak arra, hogy a 
tisztességes nők szeretik a szabadságot és független- 
séget, a prostitutákat is lelkesítik; sőt ezen okok ő 
nálok hatalmason erősíttetnek oly  mellékokok által 
melyek  kizárólag ő reájok  tartoznak.   A gyűlölet, 
melyet az eltűrt házak tartói iránt éreznek, azon le- 
hetőség, hogy – ha  magánlakásuk van, – beteg- 
ségük   esetében kivonhatják  magukat a kormány 
őrködése és felügyelete alól; a remény azok által 
táplálva, kik egészségesek,  hogy  könnyebben ki- 
csusszanhatnak a büntetés alól, melynek kiteszik ma- 
gukat azáltal, hogy nem vetik alá magukat a gyű- 
lölt orvosi vizsgálatnak; azon lehetőség, hogy elfo- 
gadhatják  vagy visszautasíthatják azt, a ki hozzá- 
jok közeledik,   és a kiváló oltalom, melyben  házi- 
gazdáik és gazdasszonyaiktól részesülnek, kik gyak- 
ran  lakással, étellel, sőt még ruházattal  is  ellátják 
őket hitelben: mindezek együtt véve igen hatalmas 
okok, melyek arra ösztönzik e nőket; hogy végtele- 
nül fölebb becsüljék az u. n. m a i s o n s  g a r n i e k -  
ban való élést, daczára a roppant nagy árnak,   me- 
lyet fizetniök kell, mintsem alárendeljék magukat 
az eltűrt házak tulajdonosnője önző uralmának, s a 
rendőrség és orvosok rendszeres felügyeletének, mely 
alól ezen  házakban kimenekülni lehetetlen.  Hogy 
megvilágosítsuk a rendőrség által a végre tett kísér- 
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letek sikertelenségét, hogy a prostitutákat a mai- 
sons to 1 e r é e-k lakóivá tegyék: két vagy három 
feltűnő esetet említünk meg. Miután többszörös kí- 
sérlet tétetett, s mindannyiszor sikertelenül, arra 
nézve, hogy a m a i s o n  g a r n i e-kat a prostituták- 
tól kitisztítsák, a rendőrség 1823-ban egy kétségbe- 
esett erőfeszítést tott, melynek jelentékeny eredmé- 
nye lőn: tönkre tett sok kisebb magánlakok bér- 
beadóját s komolyan elkeserített közülök igen sokat. 
Ezek egy erélyes kérvényt adtak be, követelvén a 
jogot, hogy szobáikat „kisasszonyoknak” kiadhas- 
sák, s az izgatottság, melyet az egész dolog szült, 
rövid időn lecsillapodván, a dolgok kényszerítő ereje 
a rendőrség buzgalmát sikertelenné tette, s a mai- 
sons garnie-k újra megnépesültek lakókkal, csak 
úgy mint annakelőtte. 

1828-ban egy új präfect, ki igen buzgó barátja 
volt a rendnek, megtiltotta a prostitutáknak, hogy a 
Palais-Royalba menjenek vagy az utczákon sétálja- 
nak. Tilalma nagy mértékben kivívta az engedelmes- 
séget, s ezen siker által felbátorítva felélesztette a 
Lenoir által 1778-ban kiadott rendelet 5-ik czikke- 
lyét. Ε czikkely, mely határozottan megtiltja a ven- 
déglők és bérházak tartóinak, hogy prostituták- 
nak szobát adjanak ki, é3 fenyegeti e törvény át- 
hágóit, hogy 500 livre büntetés alá esnek, igen szi- 
gorúan hajtatott végre, és az volt az eredmény, 
hogy mindazon leányok, kiket háziasszonyaik nem 
tudtak elrejteni, vagy a kik maguk nem tudták jól 
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eltitkolni valódi jellemüket, a házakból kiűzetvén, az 
utczára jutottak és kényszerítve voltak arra,   hogy 
a    corps-de-gards-nál   keressenek  menhelyet, 
ha már előbb oda nem vitettek az   őrcsapatok által, 
kik   felszedték őket a kapuk alatt vagy a középü- 
letek folyosóin. Miután így a rendőrség teljesen fel- 
sült, először az által, hogy a prostitutákat   elűzte az 
utczákról, másodszor olyan rendszabályokat fogadván 
el, melyek ismét az utczákra hajták őket, a tilalma- 
zó rendeletek végrehajtása fel lőn egy hóra függesztve, 
a végből, – hogy mint mondták – legyen e nőknek 
idejük a m a i s o n s  t o l e r é e s-be   való   elhelyez- 
kedésre. Alatta értették, hogy a hó letelte után a ki- 
tiltó eljárás  ismét  kezdetét  veendi,  de ekkor sem 
azonnal,  hanem fokonként, először  csak  a  legro- 
szabb hírben álló házakon kezdvén a dolgot. Tény- 
leg azonban eléggé világos,  hogy igazában  semmit 
sem tettek, mert a következő évben az új präfect úgy 
igyekezett a bajon segíteni, hogy a prostituták által 
rendesen lakott m a i s o n s - g a r n i e-k birtokosainak 
azon alternatívát adta eléjük: vagy tagadják meg 
azok befogadását, vagy változtassák lakjaikat mair 
sons t o l e r é e s  jellegűekké.   De ez a kísérlet  is 
épen úgy meghiúsult, és a mint Duchatelet megjegyzi, 
egy tekintet azon tapasztalatokra, melyeket a rend- 
őrség gyűjtött, teljesen megszilárdítja azon meggyő- 
ződést, hogy haszontalan az administratiónak min- 
den intézkedése arra nézve, hogy meggátolja a pros- 
titutákat  a  m a i s o n s g a r n i e k-ban való lakásban 
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vagy abban, hogy ott ép úgy bujálkodjanak, mint a 
maisons tolerées-ben. Hozzáteszi: úgy látszik, hogy 
bebizonyul, miszerint a prostituták használatára be- 
rendezett m a i s o n s  g a r n i e - k  ép oly k i k e r ü l -  
het1enek egy oly városban mint Paris, mint maguk 
a prostituták.” Valóban oly nagy a leányok vonako- 
dása az eltűrt házakba való belépéstől, hogy sokan 
az ilyenek tulajdonosai közül, nem lévén többé képe- 
sek leányokat találni, kik hozzájok menjenek és há- 
zaikat üresen látva, nem tehettek, egyebet minthogy 
enge.délyt kértek, miszerint lakásaikat ők is mai- 
sons g a r n i  e-k gyanánt adhassák ki. 

Azon ténynyel szemben, hogy Paris népessége az 
utóbbi 50 év alatt az előbbinek kétszeresénél is jobban 
megszaporodott: az alább következő statistikai ada- 
tok, melyek folytonos és már is nagy csökkenést mu- 
tatnak a maisons tolerées számában oly fontosság- 
gal bírnak, melyet nem lehet figyelmen kivüí hagyni. 

A Duchatelet által gyűjtött adatok szerinte házak 
száma Parisban és külvárosaiban a következő volt: 
Évek                                        1842.    1847.    1852.    1854. 
Az ilynemű házak 
száma Párizsban                        193      177       152       140 
A külvárosokban:                        36       53       65      64 
                               Összesen     229      230       217       204 

Lecour úr, a B u r e a u  des M o e u r s  jelen- 
legi főnöke, a következő adatokat közli Paris- és kül- 
városairól együtt véve: 1840-től 1845-ig 233; 1851- 
től 1855-ig 212  és 1867-ben   csak 165.  1857-ben 
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1976 leány volt a m a i s o n s  tolerées-ben; de 
1867-ben csak 1302. Azon tények, melyeket a párisi 
felügyelet alatt álló prostitutákra vonatkozó hiva- 
talos iratok tárnak elénk, még szembeötlőbben bizo- 
nyítják az általunk vitatott igazságot. Egy hivata- 
los sorozat vezettetett 1812. óta rendesen, de mi csak 
az 1867-et közvetlenül megelőzött 22 év alatt lajs- 
tromba beigtatott prostituták számára fordítjuk 
figyelmünket. l845-tőll849-ig bezárólag az átlagos 
szám volt 4171. 1850-től 1854-ig 4304; de 1867- 
ben e szám 3853-ra apadt. 1820-ban, midőn Pa- 
ris népessége 713; 766 volt, a lajstromba beve- 
zetett prostituták száma 2746 vala, Paris mostani 
népessége 1.825,000, és ha a lajstromba bevezetett 
prostituták száma a népességgel egy arányban emel- 
kedett volna, most körülbelül 7000-nek kellene a 
bejegyzett prostituták számának lenni, a tényleges 
3850 helyett. 

Ezenfelül azon nők nagy száma; kik folytono- 
san kisiklanak a rendőrség őrködése alól, kiknek ne- 
vei következéskép kitöröltettek a lajstromból, és a 
kik közül ismét sokat újra megkerítettek és lajstro- 
moztak, hogy ismét küzdjenek szabadságukért, míg 
újra kimenekedhetnek és eltűnhetnek: ások bizo- 
nyíték között egy új bizonyíték a mellett, hogy mi- 
lyen siker nélküli, reménytelen és ok nélkül való azon 
küzdelem, melyet folytatnak szünetlen a rendőrség 
azon tagjai, kik „Active Service” (tettleges szolgá- 
lat) név alatt szerepelnek. 
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Összes száma azoknak, kik a kezünk alatti tíz 
évben eltűntek, 7453, vagy is évenként 745; míg az 
ellenőrzés alá visszakerültek összes száma, ugyan- 
azon időszak alatt, 4087, vagy évenként 409 · úgy 
hogy ugyanez időszak alatt 3366, vagy évenként 
336, teljesen és állandóan kimenekült minden rend- 
őrségi felvigyázat alól. így, úgy látszik, a felvigyá- 
zat alatt álló prostituták összes ezámának körülbe- 
lül egy ötöde csak egy időre, tizenketted része pedig 
állandóan kisiklék a rendőrség gyűlöletes őrködése 
és a még sokkal gyűlöletesebb, mert kényszerített 
vizsgálata alól az orvosoknak. 

És mindezen erőlködések és küzködések, a lelki 
nyugtalanságok és ezekkel járó nyomorúság, a szen- 
vedések és fenyítékek daczára, miket a különösen 
prostituták megbüntetésére szánt Szent-Lázár fog- 
házban kell kiállniok a rendszabályok áthágóinak, 
a despotikus és nem felelős franczia rendőrségnek 
nem sikerült Paris prostitutáinak még hetedrészét 
sem ellenőrzés és következőleg egészségi felügyelet 
alá vonni! Az ilyeneknek száma Lecour úr becslése 
szerint– ki feje a B u r e a u  des M o e u r s  osz- 
tálynak, ós azért különösen szavahihető tekintély, 
mert igen könynyű volt neki a tényeket tanulmá- 
nyoznia – nem kevesebb mint 30,000 és ezekből 
kevesebb mint 4000 van csak bejegyezve és egészségi 
felügyelet alá véve. Most már nézzük, hogy minő 
befolyással van Parisban a syphilis terjedésére vagy 
fogyására azon   körülmény, hogy a prostituták ösz- 
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szes számának igen csekély, csak egy hetedrésze 
áll orvosi felügyelet alatt. 

Parisban a venerikus bajok orvoslása csupán 
három kórházra van szorítva. Az egyik a Szent-Lá- 
zár kórháznak egy osztályát képezi, mely a rendőr- 
ségi főnökség igazgatása alatt áll és a mely körülbe- 
lől 1300 prostitutának ad helyet, kik három osztályba 
vannak sorozva; az elsőben vannak oly foglyok, 
kiknek ügye még nincs eldöntve, vagy a kik már 
el vannak Ítélve; a másodikban kórházi betegek van- 
nak, kik nem csak azért foglyok, mert bajuk van, 
hanem azért is, mert valami büntetésre méltó kihá- 
gást követtek el 5 a harmadikat oly fiatal leányok töl- 
tik be, kik vagy a büntetőtörvénykönyv 66. és 67. 
czikkelyei értelme szerint fosztattak meg szabadsá- 
guktol, vagy pedig szüleik kérelmére. S ebből úgy 
látszik, hogy a Parisban bejegyezve levő nők szá- 
mának mintegy n e g y e d  r é s z e  van bezárva a 
Szent-Lázár-kórházban. 

A venerikus betegek száma ezen kórházban 
rendesen körülbelől 200-ra megy. Van még egy kor- 
ház – l ' h o p i t a l  de L o u r c i n e  – az oly ve- 
nerikus nőbetegek befogadására szánva, kik nem 
elismert prostituták. De közülök még is sokan titkos 
prostituták; és néhányan tisztes férjes nők, gyakran 
családanyák, férjeik rosz magaviseletének áldozatai. 
Van még itt tekintélyes száma az inficiált gyermeke- 
iket szoptató anyák- és az igen fiatal leányoknak, kik 
korai és   rendkívüli   romlottságukról hírhedtek.   Ε 
 



105 

kórházban 276 ágy van, melyeknek elfoglalóit tizen- 
két irgalmas apácza és bizonyos számú segédek ápol- 
ják. S végezetre van még a l ' h o p i t a l  du Midi 
mely kizárólag férfi venericus betegek számára 
van fentartva, s ebben 336 ágy van. Az ágyak ösz- 
szes száma tehát az említett három kórházban 812. 
De e szám, bármekkora is az? korán sem teszi azon 
ágyak összes számát, melyeket Paris kórházaiban 
rendesen a venerikus betegek elfoglalnak. Daczára 
annak, hogy szabályok tilalmazzák, még is igen je- 
lentékeny számnak, különösen női-betegeknek, sikerül 
befogadtatást és ápolást nyerni a rendes korházakban. 
Ε befogadtatások csaknem mindig a hatóság engedé- 
lye nélkül, többnyire sürgető szükség alakjában tör- 
ténnek magában a kórházban, vagy az orvosok által 
egyenesen a jelentkezés alkalmával, vagy a nap foly- 
tán szolgáló orvos- g y a k o r n o k o k  ( i n t e r n e s )  
eszközlése által. Minthogy e betegek jelenléte kivételt 
képez a törvény alól, sőt épen annak egyenes áthá- 
gása: az ilyenek felvétetését megengedő iraton nincs 
bevallva a betegség valódi természete, mert az egye- 
nes viszszautasítást vonna maga után az igazgatók 
részéről. A baj rendesen láznak van nevezve; e jelzés 
utján minden beteg nehézség nélkül felvehető és a 
nélkül, hogy az igazgató hatóság figyelmét felköltené. 
Az indokok, melyek e szabályellenes engedélyek alap- 
ját képezik, különfélék. Az orvosi egyének többé- 
kevésbé azon vannak, hogy szolgálataik alatt min- 
dennemű bajokkal foglalkozzanak. Erre gyakran az 
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o r v o s - g y a k o r n o k o k  is sürgetik őket, kik nem 
szándékozván adu M i d i  é s  d e  L o u r c i n e  kor- 
házakon keresztülmenni, jogszerűen kívánhatják, 
hogy azon kórházakban, melyekben foglalkoznak, 
avattassanak be a syphilistikus betegségekkel való 
bánásba is, hogy így orvosi képeztetésük lehetőleg 
teljes legyen. Beteget, majdnem mindig a nő nemből, 
nem nehéz találni. Ezek különösen azon számos fia- 
tal leányok közül kerülnek ki, kik g r i s e 11 e név 
alatt ismeretesek, kik önként kérnek tanácsot az or- 
vosgyakornokoktól, mert tőlük ingyenes és önzetlen 
gondozásban részesülnek,· vagy pedig azok közül, 
kik rendesen egy részét képezik a jogászok és orvos- 
növendékek m e n a g e  de g a r ç ο n-jának. A szó- 
ban forgó betegek sokkal inkább szeretik a rendes 
kórházakat, mivel ott több szabadságot élveznek, ba- 
rátaik és ismerőseik által meglátogattatnak és külö- 
nös gondban és figyelemben részesülnek. Minden 
megkülönböztetés nélkül össze lévén vegyítve a többi 
betegekkel, eltitkolhatják bajuk természetét a kor- 
házon kívül eső egyének előtt és így kikerülik az 
erkölcsi megbélyegzést, mely a Lourcine-ban való 
hoszszasabb vagy rövidebb tartózkodás nyomán há- 
rul az illetőkre, hová a bemenetel is szigorúan van 
őrizve, és szabályai sokkal szigorúbbak. A St. Louis 
korházban mindig van jelentékeny számú venerikus 
beteg és a M a i s o n  de Sant é-ban is a betegek 
ez osztályának viszonylagos száma szintén nagy. 
Felismervén annak lehetetlenségét, hogy megbízható 
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adatokat nyerjen, melyekre a Paris összes kórházai- 
ban található venerikus betegek száma iránt számí- 
tását alapithatná, mivel az ily kórházak lajstromai nem 
nevezik meg a bajt saját nevén, Duchatelet mégis 
megkísérlé megközelítőleg felbecsülni az ilyen betegek 
számát ós így nyilatkozik: „Azt hiszem, hogy igazam 
van, midőn állítom, hogy a bujasenyves betegek számá- 
nak egy ötöde más kórházakban részesül gyógykeze- 
lésben mint L ο ο u r c i n e-ben és a Mid i-ben. 

Ebből kitetszik, hogy a venerikus betegek által 
elfoglalt ágyak öszszes száma Paris külön e czélra 
alapított és a közönséges kórházaiban együttvéve 
kereken 1000-re megy, és mindez az egészség- 
ügyi őrködés ama fáradságos, költséges és zsarnoki 
gépezete daczára történik, melyet leirtunk, mely 
a legkedvezőbb körülmények közt működött és 
háta mögött egy despotikus kormány teljes 
ereje állt! 

De ez még nem minden; ámbár az említett tíz 
év alatt a L ο u r c i ne kórházban levő betegek száma 
– általunk meg nem fejthető okokból – 2338-czal 
volt kevesebb mint az azelőtti tíz évi időszak alatt, 
mégis az 1851-1855 bezárólag lefolyt öt év alatt 
folytonos növekedés állott be e korházban gyógyítás 
alatt levő betegek évi számában. És ugyanazon öt 
év alatt a Midi kórház férfi betegei évenkénti szá- 
mában is a növekedés még figyelemreméltóbb. Ez 
időszak alatt az említett két kórházba felvett bete- 
gek száma következőleg áll: 
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Évek. Lourcine. Midi. 
1851. 1,102. 3,019. 
1852. 1,114. 3,367. 
1853. 1,274. 3,660. 
1854. 1,358. 3,425. 
1855. 1,384.: 3,632. 

A megelőzött tíz év egyikében sem ment a Midi 
korházba történt felvételek száma 3000-re, ezen felül, 
hogy ha azon napok száma, a meddig a beteg a kor- 
házban marad, bizonyít a baj komoly volta mellett 
(és e körülményt rendesen így veszik fel), jogosítva 
vagyunk azon következtetésre, hogy a bujasenyvek 
Parisban az utóbbi években épen nem lettek kevésbé 
komoly mérvűek. A következő statistikai kimutatás 
az e tárgyban tett tényleges tapasztalatokat tünteti ki: 
Korszak A kórházban töltött napok száma 
                                       Férfiak Nők 
napok napok 
1835-1844 32,23 47,29 
1845-1854 33,46           57,20 

Ε számok bizonyítják, hogy minden férfi beteg 
körülbelől egy és egynegyed nappal, és minden női 
beteg körülbelül tíz n a p p a l  maradt hosszasab- 
ban a korházban az utóbbi, mint az első időszak alatt. 
A következő táblázat a betegség viszonylagos 
mértékét mutatja a lajstromozót prostituták emlí- 
tett három osztályában és a nem lajstromozott pro- 
stituták legalsóbb osztályában, kiket a rendőrség 
kerített kézre. 
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A P a r i s b a n  és k ü l v á r o s a i b a n  élő   lajs- 
t r o m o z o t t  és nem l a j s t r o m o z o t t  p r o s t i-  

t u t á k    k ö z ö t t i  s y p h i l i s  é v e n k é n t i  átla- 
gos aránya. 

 

Év 

Bordélyhá- 
zakban  élő 
lajstromba 

felvett pros- 
tituták. 

Detto 
a külvá-
rosok- 

ban 

Detto 
magánházak-
ban (Maisons

garnies.) 

Lajstomba be 
nem iktatott 
prostituták 

1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850
1851 
1852 
1853 
1854 

1:142*) 
1:151.72 
1:154.33 
1:125.74 
1:128.26 

1:148 
1:198.75 
1:184.41 
1:183.33 
1:176.41 

1:59
1:53.17
1:51.94
1:37.41
1:44.34

1:47
1:60

1:75.83
1: 122.75
1:102.36

1: 261.42
1: 183

1: 360.68
1: 181.78
1: 200.56

1: 142
1: 180

1: 349.24
1:302

1: 376.53

1: 6.04
1: 6.37
1: 6 46
1: 5.66
1: 5.76
1: 5.31
1: 5.47
1: 5.64
1: 5.12
1: 426

Tehát e táblázat első rovatában megnevezett 
nők közül évi középszáma azoknak, kik az említett 
utolsó öt év alatt bujasenyves kórba estek, volt 
1:178.18-ban; és a második rovatban jelzett és szintén 
ez idő alatt syphilisben szenvedő nők évi közép száma 
 

*) 1 beteg esik minden 142-re; 1 minden 59-re;   1 minden 
261 és töredékre, 1 minden 6-ra és némi töredékre és így tovább. 

dr. Reisz László
Line
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1:81.78-ban, és ha összeadjuk az 1:178.18 és 1: 81.78 
számokat, úgy találjuk, hogy a Parisban ós külváro- 
saiban rendes bordélyházakban élő nők közül közép- 
számmal évenként 2 minden 259 közül kapta meg a 
syphilistikus betegséget. De 1851. óta, mely éve táb- 
lán utolsónak van téve, a syphilis elterjedése· a Paris 
és külvárosaiban rendes bordélyházakban levő nők 
között anynyira megnövekedett, hogy 1867-ben min- 
den 100 nőből k e t t ő  volt beteg. Továbbá a harmadik 
rovatban megnevezett s az említett öt év alatt syphi- 
lisbe esett nők évi középszáma volt. 1: minden 
289.79-ben, de Lacour úr szerint, e nők között is 
annyira növekedett a betegség eseteinek száma 
1867-ben, hogy minden 200-ból egy megkapta a 
bajt. És végre e tábla utolsó rovatába igtatott nők 
között a betegség évi átlagos arányszáma az emii- 
tett első öt évben volt 1: minden 6.13-ban, az utolsó 
öt év alatt pedig 1:5.16; és ugyanezen osztály alá 
eső nők közt az 1857-től 1866-ig bezárólag terjedő 
időszak alatt a betegek évi arányszáma lett 1:4. Te- 
hát minden 4 nőre esett egy beteg. 

Az 1857-től bezárólag 1861-ig terjedő öt év 
alatt a Parisban letartóztatott titkos prostituták évi 
középszáma volt 1553; de a következő öt év alatt 
bezárólag 1866-ig ugyanezeknek évi középszáma 
2299-re rúgott. Ha a rendőrség e két korszak mind- 
egyikében egyforma tevékenységet fejtett ki (és nines 
okunk az ellenkező feltevésre), jogosítva vagyunk 
azon  következtetésre, hogy a kérdés alatti tíz év 
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folytán a betegséggel nagyon eltelt prostituták 
száma Parisban növekedett és minden esetre meg le- 
het állapítani a következő tényeket: 1. hogy sokkal 
nagyobb számú ilyen prostitutát fedeztek fel és tar- 
tóztattak le a kérdésben levő második, mint az első 
öt év alatt; 2. hogy, míg az első öt évben letartózta- 
tott prostituták 20 p e r c e nt-je volt beteg, a máso- 
dik öt évben már 25 találtatott szenvedő álla- 
potban. 

A fentebb leirt tények összegét a következőkbe 
foglalhatjuk össze: a párisi kórházakban min- 
dig 1000 ágy van igénybe véve venerikus betegek 
által; azon utolsó öt év alatt, melyekre nézve e tárgy- 
ban adataink vannak, fokozatos és nagy növekedés 
volt a Lourcine et Midi-be fogadott betegek számá- 
ban; a bajok természete is komolyabb lőn; a rendes 
bordélyházakban lakó, syphilisben szenvedő nők 
száma is növekedett,· a saját házuknál lakó bejegy- 
zett nők aránya, kik betegek lettek, szintén növeke- 
dett; az évenkint letartóztatott titkos prostituták, va- 
lamint a köztük szenvedő állapotban levők száma 
szintén növekedett; és végre a betegek számaránya 
a rendes bordélyházak lakói közt, hová a rend- 
őrök P a r i s  ö s s z e s  p r o s t i t u t á i t  bele- 
k é n y s z e r í t e n i  s z e r e t t é k  volna, s o k k a l  
n a g y o b b ,  mint azon betegek számaránya, kik a be- 
jegyzett nők közül a m a i s ο η s g ar η i e k-ban éltek. 

Valjon a fölhozott eredmények igazolják-e azt 
a mit szépítve   „megtűrés rendszerének” neveznek, 
 



112 

de a mely terveiben és czéljaiban nem egyébb, mint 
a prostitutió törvényesítése, a mely Parisban most 
gyakorlatban van. Mi azt hiszszük, hogy bárki is; a 
ki szenvedély nélkül, részrehajlatlanul és lelkiisme- 
retesen tekintetbe veszi a tényeket, melyeket felhoz- 
tunk, kényszerítve érzi magát e kérdésre tagadólag 
felelni. De ha aztán az „észlelő kénytelen elismerni 
az ezen rendszer által előidézett előnyök csekély vol- 
tát, s tovább megy és tudomást szerez magának a po- 
sitiv veszedelmek természetéről és kiterjedéséről, a 
minőket az illető rendszer hoz magával, azt hiszszük 
teljesen meg lesz győződve, hogy oly rendszernek 
meghonosítása ebben az országban, melynek a leg- 
kevesebb hasonlatossága is van a kérdésben forgó- 
hoz, egyik legnagyobb calamitás lenne, a mely az an- 
gol népet érhetné. 

Talán azt veti valaki ellen, hogy azon titkos 
prostituták nagy száma, kikről állítottuk, hogy Pa- 
risban évenként letartóztatnak, ós a betegség rop- 
pant tömege, a melyben a szerencsétlenek szenved- 
nek, nem a megtűrés rendszerének eredményeként 
tekinthetők; hanem hogy éppen ellenkezőleg ezen 
veszedelmeket szándékozik az illető rendszer meg- 
szüntetni a minthogy folytonosan ellene is működik! 

Mi szívesen elismerjük, hogy ama bajok nem 
egyenes következményei eme rendszernek, és hogy 
ha minden prostituta rávétethetnék, hogy magát an- 
nak alávesse, a bujakóros bajok mindenesetre csakha- 
mar a minimumra szállíttatnának alá. De szerencsét- 
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lenségre, a meddig az emberi természet olyan marad 
a milyen most, e rendszerben soha sem lesz meg az 
a mit védelmezői talán becsületes sikernek neveznek, 
és legyen bár a gépezet maga bármily tökéletes, de 
olyan körülmények közt hozatván működésbe, me- 
lyekhez soha sem volt és soha sem lehetett szabva, 
nem eredményezhet egyebet, mint hogy nem hozza 
létre a várt jó eredményt, és ne legyünk meglepetve, 
ha a mellett nagyon sok kárt okoz. Tény az; hogy 
bámulatosan lehet e rendszert alkalmazni oly rab · 
szolgák társaságában, kiknek elaljasulásuk akkora, 
hogy ők soha sem álmodnak szabad akaratról; de ha 
szabad nők társaságában lép az alkalmazásba, és fő- 
leg oly nőkkel szemben, kiknél a szabadság becsü- 
lése és szeretete oly erős, milyen a prostituták lel- 
kében, bizonyára mindenféle összeütközés és szeren- 
csétlenség áll elő, és oly gyakran, hogy összevéve 
sokkal nagyobb a vele járó hátrány, mint az a ke- 
vés jó, melyet e gép legügyesebb működése, a leg- 
eszélyesebb vezetés alatt és a lehető legkedvezőbb 
körülmények között képes létrehozni. Ily vélemény- 
ben levén a „felügyelet” rendszeréről és annak em- 
beri lények közötti alkalmazhatatlanságáról, ha csak 
ez emberek nem a legalávalóbb jellegű rabszolgák, 
nem habozunk, hogy eme rendszer alapítóit és vég- 
rehajtóit tegyük felelősekké azon nagymérvű testi, 
társadalmi és erkölcsi kórjelenségek miatt, melyek 
a continensen és különösen Parisban eredtek abból 
a forrásból, mit ott titkos prostitutiónak hívnak. 
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Olyan nők, kik nyíltan adoptálták a prostitutiót 
mint hivatást vagy életmódot, oly magasra becsülik 
személyes szabadságukat, hogy, ha csak nincsenek 
kényszerítve rá, határozottan visszautasítják annak 
felcserélését azon kérdéses előnyökkel, melyeket a 
Bureau des M o e u r s  cserében nyújt; de az olyan 
nők, kik a prostitutiót nem mint hivatást adoptálták, 
bár gyakorolják azt többé-kevésbé folytonosan,- 
s éljenek bár egészen abból a mesterségből, a mel- 
lett, hogy ép oly kérlelhetetlenül vonakodnak sza- 
badságukat föláldozni és a B u r e a u  által elébök 
szabott uralomnak magukat alávetni, mint a professi- 
onalis prostituták, ezenfölül még a lehető legerősebb 
mellékokok kényszerítik őket ezen uralom iránti 
engedelmeskedés viszautasítására. Ha ezt tennék, s 
következéskép betegeknek találtatván erőszakosan 
hurczoltatnának el és záratnának be a kórházba, ez 
megváltoztatná egész életmódjukat és egész életso- 
rukat; a viszonyoknak, melyeket oly férfiakkal sző- 
hettek, kik őket kiválasztották vagy azért, mert azt 
hitték, hogy ezek kizárólag csak hozzájok ragasz- 
kodnak, vágy hogy viszonyaik köre szűk és váloga- 
tott, félbe kellene szakadniuk; pipereárusok, nősza- 
bók, fodrásznők, szobaleányok stb., kik a Lourcine 
betegeinek nagy részét képezik, és a kik alkalom- 
szerüleg prostituálják magokat, vagy hogy biztosabbá 
tegyék bizonytalan életfentartásukat, vagy hogy 
fényelgő vágyaikat öltözetek, ékszerek stb. alakjá- 
ban kielégítsék, egyszerre csak elvesztenék jövedel- 
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mező összeköttetéseiket, vagy ha már bizonyos ál- 
lásba jutottak, attól elesnének; és a bizonytalan 
állású nőcselédek nagy száma, kik, midőn hely nélkül 
vannak; néha-néha úgy tartják fönn magokat; hogy 
alkalomszerűleg prostitutióra vetemednek, egész jel- 
lemöket visszavonhatatlanul elvesztenék, követke- 
zéskép egyszersmind azon lehetőséget is elzárnák 
magok elől; hogy valaha is visszanyerhessék előbbi 
állásukat. Mert mindezen nőkre nézve a B u r e a u  
des Moeurs-nél való bejegyeztetés egyjelentésű 
a társadalmi lealjasítással; rajok a becstelenség bé- 
lyegét süti; kényszeríti őket, hogy magukat teljesen 
a kicsapongó életre, mint önfentartási eszközre adják, 
míg azelőtt ők csak annak szélén álltak és még ha- 
talmokban lett volna visszalépni; ez jóravalóbb is- 
meretségeik s régen szeretett barátaik elvesztését 
eredményezi, s a mi a legrosszabb,· igen gyakran 
arra vezet, hogy eltaszíttassanak rokonaiktól, kita- 
gadtassanak és elutasíttassanak apjoktól és anyjuk- 
tól; és így erkölcsileg tétessék nekik lehetetlenné 
valaha meglátogatni gyermek- s ifjúkori otthonukat. 
Egy még be nem jegyzett nőnek, a ki „elbukott”, 
vagy a ki kísértetbe hozatott az annyiféle ok valame- 
lyike által, melyek a nőket a prostitutióra ösztönzik, 
mindig hatalmában áll megtérni és rendes állását 
visszanyerni a társadalomban, a melyben mozog, ha 
némelykor lelkiismerete okos tanácsára hallgat, a 
mint valószínű, hogy olykor hallgat; de a megtérne-, 
tés a bejegyeztetés által ezerszeresen meglőn nehe- 
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zítve: s ezért a prostituták száma, mely folytonosan 
növekszik az újonnan elcsábítottakból, és nem ke- 
vesbedett megfelelő arányban ugyanannyinak visz- 
szavonulása által, folytonosan nagyobb-nagyobb lesz 
ott, hol a megtűrés rendszere uralkodik. 

És hogy megelőzzünk egy ezen állításra tehető 
ellenvetést, megjegyezhetjük, hogy annak igazságát 
nem teszi kétségessé azon tény, miszerint a Parisban 
lajstromozott prostituták száma újabban nem növe- 
kedett, sőt ellenkezőleg, apadt; mert ha nem történ- 
nék az, hogy a lajstromozott nők nagy száma folyto- 
nosan küzd szabadsága visszanyeréseért, és hogy bár 
ezek közül a legtöbbnek kísérlete csak ideiglenesen 
sikerül, mindazonáltal sok kisiklik a rendőrség fel- 
ügyelete alól, és jártasabbá lévén kijátszásában, ké- 
sőbb a legtöbb esetben, a titkos prostitutió sorainak 
szaporítására foly be: a lajstromozott nők száma rop- 
pant nagy volna. És ne feledjük azt, hogy bár azon 
nők közül jelentékeny szám menekül ki évenként a 
rendőri felügyelet alól, kiknek nevei a lajstromba 
voltak bevezetve, és titkos prostitutává lesz, mégis 
c a e t e r i s  p a r i b u s ,  ha ezen nők fel akarnának 
hagyni erkölcstelen életükkel és magukat tiszteletre 
méltó tagokul akarnák visszahelyezni a társada- 
lomba: épen azért, mert egyszer már ismertek és 
lajstromozottak voltak, mint nyilvános prostituták, 
sokkal számosabb és nagyobb akadályra találnának, 
mint azon nők, kik soha sem voltak lajstromba ik- 
tatva, ha ezek hasonló kísérletet tennének. Ε mellett 
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nők élénken érzik azt a tényt, hogy a férfiak sze- 
mében vonzerejük azon arányban kisebbül, a mely- 
ben   könnyen    hozzáférhetőknek   ismertetnek,    és 
ezért a mennyiben a lajstromozás úgy bélyegzi meg 
őket, mint a kiket  bármely  férfi bírhat, ki  kész az 
általuk kívánt pénz letételére: semmi sem ronthatja 
inkább a kérdéses szempontból folyó vonzerőt és kö- 
vetkezőleg semmi   sem kisebbíti  úgy   árértéküket, 
mint annak tudása, hogy ők közönséges prostituták 
gyanánt vannak lajstromozva és kezelve a B u r e a u  
des M o e u r s  által. így, az előbb felhozott számos 
erős indok mellett, melyek a nőket  függetlenségük 
érdekében küzdelemre ösztönzik, azon  igen   alapos 
meggyőződés, hogy így kell tenniök, ha magán a pro- 
stitutió  pályáján is sikerrel  akarnak   előrehaladni 
mint a leghatalmasabb indokok egyike hat arra, hogy 
minden kigondolható mesterkedésre és csalásra vete- 
medjenek valódi jellemük eltitkolására, és maguknak 
azon gyűlöletes ellenőrzés alól való megszabadítá- 
sára, melyre különben örökre kárhoztatva lennének. 
Figyelembe   véve  különböző nagy  számát és 
kényszerítő erejét azon számos indokoknak, melyek a 
nőt arra  ösztönzik, hogy  küzdjön szabadságáért és 
féltékenyen őrizze azt, továbbá nem feledve el a tör- 
ténelmi tények hosszú sorát, melyeket szemlénkben 
felhoztunk, s melyek mind azt bizonyítják, hogy min- 
den kormány  alatt a  kormányintézkedések  rájuk 
vonatkozó szabályaival szemben e nők mindig  így 
tettek, nem lépethetünk meg azon tanúság által, hogy 
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ők inkább elszenvedik a bujakóros ragály bajait, úgy 
keresvén – kétséges természetű – gyógyszert, a 
mint tudnak, mintsem a párisi kórházakhoz folya- 
modjanak gyógyíttatás végett, a hol el kellene árul- 
niuk egyszersmind tényleges állásukat és helyzetü- 
ket is. A különösen csak prostituták befogadására 
szánt korháznál, pld. a St. L a z a r e-ban, a lajstromba 
való iktatás a felvétel elkerülhetetlen feltétele; és bár 
a  L o u r c i n e  kórházba számos vidékről jövő és is- 
meretlen nő nyer felvételi engedélyt, de a hiúzszemű 
rendőrség nagyon ügyel arra, hogy igen kevés, Pa- 
risban titkos prostitutiót űző leány fogadtassék be e 
korházba. Egyetlen eshetőség tehát ezekre nézve, a 
közönséges kórházakba juthatni be, a már fentebb 
leirt módon láz vagy más, nem venericus betegség 
ürügye alatt. De jóllehet ez utón valami kétszáz ágy 
van elfoglalva venericus betegek által az ilyen kor- 
házakban, e szám mégis nyomorult kevés a Paris- 
ban levő titkos prostituták mérhetetlen nagy számá- 
nak szükségeihez képest. Hogy mennyire nem állnak 
arányban e számmal az ágyak, azon tényből követ- 
keztethető, hogy a mintegy négyezer lajstromozott 
prostituta közül, kiknél a betegségek a folytonos fel- 
ügyelet és vizsgálat folytán a minimumra vannak 
leszállítva, ezek mégis a St. Lazare kórházban min- 
dig kétszáz ágyat tartanak elfoglalva; Paris titkos 
prostitutái a B u r e a u  de M o e u r s  főnöke által 
körülbelől 25,000-re becsültetvén, ha csak azon mérv- 
ben fordulnának is elő ezeknél a betegségek, melyet 
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a lajstromozott nőknél láttunk, legalább az említett 
ágyak ötszörösét vennék igénybe, azaz 1,000 ágyat. 
De minthogy a titkos prostituták között a syphilis- 
ticus bajok sokkal gyakoriabbak és sokkal komo- 
lyabb természetűek, mint a lajstromozott nők között, 
tényleg 1,000 ágynál sokkal többre volna szükség, 
hogyha az előbbiek igényeinek is még akarnának 
felelni úgy, a mint tevék azt már az utóbbiaknál. 

Így tehát világos, hogy mivel egyfelől a Βu- 
reau des M o e u r s  egy beteget sem akar befo- 
gadni a St. Lazare kórházba addig, míg az nem lesz 
bejegyzett prostitutává, és mivel másfelől a közön- 
séges kórházak igazgatói egy nőt sem akarnak be- 
fogadni, ki venericus bajban szenved, ha csak vagy 
ő vagy más valaki az ő érdekében nem folyamodik 
a csalárdság egy neméhez, befogadtatását kieszköz- 
lendő: a párisi prostituták roppant nagy száma, kik 
a bejegyeztetésnek ellene vannak és azt kikerülik, 
kik nem képesek orvosi kezelést szerezni a maguk 
számára akkor, midőn betegek, és a kik ezenfelül 
sok esetben épen azért mert betegek, a prostitutió 
gyakorlásának folytatására vannak kényszerítve 
megélhetés végett, valósággal kényszerítve van rá, 
hogy a venericus bajokban állandóan szenvedjen a 
kigyógyulhatásnak lehetősége vagy még csak remé- 
nye nélkül is. Ez végeredménye Parisban a prosti- 
tution való kényszerítő egészségi felügyelésnek; és 
mindig ez lesz kikerülhetetlen eredménye ezen rend- 
szernek, bárhol alkalmaztassák is. 
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Minden oly városnak prostituta népessége, hol 
semmiféle kényszerítő felügyelet nincs gyakorlatban, 
számos társadalmilag, erkölcsileg és értelmileg kü- 
lönböző fokon álló nőkből áll; oly nőkből, a kik pro- 
stituálják magukat nem életszükségből, hanem fény- 

űzési vágyaik kielégítéséért; oly nőkből, a kik tel- 
jesen a prostitutió díján élődnek, de a kik anyagi 
kényelemben, sőt bővelkedő fényűzésben élnek, s 
oly nőkből, a kik azért dobják oda magukat, hogy 
fentarthassák nyomorult életöket; oly nőkből, kik 
jó nevelésben részesültek, kiknek talán van némi 
gyakorlati jártasságuk a zenében is, kik többé-ke- 
vésbé ismerősök a napi irodalommal és talán megvan 
bennök azon általános finomság, elegantia és kellem, 
melyet igen sok tiszteletreméltó és vagyonos nővé- 
reik nagyon irigyelhetnének; és másfelől oly nőkből, 
a kik prostitutióba űzettek a legsanyarúbb életfen- 
tartási szükségből, nemcsak saját, hanem szüleik 
vagy gyermekeik életéért; és olyan nőkből, a kiknek 
a becstelenségre való csábíttatásuk főrugója a rest- 
ség, néha rendkívüli hiúsággal és pipere szeretetével 
párosulva, néha nyugtalan szellemmel, mely gyönyö- 
rét csak a folytonos helyváltoztatásban, a szünetlen 
változatosságban találja, és némelyeknél csupán a 
nemi szenvedély túlságos ereje az ok; és végre oly 
nőkből, a kik általában tiszteletreméltó életet foly- 
tatnak, s csak olykor-olykor, az eltűrhetetlen vég- 
szükség ideiglenes nyomása alatt, rövid időre vete- 
mednek prostitutióra, és a kik abból azonnal kime- 
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nekülnek, mihelyt tehetik. Az ily különböző jellemű 
és különböző életviszonyú nők, kiket itt felsoroltunk, 
ha kényszerítőleg nem avatkoznak dolgaikba, külön- 
böző életpályájukat különböző jellemük és szüksé- 
geik szerint alakítják át, és nagyon sok esetben 
végre kivonják magukat a prostitutió gyakorlása 
alól, általuk legjobban ismert, és gyakran csupán 
általuk ismert utakon-módokon, és a társadalmi élet 
különböző fokain tisztes, és nem ritkán tiszteletre 
méltó állásba helyezik vagy visszahelyezik magu- 
kat. Most már ha a kormányi felügyeletet társadalmi 
befolyásában tekintjük, az a nők ily tömeges szá. 
mára alkalmazva, a társadalmat nem felfelé, hanem 
lefelé egyenlősíti. Ez a rendszer arra irányul, hogy 
őket mindnyájukat egyetlen „közönséges prostitu- 
ták” megkülönböztethetlen tömegébe halmozza ösz- 
sze; hogy mindnyájukat ugyanazon alacsony fokára 
sülyeszsze alá a bejegyzett nőknek, kiket a rendőrség 
ismer és ellenőriz; hogy mindegyikből az önbecsü- 
lésnek még tán meglevő bármi kis maradványát irtsa 
ki, és így törje le és töltse el lelköket a reményte- 
len elaljasodás amaz érzésével, mely legbiztosabb 
előfutára és bűntársa a teljes physicai és erkölcsi el- 
vetemültségnek, mely igen gyakran helyrehozha- 
tatlan. Sőt, a mint megmutattuk, a kényszerítő fel- 
ügyelet rendszer végrehajtóinak állandó törekvésük 
abban áll, hogy minden prostitutát, a kit csak tud- 
nak, arra kényszerítsenek, hogy bordélyházak lakója 
legyen, hogy így a felettük való ellenőrködés annál 
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biztosabb lehessen. És mi sors vár rájuk ezen bűnbar- 
langokban? „Ezek a szerencsétlenek – mondja Du- 
chatelet – kényszerítve vannak magokat az első 
jövő menőnek átengedni, a ki kívánja őket, ha az a 
legundorítóbb sebhelyekkel van is megrakva; magu- 
kat ki nem vonhatják, hogy ha ki akarják kerülni az 
ütlegeket és a legroszabb bánásmódot. Úrnőik nem 
hagynak nekik nyugtot; mert, hogy egy hasonlattal 
éljünk, melyet a vizsgáló egyének sokszor használ- 
tak, a legkegyetlenebb fuvaros nagyobb gondot visel 
a reá bízott lovakra, mint e nők azon lányokra, a 
kiket ők a maguk hasznukra zsákmányolnak ki.a 

Igen sok igazság rejlik Alphonse Esquiros eme sza- 
vaiban (melyeket Acton úr idéz): „Csak egyszer 
menjen be egy leány e házakba, okvetlenül búcsút 
kell vennie az égtől, a szabadságtól, a becsülettől és 
a világtól! Én szeretném egy ily ház ajtajára az olasz 
költő ama híres szavait felírni:  „Hagyjatok fel min- 
den reménynyel, a kik itten beléptek.” 

A kényszerítő felügyelet társadalmi ós erkölcsi, 
nemkülönben physikai rosz következéséi tehát két- 
félék: először olyanok, melyek magából a rendszer 
alkalmazásából folynak, és másodszor olyanok, me- 
lyek elválaszthatlanok az elnyomás politikájának 
gyakorlásától. Az első csoport magába foglalja azon, 
magukra a prostitutákra gyakorolt aljasító befolyá- 
sokat, melyeket már előszámláltunk;   az általános 
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erkölcsi hangulatnak megromlását  mindazon társa- 
dalmakban,   melyekben   a prostitutiónak   bizonyos 
törvényszerű sanctiója van, melyet a kényszerítő fel- 
ügyelet nyom reá; és gyakorlati kimondását egy oly 
meggyőződésnek, mely magában a társadalmi hala- 
dás feletti kétségbeesést rejti, nemkülönben a pros- 
titutiónak elfogadását, a polgárosodás örökké kísérő 
árnya gyanánt, s a mely ennél fogva egyenesen meg- 
hazudtolja a keresztyénségnek azon életelvét,  mely 
annak valódi lényegét képezi. – A második csoport 
magába foglalja, azon  kormányügynökök iránt ki- 
fejlett bizalmatlanságot, kik a kényszerítés rendszerét 
erőszakolják, és az ebből  következő   azon   érzést, 
hogy bármely tett a két nem egymáshoz való viszo- 
nyára  vonatkozólag,  mely e viszonyra  vonatkozó 
kormányszabályzatot  kijátsza, nemcsak nem bünte- 
tésre méltó, hanem dicséretes; a prostitutió és a ki- 
csapongási  szokások   gyors   elterjedését a nők oly 
osztályai között is, kik  azelőtt a világért sem mer- 
tek voltak ilyesmibe elegyedni; a katholicus orszá- 
gokban, hol a házasság felbonthatatlan, a prostitutió 
azon családias alakjának növekedését –  a sokfér- 
jűséget (cicisbeism) – mely jellemző azon országok- 
ban, hol az egyházi hatalom az elnyomási rendszert 
sokkal erőteljesebben gyakorolta, és a mely Berlin- 
ben is mutatkozott, midőn ilyen rendszabály fogad- 
tatott el; a gyermekkorból   csak  alig  kikerült kis 
leányoknak  rendszeres   elcsábítását,   mely a párisi 
demoralizatió egyik legborzasztóbb alakja; és a ne- 
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mi erkölcstelenség amaz általános bomlottságát a 
társadalom minden osztályai közt, mely leginkább 
ott észlelhető, hol az elnyomási rendszer a legtelje- 
sebben lőn elfogadva – mint a hogy azt Rómában 
láttuk. 



 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  Hogyan  bánjunk a p r o s t i t u t i ó v a l ?  

Kimutattuk, hogy a prostitutióval kapcsolatban 
levő betegségek minő ezer utakon és minő könnyen 
s megdöbbentő arányban terjednek el a társadalom- 
ban; kimutattuk, hogy a nemzeti test physikai egész- 
ségét mennyire aláássák és elgyengitik azok nem- 
zedékeken át. Láttuk a különböző kormányok eljá- 
rási módját, a melylyel a prostitutiót korlátolni és 
ellenőrizni, s maguk a prostituták egészséges volta 
fölött őrködni igyekeztek. S ugyancsak láttuk, hogy 
mindezen különböző törekvéseknek egy és ugyan- 
azon eredményük lett, a teljes sikertelenség a kívánt 
czél elérésében. Vajjon tehát csakugyan a laisser- 
faire politika-e a legjobb? Vajjon csakugyan vesz- 
teg kell-e ülnünk, kétségbeesésünkben összefont ka- 
rokkal, egy oly rettenetes veszély jelenlétében, a mi- 
nőt leirtunk, s némán elismernünk ama megdöbbentő 
– ha igaz – ítéletet, a mely oly gyakran hangoz- 
taték, hogy a prostitutió, valamint az azzal kapcso- 
latban álló betegségek mindig közöttünk lesznek? 
Mi azt hisszük, nem; s híven azon eszméhez, hogy 
hosszas tanulmány és komoly törekvés után a férfi 
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és nő közötti kölcsönös viszony úgy fog megállapít- 
tatni, hogy a prostitutió és annak betegségei meg- 
szűnnek, hogy az emberiség nem fog hiában munkál- 
kodni: a jelen czikben ki fogjuk mutatni, hogy mi- 
csoda lépéseket lehet tenni már most azon betegsé- 
gek kevesbitésére és megelőzésére, a nélkül, hogy 
megsértenénk egyetlen elvet is, mely méltán tartatik 
szentnek a moralisták, állam-gazdászok vagy állam- 
férfiak által, s a nélkül, hogy még maguknak a pro- 
titutáknak is akár érzelmeiket arczul vernők; akár 
személyes szabadságukat megsemmisitenök. Azon- 
ban előre kell bocsátanunk, hogy tárgyunk ez alka- 
lommal nem a prostitutió eltörlése vagy kisebbítése, 
csupán annak kimutatása, hogyan lehet a legered- 
ményesebben az annak gyakorlatával járó betegsé- 
gek terjedését kisebbíteni és megelőzni. 

Azon időtől fogva, midőn a syphilis mint egy 
rettenetes járvány tűnt fel, keresztül járva egész Eu- 
rópát a XV-ik század végén, egész a jelen időkig, a 
bánásmód a venericus betegségekben szenvedők- s 
ingyen orvosi segélyre szorulókkal csaknem kivétel 
nélkül bizonyos theologiai nézetek befolyása által 
határoztaték. Keresztyén országokban az emberek 
elég vakmerők voltak fejükbe venni, hogy ők isme- 
rik „istennek akaratát” a nemi viszonyokra vonat- 
kozólag s hivatva érzék magukat ezen akarat sze- 
rint cselekedni. S miután a venericus betegség esz- 
méje bensőleg összecsatoltaték a paráználkodás „bű- 
nének” eszméjével, az azon betegségben szenvedők 
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hosszú időn át ki voltak téve annak, hogy mint tár- 
sadalmi elvetettek tekintessenek s hogy megtagad- 
tassák tőlök azon orvosi segély, a mely más beteg- 
ségben szenvedőknek önként adatik. S valóban 
nők, sőt még gyermekek is, a kik venericus beteg- 
ségben szenvedtek, a melyet úgy kaptak meg vagy 
egyenesen saját hibájok nélkül, vagy örökölték azt ί 
a gyakorlatban összezavartattak a mindkét nembeli 
legfeslettebb lényekkel, mint a kik ugyanazon közös 
visszautasítást s az orvosi segély megtagadását ér- 
demlik. Az embertelenség, hogy ne mondjuk barba- 
rismus, – mondja Duchatelet – annyira ment, hogy 
az inficiált anyáktól született gyermekek, kik ma- 
guk is inficiáltak voltak, a korházakból kiűzettek, s 
hogy a Procureur-General kénytelen volt tekintélyé- 
vel közbelépni, hogy a szívtelen eljárás folytatását 
meggátolja. S elég különös, hogy épen a közegészség 
őrei, a kórházak igazgatói gyakorolták ezen csodá- 
latos értelemről tanúskodó eljárást; kik meggyalázva 
érezték volna az általuk kormányzott intézetet, ha 
az bármely syphilisticus beteget befogad s saját sze- 
meik előtt estek volna becsületben, ha segítettek 
volna kisebbíteni szenvedéseit egy olyan betegség- 
ben kínlódó áldozatnak, a mely istennek egyenes lá- 
togatásaként tekintetek. 

Ugyanez a theologiai felfogás és érzelem ural- 
kodik Angliában is a prostitutákkal szemben. Mind 
a londoni, mind a vidéki kórházak bezárják ajtaikat 
a venericus betegségben szenvedők előtt, s ezt épen 
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azon kórházak teszik legrendszeresebben, a melyek 
a közönség adakozásából állnak fenn. S nevezetes az 
is, hogy a míg némelyikbe, kivételesen, azon nem 
tagjai, a mely leginkább alkotja a közvéleményt, fel- 
vétetnek: addig az aszonyok és leányok, kik ugyan- 
azon férfiak által ragályosíttattak meg, onnan ki van- 
nak zárva, s a prostituták roppant száma a fővárosban 
és a vidéken magára van hagyva, hogy egy mérgező 
betegségben senyvedjen, minden orvosi segély nélkül. 
Az általunk jelzett theologiai r é g i m é n e k ,  a 
mely, ha a legvégső következményekig keresztül vi- 
tetik, az e l n y o m á s  p o l i t i k á j á r a  vezet, a mint 
azt Rómában láttuk, s a mely ha – a mint Angliá- 
ban – a személyes szabadság sérthetlenségének ér- 
zete által neutralizáltatik, a közöny vagy 1 a i s ä e r- 
f a i r é  politikáját eredményezi: ennek a régi- 
m é n e k  végeredménye a syphilisticus bajoknak 
azon roppant elterjedése, a mint az most Európában 
megvan. A bajnak roppant és növekvő nagysága egy 
határozott reactiót támasztott az európai államférfiak 
és egészségügyi reformerek kebelében, azon regime 
ellen, a mennyiben az a prostitutióra vonatkozik. 
Ezen emberek, vitatván, hogy a theologiai felfogás 
ebben a dologban csak nagyobb bajra vezetett, az 
azzal egészen ellenkező eszmék alapjára állnak, el- 
ismerik a prostitutiót, mint az emberi társadalomnak 
lényeges alkatrészét, s abból folyólag az államtól kö- 
vetelik, hogy annak olyan módoni gyakorolhatását 
eszközöljék, a mely legkevesebb veszélylyel jár.  Ki- 
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mutattuk, hogy ez az elv is a gyakorlatban a legsze- 
rencsétlenebb eredményekre vezet, bár elméletben 
ez a theologiai felfogásnak határozott ellentéte. Ezen 
a ponton egyet értünk vele, s abban a meggyőződés- 
ben vagyunk mi is, hogy az egyetlen valódi orvos- 
ság a kérdésben levő baj ellen azon elvnek végle- 
ges feladása, s a rá alapított gyakorlat teljes megvál- 
toztatása lesz. Ideje, hogy az emberek levessék theo- 
logiai büszkeségüket 5 ideje, hogy lemondjanak azon 
képzeletről, miszerint ők ismerik istennek akaratát; 
s a míg bekell ismerniök teljes képtelenségüket Krisz- 
tus parancsának magyarázatára, bizonyos dolgokra 
vonatkozólag, addig Krisztusnak cselekedeteit mind- 
nyájan megérthetik és követhetik. 

Miután a betegség roppant elterjedése, a mely- 
ben sínlünk, leginkább annak tulajdonítható, hogy, 
néhány jelentéktelen kivétellel, ezen szerencsétlen 
nők a kórházakból kizárattak és kizáratnak, midőn 
a betegséget megkapták:, látni való, hogy az első 
lépés a baj kisebbítésére az, ha elegendő kórházi 
ágyról lesz gondoskodva ezen szerencsétlen nők szá- 
mára. Először is minden közkórházak ajtai nyittas- 
sanak fel előttük,· s ha a létező kórházak nem elég 
nagyok, – a mint bizonyára nem, – nagyobbittas- 
sanak meg. Azt mondtuk, minden közkórházak ajtai 
nyittassanak meg előttük; mert ha az általunk aján- 
lott reformot keresztül akarjuk vinni, ki kell töröl- 
nünk minden nyomát a régi megbélyegző elvnek és 
érzésnek azokkal a nőkkel való bánásmódunkból, a 
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kiket meg akarunk gyógyítani. Azt a szokást, hogy 
megbélyegeztük őket mint elvettetett lényeket, tel- 
jesen fel kell adnunk; meg kell nekik mutatnunk, 
hogy mi valóban megbecsüljük őket; és gondolunk 
velők, önmagukért, s így rászoktatni őket; hogy ön- 
magukat is respectálják. Külön kórházak felállítása 
számukra csak a régi szellem kifolyása volna, ame- 
lyet ki kell irtanunk; maga a tény, hogy valaki egy 
ilyen specialis kórházba megy, olyan megbélyegzés, 
a mely sok esetben kimondhatatlan társadalmi bán- 
talmazást eredményez, s minden esetben kegyetlen 
próba a szenvedőre nézve, a melynek nem jó őt ki- 
tenni. Láttuk, hogy múlhatlanul szükséges rávenni e 
nőket, hogy a kórházakba bemenjenek, s láttuk, hogy 
a kontinensi kényszerítő rendszer nem eredményez- 
hetett többet, mint hogy csak egy kis töredéké van 
a beteg prostitutáknak egészségügyi felügyelet alatt; 
s számunkra nem maradt fön más. mint egészen és 
teljesen rábízni magunkat a szívesség és gyöngédség 
mindenható hatalmára. 

Ha van tény, a mely a prostituták administra- 
tiójában foglalkozók sok éves tapasztalata által job- 
ban be van bizonyítva, mint a többi, akkor ez az, 
hogy azok a nők kiválóan fogékonyak a gyöngéd- 
ség befolyása iránt. Mr. Renoult, ki a franczia had- 
sereg orvosa volt Egyiptomban, monda 1871-ben, 
egy a rendőrséghez benyújtott emlékiratában, hogy 
a gyöngédség és rábeszélés eszközei által ő rávett 
bizonyos asszonyokat a középosztályból, kik  a  m a i- 
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son d e  ρ a s s e-okat gyakorolták, hogy őt egy- 
más közt kölcsönösen megállapított időkben orvosi 
vizsgálat végett felkeressék. Ezen osztálya a nőknek 
– tévé hozzá – mélyen meg van indulva a szíves 
gyöngédség hatása alatt: úgy bánván velők mint 
tisztességes nőkkel szokás, készséggel teljesítek min- 
den orvosi rendeleteimet. Mikor a winchesteri kór- 
ház megnyittatott 1736-ban, a megnyitó beszédben 
a főtemplom papja következőleg fejezé ki magát: 
„Azok, a kik abban a különös szerencsétlen állapot- 
ban jönnek ide, csak annál nagyobb igényt tarthatnak 
e jótékony intézet gondjára és ápolására, s vajha 
mindig úgy lett volna! S nem is kell tudakolni, hogy 
miként jutottak azon szerencsétlen körülmények 
közé, hanem hogy mi a leggyorsabb és legbiztosabb 
módja nyomoruságukból való kiszabadíttatásuknak.” 

Ha ez az elv rendszeresen és szigorúan vitetett volna 
keresztül a múlt században, ma nem volna oly meg- 
siratni való módon megverve Európa a venericus 
betegséggel. 

Az első és legnagyobb kellék arra nézve, hogy 
a venericus betegség kevesbíttessék, nemcsak a 
prostituták és katonaság, hanem az egyetemes népes- 
ség között, az, hogy a kórházakban elegendő számú 
ágyak legyenek az ezen betegségben szenvedők elfo- 
gadására, a prostitutákat is oda számítva. Ha csak 
az ágyakról van gondoskodva, s a szenvedők – kü- 
lönösen a nők – felbátoríttatnak, hogy azokat igénybe 
vegyék, azok a betegségek rövid időn oly általáno- 
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san és oly jelentékenyen kevesbedni fognak, hogy 
még azon egészségügyi reformerek is, kik most leg- 
buzgóbb ügyvédei a kényszer-felügyeletnek, kénytele- 
nek lesznek megengedni, hogy az teljesen fölösleges, 
és hogy minél előbb adják föl teljesen annál jobb. 

Feltéve, hogy az önkéntes adakozási rendszer 
alkalmaztatnék a fővárosra és a királyság vidéki vá- 
rosaira nézve; az első lépés ezen rendszer alkalmazá- 
sában az lenne, hogy annyi kórház állíttatnék és sze- 
relteinek fel, a mennyi elég volna arra, hogy minden 
elhagyatott szenvedő oda felvétetnék, és mint bent- 
lakó orvosoltatnék. Nehéz egyelőre meghatározni, 
hogy ez évenként mennyi költséget s mekkora ösz- 
szeg adakozást igényelne, miután a költség is, a mi- 
be egyes ágy kerül, a különböző helyeken külön- 
böző. Chathamban egy ágy kerül 40 fontba s a lon- 
doni Lock Hospital-ben 24 font s 10 shillingbe: mi 
azt hiszszük, hogy illő gond és gazdálkodás mellett 
35 font elég lenne mindarra a mi szükséges. S mi 
hiszszük, hogy ha a néppel kellőleg megértetjük a 
koczkán álló nagy physikai és erkölcsi érdekeket, s 
a dolog fontosságához mérten felköltjük érdekeltsé- 
gét az ügy iránt; önkéntesen meg fogja adni éven- 
ként a kívánt összeget. Természetes, hogy a kisebb 
városok és faluk csatlakoznának adakozásaikkal a 
nagyobb városokhoz  s betegeiket is oda küldenék. 

A nemzetnek kiválóan érdekében áll, hogy ka- 
tonasága a lehető legjobb egészségben tartassék meg; 
s minthogy ez szétszórva szokott feküdni az ország 
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különböző részeiben, több mint valószínű, hogy, ha a 
venericus nők mindenütt rendes kórházakban gyó- 
gyíttatnak, ez által a katonaság egészsége jelentéke- 
nyen növekedni fog. így az adakozásból fennálló kór- 
házak igazgatói feljogosítva érezhetik magukat arra, 
hogy a kormánytól állandó évi segélyt kérjenek; s 
a kormány, képviselve a hadügyministerium által, 
igazolva érezhetné magát, még a legszigorúbb tekin- 
tet mellett is a gazdálkodásra és a rajta nyugvó fele- 
lőségre az adófizetőkkel szemben, az ily segélyadás- 
ban. Azonban határozottan abban a véleményben 
vagyunk, hogy ennek a segélynek teljesen ingyen 
adott ajándéknak kell lenni, s ha másként adatnék, 
nem tanácsos elfogadni. Ha ezen segély erejénél 
fogva kormányi felügyelők tennék be lábokat a kór- 
házba, s ezek által némi kormányi ellenőrzés gyako- 
roltatnék azok fölött, a prostitutiónak kormányi igaz- 
gatás alá jutása tényleg megtörténnék, legalább egy 
bizonyos fokig, s az önkénte3 vagy társadalmi rend- 
szer alapját képező és abban működő erkölcsi elv 
meg lenne sértve. Azt se feledjük el az évi költség 
számításba vételénél, hogy ha a létező viszonyok 
közt elég kórház és ágy fog fölállíttatni minden sy- 
philisticus beteg részére, minthogy az elv és bánás- 
mód természetéből folyólag a betegek száma egyre 
csökkenni fog, az ágyak szaporítására többé szükség 
nem leend, sőt az ellátási költség is évenként kiseb- 
bedni fog. 

Bizonyára nem kevesen vannak, kik eljutottak 
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azon meggyőződésre, hogy a kérdésben levő beteg- 
ségekkel kell tenni valamit, s hogy a velők való bá- 
násnak leghelyesebb módja az, a mit mi jeleztünk, 
társadalmi úton, egyesült erővel, egy nagy önkéntes 
munkának keresztülvitele. Azok, a kik így véleked- 
nek, ne várakozzanak elkezdésével azon munkának, 
mely megtevésre vár. S ha életünkben nem válnék 
is az egyetemessé; ha nem hozná is meg egyszerre 
az elültetett fa mindazon gyümölcsöket, a melyeket 
hozni fog: vigasztalást lelhetnek abban a tudatban, 
hogy ők a munkát a helyes irányban kezdették, s 
hogy minden lépés, a mely jövendőben arra felé tör- 
ténik, közvetlen kisebbítésére szolgál a betegségnek,, 
s hogy végre meg fogja semmisíteni magát az okot, 
a melyből az származik. 

Szinte előre megmondhatjuk, hogy azoknak 
kik e munkában foglalatosak lesznek, sikere egye- 
nes arányban lesz a tekintettel, a melyet azon nők 
különböző helyzete iránt, melyet a társadalmi lép- 
csőzeten egymással szemközt elfoglalnak, s álta- 
lában azoknak érzülete ós egyéniségei iránt tanúsí- 
tanak. Ok ép oly makacsul ragaszkodnak saját osz- 
tályzati különbözéseikhez, mint egyébb tisztességes 
nők. „Igen nehéz fogalmat adni – mondja Ducha- 
telet – azon megvetésről, melyet mindenik nö, a 
szerint, a melyik osztályba tartozik, a más osztályba 
tartozók iránt tanúsít. Azon nők, kik csak gazdag 
vagy magas állású férfiakhoz adják magukat, szánal- 
mas megvetéssel tekintenek azokra, kiket minden 
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közönséges vagyonú ember megkaphat. S viszont 
ezek hasonló módon megvetik azon boldogtalan te- 
remtést, ki csak az undorító nyomor rongyaiban je- 
lenik meg. Ezt a különbség-tételt; a melyet a prosti- 
tuták magok között felállítanak, mindenki úgy bizo- 
nyítja; a mi különösen feltűnő akkor, midőn a 
körülményeknél fogva kénytelenek egymással talál- 
kozni ugyanazon helyen: kikerülik egymást; nem 
ülnek egymás mellé; elszigetelt csoportokat képez- 
nek, s nem ereszkednek egymással társalgásba. Le- 
het mondani általában, hogy ezek az osztályok nem 
vegyülnek egymással, vagyis a leányok nem mennek 
át észrevétlenül egyik osztályból a másikba s foko- 
zatosan a legmagasabból a legalsóbba, egész végig 
abban az osztályban maradnak, a melyikben kezdek 
pályájukat, vagy a melyikből nem voltak képesek 
kiszabadulni; s így lehet az, hogy olykor igen gyö- 
nyörű leányok kezdik és végzik prostituta életüket 
a legaljasabb helyeken. Ezen helyiségek mindenike 
az emberek egy bizonyos külön osztálya által láto- 
gattatván, az ott levő nők mind bizonyos hangot, szo- 
kást és modort vesznek fel, a minek eredménye 
az, hogy a kézműves vagy napszámos látogatókhoz 
szokott leány roszul érzi magát a katonatiszttel, s ez 
utóbbi nem talál benne elég vonzó elemet. Ugyanez 
áll azon nőkre nézve is, kik megszokták a társada- 
lom míveltebb és felsőbb osztályával való érintke- 
zést: visszaborzadnak a durva vagy aljas néppel való 
társulástól, kik maguk képtelenek méltányolni a ben- 
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nök levő kitűnő tulajdonokat. Ε szabályt általános- 
nak tekinthetjük. Az a leány, a ki megkezdi pályáját 
valamelyik osztályban, igen kétségbeejtő' dolognak 
tartaná, ha azt egy közvetlen alatta állóval kellene 
elcserélnie. Ez az oka egy részt, hogy olyan sok le- 
ány visszavonul a prostitutiótól, csakhamar azután 
hogy elkezdte azt. 

Tekintetbe vévén a rang, szokás és jellem épen 
most jelzett igen nagy változatait a prostituták közt, 
világos, hogy megkülönböztetés nélküli összecsoma- 
golásuk ugyanazon helyre és felügyelet alá, igen na- 
gyon hátráltatná a kívánt czél elérését. Csaknem 
minden ember, ki gondosan tanulmányozta e tárgyat, 
azon véleményen van. Dr. Trench, kinek gazdag 
tapasztalatai nyomatékossá teszik Ítéletét ilyen dol- 
gokban, azt monda a lordok háza bizottmányának: 
„Azt hiszem, külön kell önöknek választani a jobb 
osztályút a közönségestől, különben az önbemsülés 
minden érzetét kiirtják önök. Ha a prostituták úgy- 
nevezett jobb osztályát a közönséges városi prostitu- 
ták közé keverik önök, erkölcsileg kiszámíthatatlan 
kárt okoznak az előbbieknek.” Ugyanezen véleményt 
monda ugyancsak azon bizottmány előtt Mr. Acton. 
„Külön kell választani – úgymond – a férjes nő- 
ket, a megátalkodott prostitutát, s a leányt, aki most 
kapta meg először a betegséget, miután gyakran ta- 
pasztaljuk, hogy leányok, kik csak egyetlen egyszer 
követték el a tévedést, ugyanakkor inficiáltatnak, s 
az ilyenek, helyes beosztás mellett, nem fognak ak- 
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kor még jobban elrontatni olyan nők befolyása által, 
kik sokkal roszabbak mint ők; igen hibás eljárás 
volna ezeket egy kéz alá helyezni a már megszokott 
prostitutával.” Duchátelet szintén azt mondja: „Ezen 
szerencsétlen teremtmények közt vannak, kik csak 
épen akkor vezettettek félre vagy csábíttattak el, pil- 
lanatnyi gyengeségük vagy a számtalan kísértés kö- 
vetkeztében, a minek kitéve voltak. Ezek érzik hibá- 
jukat, keservesen bánják azt, s egyedüli vágyuk visz- 
szatérni a tisztességes életre.” S ugyancsak ő mondja, 
hogy igén gyakran láthatni a Lourcine kórház- 
ban kétségbeejtő romlottságú fiatal leányokat, kiket 
a fékezetlen kicsapongás oda folytonosan visszave- 
zet. A nagy erkölcsi roszra, a mely ezen két osztály 
összevegyítéséből szükségképen származnék, csak rá 
kell mutatni, hogy mindenki megértse, s bizonyára 
igen sok leány az előbbi osztályból határozottan vo- 
nakodnék egy oly kórházban maradni, a hol az 
utóbbi osztály nőivel kellene éjjelre-nappalra együtt 
élnie. A párisi prostituták folytonosan igyekeznek 
elkerülni a S z e n t  L á z á r  kórházat, mely kiváló- 
lag az ő számukra van s a helyett a Lourc i n e b e  
igyekeznek bejutni, mely olyan venericus nők szá- 
mára állíttatott, kikről úgy tudják, hogy a prostitu- 
tiót nem gyakorolják. Továbbá igen nagy azon fia- 
tal nők száma Parisban – kereskedésben alkalma- 
zott leányok és mások, az u. n. grisette-ket is 
oda számítva, – a kik, midőn inficiáltattak, minden- 
nemű cselhez folyamodnak, hogy az egyetemes köz- 
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kórházakba bejuthassanak, semhogy azt a bélyeget, 
s talán súlyos pénzbeli és társadalmi veszteségei is 
elszenvedjék, a mely érné őket, ha akár a S z e n t  
Lázár-ba akár a Lourcinebe mennének. 

Alig kell mondanunk, hogy a legfőbb fontosságú 
dolog, miszerint mind az orvosok, mind a többi szol- 
gálattevők bánásmódja a betegekkel különösen 
gyöngéd, nemes és tiszteletteljes legyen. Fájdalom- 
mal kell mondanunk, hogy azon szegény nők igen 
gyakran ennek épen az ellenkezőjét tapasztalták: 
de a mi csak a régi felfogásból és rendszerből folyt. 
Mi a gyöngéd bánásmódot a siker nélkülözhetetlen 
feltételének tartjuk. Duchátelet erre a pontra vonat- 
kozólag szintén nagyon helyes megjegyzést tesz a 
következőkben: „A tapasztalás megmutatta hasznos, 
sőt szükséges voltát annak, hogy az orvosok nagy 
gyöngédséget tanúsítsanak mind beszédjükben, mind 
bánásmódjukban. A prostituták, elhalmozva megaláz- 
tatással, a legnagyobb megvettetést tapasztalva min- 
denfelől s valóban érezve elvetett voltukat: nagyon 
is tudják méltányolni a kevésbé durva bánásmódot, 
s rendesen igen hálásak a gyöngéi érzésért, a mely- 
ből az származik. Ez a gyöngédség, a mely nagyon 
távol van a bizalmaskodástól, s mely szintén igen ösz- 
szefér a tartózkodással, komolysággal és méltósággal, 
melynek fentartását a körülmények követelik meg- 
szerzi az orvos számára a tiszteletet és odaadó enge- 
delmességet, mely őt megilleti, s melyet a nők szinte 
sóvárognak megadni.” Valóban mint szabályt állít- 
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juk azt, hogy még ezen nőknek is magaviseletük, er- 
kölcsi álláspontjuk s általános jellemök azon bánás- 
módot, szellemet és modort tükrözi vissza, s a szerint 
alakul, a melyet környezetükben tapasztalnak; s in- 
nen a sürgető szükségesség, hogy a kórházi hivata- 
los személyzet minden tagjának – a legalsótól a leg- 
felsőig – magaviselete irányukban kiválóan körül- 
tekintő és gyöngéd legyen. 

A nőknek egy bizonyos ideig erőszakkal vissza- 
tartása a kórházakban, hogy a gyógyítás befejezett 
legyen, szintén szokásos és védelmeztetik a kormá- 
nyi felügyelet pártolói által. Mi a kényszerítés elvét 
általában kárhoztatván, ezt is szükségtelennek és 
czélhoz nem vezetőnek tártjuk; s megvagyunk róla 
győződve, hogy az egyetlen és legnagyobb hatalom, 
mely a beteg nők nagy többségét ráveszi a kórházba 
való menetelre és a szükséges időn át az ott ma- 
radásra, a g y ö n g é d s é g  h a t a l m a  Az a hata- 
lom, melyet azok a nők még eddig igen ritkán ta- 
pasztaltak, s a melynek lételében a sok keserű ta- 
pasztalás őket kételkedni tanítá, s a melynek kétség- 
telen valódiságát ha egyszer megismerik, s ott érzik 
közelükben  csak akkor fog ezen hatalom bűvös ha- 
tásának ereje működővé válni. Majd akkor lesz szem- 
betűnői eg láthatóvá jótékony ereje, s az emberek 
örvendezvén az eredményen csodálkozva fognak 
visszatekinteni arra az időre, mikor hatósági végzé- 
sekbe helyezték bizodalmukat azon lelki erő helyett, 
mely egyedül képes elérni a kitűzött czélt. 
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Azon gyakorlat, hogy az illető nőket időszakon- 
ként megvizsgálják, s nekik bizonyítványt adnak 
arról, hogy a venericus betegségtől mentek, s a mely 
egyik jellemző – s mint mondják – elengedhetet- 
len részét képezi a kormányi felügyeletnek: nem 
foglalhat helyet azon gyógyító tényezők közt, a me- 
lyeket mi ajánlunk. Az ily időszaki vizsgálatok és 
bizonyítványok gyakorlati elismerését foglalják ma- 
gukban a prostitutió szükségességének, s kapcsolat- 
ban arra vannak szánva, hogy képesítsék azokat, kik 
azt gyakorolják, annak veszély nélküli gyakorlására. 
Mi, a midőn a prostituták betegségét meggyógyítni 
törekszünk, azon elv alapján teszszük azt, a mely elv- 
nél fogva orvosi segélyt adnánk egy d e l í r i u m  
t r e m e n s-ben, vagy bármelyikben szenvedőnek 
azon számtalan betegségek közül, a melyeket férfiak 
és nők hoznak egymásra, vétkeik, meggondolatlan- 
ságuk és tudatlanságuk által. De valamint nem tör- 
jük magunkat azon, hogy egy oly módszert lődöz- 
zünk föl, a melynél fogva az emberek határtalan 
mennyiségű alcoholt ihassanak, a nélkül, hogy a meg- 
részegedésnek tennék ki magukat: ép úgy nem tart- 
juk helyesnek a kicsapongás gyakorlásának könnyí- 
tését s a reproducáló rendszer működésének vétkes 
megrontását, mely azon gyakorlással együtt jár: az 
által hogy a rendszeres időszaki vizsgálatot behoz- 
zuk. Mint már említők, az általunk ajánlott orvosi 
administratiónak főelve, önkéntes orvosi segélyt 
adni azoknak, kik azt önkéntesen kérik és elfogad- 
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ják, azzal a czéllal, hogy amíg „megfeddjük a bűnt,” 
megszabadítjuk a „bűnöst”   legalább   egy  részétől 
azon szenvedésnek, melyet „bűne” hozott rá, s ez ál- 
tal megóvjuk többé kevésbé azokat, kik velők ben- 
sőbb viszonyban vannak, a szenvedésben való része- 
süléstől, a mely különben,   ezen viszonynál fogva, 
szükségképen rajok következnék. Ebből a czélból, 
és az általunk kifejtett szellemben, hajlandók vol- 
nánk ajánlani, hogy bármely leány vagy asszony, a 
kinek csak gyanúja van is, hogy ő a betegséget meg- 
kaphatta   s óhajtaná magát megvizsgáltatni, hogy a 
betegség kifejlődését megelőzze, ha találkozik, vizs- 
gáltassék meg, ép úgy mint egy magán beteg szokott 
megvizsgáltatni hasonló okból. Azonban a rendsze- 
res időszaki vizsgálatot, mely tényleg bizonyítványt 
tartana azok elé, kik az illető nőkkel közösülni akar- 
nak, hogy a venericus betegségtől mentek, egészen 
helytelennek   tartjuk, mint a melynek mind physi- 
kai mind erkölcsi következményei végzetesek fogná- 
nak lenni. 

Dr. Farquharson ajánlotta, hogy a nők meg- 
vizsgálása nőkre bízatnék; s miután a nők képzése 
mind szélesebb terjedelmet nyer, mi valóban kívá- 
natosnak látjuk, hogy a nőknek minden lehető köny- 
nyebbség megadassék arra nézve, hogy az orvosi 
tudomány- és gyakorlatban minél több ismeretet sze- 
rezhessenek s elfoglalhassák azt a helyet, a hová ők 
valók igazán, az általunk ajánlott kórházakban. Egy- 
szer ott lévén, vigasztalására szolgálhatnának  sok 
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szenvedőnek saját nemükből; de hogy váljon ezek 
is jobb szeretnék-e a nő-orvost a férfi orvosnál, az 
oly kérdés, a mely végleg csak a tapasztalás által 
döntethetik el. 

Égető szükségét látjuk azonban annak, hogy 
érezni tudó, művelt és teljesen felvilágosodott nőkből 
egy önkéntes sereg alakulna, akik mint könyörületes 
nővérek működnének, s a korházakat tennék műkö- 
désök központjává, s onnan sugároztatnák ki jóté- 
teményeiket minden irányba, a hova csak az ott 
nyert tudomás vezetné őket. A jó, a mit az ilyen nők 
eszközölhetnének, ha dolgukban igazán bölcs és meg- 
fontoló módon járnának el, kimondhatatlan nagy 
lenne. Óhajtanok, ha ilyen szervezett társaságok vol- 
nának összeköttetésben mindenik köz jóltevő inté- 
zettel, a mikor természetesen a prostituták is, kik oda 
fölvétetnek, érintkeznének s illetőleg befolyásuk alá 
jutnának tisztességes és gyöngéd szívű nővéreiknek. 
Azonban az ilyen humanisticus társaságba való fel- 
vétetés nem közönséges qualificatiót kívánna. Az 
oda való belépésnek nem szabad származni megcsalt 
szerelemből, unalomból, a közönséges nők egyforma 
élete mindennapiságának meggyűlöléséből, a megkü- 
lönböztetés utáni vágyból, a hatalom szeretetéből, 
vagy még vallásos enthusiasmusból sem. Érett meg- 
fontolás eredményének kellene annak lenni, olyan 
nők részéről, a kik megáldva igazán rokonszenvezni 
tudó természettel s azon kívül helyes ítélettel bírva 
a felől, hogy melyik a valóban jóltevő könyörületes- 
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ség, mintegy kényszerítve érzik magukat, hogy an- 
nak munkásai és missionariusai legyenek. Azonban 
hiszszük azt is, hogy az a munka legsikeresebben 
fog menni úgy, ha mind a két nem közreműködik, 
s hahogy az ilyen társulatok, mindkét nemet ma- 
gukban foglalván, szervezetük fővonásává tennék 
czéljuknak, terveiknek és eszközeiknek alapos meg- 
vitatását. 

Feltéve már ilyen társulatok létezését, kevés 
belátás kell hozzá, hogy megértsük és méltányoljuk 
azon nagy jót, a melyet ezen nemes szívű nővérek, 
egyenes érintkezésbe jővén a prostituták kórházban 
szenvedő részével, eszközölhetnének. A társadalmi 
és erkölcsi reformatio munkája akkor komolyan el- 
kezdődnék; a szándékosan hibázó bölcs tanácsot és 
vezető kart nyerne; az elesett részvéttel találkoznék, 
s olyan tisztességes nők körében találná magát, kik 
nem néznek rá megvetéssel, hanem részvéttel és szá- 
nakozással, s kik mindig készek őt a felkelésben se- 
gíteni; a míg a csábításnak szerencsétlen áldozatai 
menhelyet és pártfogókat fognának találni, kik haj- 
landók s gyakran képesek is egy, vagy másnemű 
bűnhődést szabni a csábítóra. S ha ilyen társulatok 
alakulnának, kik Krisztus tetteit tudják követni, s 
ama szerencsétlenek látnák, hogy a segedelem ön- 
ként, szívesen van adva, annak a ki azt önként keresi; 
látnák, hogy soha kényszerítéshez nem nyúlnak, 
hogy az ő betegségük önmagukért s nem azon fér- 
fiakért gyógyíttatik meg, kik velök kéjelegni akar- 
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nak, s hogy a résztvevő nővérek csupán a józan ok, 
rábeszélés és rokonszenv eszközeivel, őket lealjasult 
életükből felemelni igyekezvén, egyedül a szívből 
jövő, érdek nélküli szeretet által vezéreltetnek: sut- 
togva mondanák egymásnak: ezek angyal-nővérek, 
kik keresztül néznek lelkűnkön, 

„Nagyobb, tisztább szemekkel mint mienk, 
Hogy mindnyájunknak megbocsássanak.” 

s édes örömmel adnák át tömegesen magukat az 
őket körülvevő erkölcsi és nemesítő befolyásoknak. 
S itt elértük a határt, a hol az a kérdés, hogyan 
lehet legbiztosabban kevesbíteni és megelőzni a pros- 
titutióval együtt járó betegségeket, beleolvad abba, 
hogyan lehet kevesbíteni és véglegesen eltörölni ma- 
gát a prostitutión Megeshetik, hogy valaki olvasóink 
közül azt mondja: „az ajánlott terv annyi gyöngéd 
szeretettel fordul a prostituták egész osztályához, 
hogy ez által inkább felbátorítja, mint elrettenti a 
prostitutió gyakorlatát, és hogy meggyógyítván a 
betegségeket, melyekben a prostituták szenvednek, 
hatalmasan előmozdítja a kicsapongás növekedését.” 
Azonban először is emlékeztetjük őt, hogy mi nem 
azt a kérdést vizsgáltuk, hogyan lehet az erkölcsisé- 
get előmozdítani vagy az erkölcstelenséget meggá- 
tolni: fő tárgyunk volt, hogyan lehetne a venericus  
betegségeket a leghatályosabban kevesbíteni, s az 
csak mellékesen jött bele, hogy az ajánlott különböző 
rendszerek mennyire voltak képesek előmozdítani 
vagy gátolni a közerkölcsiség fejlődését. S másod- 
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szor meg kell jegyeznünk, hogy a tapasztalás eléggé 
megmutatta, miszerint a betegségtől való félelem 
csak igen parányi mértékben hat fékezőül a paráz- 
naságban való dobzódásnál. De valódi igazolása az 
általunk ajánlott methodusnak azon tényben fekszik, 
hogy a venericus betegségek terjedésének megaka- 
dályozása a legégetőbb szükség, s hogy e czélt, mint 
megmutatni igyekezénk, csak azon módszer által ér- 
hetjük el valóban, melyet mi az igazság és józan ész 
politikájának neveztünk. S ím itt szemtől szembe 
jutván a kikerülhetetlen leczkével, melyet talán ne- 
hezére esik megtanulni a mai nemzedéknek, hogy a 
község erkölcsi életét sem kifejteni sem fentartani a 
félelem kényszerítő befolyása által nem lehet, felhív- 
juk azokat olvasóink közül, kik a betegségben csak 
óvakodásra intő féket látnak, mintegy a gondviselés 
kezét, melynek dolgába nem akarnak avatkozni, 
hogy egy kissé mélyebbre tekintsenek. 

A természet törvényei kérlelhetetlenek, s a bűn 
tesések alól, melyeket azok szabnak a kihágóra, nincs 
menekülés; de a míg semmiféle emberi segedelem 
nem képes arra, hogy azon büntetések szenvedését 
elvegye, ugyanakkor egyik legnemesebb és legszen- 
tebb kötelessége az emberiségnek nem csak azt meg- 
gátolni, hogy azok megörökíttessenek és sulyosab 
bakká váljanak, hanem kötelessége szelídíteni és eny- 
híteni a kikerülhetlen  szenvedést, a mennyire lehet. 

Az a tan, hogy a syphilis isteni büntetés a nemi 
gyönyörökben való telhetetlenségért, nemcsak hogy 
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semmi bizonyság által nem támogatható, hanem tel- 
jesen észellenes. A valódi büntetés sokkal lényege- 
sebb: az bénítja és megsemmisíti az organismus vét- 
kező része legbensőbb szervezetének életét, azt a ré- 
szét az idegrendszernek, mely a reproductiv orgá- 
numokat élteti s azok között főhelyen áll. Ez eléggé 
bizonyítva van azon tapasztalás által, hogy a keleti 
népek ezreinél a reproductiv tehetségek már holtak, 
midőn a férfiak maguk az érett kort elérték; s en- 
nek az állapotnak terjedését vehetjük észre más 
népeknél is. Valóban a büntetés még mélyebbre hat: 
megrontja az egész ideg-rendszert s ez által bénítja 
és megrontja a lelket magát. A mint Emerson is ki- 
mondja e főigazságot: „Minden túlság hiányt ered- 
ményez … Minden tehetségnek, mely a gyönyör el- 
fogadására képes, megfelelő büntetése van a vissza- 
élésért. Az saját mérsékletéért életével felelős. Az 
igazságszolgáltatás nem marad el. Bűn és büntetés 
ugyanazon tőből nőnek ki. A büntetés a gyümölcs, 
mely észrevétlenül érik meg a gyönyör virágában, 
mely azt elrejté.” A mint valaki lehet rendszeres al- 
kohol-ivó, éveken át a nélkül, hogy a delírium tre- 
mens utolérné, úgy élhet valaki egész életén keresz- 
tül rendes libertinismusban vagy kicsapongó házas 
életű lehet, a nélkül hogy a venericus betegség 
megkapná: azonban egyik esetben sincs menekül 
a valódi büntetés az élet igazi vesztése alól, mel 
elválaszthatatlan a túlságos dobzódás bűnétől, ak 
egy, akár más úton. Ez lévén a természet kikerülhe- 
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tetlen törvénye, az emberek bátran hagyhatják az 
isteni igazság kiszolgáltatását a legfőbb hatalomra 
s biztosak lehetnek róla, hogy a megsértett törvény 
soha sem marad boszulatlan. 

A közgondolkozás és közerkölcsiség egy nagy 
válságon van átmenőben épen most Európa-szerte. 
Ε válságnak nem utolsó fontosságú kérdése a pros- 
tituták ügye, a melylyel annyit vesződtek már szá- 
zadokon át. S ha egyszer az egész nemzet valóban 
érzett tudatára jut a nagy physikai és erkölcsi ba- 
joknak, melyek a prostitutióval kapcsolatban van- 
nak, s a melyek az elhanyagolás évszázadai alatt 
úgy összehalmozódtak, s melyek részben a theologiai 
és physiologiai hibás nézeteknek, részben pedig az 
önző közönyösségnek eredményei: akkor látni fog 
juk, hogy első kötelességünk igazságot szolgáltatni 
az elvettetett nők ezreinek, a kik, bár inkább ő elle- 
nők vétkeztek, mint sem hogy ők vétkeztek, ez ideig 
a szünet nélkül való társadalmi üldözés nyomorult 
tárgyai voltak. Akkor határozottan ellene fogunk 
állani annak, hogy őket törvényes rabszolgákká 
tegyék, fegyelmezve és hivatalosan qualifikálva az 
állam által arra, hogy az emberek érzékiségének 
ártalom nélkül szolgáljanak. Akkor úgy fogunk 
bánni velők mint emberi lényekkel, kiknek physikai 
szenvedéseik s erkölcsi megaláztatásuk kiváló igényt 
ád részvétünkre, szánakozásunkra és segedelmünkre 
munkálkodni fogunk physikai, társadalmi és erkölcs; 
meggyógyításukon,  mind   saját   magukért, mind a 
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társadalom jóllétéért; rajta leszünk, hogy egyenlő 
fokú kárhoztatás érje mindkét nemből azokat, kik 
ugyanazon bűnt követik el; vissza fogjuk utasítani 
a prostitutió állandó szükségességének tanát s gyö- 
keres kutatást fogunk megindítani annak okai után 
azok megsemmisítésének czéljából; feladván telje- 
sen a hamis és félrevezető eszmét, hogy az embere- 
ket erkölcsösökké lehet tenni a venericus betegség- 
től való félelem által, végre be fogjuk ismerni, hogy 
egyetlen bölcs és sikeres módja az emberi neme- 
sülés előmozdításának az, ha az észhez, a szeretet- 
hez, a nemeshez és széphez fordulunk, a mely lap- 
pangva vagy többé-kevésbé kifejlődve, megvan minden 
emberi lényben; s folytonosan előttünk tartván a 
nemi tisztaság eszményi lobogóját, sürgetni fogjuk a 
törekvés kötelességét   annak elérésére, s így  bizto- 
sítani azon physikai és erkölcsi egészségét, a mely, 
míg a nemi  gyönyörökkel való visszaéléssel   meg-  
egyezhetetlen, elengedhetetlen föltétele a valóban ép  
életerős   egyéni  életnek, s ugyanakkor az állandó 
nemzeti erőnek és nagyságnak is. 


