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A doktori disszertáció tézisei 

Bokor Zsuzsa 

Prostitúciós intézmények változása a két világháború közötti Kolozsváron 

 

A vizsgálat tárgya 

Kutatásom kezdetén még úgy gondoltam, a két világháború közötti kolozsvári 

prostituáltak társadalomtörténetét szeretném tanulmányozni, megírni. Rendelkezésemre 

állt egy személyes hagyatékból származó forrásgyűjtemény, amelyet a két világháború 

között a kolozsvári Női kórházban gyűjtöttek össze: többek között 151 prostituálttal 

készített kérdőívet, néhány élettörténetet, két naplót és néhány levelet tartalmazott. A 

forrásokkal való ismerkedésem során világossá vált számomra, hogy ahhoz, hogy 

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

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

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

egyre mélyebbre kellett ásnom: egyrészt időben, így egészen a prostitúciót szabályozni 

kezdő 19. századi városi regulákig és az erről való beszédig jutottam el, és végül innen 

indítottam az elemzést; másrészt tematikai értelemben is több probléma integrálását 

jelentette a mélyre ásás, így a cselédek helyzetén át a nemi betegségek kezelési módjaiig 

számos kérdésben tájékozódnom kellett. Forrásaim egyre szaporodtak, kérdéseim is, és 

ezek megválaszolása több időt és több terület átkutatását igényelte, mint eleinte 

gondoltam. Így lett aztán, hogy munkám végül nem a prostitúciós intézményekről és a 

bennük élő prostituáltakról szóló klasszikus prostitúciótörténeti monográfiává alakult, 

mint ahogy annak idején elképzeltem. A vizsgált egyéni életek kimozdultak statikus 

pozícióikból, és általuk, velük számos más társadalomtörténeti kérdés megválaszolásához 

jutottam el. 

Dolgozatomban egyfelől azokat a módokat vizsgáltam, ahogyan a változások korát élő 

Kolozsváron a prostitúció kérdése beágyazódott egy tágabb intézményépítési és 

társadalmi átalakulási folyamatba, komplex intézményi háló szerveződött köré, és egy 

sajátos politikai valamint orvosi diskurzus részévé vált. A forrásaim egy részét a belső 

orvosi szakmai kör számára írt publicisztika, szakkonferenciák anyagai, másik részét 

pedig a széles nagyközönséget megcélzó anyagok (propagandaanyagok, film, plakátok, 
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tanulmányok, könyvek, nagyszámú újságcikk) képezik, továbbá azok a szabályzatok és 

törvények, amelyek legtöbbször ezen orvosi viták eredményeként születtek. 

Kolozsvárnak a világháború után jelentős változásokkal kellett szembenéznie. Az egyik 

fő problémát a kontrollálhatatlan és átláthatatlan tömeg jelentette. Ez mind szociális, 

mind közegészségügyi szempontból megoldandó kérdésnek számított. A hazatérő 

katonák, a bevándorló idegenek, a megszaporodott, de kezelés alatt még vagy már nem 

álló nemi betegek, a különféle módon prostituálódó nők mind a hatalom célpontjait 

jelentették, ezeket az ismeretlen elemeket leltárba kellett venni, ahhoz, hogy 

megismerhetők, kezelhetők legyenek. A gazdasági–társadalmi folyamatok alapvető 

politikai változásokba írták bele magukat, hisz kiépülőben volt egy új hatalmi 

konjunktúra, a románság ekkor többségi és egyben döntéshozói, irányítói pozícióban 

találta magát ebben az erdélyi városban is, a román nemzetiségű orvosok pedig részint 

magyar kollégáik helyeit foglalhatták el, részint pedig új intézményekben új pozíciókba 

kerültek. Az új hatalom a társadalom alapvető összetevőinek újraértelmezését hirdette 

meg, a háború utáni káosz megszüntetését és az előző politikai rendszer hibás 

működéséből származó maradványok teljes tisztogatását irányozta elő.  

Az orvosi szövegek vizsgálatán keresztül kirajzolódott a tágabb intézményes, normatív 

keret, amelyben érthetőkké váltak a nemi betegekhez, illetve a prostituáltakhoz való 

korabeli viszonyulási módok és gyakorlatok. A dolgozat egyik következtetése, hogy a 

prostitúció problémájának újratárgyalásában és nacionalizálásában nagy szerepe volt 

azoknak a román nemzetiségű orvosoknak, akik az első világháború és az impériumváltás 

után jelentek meg a kolozsvári egyetem orvosi karán, a különféle orvosi intézményekben, 

illetve új intézmények vezetőségi gárdájában. A nemi betegségek és a prostitúció körüli 

intézkedéssorozat tehát elsősorban eszköz volt az újonnan formálódó, helyét kereső 

hatalom számára, ezáltal mind az erdélyi románság, mind a központi, bukaresti hatalom 

fele közvetíteni lehetett. Egy-egy grandiózus egészségfelmérő programmal az új 

funkcióba került orvosi társadalom ugyanis jól tudta legitimálni magát és működésének 

szükségességét. Egy nemzeti terv részeként új, eddig nem létező intézményhálózat 

épülhetett ki, törvények és szabályzatok születtek, amelyek egyfelől újra és újra kijelölték 

a nemi betegségekkel fertőzöttek (az ismeretlenek, idegenek, prostituáltak, nem normatív 

szexualitást gyakorlók) társadalomban elfoglalt helyét, másfelől alárendelték ezeket az 



 3 

orvosi tudásnak. A dolgozatom egyik kérdése az, hogyan találkozott ez a nemzetféltő és -

gyógyító diskurzus az eugenikával, és ez milyen további kötelező elemeket kapcsolt a 

prostituáltproblematikához. Azt láthatjuk, hogy a prostitúció kérdésére építő mi–ők típusú 

elhatárolódás úgy tudott igazán erős és hatékony lenni az 1920-as, 1930-as években, hogy 

a román nemzetépítés folyamatában megerősítette a tiszta román nemzettest ideológiáját, 

az eugenika elméleti kerete között. Az eugenikának köszönhetően új szimbólumok 

tapadtak a mi–ők megkülönböztetéshez, a klasszikus morális és medikális kategóriákon 

felül is, és ezek leginkább az eugenikus–diszgenikus ellentétpárban öltöttek testet; 

ilyenek voltak a kezelhető–nem kezelhető, a nemzetéért felelősségtudattal rendelkező 

anya – a felelőtlen anya, férfi–nő, román–más etnikumú, városi–falusi, helyi–idegen 

ellentétpárok. Elemzésem tehát a prostitúció és az orvosi társadalom kapcsolatának 

vizsgálatán túl az aszimmetrikus ellentétpárok (a mi és ők, női és férfi, helyi és idegen, 

polgári és nemzeti, megszokott és szokatlan) mentén szerveződő viszonyok története is.  

Míg a jogszabályalkotók szerint a prostituált teste „kezelhető test” volt, legalábbis ideális 

esetben azzá kellett válnia, működött egy morális, alapvetően nem politikai, hanem 

lokális értelemszervezési elv is, amelynek ugyanúgy megvoltak a maga normái, de amely 

továbbra is szívesebben látta „rakoncátlan testnek” a kéjelgést űzőt, és a maga kénye 

kedve szerint alakította annak sorsát. Ez utóbbi legtöbbször megengedte, a maga lokális 

feltételeihez mérve, a nem normatív szexualitás minden formáját. A hatalom 

megosztottsága és a lokális versus politikai irányelvek ütköztetése azért is fontos, mert a 

nemzeti szinten ügyködő döntéshozók jó része maga is Kolozsváron élt, ez a kérdés pedig 

a bordélyházak bezáratásának momentumánál válik legizgalmasabbá.  

A dolgozatban a normáknak és intézkedéseknek alávetett, valamint az ezekkel 

folyamatos interakcióban lévő társadalom szintjét is bemutatom. Nyilván az ezen a 

szinten lévő források is magukon viselik a hatalom kézjegyét. Attól sajátságosak viszont, 

hogy megmutatják, a prostitúció kérdésével való foglalatoskodás, az erről való beszéd 

milyen elmozdulásokat eredményezett a prostitúcióban részt vevő nők életében, és 

hogyan alakította magát a prostituált kategóriáját a lokális társadalomban.  

A mikroszintű optika „revelatív” jellegét elsősorban a prostituáltcsoportok 

kategorizálásának, klasszifikációjának értelmezésekor tartottam fontosnak, ugyanis a 

vizsgálat során fokozatosan kiderült, hogy ez a társadalmi csoport nem homogén, a benne 
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mozgó szereplők nem hasonló társadalmi státusúak, nem ugyanolyan gazdasági háttérrel 

rendelkező családokból származnak, különböző az iskolázottsági szintjük, de az 

alkalmazkodási technikáikat tekintve sem mutatnak hasonlóságot. Mint ahogy a 

prostituáltak közös kulturális jegyeiként számontartott kihívó külsőről is kiderül, hogy ez 

nem a mássá levés opcióját jelentette számukra, mint általában a szubkulturális csoportok 

esetében, hanem a megkülönböztetést szolgálta, és kívülről érkező nyomásra alakult. Mi 

az akkor, ami prostituálttá tesz egy nőt? Hogyan konstruálódik meg a prostituáltak 

csoportja, milyen társadalmi kapcsolatok, milyen külső vagy belső erők hozzák létre 

ez(eke)t? Ez a kérdés elvezetett annak a felismeréséhez is, hogy a szocioprofesszionális 

kategorizálás elsősorban belülről, a társadalmi szereplők világából érthető meg, hisz a 

prostituáltak csoportjának meglétével mint evidenciával nem dolgozhatunk. A 

szocioprofesszionális kategorizálás belülről való megismerése lehetőséget ad a 

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

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

helyenként a szakirodalom is a prostituáltak csoportjáról mint professzionális csoportról 

beszél, amely ősidők óta létezik, legfeljebb ennek a „csoportnak” kulturális, vallási 

kontextusokban eltérő variánsairól ad számot, és csak ritka esetben veszi szemügyre azt, 

hogy ezek a csoportok koronként miként formálódtak, milyen külső vagy belső erők 

tartották össze a bennük lévő egyéneket. 

A prostitúció több volt, mint morális kérdés vagy közegészségügyi intézkedések 

célpontja, a prostituált pedig egy heteromorf nőalak volt, amelynek kontextusonként, 

helyzetenként más-más arcát kellett, lehetett megmutatnia, és amelynek léte teljes 

mértékben attól függött, hogy milyen kondíciókat teremtettek meg számára. A 

prostitúciós életmódot választó, a prostituáltként beazonosított, bejegyzett nők 

rendszerint ezeknek az elvárásoknak feleltek meg, vagy éppen ezek alól próbáltak 

menekülni. Az ezeket létrehozó, körbehatároló, forgalomban tartó ellenőrző hatalom 

különböző kondíciókat teremtett: a lecsúszott polgárasszonyét, aki bordélyban talált 

szállásra és munkára; a szabad prostituáltét, aki számára randevúházakat adott 

használatba, úgy, hogy hol ígéretet tett arra, hogy titokban kezeli az ügyét, hol elítélően 

és megvetően kizárta őt a nemzetből; a beteg nőét, aki számára létrehozta a kórházat és a 

varrodát stb. Ezekhez a kondíciókhoz más és más diskurzív elemek, normák, ítéletek 
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társultak, amelyek a nyilvánosság szintjén is jelen voltak, de az egyéni élettörténetekben 

is interiorizálódtak. Az értékek ütközését, a társadalom kínálta kondíciók és az egyéni 

aspirációk közötti súrlódásokat, az orvosi diskurzus által megkonstruált prostituáltképnek 

való megfelelési kényszert szemlélteti a dolgozatot lezáró fejezet, a narratív biográfia 

módszerével készült elemzésem is.  

A munkám egyik fontos elméleti következtetése volt az is, hogy miközben újragondoljuk 

a fogalmainkat, megbontva valamiképpen azok nyelvvel együtt örökölt merev határait, rá 

kell jönnünk, hogy azok a kifejezések, amelyeket a legtermészetesebb módon használunk 

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

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

 

Módszerek, elméletek 

Munkám során leginkább a feminista-posztstrukturalista paradigmán belül létrejött 

társadalminemi-történetírás (gender history) kutatási stratégiáit tartottam szem előtt, és 

mivel főként nőket, férfiakat, kapcsolatokat vizsgáltam, a szexualitásról, a nemiség 

kulturális szimbólumairól és konstrukcióiról írtam, maga a téma hozta ezt az elméleti 

szempontot. Nyilván a gender history alapvető kérdései voltaképpen a társadalomtörténet 

különböző új irányzataira adott válaszok, ráhangolódások vagy eltávolodások is voltak, 

éppen ezért ezt az irányzatot nem szakítom ki mereven azokból a társadalomtörténeti 

iskolákból, amelyekhez a gender history is felzárkózik, illetve amelyeket magam is 

követtem. Itt elsősorban a mikrotörténetírás, a történeti antropológia mintáira, 

nézőpontjaira gondolok, a nouvelle histoire-t művelő francia, illetve olyan – főleg 

angolszász területen dolgozó – társadalomtörténészekre is, akik részterületükként a 

prostitúciót, az eugenikát, az orvostörténelmet, a szexualitás történetét jelölték meg. Mi 

több, olvasatomra – kis mértékben talán – a linguistic turn és a narratívakoncepciók 

művelői is hatottak.  

Az általam leggyakrabban használt módszer a levéltári és könyvtári dokumentumgyűjtés, 

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

újságcikkek stb.) konkrét elemzésénél a diskurzuselemzéssel, az élettörténetek 

olvasásakor a narratív biográfiai elemzéssel dolgoztam, a prostituáltakkal készített 
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kérdőíves vizsgálatokat számítógépes adatelemzéssel SPSS adatbázisban dolgoztam fel. 

Ezen kívül – töredékesen bár – vizuális reprezentációs elemzést is végeztem.   

 

A dolgozat szerkezete 

Az elméleti és módszertani felvezető után egyfajta fogalomtörténettel, vagy ha 

úgy tetszik, fogalomtörténet-kritikával indítok, amelyben a prostituáltdefiníció 

problematikusságát járom körül. Ezt követően dualizmuskori diskurzusokat és a 

kolozsvári prostitúciószabályozást irányító két, időben egymást követő városi 

szabályrendeletet, illetve az ezek körül megfogalmazódott vitát elemzem. A 

jogszabályozásokban és az ezeket előkészítő orvosi vitákban megvillanó 

prostituáltalakzatok közelebbi szemügyre vétele a szexuális magatartás morfológiai 

(meg)változ(tat)ásának megértéséhez juttat el bennünket, amelyben látható, hogy a 19. 

század végétől tapasztalható test feletti uralom tendenciájának milyen konkrét 

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

azt vizsgálom meg, hogy az orvostársadalomban kialakuló nemzetvédő és orvosi 

felügyelő szerep milyen ellenőrzési mechanizmusokat eredményezett 1919-től 

Kolozsváron. Az erdélyi és romániai orvostársadalom által igencsak kedvelt eugenika 

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

megalapozású elhatárolódás (tiszta versus tisztátalan, egészséges versus beteg), hogyan 

épült be a nemi betegséggel és a prostituáltakkal szembeni harcba, milyen térrendezési 

tendenciákat szült, hogyan mozgatta a deviánssá tett társadalmi csoportot, és határozta 

meg kulturális jegyeit. Ugyanitt egy hosszabb elemzésben azt mutatom meg, hogy milyen 

átmenetek vannak a különböző, a nőkhöz és a korabeli jellegzetes női csoportokhoz 

(úrinőkhöz, cselédekhez) társított nemiség konstrukciói között. A többé-kevésbé lineáris 

eseménytörténetre épülő vizsgálat után szinkrón vizsgálat következik. Ezúttal tehát élő 

alakok mozdulnak meg, ám továbbra is abban a képkeretben, amelyet a hatalom alkotott 

meg számunkra: orvosi statisztikák és rendőri összeírások alapján válik olvashatóvá a 

prostituáltak társadalma. Az utolsó előtti fejezetben, 151 prostituálton lekérdezett kérdőív 

alapján a korabeli prostituált arca rajzolódik ki. Arra a kérdésre próbálok meg ugyanitt 

válaszolni, hogy a prostituáltak (szub)kulturális csoportnak tekinthetők-e, 

társadalomtudományi értelemben. Az utolsó fejezetben a kérdőívek alapján már 
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valamennyire körvonalazódott prostituáltalakok egyes szám első személyben előadott 

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

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

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

voltak. Egy Magda nevű nő élettörténetének narratív biográfiai módszerrel történő 

elemzése zárja a dolgozatomat. Olyan forrás volt ez, amely nemcsak a korabeli prostituált 

nők világának kereteit és tapasztalatait mutatta meg számomra, mintegy kiegészítő 

forrásként társadalomtörténeti munkámhoz, hanem azt is, hogy milyen narrációs 

kényszerek vezethetnek egy prostitúciós élethelyzetben lévő nőt élettörténetének 

elbeszélésére, milyen eszközökkel és mit mutat meg magából. Érdekes tapasztalat volt az 

elemzés során az is, miként az orvos, az írás megrendelője, bár nincs konkrét módon 

megjelenítve a szövegben, értelemhordozó és parancsoló tekintete meghatározza a nő 

önreprezentációját. Magda története tehát emblematikus történet, hiszen jól mutatja, 

miként kel életre általa a társadalmi reprezentációk sora, az úri nőktől a prostituáltig, és 

hogy az általa megjelenített emancipációs kísérlet miért van kudarcra ítélve ebben a 

változás időszakát élő társadalomban.  
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