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I. Bevezetés 
 

A 19. századi modernizáció hatására a társadalmi élet, jelenségek, problémák 

összességét jelentő „társadalmi valóság” érzékelhetően sokrétűbbé és bonyolultabbá vált. 

Mindez magában foglalta azt is, hogy a kor emberének számos új kihívással és veszéllyel 

kellett szembenéznie. Az újabb, potenciális veszélyforrások felismerésében és 

tudatosításában kulcsszerepet játszottak a különböző sajtótermékek és a modern 

tudományok, amelyek élen jártak – többek között – abban is, hogy felhívják a figyelmet  

a kábítószerek1 egyénre és közösségre gyakorolt negatív hatásaira. Ennek a 

„figyelmeztetésnek” az egyik fő aspektusát a kábítószerek és a bűnözés közötti 

összefüggések képezték, aminek következtében az ópium, a morfium, a heroin, a kokain és 

az ezekhez hasonló készítmények hamar kriminogén tényezővé váltak.  

A 20. század folyamán a fokozott orvos- és társadalomtudományi, valamint 

rendészeti figyelemhez felzárkóztak a történettudományi vizsgálatok is, amelyek leginkább 

két csoportra oszthatóak. Az egyikbe olyan munkák sorolhatóak, amelyek a kábítószerek 

„nemzetközivé” válására fókuszáltak, ezen belül is főképp arra, milyen szerepet játszottak  

a kábítószerek a nemzetközi bűnözés kialakulásában, milyen erőfeszítéseket tettek  

a nemzetközi szervezetek (az első világháborút követően a Nemzetek Szövetsége, 1945 

után az ENSZ) a veszélyes narkotikumok visszaszorítására, végső soron pedig arra, hogy 

ez a szerep milyen súlyt jelentett a különböző kultúrák közötti kapcsolatok alakulásában.2 

A másik történettudományi kutatási irány ezzel szemben elsősorban azt vizsgálta, hogy 

milyen helyi sajátosságok fedezhetőek fel a kábítószerek használatában, terjesztésében, az 

ezekre irányuló korlátozásokban és büntetésekben, a drogok helyi társadalmi csoportokra 

és bűnözésre gyakorolt hatásaiban különösen egy-egy nagyváros (például Chicago, New 

York, London, Berlin, Párizs stb.) vonatkozásában. Természetesen akadtak olyan munkák 

                                                            
1 A „kábítószer” kifejezés és a tanulmány során váltakozva előforduló „drog”, „narkotikum” szavak 
használata már önmagában is felvet bizonyos kérdéseket. Ezeket a gyűjtőfogalmakat itt most a korabeli 
értelmezésben alkalmazzuk azokra a szerekre, amiket akkor az egyénre és a közösségre nézve veszélyesnek 
tekintettek (kokain, morfium, ópium, heroin stb.), és emiatt egyre inkább kriminogén (bűnözést előidéző 
vagy gerjesztő) tényezőnek tekintettek – Magyarországon is. A két világháború közötti magyar definícióval  
a kábítószerek „azok a többnyire gyógyszerként is használt anyagok, amelyeknek rövidebb-hosszabb időn át történő 
használata, az azokat élvező, illetőleg az azokkal visszaélő, főleg az arra hajlamos egyénekben, olyan jellembeli elváltozással 
járó kóros megszokást és mérgezést, ún. toxikomániát okoz, amelynek egyik tünete az öntudatnak kellemes érzéssel, 
euphoriával járó [sic!] zavara” (Mozsonyi, 1939: 2.; Vö. Temesváry, 1936: 7.). Ezt azért is fontos 
hangsúlyoznunk, mert szem előtt kell tartanunk, hogy épp a 19. század vége és a 20. század első évtizedei 
jelentik azt a korszakot, amikor átalakult a kábítószerekhez való társadalmi viszony, és az említett szereknek 
akkoriban még más volt a jogi, orvosi és kulturális státuszuk, mint manapság. Vö. Snelders, 2020: 71.  
2 Lásd például Block, 1989: 315–337.; Breen, 2019; Knepper, 2011: 115–122.; Knepper, 2016: 208–225.; 
Roth, 2014: 171–196.; Trocki, 2015: 91–102. 
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is, amelyek ötvözték ezt a két megközelítési módot, különösen az Egyesült Államok vagy 

Nagy-Britannia kapcsán.3  

Jelen tanulmány a két világháború közötti Budapestet veszi górcső alá, így azok 

sorába kíván illeszkedni, amelyek a helyi specifikumokat helyezik inkább előtérbe. Ám nem 

hagyja figyelmen kívül az első csoportba tartozó munkák tudományos eredményeit és 

megközelítéseit sem, tehát igyekszik a budapesti sajátosságokat nemcsak önmagukban 

vizsgálni, hanem törekszik arra is, hogy beágyazza azokat a korabeli nemzetközi 

kontextusba. A témaválasztás jelentőségét alátámasztja az a szempont is, hogy 

Magyarország a két világháború közötti korszakban az 1927-ben alapított Alkaloida 

Vegyészeti Gyár Részvénytársaság révén kábítószer-exportőrként is megjelent  

a nemzetközi kereskedelemben (különösen az ópiumszármazékok vonatkozásában).4  

A „Nagy Háborút” követő időszakban Magyarország és a magyar főváros 

különösen súlyos helyzetbe került. Már önmagában az elhúzódó háború és a vereség, az 

anyagi, emberi és területi veszteségek, majd az 1918/19-es forradalmak komoly politikai, 

társadalmi és gazdasági következményekkel jártak, és fokozták azokat a problémákat és 

konfliktusokat, amiket a 19. század folyamán késve és sajátosan lezajló modernizáció 

idézett elő. Ilyen körülmények között mind gyakoribbá váltak a normaszegő 

magatartásformák, amelyek a korabeli virágzó bulvársajtó révén még inkább feltűnővé 

váltak a kortársak számára.5 Budapesttel kapcsolatban sok kortárs újságíró, szépíró és más 

közéleti személyiség egyenesen szinte „apokaliptikus” állapotokat fogalmazott meg, amiket 

az öngyilkosságok, az alkoholizmus, a prostitúció és a bűnözés különböző formáinak 

terjedése okozott. Ezekben a narratívákban, főleg az 1920-as évek első felétől kezdve egyre 

hangsúlyosabb szerepet kaptak a különböző kábítószerek is, elsősorban a morfium és  

a kokain.  

Annak érdekében, hogy a magyar fővárost a téma nemzetközi kontextusába 

illesztve vizsgálhassuk, bevezetésként elengedhetetlen azoknak a nemzetközi 

szempontoknak és körülményeknek a vázlatos áttekintése, amelyek hatására a különböző 

kábítószerek fontos, ám mégis veszélyes orvosi „csodaszerekből” a 19–20. század 

fordulóján kriminogén tényezőkké váltak. Ezt követően a tanulmány részletesen bemutatja 

és elemzi azt a „kábítószer-őrületet”, ami a korabeli hírlapok ábrázolása szerint az 1920-as 

évek folyamán látszott kibontakozni Budapesten. Ebben a vonatkozásban arra is kísérletet 

                                                            
3 Lásd például Gootenberg, 1999; Kohn, 1992; Spillane, 1998: 27–47.; Hickman, 2004: 1269–1294.; 
Abadinsky, 2010: 28–71.; Lewy, 2017; Vasilyev, 2018: 341–354. 
4 Mozsonyi, 1939: 23–28.; Baranyai, 1930: 108–109. 
5 Részletesebben lásd Kerepeszki, 2021: 87–99. A magyar bulvársajtó kialakulásáról lásd Buzinkay, 1997: 31–
44. 
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tesz, hogy a kábítószerek „terjedésével” és vélt vagy valós veszélyeivel kapcsolatos 

társadalmi visszhangot is bemutassa, illusztrálva azt, hogy milyen hatással lehettek  

a korabeli sajtónarratívák az olvasóközönségre. Ennek részeként arra is választ keres, hogy 

konkrétan a kábítószer-használók és a kábítószer-üzérek nyilvánosságra kerülő eseteit 

hogyan mutatták be a korabeli hírlapok. Ezzel összefüggésben igyekszik azt is 

megvilágítani, hogy egyáltalán kik voltak azok, akik akár fogyasztóként, akár terjesztőként 

(vagy mindkét módon) kapcsolatba kerültek a különböző narkotikumokkal, és emögött 

milyen motivációk húzódhattak meg. Fontos azonban leszögezni azt, hogy a történeti 

vizsgálódást és elemzést ebből a szempontból is jelentősen hátráltatja az a körülmény, hogy 

magyar vonatkozásban még inkább hiányoznak az olyan megbízható és pontos adatok, 

illetve források, amelyek a kábítószerrel való visszaélés mértékére, illetve a kábítószer-

használók és terjesztők számára rávilágítanának. A tanulmány külön figyelmet szentel  

a kábítószerek, a budapesti „éjszakai élet” és a korabeli nagyvárosi bűnözés 

összefonódásainak is, szem előtt tartva azt, hogy a rendőrség és bíróságok hogyan 

viszonyultak a narkotikumokkal kapcsolatos bűncselekményekhez.  
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II. „Csodaszerből” kriminogén tényező: A kábítószerek megítélésének 
változásai 
 

A vonatkozó szakirodalom már korábban részletesen bemutatta, hogy a kezdetben 

elsősorban Kínából származó ópium egyre szűkülő legális és egyre szélesebb körű illegális 

terjesztés, illetve fogyasztása hogyan változtatta meg lokálisan és globálisan is  

a kábítószerekhez való viszonyt a 19. század folyamán. A századforduló időszakára az 

ópiátok és egyéb származékok, a kokainnal és más drogkészítményekkel együtt Nagy-

Britanniában és az Egyesült Államokban is egyre inkább a kozmopolita nagyvárosi 

bűnözés veszedelmes és folyamatosan növekvő mértéket öltő tényezőivé váltak, ebből 

következően pedig állandó témát jelentettek a felélénkülő, egyre több (bűnügyi, hírlapi, 

orvosi és más tudományos, közéleti) szintre eljutó társadalmi diskurzus és figyelem 

számára. A korabeli gondolkodásban a kábítószer kifejezetten „városi csapássá” vált, aminek 

fontos előzménye volt a 19. századi modernizáció és a velejáró urbanizáció. A tömeges 

belső migráció, a lakosság számottevő részének vidékről a városokba történő áttelepülése 

azt eredményezte, hogy Európa- és Amerika-szerte jelentősen felduzzadt a modern 

nagyvárosok lélekszáma, ami egyfelől a társadalom korábbi hagyományos értékrendjének 

és életmódjának gyökeres átalakulását idézte elő, másfelől egyértelműen táptalajt adhatott  

a bűnözés és más deviáns magatartásformák megszaporodásának, így kábítószerek 

terjedésének is.6 Nem elhanyagolható az a háttér sem, hogy a 19. században megjelenő és 

egyre gyakrabban használt kábítószerekre (mint a morfiumra és kokainra) kezdetben 

egyáltalán nem potenciális társadalmi veszélyforrásként tekintettek, hanem sokkal inkább 

úgy, mint olyan „csodaszerekre”, amik számos testi bajon enyhíthetnek, illetve ezeket 

orvosolhatják.7  

Az orvostudomány csak a 19. század második felében fedezte fel a függőséget, és 

azonosította azt új betegségként, ám ez sem ment zökkenőmentesen és szakmai viták 

nélkül. Ha az akkori társadalmi „hozzáállás” szempontjából közelítünk a kábítószerekhez 

és a függőséghez, akkor egy összetettebb szociokulturális jelenséggel találkozhatunk. 

Ebben ugyanis egyrészt tetten érhető az idegenellenesség is: az Egyesült Államokban 

például megjelent és teret nyert az a gondolat, hogy a kábítószer-függőség olyan 

„rabszolgaság”, aminek kialakulásában elsősorban a kínai bevándorlókat és az általuk 

„behurcolt” ópiumot terheli a felelősség. Ez nyilván nem volt véletlen az amerikai 

                                                            
6 Lásd például Lewy, 2017: 191. 
7 Csak egy jellemző példa erre: a morfiumot és az ópiumot csakúgy, mint az 1880-as években a kokaint – 
egyebek mellett – gyakran ajánlották fogfájásra – még gyermekeknek is. Malleck, 2006: 109–110.; Hodgson, 
2001: 107. 
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gondolkodásban, mint ahogy az sem, hogy a jelenség miatt hibáztatták Nagy-Britanniát is, 

ahonnan az Amerikába érkező, „dekadensnek” bélyegzett ponyvairodalom – legalábbis  

a korabeli helyi narratíva és értelmezés szerint – népszerűsítette az ópiumbarlangok 

rejtélyes világát. Később, a 20. század első felében hasonló idegenellenes felelősséghárítás 

játszódott le a kokain esetében is, aminek „térhódításával” kapcsolatban a közvélemény 

jelentős része az afroamerikai és spanyolajkú lakosságot kiáltotta ki bűnbaknak.8 

Másrészt a különböző narkotikumok megjelenését gyakran sajátos morális pánik is 

kísérte.9 A kábítószerek miatt kialakuló diskurzusok ugyanis felszínre hozták  

a modernizáció fejlődési válságának tüneteit és – Marek Kohn szavaival – „a társadalom 

tudatalatti rémképeinek” sztereotípiáit. Ebben az időszakban, Európában és az Egyesült 

Államokban is sokan úgy tekintettek a különböző bódítószerekre, hogy a potenciálisan 

veszélyesnek ítélt társadalmi csoportokkal való vélt vagy valós kapcsolatuk miatt az erőszak 

és a bűnözés elburjánzását eredményezik. Bár a „fenyegetettség” ilyen érzése nem 

mindenhol alakult ki: szép számmal voltak olyanok is, akik kétségbe vonták, hogy  

a narkotikumok terjedése valódi veszélyt jelentene a társadalomra.10 

Ennek ellenére a 20. század elejére a kábítószerek problémája a nemzetközi 

politikának is fontos részévé vált. Az Egyesült Államok által kezdeményezett 1909-es 

sanghaji értekezleten, majd a három évvel későbbi hágai konferencián a résztvevők már 

figyelmeztettek a veszélyekre, és a jelenséggel szembeni nemzetközi összefogás 

szükségességét hangsúlyozták. Azonban az utóbbi rendezvényen született nemzetközi 

ópiumegyezménynek hiába volt egyértelmű célja a narkotikumok terjedésével szembeni 

államközi összefogás megteremtése, a folyamatot két tényező is jelentősen hátráltatta. 

Egyrészt a kábítószerekkel közelebbről vagy távolabbról kapcsolatos történetek térhódítása 

a populáris irodalomban, ami miatt a narkotikumok „rejtélyes világa” sokak fantáziáját 

megmozgathatta és érdeklődését, kíváncsiságát felkelthette (ismert példa Sir Arthur Conan 

Doyle világhírű regényhőse, a detektív Sherlock Holmes, aki gyakran stimulálta az elméjét 

kokainnal vagy morfiummal, amit az író gyakran meglehetős részletességgel mutatott be 

műveiben). Másrészt az első világháború kitörése, illetve eszkalálódása, ami több 

szempontból is fontos választóvonalnak bizonyult.11  

                                                            
8 Lewy, 2017: 185–207. 
9 A morális pánik az a társadalmi jelenség, amely olyan időszakokra jellemző, amikor valamilyen vélt vagy 
valós veszéllyel kapcsolatban hirtelen feltűnően megnő a társadalom fenyegetettség-érzete, ezt kiemelt 
médiafigyelem kíséri és jelentősen továbbfokozza, ami végül a kormány, a rendőrség és/vagy a bíróságok 
válaszlépését eredményezi. Goode–Ben-Yehuda, 2009: 197–217. 
10 Kohn, 1992: Introduction; King, 2003: 63–64. 
11 Knepper, 2016: 210–211. 
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A „Nagy Háború” egyik lényeges következménye az államközi kapcsolatok 

megszakadása, a szövetségi rendszerek tagjainak egymás ellen fordulása volt, ami 

megakadályozta a kábítószerek illegális terjesztésével szembeni egységes nemzetközi 

fellépés szervezeti kereteinek kialakítását és az együttműködés összehangolását. Sőt ebben 

az időszakban éppen a háborús körülmények fokozták tovább a csempész-tevékenységet 

is. Ennek ellenére – és ez egy következő fontos szempont – változott a társadalom 

kábítószerekkel kapcsolatos gondolkodásmódja, aminek a hátterében a háború légkörében 

érthető, általános félelemérzet állt. Noha számos országban már 1914 előtt is érvényben 

voltak tiltó vagy korlátozó rendelkezések (például az Egyesült Államok több tagállamában 

már a 19. század vége vagy Németországban 1911 óta), a világháború ideje alatt több 

helyen is fokozódott a kábítószerek kiterjedt ellenőrzése, sőt kriminalizálása is.12  

További szempont volt az is, hogy az említett társadalmi félelemérzet újabb morális 

pánikká erősödött. Ez nemcsak a háború általánosnak tartott kriminalizáló hatásából, 

hanem abból is következett, hogy a hátországokba gyakran érkeztek olyan hírek, amelyek  

a katonák kábítószer-használatáról szóltak. Ezeknek több okból is lehetett valóságalapjuk. 

Egyrészt azért, mert egyes katonák sajátos „öngyógyítás” révén igyekeztek különböző 

bódítószerekkel a maguk számára elviselhetővé tenni a háborús körülmények fizikai és 

lélektani hatásait, az erőszak hétköznapivá válását és a sorozatosan átélt traumákat.13  

De sokkal valószínűbb ok, hogy a harcok során súlyos sebesüléseket szenvedett katonák 

olyan gyakran és olyan erős dózisban kapták a gyógyszereket (különösen a morfiumot), 

hogy ez függőséget okozott illetve okozhatott náluk. Érdemes azonban rávilágítani arra, 

hogy ez egyáltalán nem számított új jelenségnek: ezt az Egyesült Államokban már  

a polgárháború és a spanyol–amerikai háború idején is megfigyelték és dokumentálták, 

ezért is nevezték „hadsereg-betegségnek” („army disease”).14 A háborús körülmények olykor 

fatális eseteket is eredményezhettek. Fiona Reid 2017-ben megjelent könyvében felvázolta 

az első vonalbeli egészségügyi tisztek gyakorlatát, miszerint ha a csatatéren talált 

sebesülteket a tábori kórházba szállítás előtt morfiummal látták el, akkor „a homlokukra egy 

keresztet rajzoltak azért, hogy elkerüljék az esetleges túladagolást”. Viszont így is előfordult olyan 

panasz, hogy „a férfiak gyakran túl sok morfiummal érkeztek [a kórházba], és ez megnehezítette a 

diagnózist, mert bizonytalanná tette a klinikai képet”.15 A tábori kórházban aztán gyakran 

folytatódott a veszélyes szerrel való fájdalomcsillapítás, amiről a korabeli ápolónők 

                                                            
12 Knepper, 2011: 115–116.; Friman, 1999: 95–96.  
13 A háború katonákra gyakorolt lélektani hatásairól lásd részletesen Erős, 2014: 135–164. Általában az 
erőszak társadalomtörténeti jelentőségéről lásd Tomka, 2021: 9–41. 
14 Reid, 2017: 134. 
15 Uo. 59., 113–114., 134–137. 
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naplóiból is értesülhetünk.16 A kanadai rendőrbíró, Emily F. Murphy a kábítószerek 

terjedésével foglalkozó 1922-ben megjelent könyvében idézett egy torontói szerkesztőt, aki 

a háború végén több hazatérő katonával is beszélt a hadseregben tapasztalható „kábítószer-

függőségről”. Ők azt állították, hogy „ez sokkal elterjedtebb, mint azt általában gondolják, ami annak 

köszönhető, hogy a kórházakban igen nagy mennyiségben használnak olyan drogokat, mint a kokain és  

a morfium, és a legtöbb esetben maguk az emberek is könnyen hozzájutottak, így valószínűleg anélkül, 

hogy tudnának róla, katonák ezrei váltak függővé, akik a háború előtt nem is tudták, milyenek ezek  

a drogok.”17 Nagyon beszédes egy magyar katona, Földváry László hadinaplója is. Ő 1918 

júniusában szerzett súlyos sérüléseket az olasz fronton, egyik lábát amputálni is kellett, és a 

kezelése során a tábori kórházban saját maga kérte – olykor egy nap többször is (!) –  

a morfium-injekciókat, amit a feljegyzéseiben meg is örökített. Sajnos nem tudjuk, hogy 

ezek a sűrűn kapott kábítószer-adagok a későbbiekben milyen hatást gyakorolhattak volna 

Földváry életére, 1918 júliusában ugyanis belehalt a sérüléseibe.18 Hasonló esetekre 

számtalan példát találhatunk a frontkatonák személyes forrásaiban. 

Lehetetlen felbecsülni, hogy a világháború során hány katona került a Földváryéhoz 

hasonló módon kapcsolatba a kábítószerekkel, és még megválaszolhatatlan az is, hogy 

hányuknál okozhatott ez tartós függőséget (két egyéni példával még találkozni fogunk  

a későbbiek folyamán). Az azonban bizonyosra vehető, hogy a háború fokozta  

a narkotikumokkal kapcsolatos morális pánikot, még akkor is, ha voltak olyan szakemberek 

is, akik kétségbe vonták a „fertőzöttség” magas szintjét, és óva intettek a hisztéria 

fokozásától. A már idézett Emily F. Murphy is arra a megállapításra jutott, hogy „bár  

a háborús körülmények súlyosbíthatták a szokást, ez azonban valószínűleg nem volt olyan súlyos, mint 

azt egyesek feltételezték. A kábítószer-használat szükségszerűen jobban megfigyelhető a katonák 

hatalmas, szigorú felügyelet alatt álló csoportjában, mint a civilek féltve őrzött magánéletében.”19 De 

hasonlóan érvelt a korszak egyik szaktekintélye, a kábítószeres megbetegedésekkel 

foglalkozó New York-i orvosprofesszor, Ernest S. Bishop is az 1920-ban megjelent The 

Narcotic Drug Problem című kötetében.20 Legújabban Stephen Snelders foglalkozott  

a kérdéssel, és bár ő sem vitatta, hogy a morfium elengedhetetlen volt az első világháború 

hadikórházaiban, ám a katonák más drog (például a kokain) használatával kapcsolatban úgy 

vélte, hogy ezek szerepét jelentősen eltúlozta a korabeli közgondolkodás.21 

                                                            
16 Cowen, 2012; Mayhew, 2014. 
17 Murphy, 1922: 88. 
18 Barta–Takács, 2020: 222–226. 
19 Murphy, 1922: 90–91. 
20 Bishop, 1920: 114–121. 
21 Snelders, 2020: 71–91. 
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A kábítószerek terjedése miatti felfokozott félelem a világháború utáni időszakra is 

megmaradt, és jelentősen befolyásolta az ekkor megalakuló Nemzetek Szövetsége ez 

irányú munkáját. A jelen tanulmány keretei természetesen nem teszik lehetővé a szervezet 

teljes drogpolitikájának bemutatását, csak néhány tényezőre hívjuk fel a figyelmet.  

Az 1919–20-as versailles-i békerendszerbe beépítették a korábbi hágai egyezmény céljait, 

így a győztes Antant országok lényegében belekényszerítették a veszteseket egy „közös” 

kábítószer-ellenes politikába is. A Nemzetek Szövetsége Egységokmánya pedig 

felhatalmazta a szervezetet a narkotikumok visszaszorítását célzó intézkedések 

foganatosítására, és kiemelten kezelte a problémát a szervezet egészségügyi bizottsága is. 

Ettől fogva a tagországoktól elvárt volt, hogy szigorú korlátozó intézkedéseket hozzanak 

és tartassanak be, valamint fogják vissza a kábítószer-termelésüket. Mindez bizonyos fokú 

előnnyel is járt, összességében viszont mégis kontraproduktívnak bizonyult. A tilalom 

ugyanis tovább növelte a csempészést és az illegális terjesztést, illetve fokozta  

a kábítószerek „exkluzivitását”, „rejtélyességét” és „egzotikumát” is.22 

Mindezt alátámasztani látszik az a körülmény is, hogy a háború utáni években 

riasztó beszámolókat lehetett olvasni számos korabeli napilapban arról, mekkora 

mértékben terjednek a kábítószerek (különösen a morfium és a kokain) a világ 

nagyvárosaiban, így Londonban, Párizsban, az amerikai metropoliszokban vagy Berlinben. 

1918-ban egyes források egymillió (!) főre tették a kábítószer-függők számát az Egyesült 

Államokban, noha ezt a számot sokan már akkor is kétségbe vonták és redukálták.23  

Az 1920-as évek végi becslések pedig 10 és 20 ezer fő közé tették a kokainfogyasztók 

számát a német fővárosban. Ezért volt, hogy egy kortárs német újságíró, Hans Ostwald a 

korszak Németországát egyenesen „pokoli karneválnak” nevezte, amely tele volt 

„fosztogatással és lázadással, tüntetésekkel és összecsapásokkal, vesztegetéssel és csempészettel, 

szerencsejáték-őrülettel, spekulációfüggőséggel, válási járvánnyal, rendőrségi razziákkal és perekkel, jazz-

zenekarokkal, drogokkal”.24 Ráadásul a német nagyvárosokban a kábítószerek terjedése 

ekkor már szorosan összekapcsolódott más deviáns viselkedési formákkal, így a szervezett 

bűnözéssel és a prostitúcióval is.25 Ezek a tényezők tovább erősítették azt, hogy  

a különböző országok rendvédelmi erői is nemzetközi, illetve minden nemzetet egyaránt 

fenyegető veszélynek kezdjék értékelni a kábítószereket. Az ezzel kapcsolatos aggodalmak 

                                                            
22 A Nemzetek Szövetsége kábítószer-politikájához és hatásaihoz lásd Block, 1989: 316–322.; Knepper, 2011: 
115–122. 
23 Woods, 1931: 39–40. 
24 Herzog, 2009: 1–2. 
25 Friman, 1999: 99.; Harris, 2017: 76. 
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pedig elősegítették a különböző nemzetek rendvédelmi erőinek összefogását is.26  

A kábítószerek nemzetközi kriminalizálása, ehhez kapcsolódóan pedig a szervezett 

bűnözés és a kábítószerek összekapcsolása azért is fontos tényező, mert a korabeli 

„közgondolkodás” bizonyos része – ezek veszélyei miatt is – egyre inkább a „nemzetközi” 

zsidóságra hárította a felelősséget. Ez egyébként nem csak Németországban volt jellemző  

a korszak folyamán.27 

Nem véletlen, hogy a nemzetközi kitekintés és kontextus korántsem teljes 

területének bemutatását éppen a német példával fejeztük be. A korabeli magyar újságírók 

ugyanis nagyon hasonló „apokaliptikus” állapotokat festettek le a háború utáni Budapest 

bűnözésével, morális állapotával és kábítószer-helyzetével kapcsolatban, mint amit  

a korábban idézett Hans Ostwald Németország vonatkozásában megfogalmazott. 

 

  

                                                            
26 Emsley, 2007: 251. 
27 Block, 1989: 323–327.; Knepper, 2011: 49–56.  
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III. A „kábítószer-őrület” reprezentációja a két háború közötti Budapesten 
 

Ha csupán az 1920-as évek magyar sajtóját vennénk alapul, akkor úgy tűnne, 

mintha a kábítószerek magyarországi elterjedése szinte kizárólag a világháború utáni évek 

jelensége lenne. Például az egyik legnagyobb példányszámú napilap, a Pesti Napló már 1921 

júniusában arról írt, hogy „ami a legfeltűnőbb: a morfium és kokain élvezete szinte népszerűvé vált s 

alig bújik meg a titkolózás szégyenkező leple mögé”.28 1922 áprilisában több országos sajtótermék 

is terjedelmes cikket szentelt annak, hogy Budapesten elsősorban „vagyonos hölgyek” 

magánlakásaiban és éjjeli mulatóhelyeken „cocain-szeánszokat” tartanak.29 Egy másik 

budapesti liberális napilap, Az Újság hasábjain 1924 novemberében a következőket 

találhatták az olvasók: „A kokain élvezete nálunk ismeretlen fogalom volt. Két éve tart csak a divatja. 

Párisból, Berlinből hozták, de csakhamar népszerű lett nálunk”, és „járványként” terjed a magyar 

fővárosban is „a kokain, morfium és ópium szenvedélye”.30  

Hosszan lehetne még sorolni a példákat, érdemes azonban külön felhívni  

a figyelmet arra, hogy a kábítószerek terjedésének okai között két fő tényező kapott 

kiemelt szerepet a magyar sajtónarratívákban is. Az egyik a háború destruktív 

következményeinek (beleértve a morális hatásokat, a sebesült katonákat, illetve a vereség 

után a hadsereg bomlását, a hadianyagok és a gyógyszerek ellenőrizetlen széthordását31) 

hangsúlyozása, a másik pedig – az amerikai példában látottakhoz sok tekintetben hasonló 

módon – az „idegenek”, a külföldiek hibáztatása volt. 1922 áprilisában a korszak 

legjelentősebb bulvárlapja, Az Est arra hívta fel az olvasói figyelmét, hogy „a háború után 

rendkívüli mértékben terjedt el az egész világon a kábítószerek élvezete”, különösen Párizsban, illetve 

arra is, „hogy a kokain élvezetét főleg a győztes államokból és ezek közül is különösen  

a Franciaországból érkezett idegenek terjesztik el, valamint azok is, akik most érkeztek haza az orosz 

fogságból”.32 A korszak legismertebb magyar bűnügyi újságírója, Tábori Kornél 1923 nyarán 

egy razziáról szóló hírlapi beszámolójában úgy fogalmazott, hogy „Budapesten már  

a világháború alatt terjedni kezdtek a keleti mérgek: az első dózisokat egyes hadikórházak török tisztjei 

hozták”, a háború után pedig „az arcukat festő és fűzőt viselő külföldi tisztek ajánlgatták nagyon  

a kokaint”, a hasis pedig francia gyarmati katonák révén került a magyar fővárosba. Végül 

úgy vélte, hogy a kábítószer-használat „szenvedélye” leginkább a nők között hódít, amiért is  

                                                            
28 „A háború népszerűvé tette a morfiumot”. Pesti Napló, 1921. június 17., 3. 
29 Cocain-őrület Budapesten. Friss Újság, 1922. április 23., 3. 
30 Nádor Jenő: Terjed a kokain, morfium és ópium szenvedélye. Az Újság, 1924. november 30., 19. 
31 Temesváry, 1936: 53–54. 
32 Kokainterjesztő banda Magyarországon. Az Est, 1922. április 23., 8. 
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a cikkíró a külföldről „Budapestre érkezett táncosnőket” tette felelőssé.33 A korszak ismert 

rendőrei és bűnügyi újságírói által összeállított 1929-ben megjelent kétkötetes Modern 

bűnözés kábítószerekkel foglalkozó fejezetének szerzője is döntően a „külföldieket” tette 

meg a probléma felelőseinek: „A kábítószerekkel való visszaélés nagyobb mértékű elterjedése  

a háború utáni idők egyik legtipikusabb jelensége. […] Sokan külföldre utaztak, sok idegen tartózkodott 

Pesten, külföldi missziók tisztjei, színes katonák és artistanők s artisták [értsd: művészek – K. R.]. 

Az emberek az évekig tartó nélkülözés és embermészárlás után keresték a szórakozásokat és mámorba 

fullasztották örömüket és minden bajukat.”34 Hasonló narratívák a későbbiekben is 

felbukkantak: egy 1930 októberében megjelent újságcikk szerint „külföldi matrózok” 

terjesztették el a kábítószereket Budapesten, míg a magyar rendőrség történetét 

összefoglaló 1942-ben megjelent kötet is „nyugatról jövő veszélyes áramlatként” hivatkozott  

a narkotikumok terjedésére.35 

Azonban a korabeli újságokban olvasható narratívával szemben a magyar főváros 

és társadalma nem a háború következtében és nem a háború után ismerkedett meg 

közelebbről a kábítószerek terjedésének veszélyével. Ennek megértéséhez érdemes egy 

rövid visszatekintést tenni. Az 1914 előtti évtizedekben az Osztrák-Magyar Monarchia, és 

ezen belül Magyarország, illetve Budapest fejlődése Nyugat-Európához és az Egyesült 

Államokhoz képest ugyanúgy bizonyos fáziskéséssel indult el, mint Németország esetében. 

A gazdaság, a társadalom és az urbanizáció relatív dinamikus fellendülése mellett  

a függőség mint betegség és kriminogén tényező megjelenésében is megfigyelhető hasonló 

időbeli eltérés. Ez főként abból adódott, hogy Nagy-Britanniával, Franciaországgal vagy az 

Egyesült Államokkal ellentétben az Osztrák-Magyar Monarchiának – csakúgy, mint 

Németországnak – a 18–19. század folyamán még viszonylag kevés kapcsolata volt 

Ázsiával és Dél-Amerikával, ahonnan az ópium, illetve a kokain származott. A kapcsolatok 

korlátozottsága pedig részben a nemzetközi kereskedelemben való részesedés 

behatároltságára és a gyarmatok hiányára vezethető vissza.36 Ebben a vonatkozásban 

Ausztria-Magyarország még Németországgal összevetve is hátrányosabb helyzetben volt, 

amire részben az ad magyarázatot, hogy a dualista monarchia tudatosan nem folytatott 

gyarmati politikát. A Távol-Keleten csak az ún. boxer-lázadás leverése után, 1901-ben 

szerzett „gyarmatot”, ami valamivel több, mint száz hektáros „koncessziós” zóna volt 

Tiencsin városában. Megjegyzendő, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia és Kína közötti 

                                                            
33 Tábori Kornél: Különös bűntettek. Tolnai Világlapja, 1923. július 11., 16–17. 
34 Turcsányi, 1929: 153–155. 
35 Kovács Arnold: Börtönnel és fogházzal sújtja az új törvény a kokainistákat. Az Újság, 1930. október 26., 
33.; Borbély–Kapy, 1942: 198. 
36 Lewy, 2017: 69–70. 
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hivatalos diplomáciai kapcsolatok is csak néhány éves múltra tekinthettek vissza,  

a Monarchia követsége pedig csak 1897-ben nyílt meg Pekingben.37 

A korlátozott keleti kapcsolatok persze egyáltalán nem jelentették azt, hogy az 

ország hermetikusan el lett volna zárva a külvilágtól: a 19. század folyamán a kábítószerek 

is megjelentek a Monarchiában. Ebben az államszervezetben Magyarország 

„szimbiózisban” élt a birodalom osztrák felével, ami nemcsak azért fontos körülmény, 

mert Ausztria így lényegében közvetítő szerepet játszhatott a németországi hatások és 

minták gyors Budapestre kerülésében, hanem azért is, mert ebben az időszakban éppen 

Bécsben bontakozott ki Sigmund Freud munkássága és a professzor (kábítószer-használat 

által generált viselkedési anomáliák kezelésében is jól alkalmazhatónak vélt) modern 

pszichoanalízise. A tudományág számos képviselőjét, illetve tanítványaikat és általuk  

a magyarországi kollégáikat is foglalkoztatták a morfium, illetve a kokain lélektani hatásai.38 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában ismert történelmi személyiségek is éltek már 

narkotikumokkal. Maga az uralkodó, Ferenc József felesége, a magyarokkal legendásan jó 

kapcsolatot ápoló Erzsébet királyné is, aki álmatlansága és depressziója leküzdésére 

kokaininjekciókat használt. A magyar irodalmi élet alakjai közül is többen megismerkedtek 

már a kábítószerekkel. A legjellemzőbb példa az orvosi hivatása mellett íróként is 

tevékenykedő Csáth Géza, aki 1910-ben a tbc-megbetegedése miatt használt először 

morfiumot, majd számos lelki tényező miatt tudatosan szokott rá a szerhasználatra, és 

műveiben gyakran meg is örökítette intoxikációs élményeit (a halálát is túladagolás okozta 

1919-ben).39  

De a kábítószerek a szélesebb társadalom számára sem voltak ismeretlenek, ami jól 

szemléltet a világháború előtti évtizedek magyar sajtója. Ennek illusztrálására most csak az 

egyik legnagyobb példányszámú napilap, a Pesti Napló40 tudósításait és cikkeit használjuk 

fel, de a következő rövid áttekintés így is árulkodni fog arról, hogy a magyar közvéleményt 

és újságírókat már a háború előtt is foglalkoztatták a kábítószerek.  

Az újság – a magyar lapok közül elsőként – már 1875 decemberében több hasábos 

vezércikket szánt egy bizonyos „új betegség”, a „morphium-kór” bemutatásának azért, mert  

a szerző szerint „nagyon közelről érdekel sok embert” a téma. Hosszan ecsetelte, hogy  

a betegség az alkoholizmushoz hasonlít, de fontos különbségként konstatálta azt, hogy az 

alkoholisták „élvezetet hajhásztak, izgalmat kerestek a szeszben, ezzel szemben a morphium-kórosak 

                                                            
37 Gerő, 2013: 44–45.  
38 Vö. Lewy, 2017: 77–81. 
39 Molnár, 2014: 85–88. 
40 A dualizmuskori Pesti Naplóról lásd Buzinkay, 2016: 282–283. 
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kezdetben gyógyszerül használják a morphiumot”. Ugyanakkor a cikk szerzője úgy vélte, hogy ez 

kortünet, mivel a felgyorsult élet és az emberek fokozott igényei indukálták a „lelki zavarok 

sűrűsödését”, amik közé a „morphium-kórt” is sorolta. Kiemelte továbbá azt is, hogy az orvosi 

társulatokban már egy ideje viták folynak az betegség természetéről és kezeléséről.41 1878 

márciusában a lap egy ismert magyar arisztokrata, gróf Zichy Sándor felesége, Karátsonyi 

Adrienne grófnő haláláról és arról a feltételezésről számolt be, hogy a fiatal főnemes hölgy 

morfiummal vetett véget az életének, aminek az oka a gyermeke halála miatt érzett gyásza 

lehetett.42  

A későbbiek folyamán a Pesti Napló kábítószerekkel kapcsolatos beszámolói 

jellemzően két téma körül csoportosultak. Az egyik a narkotikumokkal (és ezek közül is 

egyre inkább már kokainnal) elkövetett öngyilkosságok (például 1897 januárjában egy 

vidéki gabonakereskedő, 1902 júliusában és 1903 áprilisában egy-egy fiatal lány halálának 

esetében43), a másik, és egyben jóval gyakoribb témakör pedig a vélhetően elrettentésül 

vagy meghökkentésül szánt külföldi példák bemutatása volt. 1892 decemberében a lap 

beszámolt a szomszédos Romániában zajlott „kísérletről”, aminek során kokain-

készítményt adtak a katonáknak és a lovaknak, hogy megvizsgálják, milyen hatással van  

a teljesítményükre.44 A lap 1903 szeptemberében a kokain egyesült államokbeli terjedéséről 

tudósította az olvasóit,45 1911 januárjában pedig arról írt, hogy a kokain és a morfium 

„méregmámort” okozott az angol lakosság számottevő részében.46 1912 novemberében az 

olvasók már Moszkváról kaphattak lesújtó képet, ahol az újabb cikk állításai szerint „ijesztő 

módon szaporodnak a kokainisták”, akik közül sokan az „intelligens körökhöz” tartoznak, és 

többen csak azért lettek öngyilkosok, mert nem tudtak kábítószerhez jutni.47 A háború 

előtti években a Pesti Napló több cikket szánt Franciaországnak és Párizsnak is, ahol  

a tudósítások szerint leginkább csak „divatból” szintén „kokainmánia” alakult ki elsősorban 

az ifjúság körében48, de foglalkozott az amerikai börtönökkel is, ahol a lap tudósítása 

szerint riasztó mértékben terjed a kábítószer-használat.49 Érthető ok miatt az ellenséges 

szövetségi rendszerhez tartozó Franciaország a világháború alatt is a kábítószeres 

botrányaival került a Pesti Napló hasábjaira. Például 1915 szeptemberében egy olyan 

                                                            
41 Egy új betegség. Pesti Napló, 1875. december 4., 1. 
42 Különfélék. (Gr. Zichy Sándornéról). Pesti Napló, 1878. március 8., 2. 
43 Öngyilkos gabonakereskedő. Pesti Napló, 1897. január 4., 2.; Rendőrségi hírek. Pesti Napló, 1902. július 13., 
10.; Rendőrségi hírek. Pesti Napló, 1903. április 29., 9. 
44 A kokain és a menetképesség. Pesti Napló, 1892. december 18., 8. 
45 A kokain. Pesti Napló, 1903. szeptember 24., 19. 
46 Méregmámor. Pesti Napló, 1911. január 10., 25. 
47 Az oroszok, meg a kokain. Pesti Napló, 1912. november 13., 23. 
48 Ópium és morfium. Pesti Napló, 1910. április 9., 25–26.; A kokain-élvezet áldozatai. Pesti Napló, 1913. 
március 6., 12.; A kokain-élvezet ellen. Pesti Napló, 1913. október 22., 14. 
49 Izgatószerek csempészése raboknak. Pesti Napló, 1913. január 30., 12. 
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tartalmú és terjedelmű tudósítás jelent meg a párizsi „kokain-tanyákról” és „kokain-

szalonokról”, ami már kísértetiesen hasonlított a háború utáni Budapest kábítószer-helyzetét 

bemutató sajtónarratívákhoz.50 A narkotikumok használatával kapcsolatos korabeli 

magyarázatokat és magyarországi felfogást is szemléltette a lap egy 1897 januárjában 

megjelent cikke. Ebben a szerző egy párbaj hátterét és körülményeit írta le, zárásképpen 

pedig – sajátos párhuzamot vonva – a párbajt, ami a „becsületbeli” ügyek alapvető 

elintézési módja volt a korszak Magyarországán, a kábítószerekkel vetette össze:  

„A párbajozás létezése a biztosítéka társadalmi békés együttlétünknek. Ez az illemnek, a kölcsönös 

megbecsülésnek az alapfeltétele. Csak nem kell vele élni. Mint ahogy nem él az ember morfiummal és 

kokainnal, ha normális egészségi állapotban van; de azért ott tartjuk azt a fiókban.”51  

Az idézett példák jól mutatják, hogy a kábítószerek valójában nem voltak teljesen 

ismeretlenek a magyar újságolvasó közönség előtt. Azonban félreértés lenne azt 

gondolnunk, hogy évtizedekkel, vagy csak néhány évvel korábban megjelent újságcikkek az 

1920-as évekbeli olvasók egyéni és kollektív emlékezetében élénken éltek volna. Vagyis 

ezek a tudósítások még korántsem érték el azt a szintet, hogy valamilyen mértékű morális 

társadalmi pánik alapját képezzék. Mégis fontos adalékot jelenthetnek ahhoz, hogy 

megértsük azokat a sajtónarratívákat és reakciókat, amik az 1920-as évek folyamán jelentek 

meg a lapokban. Az a kijelentés talán megkockáztatható, hogy a háború alatt és közvetlenül 

azután a kábítószerek okozta lehetséges veszélyeket a magyar társadalom még nem 

értékelhette túl súlyosnak. Már ha a háborús körülmények között az újságolvasókat 

egyáltalán komolyan foglalkoztatta a jelenség, inkább tűnhetett úgy számukra, különösen  

a korábban idézett cikkek hatására is, mintha ezek leginkább csak más országokat 

sújtanának. Ez magyarázhatja jobban azt, hogy Magyarországon miért került 

nyomatékosan előtérbe az „idegenek” és a külföld hibáztatása a narkotikumok „hirtelennek 

látszó” felbukkanása, illetve terjedése miatt, és miért alakult ki figyelemreméltó morális 

pánik az 1920-as évek folyamán Budapesten. 

Az utóbbi években több történeti tanulmány is meggyőzően mutatta be azt, hogy  

a háború utáni évtized második harmadától már olyan „aránytalan morális felháborodás” 

alakult ki Magyarországon a kábítószerek vélt vagy valós veszélyeivel kapcsolatban, amit  

a morális pánik „tankönyvi” példájaként is értékelhetünk. Sárosi Péter és Nagy Zsolt is 

rámutatott arra, hogy a korabeli magyar sajtó – politikai beállítottságtól függetlenül – 

felnagyította a jelenséget, továbbá igyekezett ellenséges attitűdöt kialakítani a kábítószer-

használókkal szemben, akik ezáltal az erkölcsi normák lazulásának, illetve a modern, 

                                                            
50 C. P.: Az álmodozók városa. Pesti Napló, 1915. szeptember 2., 11. 
51 Thaisz Elek párbaja. Pesti Napló, 1897. január 2., 7. 
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gyökértelen, kozmopolita és hedonista életmódnak a szimbólumává váltak.52 Hozzá kell 

tennünk, hogy Magyarországon akadtak olyanok is, akik kétségbe vonták a narkotikumok 

jelentette veszélyeket. Például Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter, illetve más 

kormánypárti politikusok, akik országgyűlési felszólalásokban igyekeztek árnyalni a sajtó 

által mutatott képet. 

 

 

Kokainvásár a mulatóhelyen. Friss Újság, 1926. december 28., 1. 

 

Ide sorolható a korszak vezető értelmiségi folyóirata, a Magyar Szemle egyik szerzője 

is, aki egy 1930-ban megjelent tanulmányában úgy vélte, hogy „a magyar közvélemény még 

messze van attól, hogy elismerje e probléma nagy fontosságát”, de kijelentette azt is: „Magyarországon 

szerencsére még távol vagyunk attól, hogy a morfiummal, a kokainnal vagy más káros anyaggal való 

visszaélést igazi szociális bajaink közé kelljen sorolnunk.”53 

Túlzás lenne azonban az, ha a sajtóban olvasható kábítószerek miatti „morális 

felháborodást” kizárólag a társadalmi gondolkodás valamilyen „eltorzulásaként” 

                                                            
52 Sárosi, 2017: 43–76.; Nagy, 2020: 52–66.  
53 Baranyai, 1930: 101.; Kerepeszki, 2017: 76. 
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értékelnénk, mert félrevezető lehet a narkotikumok terjedésével kapcsolatos jelenségek 

megértésében. A korabeli lapokban megnyilvánuló kiemelt érdeklődés ugyanis elősegítheti 

a lokalizálást, azaz a kábítószer-terjesztés elhelyezését a nagyvárosi térben azáltal, ha 

megvizsgáljuk, hogy a különböző cikkek mely városrészekkel, utcákkal vagy 

szórakozóhelyekkel azonosították a narkotikumok illegális forgalmazását. Vélhetően az 

olvasóközönség elrettentése céljából a sajtótermékek nyíltan írtak arról is, hogy 

információik szerint Budapest mely részeiben és hogyan terjesztik a kábítószereket, ami 

egyébként olykor sajtó- és hitelrontási perekhez is vezetett. A különböző években 

megjelent, mégis teljesen egybehangzó hírlapi tudósítások szerint az üzérkedés elsősorban 

a főváros belső részeire koncentrálódott. A korabeli sajtónarratívák szerint a „legfertőzöttebb 

vidék” a Terézváros (VI. kerület), ezen belül a Nagykörúttal párhuzamos Nagymező utca, 

illetve az ezt keresztező szűk kis utcák (gróf Zichy Jenő utca, Ó utca) környéke volt. Ezek 

után a szomszédos VII. kerületben főképp a Dohány utcát és a Dob utcát emlegették 

leggyakrabban Budapest „kábítószer-negyedeiként”. Nem meglepő, hiszen ezek az olykor 

„erkölcsi dzsungelként”54 emlegetett részek sűrűn lakottak, frekventáltak és forgalmasak 

voltak, és azokat már a világháború előtt is magas bűnözési ráta jellemezte.55  

Ezekben a kerületekben kiemelkedő volt a szállodák és a panziók száma, ráadásul  

a szűk utcák polgárlakásainak tulajdonosai közül többen adták ki az ingatlanukat vagy azok 

egy-egy helyiségét albérletbe (akár szexuális célú „találkahely” céljára is), tehát ezeknek  

a részeknek lakossága gyakran cserélődött, így „képlékenyebb” és gyökértelen volt. 

Továbbá ezen a környéken magas volt a szórakozóhelyek száma is: 1928-as adatok szerint 

például az akkor 10 kerületből álló Budapest kocsmáinak egyharmada, a kávéházainak 

közel fele, a színházak és mulatók többsége a VI. és VII. kerületben működött, tehát abban 

az időben ez volt a főváros „vigalmi” központja.56 Nem véletlen, hogy különösen az 

ezekben a kerületekben működő bizonyos kávéházak jelentek meg úgy a korabeli sajtóban, 

mint fő kábítószer-terjesztő területek, amit az is magyaráz, hogy az üzérek jelentős része 

éppen a pincérek közül került ki (erre még visszatérünk a későbbiekben).57 A lokalizálással 

az is érthetővé válik, hogy a kábítószerek (elsősorban a kokain és morfium) miért 

kapcsolódtak össze szorosan a főváros éjszakai életével. Nagyon beszédesek ezzel 

kapcsolatban a korabeli bulvárlapok szalagcímei. Erre példa a jelen tanulmány címében 

                                                            
54 T[urcsányi] Gy[ula]: Háborog a pesti alvilág… Pesti Napló, 1929. január 29., 5. 
55 Perényi, 2012: 180–182., 283–286. 
56 Budapesti czím- és lakásjegyzék, 1928: 796–799., 807–810. 
57 Például A rendőrség ma este elfogott nyolc veszedelmes kokaincsempészt. Budapesti Hírlap, 1927. január 
28., 4–5.; Sági Pál: A pesti kokainnegyed titkai. 1929. január 27., 11. 
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szereplő idézet is, amely 1925. augusztus 7-én jelent meg nagybetűkkel és rajzos 

illusztrációval kísérve a Friss Újság címlapján.58  

 

 

Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa. Friss Újság, 1925. augusztus 7., 1. 
 

A sajtóinterpretációkból úgy tűnik, hogy a különböző cikkekben említett budapesti 

szórakozóhelyeken nyíltan, szinte korlátlanul és gátlások nélkül fogyasztották  

a kábítószereket, amiből azt is feltételezhetnénk, hogy azokhoz könnyen hozzá lehetett 

jutni. Erre azonban épp egy bűnügyi újságíró cáfolt rá. Szűcs Nándor, a liberális Újság című 

napilap zsurnalisztája 1934-ben „belevetette magát” a pesti éjszakába azért, hogy kokaint 

szerezzen, és az „élményeit” egy hosszabb cikkben meg is örökítette. A leírása szerint egy 

fiatal gyógyszerész-gyakornok akkoriban nagy sajtófigyelmet kapó halálesete miatt 

„kíváncsi lett a kokainra”. Az ő szavaival: „Látni akartam. Meg óhajtottam ismerkedni vele 

»személyesen«. Kerestem a címét. Hol lehet, merre jár?” Állítása szerint: „[…] a rendőrségen sem tudják 

pontosan, hol, merre, mikor jár. […] Megkérdeztem azt a hat detektívet is, akiknek hónapok óta egyéb 

feladatuk sincs, mint a »kokót« és bűntársait felkutatni, ők sem tudták pontos lakóhelyét, sőt még azt 

                                                            
58 Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa. Friss Újság, 1925. augusztus 7., 1–2. 
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sem tudják, – amit pedig minden detektív elemi iskolában tanítanak, – hogy a »bűnösnek« kik  

a barátai, az ismerősei és kikkel »érintkezik«.” Ezért Szűcs „szerencsét próbált” a pesti 

éjszakában, több állítólagos találkozásának párbeszédét megörökítette, amik során 

megtanulta a kábítószeres világ argóját, de a próbálkozásai csak hajnali három órára hoztak 

„eredményt”. Ekkor a nyílt utcán (!) megszólította egy nő, aki öt pengőért kokainhoz tudta 

juttatni. Cikkében azt is megörökítette, hogy egy közeli kávéházba betérve ki is próbálta  

a szert. A történetéből jól látszik az, hogy ez a kábítószeres világ rendkívül bizalmatlan volt 

a kívülállókkal. Szűcsnek egyrészt a „kitartása” hozott eredményt (gyaníthatóan többen 

láthatták vagy az általa megkérdezettektől értesülhettek arról, hogy kokainhoz szeretne 

jutni), másrészt elsajátította az argót, és a megfelelő kifejezéseket használva könnyebben 

tudott kommunikációt kezdeményezni az éjszakai élet „szereplőivel”. Ezek alapján úgy 

tűnik, bármennyire is nyíltan írtak a lapok a témáról, a kábítószerfogyasztók és terjesztők 

„mikrotársadalma” egy paranoiás, zárt, nehezen megközelíthető és bizalmatlan világ képét 

mutatja.59 

A másik tényező, amire a sajtó segítségével közvetve rávilágíthatunk, az az, hogyan 

viszonyulhatott a főváros társadalma a kábítószerek kérdéséhez, mennyire mutathatott 

érdeklődést a lakosság a téma iránt, és milyen hatást válthatott ki az, hogy a lapok 

kiemelten foglalkoztak azzal. Ehhez érdemes megvizsgálnunk a populáris médiát, ezen 

belül is elsősorban a korszakban még viszonylag újdonságnak ható, de rohamosan egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendő mozik műsorát, illetve a ponyvairodalmat. A magyar 

közönség már nagyon hamar, 1916 áprilisában találkozott olyan némafilmmel, aminek  

a középpontjában a kábítószer-függőség állt. A budapesti mozik „Az ópium sátánja” címmel 

vetítették ezt az alkotást, aminek készítőiről, színészeiről, vagy a forgatás helyszínéről eddig 

semmi közelebbi információt nem sikerült eddig felkutatni.60 

Ha a háború utáni Budapest színházi és moziműsorait nézzük, akkor azt 

találhatjuk, hogy sorra mutatták be a kábítószer (főképpen kokain) témájú külföldi 

filmeket. Különböző színészekkel reklámozva például 1925 januárjában, 1925 

augusztusában, 1933 októberében is találunk „Kokain”, 1928 áprilisában pedig 

„Kokaincsempészek” címmel mozifilmeket.61 A fővárosi színházak műsor-kínálatában 1924 

                                                            
59 Szűcs Nándor: Kokaint vásároltam. Az Újság, 1934. december 2., 11–12. A cikk később másutt is 
megjelent, méghozzá Szűcs egy újságíró kollégájával közösen kiadott gyűjteményes kötetében. Szűcs–
Komlós, [é. n.]: 87–92. 
60 Az ópium sátánja. Az Újság, 1916. április 9., 18. 
61 A hét legnagyobb filmsikere Mae Murray Kokain a Tivoliban. Az Est, 1925. január 21., 13.; Wallace Reid a 
kokain áldozata. Budapesti Hírlap, 1925. augusztus 19., 10.; Mozgófényképszínházak műsora. Népszava, 1933. 
október 17., 11.; Színház és mozi. Új Budapest, 1928. április 28., 8. 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 22 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

nyarán és 1927 októberében is szerepelt egy „Kokain – Gyönyör, amely öl” című dráma.62  

Ami közös mindegyikben, az az, hogy eredetileg egyik címében sem szerepelt a „kokain” 

szó, az csak a magyar forgalmazóknak köszönhetően került a címbe!63 Ez nemcsak azt 

bizonyítja, hogy az – egyébként nem túl kreatív – átcímezés bevetett gyakorlat volt már 

akkor is a mozi-szakmában, hanem azt is sugallja, hogy bármennyire is sablonosnak tűnik  

a címválasztás, a „kokain” csábító „hívószó” lehetett a korabeli közönség számára.  

Az érdeklődést pedig éppen a sajtó által generált morális pánik alapozhatta meg. 

Érdemes még két példát említeni a korabeli populáris kultúrából annak 

illusztrálására, hogy nemcsak külföldi alkotók kábítószer-témájú munkáit láthatta  

a közönség, hanem a téma a magyar szerzőket is megihlette. Ebben gyaníthatóan az is 

közrejátszhatott, hogy nem alaptalanul érezhették úgy, a kábítószerek középpontba 

állításával nem lehet bukni a pénztáraknál. 1924 végén a budapesti Kamara Színház tűzte  

a műsorára egy mára már elfeledett szerzőpáros darabját, aminek címe távolról sem utalt  

a fentiekhez hasonló direkt módon a tartalomra. Ez Szini Gyula és Forró Pál „Láva” című 

három felvonásos színműve volt. Az Indiában játszódó bizarr szerelmi történet egy 

kokain-függő festő és egy hiú bárónő „se veled, se nélküled” kapcsolatáról szólt. Az igazán 

érdekes az, hogyan ábrázolta a színdarab a függőséget és a kábítószeresek világát.  

Az ábrázolásmódról azáltal nyerhetünk képet, hogy pár héttel a bemutató után az egyik 

korabeli színházi szaklap leközölte a mű teljes szövegkönyvét. Eszerint a szerzők 

megdöbbentően nyílt mondatokat adtak a szereplők szájába. Például egy párbeszéd során 

az egyik szereplő ilyen szöveggel akarja ópiumszívásra rábírni a barátját: „Az ópium istenné 

                                                            
62 A bécsi kokaindráma a Budapesti Színházban. Az Est, 1924. augusztus 29., 8.; A Budapesti Színház nagy 
szenzációja, »Kokain« (»Gyönyör, amely öl«). Az Est, 1927. október 4., 13.  
63 A Magyarországon 1925 augusztusában bemutatott amerikai film az éppen kábítószer-túladagolásban 
elhunyt színésznek, Wallace Reid-nek állított emléket, és az eredeti címe „Human Wreckage” (Emberi roncs) 
volt. Az 1928 áprilisában játszott „Kokaincsempészek” című filmet Conway Tearle főszereplésével reklámozta  
a sajtó, akinek a filmográfiájából kiderül, hogy ő sem szerepelt ilyen című filmben. A korabeli 
sajtókommentárokból kihámozható tartalmi összefoglalás segítségével beazonosítható az alkotás, aminek az 
eredeti címe az „Enemies of Society” volt (de más országokban játszották „Moulders of Men” címmel is). Az 1933 
októberében műsorra kerülő újabb „Kokain” című filmet Douglas Fairbanks Jr. főszereplésével ajánlották  
a nézők figyelmébe a lapok. Természetesen ő sem forgatott ilyen címmel filmet, a tartalom alapján minden 
bizonnyal ez a „Parachute Jumper” című alkotás lehetett. Az 1925 januárjában bemutatott filmet Mae Murray 
főszereplésével és „a hét legnagyobb filmsikereként” reklámozták. Murray filmográfiája sem tartalmaz ilyen 
című alkotást, ám hogy valójában melyik filmjéről lehetett szó, azt még nem sikerült beazonosítani.  
A korabeli amerikai filmgyártás kábítószer-témájú alkotásairól lásd még Boyd, 2008: 30–62. 
A „Kokain – Gyönyör, amely öl” című drámát Felix Fischer alkotásaként hirdették a lapok. Fischer osztrák író 
volt, és az említett darabot hosszú ideig adták a bécsi színházakban. Az eredeti címe „Diagnose 16” volt.  
Lásd A bécsi kokaindráma a Budapesti Színházban. Pesti Hírlap, 1924. augusztus 29., 9. 
Nemcsak az amerikai, hanem a német filmgyártás kábítószeres témájú alkotásai is bemutatásra kerültek 
Budapesten. Ilyen volt például az eredetileg is „A fehér démon” (Der weiße Dämon) címet viselő alkotás, ami 
1932 decemberében jelent meg a magyar mozikban. A film érdekessége, hogy az egyik mellékszerepet  
a magyar származású Peter Lorre (Löwenstein László) játszotta, aki többek között a Casablanca című világhírű 
filmben is szerepelt. A fehér démon. Budapesti Hírlap, 1932. december 10., 10.  
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tesz. Karjaidba vezeti a nőt, akit szeretsz.” Egy másik jelentben a szereplő amiatt sóvárog, hogy 

nem vette be a napi ópium-adagját. A férfi főszereplő, a kokain-függő festő pedig egy 

későbbi jelenetben kokain-fecskendőt emel a magasba ezzel a szöveggel: „Ebben van az igazi 

gazdagság. Csak belenyúlok a mellényzsebembe, ebben a kis csőben annyi gyönyörű álom, boldogság, 

tündéri káprázat van belesűrítve.”64 

A másik példa a korszak egyik ismert bűnügyi tudósítójának, Pitroff Gyulának 

„Péterfia Gyula” írói álnév alatt megjelent ponyvaregénye, ami 1931 májusa és júniusa 

között összesen 37 egész oldalas folytatásban jelent meg a korszak népszerű bulvárlapja,  

a Friss Újság hasábjain. „A fehér méreg – Regény a budapesti éjszakai élet titkaiból” című bűnügyi 

történet mai szemmel nézve már kifejezetten sablonosnak és banálisnak hat. 

Kiindulópontja egy fiatal mérnök „rejtélyes” halála, amit értetlenül és kétségbeesetten 

fogad az áldozat húga. A törvényszéki kórbonctani intézet orvosának megesik a szíve  

a lányon, és a saját kíváncsiságától is hajtva magánnyomozásba kezd az ügyben. Ennek 

során jut el egy eldugott pesti szórakozóhelyre, ami a sokat sejtető „Mámor Páholy” nevet 

viseli, és illegális kokain-szeánszoknak ad otthont. Természetesen a nyomozás vége „happy 

end”, és a fiatal mérnök haláláért felelős bűnös meglakol. Ám nem a történetvezetés az 

igazán érdekes, hanem az, ahogy a szerző elképzelte és szavakba öntötte egy ilyen 

szórakozóhely világát. A „Mámor Páholy” ugyanis egy olyan zárt, már-már a paranoiáig 

diszkrét hely, ahová a bejutás (inkább bebocsátás) is csak titkos módon, már bejáratott, 

megbízható tagok révén történhet.  

Az említett színdarabban és a folytatásos regényben közös az, hogy visszatükrözik 

a korabeli sajtóban a kábítószerekkel kapcsolatban megjelent sztereotípiákat, egyúttal arra 

is utalnak, hogy a függők és üzérek világa megmozgatta a kor szerzőinek fantáziáját. 

Izgalmas kérdés ugyanakkor az, hogy vajon a színházba járó közönséget, az újságolvasókat 

és az említett filmeket megtekintő nézőket hogyan érintették ezek az alkotások. Más 

szavakkal, ezeknek a kulturális termékeknek a „fogyasztói” hogyan értelmezték, dekódolták 

saját maguk számára az ilyen ponyvaregényekben olvasottakat, a színpadon vagy  

a mozivásznon látottakat és hallottakat. Rendkívül szerencsés lenne, ha rendelkeznénk 

olyan forrással, ami erre rávilágítana, például egy mozinéző naplójával, aki a feljegyzéseiben 

megörökítette volna, hogy milyen hatást gyakorolt rá egy-egy film, illetve milyen véleményt 

alkotott róla. Konkrétan ezekkel az alkotásokkal kapcsolatban egyelőre még nem sikerült 

ilyen személyes jellegű forrásra rábukkanni, ezért a fogyasztókra gyakorolt hatást inkább 

csak indirekt módon illusztrálhatjuk.  

                                                            
64 Szini–Forró, 1925: 121–156. 
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A filmekről és a színdarabokról számos kritika jelent meg a sajtóban, amik 

tartalmát természetesen túlzás lenne az „egész” társadalom véleményeként interpretálni, de 

talán segíthetnek megrajzolni a körvonalakat. Az 1916-os „Az ópium sátánja” című film 

kapcsán szinte egyöntetűen tömör, de méltató véleményeket lehet találni a korabeli 

lapokban. Az egyik kritikus szerint „szerencsére nálunk úgyszólván csak hírből ismerik az ópium 

romboló hatását különféle leírásokból”, de a film révén „most élőképben is van alkalmunk mindazt 

megismerni, amit ez ideig olvastunk”. Tehát a szerző olyan értelemben „hitelesnek” tartotta az 

alkotást, hogy szerinte a mozgóképek visszaadták az olvasmányélmények hangulatát, 

azonban ennél több szubjektív vélemény megfogalmazására nem vállalkozott.65  

A háború utáni kábítószer-témájú filmek közül legtöbbet azzal foglalkoztak  

a lapok, aminek volt tragikus aktualitása, és nem pusztán egy fiktív történetet mesélt el. 

Ilyen szempontból az egyik amerikai alkotás különösen figyelemre méltó. A kábítószer-

túladagolás következtében elhunyt Wallace Reid-nek emléket állító, eredetileg a „Human 

Wreckage” címet viselő alkotás a korabeli nézőközönség számára megrázó nyíltsággal 

mutatta be a függőséget, ezért 1924-ben Nagy-Britanniában be is tiltották.  

A Magyarországon 1925 augusztusában „Kokain” címmel bemutatott filmről a premier 

után olyan véleményeket lehetett olvasni a hazai sajtóban, hogy a „megdöbbentően élethű képek 

sorozata, mely a kokain titokzatos és megdöbbentő világába ragadja a nézőt”.66 Másutt pedig azt, 

hogy „a film a romboló szenvedélyek meggátolását propagálja s hatalmas lelki szuggesztiót gyakorolt 

minden jelenetével”.67 Ez azonban valamilyen központi direktívaként jelenhetett meg  

a korabeli sajtóban, ugyanis más napilapokban is szó szerint megtalálható ugyanez az 

idézet.68 Nem véletlen, hogy ezzel a filmmel többször is részletesen és méltató hangvétellel 

foglalkozott a korabeli magyar színházi és filmes szaksajtó is, hiszen a „Human Wreckage” 

fontos hatást gyakorolt nemcsak az akkori amerikai filmgyártásra, hanem a kábítószerekhez 

való társadalmi viszonyra is.69 

Más alkotások esetében az „általános” közönségi reakciókról is beszámoltak  

a magyar lapok. Például egy hírlapi tudósítás szerint Felix Fischer darabjára „tanárok, 

orvosok, tanítónők, hivatalnoklányok és rendőrök is tömegesen” vesznek jegyet.70 A magyar 

szerzőpáros „Láva” című darabját a korabeli sajtó már hetekkel a bemutató előtt elkezdte 

beharangozni, ezáltal megalapozta, hogy nagy érdeklődéssel várja a közönség.  

                                                            
65 Az ópium sátánja. Az Újság, 1916. április 9., 18. 
66 Kokain. Dráma a világvárosi kokain bűntanyákról. Pesti Hírlap, 1925. augusztus 9., 12. 
67 Wallace Reid a kokain áldozata. Budapesti Hírlap, 1925. augusztus 19., 10. 
68 Az Újság, 1925. augusztus 19., 10. 
69 A kokain-mámor. Színházi Élet, 1925/32. 54–55. A „Human Wreckage” készítésének hátterére és hatására 
lásd Anderson, 2011: 15–48. 
70 A Kokain (Gyönyör, amely öl) 1, 2 és 3 pengős helyárakkal. Pesti Hírlap, 1927. október 20., 15. 
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Nem véletlen, hogy – a hírlapok szerint – nemcsak az első, hanem a következő előadásokat 

is telt ház előtt játszották. A bemutató után szinte egyöntetűen pozitív kritikákat kapott  

a mű, és a lapok kiemelték a „nagy sikert”, amit a tudósítások szerint percekig tartó vastaps 

is bizonyított.71 Mindez azért is érdekes, mert a korábbiakban már idézett szövegkönyvből 

úgy tűnik, a darab szinte népszerűsítette a kábítószereket.  

Azonban ezek a nagyon közvetett és ingatag példák nem jelentenek perdöntő 

bizonyítékot a kábítószerekről szóló kulturális termékek társadalomra gyakorolt hatását 

illetően. Csak azt a tényt tekinthetjük beszédesnek, hogy ennyi közel azonos magyar 

címmel ellátott és hasonló tartalmú alkotást láthatott a budapesti közönség. Ebből azonban 

még nem következik az, hogy a filmek vagy a színdarabok valóban felhajtó erőt jelentettek 

volna a kábítószer-fogyasztás vélt vagy valós terjedéséhez, csak a korabeli társadalom 

érdeklődésének lehetséges szemléltetéséhez nyújtanak adalékot.   

                                                            
71 Láva. Budapesti Hírlap, 1924. december 5., 7.; Telt ház és zúgó tapsvihar. Budapesti Hírlap, 1924. december 
18., 9.; A Láva – Színi Gyula és Forró Pál darabjának bemutatója. Nemzeti Újság, 1924. december 16., 9.; Láva. 
Színi Gyula és Forró Pál darabjának bemutatója. Pesti Hírlap, 1924. december 16., 11. 
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IV. Kábítószer-használók és kábítószer-üzérek: adatok és narratívák 
 

De valójában mennyien is voltak a kábítószer-függők és -üzérek a korabeli 

Budapesten? A kvantitatív tényezők mellett legalább annyira izgalmas kérdés az is, hogy 

valójában kik voltak ők, felfedezhetőek-e az életük alakulásában hasonló mozzanatok? 

Valóban ijesztő volt-e a kábítószer-fogyasztás mértéke, ahogy azt az akkori sajtó igyekezett 

bemutatni, vagy tényleg csak egy olyan morális pánikról volt szó, ami voltaképp nem 

jelentett valós veszélyeket a kor társadalmára nézve? Ha pedig az utóbbi valószínűsíthető, 

akkor tudunk-e olyan sztereotípiákat azonosítani, amelyekben megtestesülhettek az akkori 

társadalom kábítószerekkel kapcsolatos félelmei? Más szavakkal, kerültek-e olyan 

személyes történetek a nyilvánosság elé, amelyek révén megragadható és illusztrálható az, 

hogy képzelhette el a korabeli zsurnaliszta és általa az újságolvasó egy függő és egy üzér 

életét?  

Kvantitatív szempontból közelítve megállapítható, hogy a vonatkozó számadatok 

meglehetősen szegényesek, megbízhatatlanok, olykor pedig kifejezetten túlzóak. 

Hudovernig Károly professzor, a budapesti Új Szent János Kórház igazgató-főorvosa 

például egy 1926 januárjában adott interjújában több tízezer főre (!) becsülte a magyar 

főváros morfium- és kokainfogyasztóinak számát.72 A korabeli hivatalos statisztikákat 

alapul véve Budapest akkori népessége 960 ezer főre tehető,73 tehát ha Hudovernig 

becslését reálisnak fogadnánk el, akkor ez azt jelentené, hogy a lakosság 1–9%-a volt 

függő, ami erősen megkérdőjelezhető. Néhány évvel később egy másik cikk már jóval 

óvatosabban becsülte meg Budapest kábítószer-függőinek számát: ez ezerötszáz-kétezer 

főre tette a morfinisták, és mintegy ötezer főre a kokainisták számát.74 

A kábítószer-fogyasztás tényleges mértékéről több okból sem kaphatunk egzakt 

képet. Egyfelől azért, mert a különböző narkotikumok élvezete nem számított jogi 

értelemben büntetendő cselekedetnek (erre is a későbbiekben még visszatérünk), ezért csak 

szórványos adatokkal rendelkezünk a káros szenvedéllyel élők számáról. Másfelől a függők 

– hacsak nem kerültek orvosi kezelés alá – igyekeztek titokban tartani „bűnös élvezetüket”, 

mivel ez a társadalom többsége számára deviáns magatartásnak minősült. Néhány adat 

azonban a kábítószerek terjedésére enged következtetni, noha korántsem akkora 

mértékben, mint amit a korabeli szenzációhajhász sajtó sugallt. 

                                                            
72 A fehér méreg fekete statisztikája. Pesti Napló, 1926. január 17., 14. 
73 Illyefalvi, 1933: 52–53. 
74 Szűcs Nándor: Kokaint vásároltam. Az Újság, 1934. december 2., 11–12. 
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A korszak magyar orvostudományára vonatkozó forrásaink arra utalnak, hogy az 

akkori neves magyar elme- és ideggyógyászokat is élénken foglalkoztatta a téma, és bár 

voltak köztük olyanok (mint a nagy szaktekintélynek számító Nyírő Gyula), akik úgy látták, 

hogy a morfium és kokain „nagy elterjedettségnek” örvend,75 ezen megállapításukat csak ritkán 

támasztották alá konkrét kimutatásokkal. A kórházak betegforgalmával kapcsolatban is 

csak nagyon szórványos statisztikák maradtak fenn, így alig van adatunk az akkori elme- és 

ideggyógyintézetek vagy az egyes kórházak megfelelő osztályain valamely narkotikum 

túlzott használatából származó betegséggel kezelt páciensekről. A vizsgálatot tovább 

nehezíti, hogy gyaníthatóan a kábítószerfüggők jelentős részét – amennyiben ők vagy 

hozzátartozóik megtehették – nem az állami intézményekben, hanem 

magánszanatóriumokban kezelték, amikről még kevesebb konkrét adat maradt fenn.76  

Példaként a budapesti Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézetet mutatjuk be, amely 

1933-ban fennállásának 50. évfordulója alkalmából a betegforgalomra vonatkozó 

kimutatásokat is közrebocsátott. Ezek szerint 1918 előtt mindössze egy nőbeteget kezeltek 

morfinizmussal (1914-ben) az intézményben, az első világháború utáni években is elvétve 

találunk emiatt ápolt pácienst. 1919-ben egy férfi, 1921-ben és 1922-ben egy nő, 1923-ban 

egy férfi és egy nő, 1925-ben ismét csak egy nő volt az ápoltak között. 1929-től viszont 

nőtt a számuk: ebben az évben már hét beteg (három férfi és négy nő), 1930-ban kilenc 

(hat férfi, három nő), 1931-ben ismét hét (hat férfi, egy nő), 1932-ben nyolc (hat férfi, két 

nő) kapott az intézményben szakszerű orvosi ellátást. Ám az arányuk egyik évben sem érte 

el az intézmény teljes beteglétszámának az 1%-át.77  

Ezek az adatok természetesen önmagukban nem alkalmasak arra, hogy 

messzemenő következtetést vonjunk le belőlük, viszont hasonló kimutatások más 

budapesti intézmények vonatkozásában – egyelőre – nem állnak rendelkezésre. Némi 

támpontot adhatnak a debreceni egyetem ideg- és elmegyógyászati klinikájának adatsorai. 

A Koppándy Sándor ideggyógyász által 1932-ben közölt statisztikából az tűnik ki, hogy 

szintén az 1920-as évek második felében mutatott emelkedést a morfiumfüggőséggel kezelt 

betegek száma, és a teljes beteglétszámban elfoglalt arányuk szintén 1% körül mozgott. 

Koppándy úgy értékelte az adatokat, hogy „a morphinismust [sic!] nem annyira az esetek 

sokasága teszi jelentőséges betegséggé, hiszen beteganyagunknak alig egy százalékát teszik ki  

a morphinisták, mint inkább az a testi-lelki rombolás, amit áldozatain véghezvisz”. Hozzátette ehhez 

azt, hogy „az a körülmény, hogy a betegek többnyire kartársaink sorából [értsd: az orvosok és 

                                                            
75 Nyírő, 1929: 239. 
76 Siró, 2010: 334. 
77 Szepesi, 1933: 128–129. 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 28 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

egészségügyi dolgozók közül – K. R.] kerülnek ki, valamint az, hogy állítólag terjedőben van a 

betegség, illetve hogy exclusivitásából [sic!] engedve, állítólag a szélesebb néprétegek között is elterjedt, teszi 

a vele való foglalkozást indokolttá.” Végső soron arra a következtetésre jutott, hogy az 

„eredmények nem igazolják az újabban hangoztatott felfogást, hogy a háború óta a morphinismus 

veszedelmesen elterjedt volna.”78 

Mozsonyi Sándor gyógyszerész-professzor 1930 őszén közölt részletesebb 

kimutatásokat a Budapesten nyilvántartott kábítószer-függőkről és terjesztőkről. Az ő 

adatait és megállapításait azért tarthatjuk különösen fontosnak, mert az akkori Népjóléti 

Minisztérium gyógyszerészeti főosztályának vezetőjeként a kábítószer-probléma egyik 

legjelentősebb magyarországi szakértője volt (nem véletlen, hogy 1931-ben ő képviselte  

a magyar kormányt a Nemzetek Szövetsége nemzetközi kábítószer-konferenciáján is).79  

Az általa közreadott kimutatások szerint ekkor (1930-ban) a budapesti rendőrség 

nyilvántartásában 169 személy szerepelt mint „notórius kokainista és kokainterjesztő”.  

A társadalmi összetételük meglehetősen vegyes képet mutatott: 39 „rendőri felügyelet alatt álló 

nő” (prostituált), 26 „éjjeli életet élő egyén” (köztük hét színész, öt művész, egy táncmester, tíz 

pincér, egy szakács), hat gyógyítással foglalkozó (orvos, orvostanhallgató, fogtechnikus, 

szülésznő), 29 gyógyszerész, gyógyáru-kereskedő, drogista és 69 „egyéb foglalkozású” 

személy.80 Mozsonyi egy későbbi, 1939-ben megjelent írásában úgy értékelte  

a magyarországi kábítószer-helyzetet, hogy ez más államokhoz viszonyítva „teljesen 

megnyugtató s hála az éber figyelemnek és ellenőrzésnek, valamint a kormányhatóság hathatós 

intézkedéseinek, nagyobb bajoktól és visszaélésektől komolyabban tartanunk ezután sem kell”.81 

Ehhez hasonló részletes adatsorokat egy 1936-ban megjelent kötet tartalmazott, 

melynek szerzője Temesváry György orvos-szakértő volt. Szerinte az előző évben már 

összesen 350 fő szerepelt a budapesti rendőrség nyilvántartásában, akik közül 109 függő, 

241 üzér volt, noha azt is valószínűsítette, hogy mind a betegek, mind a terjesztők száma 

ezeknek a többszöröse is lehet (különösen a nyilvántartásba vett függők száma állhat távol 

a valóságtól). A részletes bontás szerint a függők közül 39 férfi és 70 nő, a foglalkozási 

hátterük vegyes, de „feltűnő a kéjnők nagy száma (49)”. A 241 kábítószer-terjesztő közül 210 

férfi és 31 nő, 37 külföldi állampolgár, foglalkozás szerint többségben vannak köztük az 

iparosok és a kereskedők (58 fő), illetve a gyógyszerészek (48), akiket a prostituáltak és  

                                                            
78 Koppándy, 1932: 75–84. 
79 Stampf, 2014: 140. 
80 Kovács Arnold: Börtönnel és fogházzal sújtja az új törvény a kokainistákat. Az Újság, 1930. október 26., 
33. 
81 Mozsonyi, 1939: 31. 
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a pincérek követtek (12–12 fő).82 A minden évről kiadott hivatalos országos 

kormányjelentések és statisztikai évkönyvek vonatkozó adatközlései szerint 1935 végén 

417 főt (123 függőt és 294 üzért),83 1936-ban 548 főt (170 függőt és 378 terjesztőt)84 

tartottak nyilván – a további évekről szóló kormányjelentések már nem tartalmaztak erre 

vonatkozó adatközlést. Ez az emelkedő tendencia azonban nem feltétlenül a kábítószer-

használat terjedésére, hanem sokkal inkább a rendőri és orvosi munka hatékonyabbá 

válására is utalhat: a gyakoribb razziákra vagy a függők orvosi segítség-kérésének 

fokozódására, illetve arra, hogy a hozzátartozók hamarabb fordultak az orvosi segítség 

vagy hatósági beavatkozás felé. 

A Mozsonyi és Temesváry által közölt adatsorokban különösen feltűnő, hogy  

a nyilvántartott kábítószer-függők és terjesztők között magas az egészségügyi vagy 

gyógyszerész szakmákhoz kötődők száma (erre utalt Koppándy is), mellettük jelentős részt 

tettek ki a szórakoztató- és vendéglátóiparban dolgozók, valamint a prostituáltak is. 

Azonban ha a korabeli sajtónarratívákat vizsgáljuk, akkor ezekből az tűnik ki, hogy más 

társadalmi csoportokban is „feltűnővé” vált a kábítószer-fogyasztók száma. Egy 1924 

júliusában megjelent cikk egyenesen arról írt, hogy „a legkülönbözőbb társadalmi osztályokban 

harapózott el a kokain-szenvedély. A prostituáltaktól, kis artistanőktől, a vásárcsarnokok kofáiig ért el 

a ragály. Beteges hajlamú emberek, jómódú, előkelő úri fiúk és sofőrök, pincérek, akikkel azoknak 

dolguk van, vadásszák ezt az élvezetet. Művészek, írók, színészek, politikusok izgatják vele 

szellemüket.”85 Egy 1928. decemberi cikk még beszédesebb szóhasználattal élt. Eszerint  

a kábítószer-függők olyan „páriák”, tehát a társadalom nagy kollektívumából kitaszított, 

anyagilag vagy erkölcsileg elzüllött emberek, akik „az éjszaka hamis csillogásában” élnek. Ezek 

a „páriák” nem kizárólag az alsóbb és vagyontalan társadalmi rétegekhez tartoztak, hanem 

sokkal inkább az elitekhez. „A mulatókban már megszokott kép, hogy egy-egy estélyi ruhás nő, vagy 

szmokingos férfi kis szelencét vesz elő, hüvelykujjára hinti a fehér kokainport és felszippantja. 

Mostanában az előkelő szállók halljában, ötórai teákon jött »divatba« a kokain. Sokan pedig valósággal 

szektákba tömörülve, magánlakásokban áldoznak a narkózis gyönyöreinek” – írta a cikk.86 

Az 1920-as évek második felében fontos változás figyelhető meg a sajtónarratívák 

kapcsán. Noha az előbbiekben idézett példákhoz hasonlóan továbbra is nagy számban 

jelentek meg olyan cikkek, amelyek általánosságban és az érintett személyek megnevezése 

                                                            
82 Temesváry, 1936: 55. 
83 Statisztikai Évkönyv, 1935: 23. 
84 Statisztikai Évkönyv, 1936: 22–23. Más forrásból tudjuk, hogy az 1936-ban nyilvántartott 170 függőnek is a 
jelentős része prostituált (54 fő, 31,8%), valamint orvos és gyógyszerész volt (összesen 21 fő, 12,4%). 
Mozsonyi, 1939: 30. 
85 Jön a fehér rém! A kokainszenvedély veszedelmes terjedése. Az Ujság, 1924. július 26., 6. 
86 Sági Pál: A gyilkos gyönyörűség. Budapesti Hírlap, 1928. december 25., 10. 
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nélkül írtak a kábítószer-függőkről és üzérekről, azonban egyre gyakrabban tűntek fel olyan 

írások is, amelyek már nevesítették őket. Ez két ok miatt figyelemreméltó. Egyrészt azért, 

mert korábban a kábítószerek „arctalan”, ezáltal megfoghatatlan és „misztikusnak” tűnő 

fenyegetést jelenthettek. Viszont onnantól kezdve, hogy nevek, ezekkel együtt pedig valós, 

de gyakran erősen „kiszínezett”, túldramatizált élettörténetek párosultak a kábítószer-

függők és üzérek világához, ez a világ „közelebb” került az olvasókhoz, és a drog jelentette 

társadalmi fenyegetés egyre „valóságosabbá” és „hihetőbbé” vált, ami újabb lendületet 

adott a morális pániknak. Másrészt a valós személyek és konkrétabb történeteik 

megjelenése azért is fontos, mert ez magukban a sajtónarratívákban is hangsúlybeli 

eltolódást eredményezett. 

 

 

Izgalmas dulakodás után elfogták a pesti kokaincsempészek vezérét.  
8 Órai Újság. 1929. április 21., 1. 

 

Ezt változást jól példázza egy fiatal arisztokrata, báró Kövess Jenő esete, akinek az 

1929 januárjában bekövetkezett halála összefüggésben állhatott azzal, hogy kokainfüggő 

volt. A feltételezés nem véletlen. A báró ugyanis nem közvetlen túladagolás következtében 

vesztette az életét, mégis azzal, hogy a társadalmi rangjától elvárható életvitellel szemben 

fontos szerepet játszott életében a kábítószer-használat, a halála körüli vizsgálatok és 

nyomozások eredményeit felfokozott sajtóérdeklődés kísérte. Kövess Jenő 1898-ban 

született az Osztrák-Magyar Monarchia egyik elismert tábornoka, báró Kövess Hermann 

harmadik fiúgyermekeként. Az első világháborút hadnagyi rangban szolgálta végig, a halála 

után megjelent hírlapi cikkek szerint súlyos sebesülésekkel szerelt le, amik miatt állandó 

gyógykezelésre szorult (más beszámolók szerint a fiatal báró idegrendszerét is megviselte  

a háború). Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után a Kövess-család tulajdonképpen 

kettészakadt. Noha Kövess Jenő édesanyja az egyik jelentős budapesti dohány-

nagykereskedés társtulajdonosa lett, ám 1918 után nem költözött a magyar fővárosba, 
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hanem Bécsben telepedett le, és férje, Kövess Hermann 1924-ben bekövetkezett halála 

után már csak nagyon ritkán járt Magyarországon. Kövess Jenő egyik idősebb testvére még 

1914-ben életét vesztette a háborúban, a másik pedig szintén Bécsben telepedett lett, így  

a fiatal báróra maradt a család budapesti üzleti ügyeinek intézése. Az 1920-as évek 

folyamán más cégekben és szervezetekben is érdekeltséget szerzett, amik stabil jövedelmet 

és lényegében elit társadalmi státuszt biztosítottak Kövess Jenő számára.87 A halála utáni 

sajtótudósítások szerint rendszeres vendége volt Budapest éjszakai életének, különösen 

azoknak az eldugott, titkos kluboknak, bordélyoknak, amelyek a kábítószer-függők 

találkozóhelyei voltak. 1929 januárjában, az utolsó ilyen „látogatása” után tisztázatlan 

körülmények között jutott haza, ám ezalatt a kokainos bódultságában olyan súlyosan 

meghűlt, hogy másnap kórházba kellett szállítani. Tüdőgyulladást kapott, amin a kábítószer 

miatt legyengült szervezete nem tudott felülkerekedni.  

Az eset így önmagában még nem feltétlenül váltott volna ki jelentős 

médiafigyelmet, ám amiatt, hogy egy arisztokrata volt az érintett, elérte a korabeli sajtó 

„ingerküszöbét”. Kövess halála után az ügy heteken át foglalkoztatta a napilapokat, 

amelyek nem ritkán címlapon cikkeztek az eset napvilágra kerülő megdöbbentő – valós 

vagy kevéssé alátámasztott, olykor ellentmondásos – részleteiről. Sőt hónapok és évek 

múltán is visszatértek rá, amikor a báró halála miatt felelősségre vont személyek első-, majd 

másodfokon is bíróság elé kerültek. Országgyűlési felszólalások, különböző szaktudósok 

tanulmányai is utaltak rá. Kövess Jenővel a kábítószeres történetekhez ismert név és arc 

párosult, ezáltal pedig közelebb került ez a világ az újságolvasókhoz is.  

Összességében az esetét kétféle módon interpretálta a korabeli sajtó: az egyik 

lényegében csak arra fókuszált, hogy léha, kicsapongó életet élő aranyifjúként ábrázolja őt, 

aki nem elsősorban a háborúban szerzett sebesülése, hanem sokkal inkább az alantas 

társasága miatt folytatott züllött életmódot. A másik (és egyébként gyakoribb) interpretáció 

egyfajta részletesebb „áldozatnarratívával” mutatta be a báró életmódját. Ez egy 

visszahúzódó, szépreményű fiatalról szólt, akinek az élete végzetesen félrecsúszott  

a háborúban szerzett sebesülései miatt kialakult morfium- és kokainfüggőség 

következtében. Egyéb források híján lehetetlen eldönteni, hogy melyik narratíva állt 

közelebb a valósághoz, azt viszont mindkettő jól szemlélteti, hogy általuk az eset  

a kábítószerekről szóló diskurzus szerves részévé vált, illetve azt, hogy még inkább 

fokozódott a sajtó által sugallt társadalmi „fenyegetettség” érzése.88 

                                                            
87 Budapesti czím- és lakásjegyzék, 1928: 319., 333. 
88 Kerepeszki, 2017: 81–92. 
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Ezt a társadalmi „fenyegetettséget” az is erősíthette, hogy a korszak sajtója már 

nemcsak nevesítette, hanem egyre részletesebben tárta az olvasók elé azoknak az 

üzéreknek tevékenységét, akiket a kábítószerek terjedése miatt leginkább felelősnek 

tartottak. Ez pedig lehetőséget teremt egyrészt bűnözői „karrierek” bemutatására, másrészt 

arra is, hogy illusztráljuk, milyen sztereotípiákat társított a korabeli sajtó az üzérekhez.  

A legjellemzőbb példa Sóhár Elek89 esete, aki az 1920-as évek közepétől az 1932 

áprilisában bekövetkezett haláláig a kábítószerekkel foglalkozó sajtónarratívák egyik 

leggyakrabban visszatérő szereplője volt. Sőt ha csak ezekből a hírlapi tudósításokból 

indulnánk ki, akkor ez könnyen félrevezető lenne, és úgy tűnhetne, hogy Sóhár volt  

a legnagyobb üzér, mi több a kábítószer-terjesztés korabeli budapesti vezére. A már 

többször idézett Pesti Napló például 1929 áprilisában egyenesen „kokainkirálynak” nevezte 

őt.90 A körülötte kialakult „mítosz” erősségét jól mutatja az, hogy még jóval a halála után is 

nemcsak a sajtóban, hanem a korabeli kriminológiai szakmunkákban is hasonló 

kifejezésekkel idézték fel a személyét. Például Nemes Sándor detektív-főfelügyelő  

a nyugdíjba vonulása után, 1944-ben megjelent „Gyakorlati nyomozás” című átfogó 

munkájának kábítószeres bűncselekményekről szóló fejezetében is „a pesti kokainüzérek 

királyaként” említette őt.91  

Azonban Sóhár esete és bűnözői „karrierje” azért is különösen érdekes, mert róla 

nemcsak sajtótudósítások vagy bírósági ítéletek révén nyerhetünk információkat: az 1920-

as évek folyamán több alkalommal is elmegyógyintézeti vizsgálatnak vetették alá, amelyek 

dokumentumai szintén fennmaradtak.92 Ezek a források pedig nemcsak a részletes fizikai 

és mentális leírását (testsúly, magasság, hőmérséklet, fejméret, fogazat, izomzat, szív, tüdő, 

hasűri szervek, reflexek stb.), az elme- és egészségi állapotának több héten át tartó 

alakulását, a függőség látható hatásait adják vissza, hanem az életpályájának történetét is. 

Sóhár esete így kiváló példa a társadalom perifériájára történő sodródás részletesebb 

dokumentálására, illetve arra, hogy milyen úton juthat el egy alsóbb társadalmi csoporthoz 

tartozó személy a kábítószerek világába. Továbbá ezek a források szemléletesen árnyalják, 

illetve ellensúlyozzák a sajtónarratívákból kibontakozó túlzó képet is.  

Az elmekórtani dokumentumok alapján ugyanis Sóhár sokkal inkább tűnik egy 

„piti” bűnözőnek, mint egy „nagymenő” drog-kereskedőnek. 1888-ban született a bánsági 

                                                            
89 Bizonyos sajtó- és egyéb forrásokban (bírósági, rendőri dokumentumokban) a nevét Sohárként is közölték. 
Jelen tanulmány során következetesen a Sóhár alakot használjuk. 
90 Sóhár. Pesti Napló, 1929. április 21., 6. 
91 Nemes, 1944: 624. 
92 BFL, VII.5.c. 8/1929. Sóhár Elek kórlapjai és elmekórtani vélemények, 1928–1929. Ezúton is 
köszönetemet fejezem ki Bezsenyi Tamásnak, aki erre a levéltári dokumentumra felhívta a figyelmemet. 
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(és a mai Szerbia területéhez tartozó) Nagybecskereken egy szabadkai börtönőr ötödik 

gyermekeként; összesen hatan voltak testvérek (ez már önmagában is ellentmond  

a korabeli sajtóban megjelentekkel, miszerint egyedüli gyermek volt93). Saját bevallása 

szerint az apja alkoholista volt, az anyai nagyapja és anyja testvére valamilyen 

elmebetegségben haltak meg, a saját testvérei közül ketten nem élték meg a felnőttkort, egy 

másik pedig az 1920-as évek folyamán hunyt el. Állítása szerint 1913-ban vegyészmérnöki 

diplomát szerzett, a későbbiek folyamán a sajtó is „vegyészmérnökként” hivatkozott rá, ám 

a neve nem található a Műegyetem diplomázott hallgatói sorában, sőt azok között sem, 

akiknek a külföldön szerzett diplomáját honosította az egyetem. A rendőrségi 

dokumentumok (például az 1921-es év fogoly-nyilvántartása szerint) már az első 

világháború előtt összetűzésbe került a törvénnyel. 1910-ben Szabadkán és 1914-ben 

Kolozsváron lopás, 1921–1922-ben pedig Budapesten csalás és zsarolás miatt ült 

börtönben.94 A háború alatt a szerb és az olasz fronton teljesített szolgálatot, ezalatt állítása 

szerint „gránátsokkot” és gázmérgezést is elszenvedett, 1916-ban olasz hadifogságba 

került, ahonnan csak 1918-ban tért haza. Úgy emlékezett vissza erre, hogy a fogság lelkileg 

megviselte őt, és depresszióban szenvedett, de az élethez való általános viszonyával 

kapcsolatban is úgy fogalmazott, hogy „örökké meg volt hasonulva önmagával, nem volt életkedve”. 

A kábítószerekkel való közelebbi kapcsolatának kialakulásáról ellentmondásosan 

nyilatkozott. Az 1928-ban felvett kórrajza szerint a hazatérése után rövid ideig  

a Közélelmezési Minisztériumban dolgozott, az elbocsátása után pedig alkalmi munkákból 

tartotta fenn magát. Az egyik ilyen egy vegyészeti gyárban volt, ahol megismerte a kokaint 

és a hasist, illetve itt szokott rá a kábítószerekre, amikkel bevallása szerint „nem rendszeresen” 

élt és szeszes italokat is csak ritkán fogyasztott. Az egy évvel későbbi kórrajza szerint 

viszont már azt állította, hogy „kb. 15 év óta morphinista és kokainista”, ami azt jelenti, hogy 

már az első világháború előtt vagy az alatt is függő volt. Továbbá azt is kijelentette, hogy 

„volt időszak, hogy [az] utóbbi mérgeken kívül heroint is használt”, valamint „szeszesitalokat időnként 

nagyobb mértékben fogyasztott”. Állítása szerint 1924-től foglalkozott kokain és más 

gyógyszerek Csehszlovákiából, Olaszországból és Jugoszláviából történő csempészésével. 

Az 1920-as évek második felében több alkalommal letartóztatták, és néhány napos 

elzárásokra, pénzbüntetésekre, illetve Budapest területéről való kitiltásra ítélték. Ezek miatt 

ekkor már szinte állandó szereplője volt a napilapok kábítószeres ügyekről szóló 

                                                            
93 Sóhár. Pesti Napló, 1929. április 21., 6. A sajtóban megjelent információt cáfolja Sóhár iskolájának évkönyve 
is, aminek diák- és osztálynévsoraiból kiderül, hogy két testvére is ott folytatta a tanulmányait. Karánsebesi 
iskolai értesítő, 1899: 17., 22., 25.  
94 BFL, VII.101.d. 7467/1922. Sóhár Elek rabtörzskönyve, 1921. április 27. 
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tudósításainak.95 A sajtó szerint Sóhár azt a „módszert” alkalmazta, hogy  

a letartóztatásakor egy kevés kábítószer bevétele után öngyilkosságot színlelt, amiért  

a rendőrök kórházba szállították, ahonnan könnyűszerrel meg tudott szökni.96 Az egyik 

ilyen kísérlete miatt 1928 elején a lipótmezei elmegyógyintézetbe került, ahol a már 

többször idézett kórrajza és napi szinten vezetett kórlapja is készült. Eszerint ekkor fizikai 

szempontból erőtlen, gyenge testalkatú, rachitis (D-vitamin hiány) és szifilisz nyomait 

mutatta, személyisége, lelkiállapota és viselkedése szempontjából „morálisan kevesebb értékű”, 

„fölényeskedő, zárkózott, dacos, olykor cinikus”, orvosai „Psychopatia constitutionalis” (alkati 

vagy szervi pszichopátia) betegséggel diagnosztizálták. Eleinte tagadta, hogy kábítószer-

függő lenne, később már elismerte, de azt is kijelentette, hogy már „gyógyultnak érzi magát”, 

és ezzel akarta rábírni az orvosait, hogy elbocsássák. Végül 1928 szeptemberében egy 

társával megszökött az elmegyógyintézetből, és az onnan ellopott receptekkel visszaélve 

újra kábítószerekhez jutottak a budapesti gyógyszertárakban. A két üzért 1929 áprilisában 

fogták el. Az ekkor készült újabb elmegyógyászati kórfelvétel szerint Sóhár „haragosan 

követeli a kokaint, melyet szerinte épp úgy nem lehet senkitől sem megvonni, mint a dohányzást”, ami 

nyilvánvalóan ellentmond annak, amit a korábbi gyógykezelés során állított a megszökése 

előtt. November folyamán többrendbeli csalásért, magánokirat-hamisításért, illetve lopásért 

fél év börtönbüntetést kaptak, ám a bíróság úgy ítélte meg, hogy az előzetes letartóztatás 

alatt ezt a büntetést letöltötték, ezért újra szabadlábra kerültek. Sóhár az 1930-as évek 

elején is folytatta az illegális kábítószer-üzérkedést, több alkalommal le is tartóztatták, 

mígnem 1932 áprilisában a saját szökési módszere áldozatául esett: egy letartóztatás során 

kokainnal próbált öngyilkosságot színlelni, ám túl nagy mennyiségű szert vett be, ami 

halálosnak bizonyult.97 

Figyelemreméltó az, hogyan változott meg a Sóhárral kapcsolatos sajtónarratíva az 

elhunytát követően. Láthattuk, hogy már korábban is „kokainkirálynak” nevezték, de 1932 

áprilisában a Pesti Napló egyenesen úgy fogalmazott, hogy Sóhár halálával Budapest „egy 

romantikus és kalandos múltú lovaggal lett szegényebb”.98 Bő két évvel később (!) is felbukkant  

a neve a lapokban, de már úgy, hogy neki köszönhetően ismerkedett meg a magyar főváros 

éjszakai élete a kokainnal. A konzervatív bulvárlap, a 8 Órai Újság szerint ő volt az, aki 

                                                            
95 Például: Kézrekerültek a titkos kokainárusok. Pesti Napló, 1925. augusztus 6., 7.; Felmentették  
a kokaineladással vádolt budapesti gyógyszerészt. Pesti Napló, 1926. február 12., 6.; T[urcsányi] Gy[ula]: 
Veszedelmes kokain-bűntanyát leplezett le a rendőrség. Pesti Napló, 1926. július 15., 6.; Sóhár Eleket,  
a kokaincsempész álmérnököt pénzbüntetésre ítélte a bíróság. Pesti Napló, 1926. december 24., 7. 
96 Megmérgezte magát a rendőrségen egy elfogott kokainárus. Budapesti Hírlap, 1927. október 19., 10.; 
Rendőrségi kihallgatás közben nagymennyiségű kokainnal és morfiummal megmérgezte magát egy hírhedt 
kokaincsempész. 8 Órai Újság, 1927. október 19., 10. 
97 Sági Pál: Meghalt a kokain-király. 8 Órai Újság, 1932. április 20., 2. 
98 Meghalt a kokainos Sóhár. Pesti Napló, 1932. április 20., 9. 
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„újdonságot hozott a pesti éjszakába: a kokót. Sóhár Elek volt a budapesti kábítószer-szenvedély 

ősforrása. Ő kezdte terjeszteni először a mérget.”99 Ez azonban nyilvánvalóan nem fedte  

a valóságot, amit az idézett elmegyógyintézeti iratok is mutatnak. Nem állítható, hogy  

a „kokainkirály” névre is rászolgált volna, mert nagyszabású bűncselekmények nem 

fűződtek a nevéhez (a receptlopás és az annak révén szerzett kábítószer nem tekinthető 

„bravúros” bűncselekménynek), a külföldről történt csempész-akció és ezek mérete sem 

igazolhatóak – egyelőre – más forrásokkal, és a nagyon gyakori letartóztatásai sem azt 

mutatják, hogy különösebben ügyes lett volna. Valójában sokkal inkább tűnik úgy, hogy  

a sok rendőrségi ügye miatt ő vált különösen „feltűnővé” a sajtó számára, ezáltal az  

ő személyével lehetett szimbolizálni és nevesíteni a kábítószerek jelentette társadalmi 

fenyegetettséget, illetve köré lehetett felépíteni az ezzel kapcsolatos narratívákat. Ráadásul 

amikor Sóhár éppen nem volt a rendőrség vagy a sajtó látóterében, akkor másokra 

ugyanúgy rásütötték a lapok, hogy ők a felelősek a narkotikumok illegális budapesti 

terjesztéséért. 1926-ban például „hírhedt kokainügynökként” jellemezték Gábor Ernő 

színészt, aki „esztendők óta valósággal elárasztotta Budapest kokainistáit a mérges fehér porral”.100 

1931-ben pedig egy kegyetlen gyilkosság elkövetőjének, Schreiber Tamásnak a múltjában 

vélték felfedezni azt, hogy amikor a magyar fővárosban „még jóformán ismeretlen volt ez  

a szörnyű méreg”, neki „támadt az az eszméje, hogy a külföldi nagyvárosok mintájára Budapesten is el 

fogja terjeszteni a kokainszenvedélyt”.101 Ezek az idézetek is jól mutatják, hogy valójában azért 

volt szüksége a sajtónak ezekre a személyekre, mert általuk lehetett megfoghatóbbá, 

„valóságosabbá” tenni a kábítószerek jelentette korábban „arctalan” veszélyeket. Az is 

szinte bizonyosra vehető, hogy ezeket a veszélyeket nem lehet egy emberre visszavezetni. 

A kábítószer-üzérekről szóló sajtónarratívákkal kapcsolatban még egy tényezőre 

érdemes rámutatni. Említettük már, hogy számos országban a „közgondolkodás” bizonyos 

része a narkotikumok illegális terjesztése miatt egyre inkább a „nemzetközi” zsidóságra 

hárította a felelősséget. Ez a magyar sajtótermékekben is megfigyelhető, különösen  

a jobboldali radikális szemléletűek esetében. 1925 márciusában az egyik ilyen napilap 

például a kábítószerek, az alkoholizmus és a homoszexualitás miatt a „zsidó amoralitást” 

tette felelőssé.102 Pár hónappal később pedig a zsidó származású írót, Karinthy Frigyest 

gúnyolta a „kokainnal érzéktelenített fogsora” miatt.103 Egy másik lap 1926 júliusában külföldi 

példákkal kívánta illusztrálni, hogy a kábítószerekkel foglalkozó „zugkereskedők legnagyobb 

                                                            
99 A „kokó” pesti tündöklése és bukása. 8 Órai Újság, 1934. szeptember 19., 3–5. 
100 Leánykereskedő-ügynökök-e a Bem uccai sárgaarcúak? Magyar Hírlap, 1926. november 16., 6. 
101 A kofferes gyilkost más bűnökkel is gyanúsítják. Friss Ujság, 1931. március 25., 1–3. 
102 Lénárt Andor: Bűn, vér, forró élet és hideg halál. Szózat, 1925. március 1., 11. 
103 Új párbajszakértő a fedélzeten. Szózat, 1925. július 14., 10. 
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része Lengyelországból vagy Oroszországból bevándorolt zsidó, akikből hiányzik minden lelkiismeret”.104 

A magyar kormánypárt 1933-ban indult, és a későbbiek folyamán egyre inkább 

szélsőjobboldali hangvételt megütő lapja, a Függetlenség a náci Németországból érkező 

híreket átvéve közölte, hogy „a nemzetközi kábítószer-kereskedők 25 százaléka zsidó volt”.105  

A kábítószerek terjesztése és a zsidóság összemosása mégsem nyert akkora teret 

Magyarországon, mint ahogy azt a korszak alapvetően antiszemita politikai rendszeréből 

kiindulva feltételezhetnénk, ami gyaníthatóan azzal magyarázható, hogy a drogokkal 

kapcsolatos bűncselekmények az 1930-as évekre kezdtek némileg háttérbe szorulni  

a sajtótudósításokban. Ez pedig a rendőrségi hozzáállás és jogszabályok változásával, 

szigorodásával állhatott inkább összefüggésben.  

                                                            
104 Sírkövekben, páncélszekrényekben, kifúrt bútorlábakban csempészik a nemzetközi üzérek a 
mámormérgeket. Új Nemzedék, 1926. július 6., 2. 
105 A német rendőrfőnök a zsidók bűnözéséről és a német birodalom védelmi harcáról. Függetlenség, 1935. 
július 21., 5. 
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V. Kábítószerek és a bűnözés 
 

Sóhár esete a bűnözés és a kábítószerek közötti összefüggések számos 

összetevőjére rávilágított. Ő és a hozzá hasonló üzérek tevékenységének sajtó általi 

interpretációja révén átalakult a narkotikumokról szóló korabeli beszédmód.  

A világháborút közvetlenül követő időszakban a kábítószerek leginkább az önpusztítás 

eszközeiként jelentek meg (nem véletlenül nevezték a kokaint „fehér méregnek”), illetve 

„szeszélynek” vagy „divatnak” aposztrofálták őket: gyakran találjuk a cikkekben például  

a „kokainőrület” szókapcsolatot. Ezek a kifejezések ugyan a későbbiekben is  

a narkotikumokkal kapcsolatos narratívák szinte állandó részei maradtak, de kezdtek 

háttérbe szorulni, és különösen Sóhár, illetve a hozzá hasonló üzérek tevékenységének 

interpretálása egy másfajta szemléletet erősített meg, miszerint a kábítószerek olyan 

kriminogén tényezők, amik veszélyes és erőszakos bűncselekményeket indukálhatnak. 

Ehhez a változáshoz hozzájárult az is, hogy egyre gyakrabban láttak napvilágot olyan 

ügyek, amelyek eredetileg nem álltak összefüggésben az illegális üzérkedéssel vagy 

csempészéssel, a nyomozások során azonban az esetek hátterében mégis felbukkantak  

a kábítószerek. Például különösen érdekes volt egy 1923-ban bíróság elé kerülő állítólagos 

anarchista csoport ügye, amely merényletet tervezett Horthy Miklós kormányzó ellen, és az 

egyik vádlott a vallomásában azzal védekezett, hogy morfium hatása alatt vett részt a terv 

kidolgozásában.106 

A jogszabályok szintjén azonban feltűnően lassan valósult meg a szigorúbb 

kriminalizálás és büntetés. Az 1920-as években még annak ellenére sem volt szigorú 

jogszabályi háttér a narkotikumokkal való visszaélések büntetéséhez, hogy Magyarország 

1922-ben csatlakozott a Nemzetek Szövetségéhez,107 és ezzel elviekben közösséget vállalt 

annak drogellenes céljaival. Az 1912-es hágai nemzetközi ópiumegyezményt csak 1924-ben 

ratifikálta a magyar törvényhozás, az 1925-ben kötött genfi kábítószer-egyezményt csak 

1930-ban, míg a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és forgalomba hozatalának 

szabályozásáról szóló, 1931-ben szintén Genfben született új egyezmény csak 1933-ban 

került a magyar törvénytárba.108  

Jellemző körülmény az is, hogy azok a kábítószer-üzérek, akikről az 1920-as évek 

folyamán a sajtóhírek szóltak, a leggyakrabban nem a drogokkal való visszaélés vagy az 

illegális terjesztés miatt kerültek a bíróság elé, hanem ezekkel összefüggő, de más 

                                                            
106 BFL, VII.5.c. 15929/1923. Jegyzőkönyv Rutich Elemér gyanúsított kihallgatásáról. Budapest, 1923. 
november 23. 
107 Zeidler, 2016: 185–196. 
108 Sárosi, 2017: 61–64.; Kerepeszki, 2017: 90–91. 
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bűncselekmények miatt, mint csalás, lopás vagy orgazdaság.109 Olyan is előfordult (például 

épp Sóhár és társai esetében 1925-ben), hogy „közegészség elleni kihágás” volt a vád  

a letartóztatottakkal szemben.110 Máskor pedig a „közveszélyes munkakerülő” büntetőjogi 

kategóriájába sorolták őket. Ez az elég szélesen értelmezett kategória 1913 óta létezett  

a magyar törvénytárban (például ebbe tartoztak a csavargók vagy a prostituáltak futtatói is). 

Az erről szóló törvény szerint közveszélyes munkakerülőnek számított az is, aki „mások 

szenvedélyét, könnyelműségét, tapasztalatlanságát vagy értelmi gyöngeségét üzletszerűen kihasználja.”111 

Ez a körülírás illett leginkább a korabeli kábítószer-üzérekre is. A büntetőjogi kategorizálás 

nehézsége okozta azt is, hogy az 1920-as évek folyamán a kábítószeres bűncselekmények 

elkövetői még meglehetősen enyhe bírósági büntetéseket kaptak. Ez leggyakrabban 

pénzbüntetést, néhány napos vagy hetes elzárást jelentett, vagy pedig azt, hogy az illetőket 

kitiltották Budapest területéről.112 A hosszabb ideig, akár néhány hónapig tartó – halmazati 

– bebörtönzéshez az vezethetett, ha más bűncselekmények miatt is vád alá helyezték az 

illetőt. Az enyhe szankcióknak természetesen nem volt elrettentő hatásuk. Az említett 

Sóhár Eleket is a kitiltása után nem sokkal újra letartóztatták a fővárosban. Beszédes az is, 

hogy a fővárosi bíróság csak 1931-ben szakított azzal a gyakorlatával, hogy kizárólag azokat 

büntette meg, akik kokainnal üzérkedtek, ellenben felmentette azokat, akik a maguk 

használatára szereztek illegálisan kokaint.113 

A korabeli bírósági eljárást, illetve a bíróságok kábítószerekkel kapcsolatos 

gondolkodását egy konkrét üggyel is szemléltethetjük. 1928 végén, nem sokkal Kövess 

Jenő halála előtt egy nagy sajtóérdeklődéssel kísért gyilkossági ügyet tárgyalt a fővárosi 

törvényszék, amiben egy Erdélyi Béla nevű fiatal férfit azzal vádoltak, hogy többszöri 

fizikai és lelki bántalmazás után meggyilkolta a fiatal feleségét, Forgács Anna feltörekvő 

színésznőt. Az ügy egyébként is kusza részleteit természetesen nincs lehetőség most itt 

kibontani, csak egy, a téma szempontjából fontos tényezőt érdemes kiemelni. Erdélyi és 

ügyvédje azzal is védekezett a tárgyalás során, hogy a feleség egy „túlhajtott idegzetű nő volt, 

aki morfiummal és kokainnal élt”. A vádlott állítása szerint a nő több alkalommal 

öngyilkosságot is megkísérelt, sőt a házasságra is azzal vette rá a férfit, hogy ha nem veszi 

                                                            
109 Például BFL, VII.101.d. 2568/1927. Klotzer Jenő pincér rabtörzskönyve, 1927. július 2. Vagy BFL, 
VII.102.a, 1210/1922.; BFL, VII.101.d, 9568/1941. Markovits Andor fogoly- és rabtörzskönyvei, 1922. 
március 1. és 1942. február 13. 
110 BFL, VII.18.d. 25653/1925. Sóhár Elek és társai ellen tett feljelentés. Budapest, 1925. december 22.;  
Az első kokainper a törvényszék előtt. Pesti Napló, 1926. január 23., 9. 
111 A m. kir. igazságügyi és belügyi miniszterek 1913. évi 41.410. I.M. számú rendelete a közveszélyes 
munkakerülők bűnügyi nyilvántartásáról. Budapest, 1913. augusztus 12.  Rendeletek Tára, 1913: 1249–1250.; 
1913. évi XXI. törvénycikk a közveszélyes munkakerülőkről.  
112 Kokaincsempészésért kilenc nőt és 30 férfit örökre kitiltottak a főváros területéről. 8 Órai Újság, 1927. 
május 8., 5. 
113 Nagyszabású kokainüzérkedés a csavargóbíróság előtt. 8 Órai Újság, 1931. január 6., 4. 
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el őt, akkor véget vet az életének. Erdélyi a bántalmazást elismerte, de azt vallotta, hogy 

erre azért került sor, mert a felesége a kábítószerek miatt is „betegesen aberrált mazochista volt”, 

aki „nemi kielégülésként maga kívánta”, hogy férje fizikailag bántalmazza. A védője igyekezett 

azt is bizonyítani, hogy Forgács Anna „titkos kokainszeánszokon” vett részt,114 a nő 

függőségét pedig tucatnyi tanú, orvosok, színházi kollégák, pincérek vallomásával próbálta 

alátámasztani. Közöttük több olyan is volt, aki a tárgyalási jegyzőkönyvek tanúsága szerint 

arról számolt be, hogy látta a nőt kokaint szívni, illetve arról, hogy neki bevallotta  

a függőséget.115 A vád legalább ugyanennyi tanút sorakoztatott fel Erdélyi állításainak 

hiteltelenítésére és cáfolására, akik mind Forgács rokonai, barátai voltak, de akadt köztük 

több orvos is. A bíróság végül úgy ítélte meg, hogy az ügyben csak „azon tanúk vallomásai 

irányadók, akik Forgács Anna mellett éltek, őt közelebbről ismerték és akiknél huzamosabb ideig 

tartózkodott”. Magyarán figyelmen kívül hagyta a védelem tanúit, és lényegében csak 

olyanoknak adott hitelt, akik megalapozottan gyaníthatóan elfogultak voltak a vádlottal 

szemben, és akik elől – éppen a közelebbi ismeretség miatt – vélhetően egyébként is 

titkolta volna az áldozat az addikciót, ami a függőkre általában jellemző. Ez pedig azt 

sugallja, hogy a bíróság kevés rutinnal rendelkezett a szerfüggők objektív megítélésével 

kapcsolatban. Természetesen perdöntő bizonyíték hiányában nem állíthatjuk, hogy Forgács 

Anna valóban függő volt-e, az eset csak a bíróság megkérdőjelezhető eljárásmódjára 

hívhatja fel a figyelmet.116 

 

 

Forgács Anna titkos kokain-szeánszokon vett részt és mértéktelenül élt narkotikumokkal – ezt 
kívánja bizonyítani Erdélyi Béla védője. 8 Órai Újság, 1928. december 28., 1. 

 

                                                            
114 Forgács Anna titkos kokain-szeánszokon vett részt és mértéktelenül élt narkotikumokkal! – ezt kívánja 
bizonyítani Erdélyi Béla védője. 8 Órai Újság, 1928. december 28., 1–4. 
115 BFL, VII.5.c. 777. kisdoboz, B.XI.11698/486/1927. I. Főtárgyalási jegyzőkönyvek, 1928. november 17. – 
december 20.; Uo. 778. kisdoboz, B.XI.11698/486/1927. II. Főtárgyalási jegyzőkönyvek, 1928. december 22. 
– 1929. február 5. 
116 BFL, VII.5.c. 1007/1938. Bírósági ítélet Erdélyi Béla ügyében (1929. február 5.) 
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A jogszabályok szigorodásával párhuzamosan zajlott a rendvédelem szükségszerű 

átalakítása és modernizálása is, mivel a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények 

terjedéséhez jelentősen hozzájárultak a budapesti rendőrség létszámbeli és szervezeti 

hiányosságai, valamint tárgybeli tapasztalatlansága is. Noha arra már 1925 őszén 

mutatkozott politikai szándék, hogy „az elharapózott kokainszenvedély legyőzésére” a budapesti 

rendőr-főkapitányság külön ügyosztályt állítson fel,117 sőt a rendőrség 1926-ban induló 

szaklapja, a Magyar Detektív már az első számában „azonnali és rendkívül erőteljes hatósági 

beavatkozást” sürgetett a kábítószerekkel szemben.118 Mégis, csak 1927 januárjában alakult 

meg egy külön a kábítószerüzérekre szakosodott detektívcsoport Stéhly Lajos 

rendőrkapitány vezetése alatt, amely gyakran tartott razziákat Budapest ismert kábítószer-

terjesztő helyein.119 Végül 1934-ben közvetlenül a Belügyminisztérium alá rendelve 

létrehozták a Kábítószereket Ellenőrző Központi Szervet, ami már meglehetősen széles 

hatáskörrel bírt a kábítószeres nyomozások lefolytatására, és tovább szigorodtak  

a kábítószeres bűncselekmények büntetési tételei is.120  

A korszak folyamán Magyarországon foganatosított korlátozó és büntető 

rendelkezések azonban továbbra is csak az üzéreket sújtották, a kábítószerek élvezőit nem. 

Éppen ezért is voltak olyanok, akik még az 1930-as évek közepén is kevesellték az 

intézkedéseket és további prevenciót sürgettek. Például a korszak legnépszerűbb és 

legnagyobb példányszámban megjelenő, ezáltal vélhetően jelentős közvélemény-formáló 

erővel bíró képes hetilapja, a Tolnai Világlapja 1934 februárjában javaslatként fogalmazta 

meg, hogy sürgetően szükségesnek látszik „a gyógyszertárak időnkénti razziaszerű ellenőrzése és 

az orvosi rendelvények szigorúbb felülvizsgálata is”, továbbá felvetette a mozicenzúra 

kiterjesztését is, mert bizonyos filmek „csábító hatást” fejthetnek ki a kábítószerek 

kipróbálására.121 Ehhez a nézethez épp az olyan filmek szolgáltathattak alapot, amelyekről  

a korábbiakban már szóltunk.  

A törvényi és rendvédelmi szigorítást az is szükségessé tette, hogy az 1920-as évek 

folyamán Budapest kezdett szerepet kapni a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben. 

Ennek egyrészt vélhetően épp a magyar rendőrség felkészületlensége és a jogszabályok 

kijátszhatósága lehetett az oka, másrészt az, hogy Magyarország a Nemzetek Szövetségéhez 

                                                            
117 Leleplezték a kokain-csempészek külföldi összeköttetéseit. Az Est, 1925. október 27., 6. 
118 Nagy, 2020: 60. 
119 Kokainnal kereskedő bűnszövetkezet tagjait tartóztatta le a rendőrség. Friss Újság, 1927. január 28., 5. 
120 A m. kir. belügyminiszter 1934. évi 222. számú rendelete a kábítószerforgalom ellenőrzése céljából 
Központi Szerv kijelöléséről. Budapest, 1934. március 28. Rendeletek Tára, 1934: 168–170. A m. kir. 
belügyminiszter 1934. évi 195.200. számú körrendelete kábítószer termelésének, gyártásának és forgalmának 
ellenőrzése céljából „Központi Szerv" megalakításáról. Budapest, 1934. március 29. Uo. 396–400.  
A Kábítószereket Ellenőrző Központi Szervről lásd Kerepeszki, 2019: 182–187. 
121 Kokainalvilág Budapesten. Tolnai Világlapja, 1934. február 21., 31. 
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való csatlakozásával gazdasági, kereskedelmi és közlekedési szempontból sem volt már 

annyira elszigeteltnek látszó ország, mint azt megelőzően. A nemzetközi „vérkeringésbe” 

ilyen nem kívánt módon történő bekapcsolódást jól példázza az, hogy 1928 februárjában  

a Nemzetek Szövetsége kábítószerekkel foglalkozó ellenőrző bizottságának értesítésére  

a budapesti rendőrség nyomozás indított egy fővárosi székhelyű részvénytársaság ellen. 

Ugyanis a gyanú szerint a cég tranzitforgalmat bonyolított le kábítószerekkel Hamburg és 

Sanghaj között. Ezt a nyomozás igazolta is, és kiderült, hogy a vállalat tulajdonképpen már 

évekkel korábban megszűnt, csak fedőszervként működött és helyiségeit felhasználták  

a csempészéshez. Az eset „nemzetközi” jellegét mutatja az is, hogy a szálak fő mozgatója 

egy lett állampolgár volt.122 

Az, hogy az 1920-as évek folyamán „kinyílt a világ” Magyarország számára,  

a különböző források tanúsága szerint azt is eredményezte, hogy az időközben milliós 

várossá bővülő Budapesten a legjelentősebb kábítószerek mindegyike, a morfium,  

a kokain, az ópium, a hasis, a heroin mindegyike mellett ezek különböző változatai, 

származékai is megjelentek. Ezek közül azonban leggyakrabban a morfium és még inkább 

a kokain keltettek feltűnést, illetve az ezekkel kapcsolatos eseteket kísérte fokozott 

sajtófigyelem. Ám feltűnő, hogy a korszakban bizonyos források nem egyformán ítélték 

meg a két kábítószer kriminogén szerepét és hatását. Például egy napilap 1924 

novemberében a kokaint csak „szeszélynek” tartotta, míg bűnügyi szempontból a morfiumot 

sokkal inkább veszélyesebb szernek minősítette. „A morfinista nem riad vissza semmitől, hogy 

megszerezze magának a mérget. Lop, betör, csal, sikkaszt, erőszakoskodik, ha másként nem megy, hát 

gyilkol is, de megszerzi magának a mérget” – írta a cikk szerzője.123 

Ilyen megkülönböztetés a korabeli szakirodalomban is megjelent, noha az is 

megállapítható, hogy ezek szerzői már viszonylag széleskörű összefüggéseket rögzítettek  

a kábítószerek és a bűnözés között. A korszak ismert jogászprofesszora és bűnügyi 

statisztikusa, Hacker Ervin egy 1934-ben megjelent írásában például négy kategóriát 

különített el. Az elsőbe olyan esetek tartoztak, amikben a kábítószer hatása alatt álló 

személyek váltak bűncselekmény áldozatává. A másodikba sorolta azokat, amelyekben 

„egyes ilyen narkotikumok (például kokain) élvezői éppen a narkotikum hatása alatt hajlanak erőszakos 

                                                            
122 Nagyszabású nemzetközi ópium és kokaincsempészést leplezett le a budapesti rendőrség. 8 Órai Újság, 
1928. február 21., 12.; Nagymennyiségű kábítószert csempésztek Budapestről Sanghaiba a Far East Co. Ltd. 
címére. Budapesti Hírlap, 1928. február 21., 6. Hasonlóan ezt a három várost (Hamburg, Budapest, Sanghaj) 
érintő nemzetközi kábítószer-csempész akció két évvel korábban is napvilágra került. Lásd Baranyai, 1930: 
108. 
123 Nádor Jenő: Terjed a kokain, morfium és ópium szenvedélye. Újság, 1924. november 30., 19. Ugyanakkor 
érdekes, hogy a korábban idézett kanadai rendőrbíró, Emily F. Murphy pont fordítva gondolkodott az 1922-
ben megjelent könyvében, és úgy vélte, hogy „az ópium- és morfiumfogyasztók ritkán követnek el brutálisabb 
bűncselekményeket”. Murphy, 1922: 298. 
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bűncselekmények elkövetésére”. A harmadik kategóriájába olyan vagyon elleni bűnesetek 

(például csalások) kerültek, amiket a kábítószerek meghamisítása eredményezett. Végül 

pedig elkülönítette azokat az ügyeket, amiket a függők követnek el azért, hogy  

a kábítószerhez jussanak (például sikkasztások, recepthamisítások).124  

Hasonlóan kategóriákba sorolta a kábítószerekhez kapcsolódó bűncselekményeket 

a már idézett orvos-szakértő, Temesváry György is, aki a megfigyeléseit arra is alapozhatta, 

hogy az 1930-as évek közepén a Kábítószereket Ellenőrző Központi Szerv munkatársa 

volt. Ő úgy látta, hogy a kábítószerfüggő „a társadalom szempontjából nem tekinthető többé teljes 

értékű egyénnek”, „munkájára, megbízhatóságára, felelősségérzetére már csak alig lehet számítani”. 

Ezzel összefüggésben úgy látta, hogy „a kábítószer-élvezők leggyakrabban azért követnek el 

bűncselekményt, hogy a hiányzó kábítószert megszerezzék”, és a megvonási tünetek miatt 

vetemednek lopásra, csalásra, sikkasztásra vagy recepthamisításra. Továbbá ő is 

különbséget tett a kokainisták és a morfinisták között, előbbiek szerinte veszélyesebbek és 

„aktívabbak”, sőt „szövetkeznek is egymással, hogy közösen vállalkozzanak ilyen bűncselekmények 

elkövetésére”. Emellett úgy vélte, hogy a kokain-függők nemcsak a szemérem elleni 

bűncselekményeknek válhatnak szereplőivé, de „a környezetükkel szemben gyakran súlyos 

erőszakoskodásokat” is elkövetnek, amelyek „esetleg emberöléssel végződnek”. Különbséget tett 

aszerint is, hogy a két szer mely társadalmi csoportokban volt elterjedtebb. Úgy vélte, hogy 

a kábítószerekkel történő visszaélés „minden társadalmi osztálynál és mindkét nemnél előfordul”. 

Ám véleménye szerint a morfium (illetve az ópium és a heroin is) főként a „műveltebb” 

körökben (például orvosok, gyógyszerészek esetében) fordul elő gyakrabban, illetve 

azoknál, akik valamilyen fájdalmas és hosszantartó betegség következtében szoktak rá.  

A kokain használatát és terjesztését viszont főként az „éjjeli élet alakjainak” 

(prostituáltaknak, pincéreknek, művészeknek) tulajdonította. Temesváry ugyanakkor arra  

a további kriminológiai tényezőre is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos bűnelkövetők  

a letartóztatásuk után azzal védekeztek, hogy a bűncselekmény elkövetésének idején 

valamilyen kábítószer hatása alatt álltak, ezáltal nem voltak beszámíthatók, és így próbálták 

elkerülni a felelősségre vonást. Összességében pedig úgy vélte, hogy a kábítószerek és  

a bűnözés közötti összefüggés háromféle lehet: az első szerint a már korábban is bűnöző 

életet élő személyek „a tetteik elkövetése előtt kábítószert (főleg cocaint) vesznek magukhoz”,  

a második során a bűnözők juttattak kábítószert az áldozatuk szervezetébe, és végül  

                                                            
124 Hacker, 1934: 19–20. 
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a harmadik szerint a korábban „társadalmi szempontból kifogástalan” személyek a kábítószer-

élvezet következtében válnak bűnelkövetőkké.125 

 

 

Kokain orgián elfogták a pesti kokainisták vezérét. Friss Újság, 1930. szeptember 11., 1. 
 

A két idézett szakértői vélemény, illetve számos más forrás is hangsúlyosan utalt  

a kábítószerek és a vagyon elleni bűncselekmények közötti szoros összefüggésre. Ezekből 

jogosan következhet az a feltételezés, hogy a különböző narkotikumokat jelentős (de nem 

kizárólagos) részben a magas áruk tehette kriminogén tényezővé. A források meglehetősen 

változatos számokat tartalmaznak arról, hogy mennyiért lehetett beszerezni morfiumot 

vagy kokaint a korabeli Budapesten. Például a sajtóban megjelent hírek szerint a már 

korábban említett, jómódban élő báró Kövess Jenő alkalmanként 30–35 pengőt áldozott 

egy adag kokainra, és havonta összesen 2000 pengőt költhetett kábítószerekre.126 Más 

újságok viszont arról írtak, hogy ennél jóval olcsóbban, már két pengőért is hozzá lehetett 

jutni a kokainhoz.127 1932 elején az egyik napilap szerint a kokain fél grammjáért  

                                                            
125 Temesváry, 1936: 44–54. 
126 Borbély Zoltán: Mi történt Kövess Jenő báróval a végzetes éjszakán? Nemzeti Újság, 1929. január 26., 7.; 
Nagy „koksz” razzia volt az éjjel. Az Est, 1929. január 27., 8. 
127 T(urcsányi) Gy(ula): Háborog a pesti alvilág… Pesti Napló, 1929. január 29., 5. 
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„a zugforgalomban három-négy pengőt is elkérnek”, és „gyakran három-négy ilyen félgrammos 

papírzacskó kokainra van szükség, hogy a mámor bekövetkezzék”, tehát eszerint 12–16 pengőbe 

került a teljes bódulatot előidéző adag.128 Ugyanez a lap az év végén viszont már arról 

számolt be, hogy amíg 1930-ban a kokain grammját még 5 pengőért árusították, 1932 

végére ez az ár a tízszeresére emelkedett.129 A Pesti Napló 1935 júliusában úgy kalkulált, 

hogy „ha a morfinista költségeit összehasonlítjuk az alkoholistáéval, kiderül, hogy miért sokkal 

kedveltebb narkotikum az egyébként veszélytelenebb alkohol. Napi egy pengőért, legfeljebb kettőért már 

valaki idült alkoholista lehet.” Viszont egy morfinista átlagos havi adagjának ára – a lap 

becslése szerint – elérhette a 600 pengőt.130 A korabeli szakemberek által közölt adatok 

szerint az 1930-as évek első felében az üzérek 3–4 pengőt kértek a kokain egy grammjáért, 

a többször idézett Temesváry pedig 2000 pengőre tette egy üzér havi keresetét.131 

Érdemes egy kis nemzetközi összehasonlítást tennünk. Jonathan Lewy adatai 

szerint 1935-ben New York utcáin a morfiumot unciánként (kb. 28,35 gramm) akár 80 

dollárért is árulták, Chicagóban az ár a 90–100 dollárt is elérhette, a heroin viszont jóval 

olcsóbb volt, „csak” 38–40 dollárba került unciánként. Tehát egy gramm morfium ára  

3–3,5 dollár körül mozoghatott.132 A hivatalos adatok szerint ebben az évben átlagosan 340 

pengő volt egy dollár árfolyama,133 tehát a magyar árakhoz mérve az amerikai 

nagyvárosokban egészen csillagászati összeget kértek a morfium grammjáért. Ez persze 

abból is következik, hogy teljesen eltérőek voltak a kereseti viszonyok és lehetőségek a két 

ország között.  

A kábítószerek budapesti árai akkor válnak jól érzékelhetővé, ha más termékek 

magyar áraihoz és a magyar jövedelmekhez viszonyítjuk őket. Például 1932-ben, amikor  

– ahogy láthattuk – bizonyos hírek szerint 16 pengőbe került az olyan mennyiségű kokain, 

amely teljes bódulatot idézhetett elő, ugyanezért az összegért egy pár fekete boksz 

férficipőt vagy fekete magas szárú fűzős női cipő lehetett venni, és bőven lehetett annyi 

élelmiszert vásárolni, ami egy többtagú családnak egy hétvégére is elegendő volt.134  

Ha ehhez hozzávesszük az állami alkalmazottak ebben az évben hatályos rendelkezések 

szerinti jövedelmi viszonyait, akkor még jobban látszik, hogy a kábítószerek – az egyik 

sajtócikk szófordulatával élve – valóban „igen drága luxuscikknek” számíthattak.  

                                                            
128 Megszűnt Budapesten a kokainláz. Újság, 1932. január 6., 10. 
129 Nádor Jenő: Újra pusztít a kokaintéboly. Újság, 1932. december 11., 2. 
130 Janovics András: Sanghaitól Budapestig megindult az államhatalom harca a morfium és a kokain ellen. 
Pesti Napló, 1935. július 21., 14. 
131 Müller, 1933: 396.; Temesváry, 1936: 60. 
132 Lewy, 2017: 189. 
133 Statisztikai Évkönyv, 1935: 226. 
134 Statisztikai Évkönyv, 1932: 137. 
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Egy miniszter havi keresete (egyéb illetmények nélkül) 1320 pengő, egy tizenöt éve 

dolgozó egyetemi tanáré 600 pengő, a bíróké és ügyészeké 750–900 pengő volt,  

a csendőrség, a vámőrség vagy a folyamőrség kötelékébe tartozó főhadnagy havi jövedelme 

(pótdíjakkal együtt) viszont alig érte el a 300 pengőt.135 Ha csak közelítően valósnak 

fogadjuk el a kábítószerek árára vonatkozó adatokat, akkor még jobban érthetővé válik az, 

hogy a korabeli források szerzői miért láttak szoros kapcsolatot a narkotikumok és  

a vagyon elleni bűncselekmények között.  

                                                            
135 A m. kir. minisztérium 1932. évi 3.000. M.E. számú rendelete az állam és az önkormányzatok személyi 
kiadásainak további csökkentéséről. Budapest, 1932. április 12. Rendeletek Tára, 1932: 250–281.  
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VI. Kábítószerek és az „alvilág”  
 

A bűnözés és a kábítószerek közötti összefüggések kapcsán még egy további 

sajátos tényezőre érdemes felhívni a figyelmet. Ez abból következik, hogy a Sóhár és más 

üzérek sajtóábrázolása során az 1930-as években átalakult a „bűnügyi alvilágról” szóló 

diskurzus, illetve megváltozott magának az „alvilág” fogalmának használata is.  

Ehhez két fontos tényezőt kell látnunk. Először azt, hogy a magyar sajtó és 

rendvédelmi szakirodalom az 1920-as évek folyamán és részben még a következő évtized 

elején is az „alvilág” fogalmát vagy az amerikai, vagy egyes európai nagyvárosokban 

(elsősorban Londonban, Párizsban, Berlinben, Bécsben) tapasztalható bűnözéssel 

azonosította, sőt tudatosan és következetesen elhatárolta a Budapesten tapasztalható 

bűnügyi jelenségeket ettől. Például 1925 végén a Fővárosi Hírlap egyik vezércikke egyenesen 

dicsekvéssel számolt be a következőkről: „Az a tobzódás, amelyről Berlin és Bécs csak  

a közelmúltban is hírhedtek voltak, nincs meg Budapesten. A világsajtó egy időben szenzációs cikkek 

áradatával volt tele arról, hogy milyen erkölcsi lezüllöttség uralkodik Bécsben és Berlinben. A tánclokálok 

izzó őrülete, a bárok orgiái, a kokain- és morfiumbarlangok szörnyűségei csak igen kismértékben 

jelentkeznek Budapesten és ezek is talán csak halvány, jelentéktelen utánzatai a nyugatibb világvárosok 

moralitás nélküli életének. A világsajtó pellengérre állította Berlint és Bécset, de Budapestet nem.”136 

1931 márciusában a már említett Schreiber Tamás gyilkossági ügye kapcsán láttatta 

hasonlóan a budapesti bűnözést egy másik napilap, csak amerikai összehasonlítással: 

„Pesten csakugyan nincs alvilág, a szó amerikai értelmében. Nem nevezhető alvilágnak egy milliós 

városban az a pár száz munkakerülő, kisstílusú, »linkségekből« élő naplopó és női kíséretük, akik 

közül talán húszan »kokszot« [kokaint] is szívnak. […] Nem, Pesten nincs ilyen alvilág. Csupán 

néhány zugkávéház, kocsma, ahol összeül a nagyváros söpredéke. A főváros milliós lakosság-számához 

képest aránylag olyan – örvendetesen – kevesen, hogy a rendőrségnek nem is kerül különösebb munkájába 

a nyilvántartásuk és ellenőrzésük.”137 Még beszédesebb egy 1931 decemberében megjelent 

nyilatkozat, amelyet egy akkori budapesti rablássorozat kapcsán adott ki a fővárosi 

rendőrkapitányság: „Hangsúlyozni kell, hogy a nálunk az utóbbi hetekben történt rablási eseteket nem 

lehet összehasonlítani bűnözés szempontjából a külföldön, főként Amerikában történt esetekkel. 

Külföldön az ilyenfajta rablásokat mind rovott múltú emberek, jól szervezett, bűnözésre berendezkedett 

                                                            
136 Budapest erkölcseiről. Fővárosi Hírlap, 1925. december 16., 1. 
137 Előre megfontolt gyilkosság címén tartóztatták le Schreibert. Új Nemzedék, 1931. március 25., 1. 
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társaságok tagjai követik el. Nálunk ilyen alvilág egyáltalán nincsen. A Budapesten és Újpesten 

elkövetett rablótámadásokat mind alkalmi bűnözők, nagyrészt suhancok követték el.”138  

Nem véletlen, hogy leggyakrabban az amerikai nagyvárosi „alvilágtól” való 

elhatárolódás jellemezte ezeket a narratívákat. Ugyanis a tengerentúlon történt nagy 

figyelmet kapó bűncselekményekről, az ottani bűnözés emblematikus figuráiról (például Al 

Caponéról) a magyar sajtó, sőt a külföldi tudósításokat átvéve a magyar filmhíradó is 

beszámolt. Továbbá már a korszak elején megjelentek az amerikai bűnügyi 

ponyvaregények és mozifilmek Budapesten, így Magyarországon (is) kialakult egy 

sztereotip kép az amerikai bűnözésről és tipikus „szereplőiről”.139 

A másik tényező, amit látnunk kell, magának az „alvilágnak” a fogalma, ami 

értelmezésre és magyarázatra szorul. Az „alvilág” történetiségét vizsgáló nemzetközi 

szakirodalom már rámutatott a fogalom etimológiai problémáira, definíciós nehézségeire és 

képlékenységére. Ezek például abból is adódnak, hogy a kifejezést gyakran szinonimaként 

használják a „szervezett bűnözésre”, illetve abból, hogy már a 19. századtól kezdve  

a „média” (legyen ponyvairodalom, bulvársajtó, később, a 20. századtól a film) mint 

közvetítő közeg tulajdonképpen „mítoszt” konstruált a bűnözői csoportok, majd az 

„alvilág” köré. Ehhez hasonló jelenség Magyarországon is megfigyelhető: a 19. század 

második harmadában még egyenesen népi hősöknek számítottak a „betyárok”, a vidéken 

bujdosó életet élő egyének, akik csapatokba verődve kifejezetten bűnözésből (például 

lopásból, útonállásból, vonatrablásból) tartották fenn magukat. A média szerepe azért is 

fontos, mert nemcsak az „alvilág” fogalmának kialakulásához járult hozzá, hanem ahhoz is, 

hogy az „alvilág” mint entitás és tér létezése elfogadottá, sőt – a téma neves szakértője, 

Heather Shore megfogalmazásában – egyenesen „ortodoxiává” vált különösen  

a nagyvárosok vonatkozásában. A századfordulótól kezdve elsősorban a nyugati 

országokban a kifejezés egy olyan „alternatív élettér” leírására szolgált, amelyet kifejezetten 

veszélyes, a társadalmi normákkal összetűzésbe kerülő vagy azokkal szakító deviánsok és 

„hivatásos”, tehát valamilyen „sajátos” törvényen kívüli karriert befutó bűnözők 

„népesítettek be”. Ezáltal az „alvilág” mindig a többségi társadalom bizonyos aktuális 

félelmeinek kivetüléseként alakult ki úgy, hogy lényegében stigmatizálta is az „alvilág” 

szereplőit. Ugyanakkor a fogalom nemcsak bűnözőkkel, illetve a társadalmilag kitaszított 

vagy jogilag kriminalizált csoportokkal fonódott össze, hanem az „éjszakai élettel” és az 

olyan nagyvárosi terekkel, helyekkel is, amikhez ezeket a társadalmi félelmeket és 

                                                            
138 Budapesten nincsen alvilág – mondta a rendőrség az újpesti rablótámadásokra. 8 Órai Újság, 1931. 
december 8., 2. 
139 Pálóczi-Horváth, 1929: 205–298. (különösen 208–211.) 
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veszélyeket társítani lehetett. Ezáltal a modern metropoliszban már nem pusztán „alvilág”, 

hanem sokkal inkább „alvilágok” léteztek, amelyek a nyomornegyedeket, bordélyházakat, 

lebujokat és bűnbarlangokat foglalták magukban úgy, hogy valamilyen sajátos 

„párhuzamos társadalmat” vagy „ellentársadalmat” képeztek. A térbeliséggel szorosan 

összefügg az is, hogy az „alvilágokkal” foglalkozó narratívák lényeges elemét jelentette az 

idegenellenesség is. A 19–20. századi urbanizáció egyik fontos jelensége volt az, hogy bár 

az egyre inkább felduzzadó városok látszólag nyitottnak és befogadónak tűntek, nagyon is 

létezett bennük az erős szegregáció az újonnan betelepülőkkel szemben. Ez lehetett az 

érkezők által önkéntesen és tudatosan (például a kulturális tradícióikhoz, családi 

kapcsolataikhoz való ragaszkodás vagy a nyelvismeret hiánya miatt) vállalt viselkedés, de 

lehetett hatóságilag előírt intézkedés is (szemléletes példát jelentenek erre az amerikai 

nagyvárosok kínai vagy olasz negyedei). Gyakori jelenségnek számított az, hogy a bűnözés 

terjedése miatt sokan épp az újonnan érkezetteket okolták.140 

 

 
 

Oktogon a Hősök tere felé nézve (1930). Fortepan, 32590, Pesti Brúnó.  
 

A magyar sajtó és a budapesti rendvédelmi szervek tehát ettől az „alvilágtól” (vagy 

ezektől az „alvilágoktól”) határolták el a fővárosi bűnözést, és tudatosan kerülték még  

a kifejezés használatát is, sőt tagadták ennek létjogosultságát a magyar metropolisz 

vonatkozásában. Holott pontosan tudatában voltak annak, hogy szervezett bűnözői 

csoportok igenis léteztek Budapesten, de érdekes módon a „szervezett bűnözés” kifejezést 

                                                            
140 Shore, 2016: 170–191.; Fijnaut, 2014: 53–95. 
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sem használták, sőt még ritkábban fordult elő a magyar hír- és bulvárlapokban vagy  

a rendőri szaksajtóban. Pedig a 20. század elején a korszak egyik legismertebb és 

legtermékenyebb bűnügyi újságírója, Tábori Kornél egyedül és a budapesti rendőrség 

sajtóirodájának vezetőjével, Székely Vladimirral karöltve is egy egész zsebkönyv-sorozatot 

szentelt ezeknek a bűnözői csoportoknak a bemutatására.141 Ha mégis ilyenekről volt szó,  

a korabeli sajtó olyan szavakat részesített előnyben, amelyek még pejoratívabbnak vagy 

„képlékenyebbnek” hatottak. Ilyen volt például a „bűnbanda” kifejezés, amely elé gyakran 

került olyan jelző (például „lelketlen”), amivel egyenesen démonizálni lehetett a tagokat, 

ezzel is kifejezve a „rendes” társadalomtól való elhatárolásukat. 

Minek köszönhető ez a látható „ódzkodás” az „alvilág” kifejezés budapesti 

viszonyokra történő alkalmazásától? Gyaníthatóan részben azzal magyarázható, hogy ezzel 

a fogalommal jól lehetett érzékeltetni a „nyugati” világ „dekadenciáját”, ami a kortársak 

szerint az 1920-as években még nem érte el Magyarországot, és azt lehetett sugallni, hogy 

Budapesten mégis jobb viszonyok uralkodnak, mint a nyugati metropoliszokban. Ebben az 

időszakban a „nyugati” világgal szembeni ellenérzéseket erősítette, hogy Magyarországon 

különösen Franciaországot, kisebb részben Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat, 

tehát az első világháború győzteseit tették szinte kizárólagosan felelőssé azért, hogy  

a vesztes Magyarország a trianoni békeszerződés következtében elveszítette a területeinek 

kétharmadát. Szembetűnően kibontakozott tehát egy olyan sajátos és ellentmondásos 

gondolkodásmód, ami egy „Nyugathoz” közeledő, gravitálódó Magyarországot képzelt el 

(nem véletlenül, hiszen akkor a „Keletet” már a kommunista Szovjetunió testesítette meg), 

de viszolygott a nyugatias jellegzetességektől, sőt olykor pellengérre állította azokat. 

Az 1920-as évek végén azonban elkezdett kibontakozni egy másfajta narratíva az 

„alvilág” vonatkozásában. Ez szembetűnően két eset kapcsán érhető tetten. Az egyik egy 

1919 novemberében történt rablógyilkosság (az ún. „Rombach utcai gyilkosság”) volt, 

aminek a feltételezett elkövetőit kilenc évvel később, 1928 végén tartóztatták le.142 A másik 

                                                            
141 Tábori–Székely, 1908a; Tábori–Székely, 1908b; Tábori–Székely, 1908c; Tábori–Székely, 1909. Tábori 
Kornél tevékenységéről és a magyar szociális riport úttörőinek számító publicisztikáiról lásd részletesen 
Perényi, 2018: 57–72., 136–145. 
142 A Rombach utcai gyilkosság egyébként önmagában is érdekes a budapesti bűnözés vonatkozásában.  
A korszakban ugyanis ritkaságnak számított az, hogy majdnem egy évtizeddel később fogják el egy ilyen 
súlyos bűncselekmény elkövetőit (itt egy fiatal cselédlány volt az áldozat, az elkövető vagy az elkövetők pedig 
nemcsak őt gyilkolták meg, hanem súlyosan megsebesítették a rá bízott két kisgyermeket is). Ráadásul  
a nyomravezető a saját – többek között orgazdaságból élő – férjét, annak hasonlóan kétes hírű testvérét és 
egy ismerősüket adta fel a rendőrségen, méghozzá a párjával szemben érzett féltékenység miatt. Azonban a 
sajtó szerint ő sem egy tisztességes életet élő nő volt, bizonyos hírek szerint korábban kerítőnőként 
prostitúcióval foglalkozott. Éppen ezért is ő lett az ügy gyenge láncszeme. Bár a három feltételezett elkövetőt 
elítélték, a fellebbezésük után azonban később felmentették őket a koronatanú (a feleség) elfogultsága és 
hiteltelensége miatt. A dióhéjban összefoglalt történet szereplői jól mutatják, miért ez az ügy volt az egyik, 
ami miatt az „alvilág” kifejezés kezdett meghonosodni a budapesti bűnügyi viszonyok leírására is. BFL, 
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pedig éppen a már említett báró Kövess Jenő 1929 januárjában bekövetkezett halála volt. 

Ez a két eset ugyanis az elsők között volt azok sorában, amelyekben az érintetteket (az 

előbbiben a feltételezett elkövetőket, az utóbbiban a különböző kábítószer-terjesztőket, 

illetve helyszíneket) már az „alvilág” kifejezéssel illette a sajtó. A két ügy egymástól 

független volt, emiatt azonban mégis szorosan összekapcsolódott, ami a lapokban is 

visszatükröződött. A rablógyilkosság miatti büntetőper és a Kövess halála miatt 

foganatosított razziák következtében letartóztatottakkal szembeni eljárások ugyanis 

egymással párhuzamosan zajlottak le. A korszak egyik legjelentősebb bulvárlapja, Az Est 

például 1929. november 16-án arról írt, hogy bár a gyilkosság ügyében éppen szünetet tart 

a bíróság, „de azért az alvilág [!] nem pihen”, és „egy másik csoportja felvonul egy másik bűnügy 

tárgyalására”. Arról a csoportról volt szó, „amely kokainnal, ópiummal, novokainnal, morfiummal 

és a többi kábítószerekkel kereskedik, amely maga is rabja a kábítószereknek, csempészi és élvezi azt” 

(egyébként közöttük volt a már említett Sóhár Elek is).143  

1929 elejétől sorra jelentek meg a különböző lapokban olyan cikkek, amelyek már  

a „budapesti alvilágot” emlegették külön-külön is a két üggyel kapcsolatban. Voltak 

olyanok, amelyek az „éjszakai Budapest kokainos alvilágáról” beszéltek,144 egy másik „Budapest 

földalatti életéről” és „züllött alvilágáról” szólt, amilyet „eddig csupán amerikai detektívregények 

ismertettek”, és ahol „tömegesen” szaporodtak el a kokainisták.145 De volt olyan is, amely 

oknyomozó bűnügyi újságírót küldött a „budapesti alvilág rejtelmeinek” feltárására. Ő úgy látta, 

hogy „a Rombach utcai rablógyilkosság tárgyalása felszínre hozta Budapest alvilágát”. Olyannak írta 

le ezt a világot, ahová „nem könnyű lehatolni”, és „ahol nem ismerik a jó és rossz fogalmát, ahol 

nincs férfibecsület és nincs női szemérem. Ahol csak egy törvényt ismernek: – a rendőrség kijátszását. És 

ahol folytonos harcban áll mindenki a becsületesnek ismert társadalommal.” Miután megfigyelte az 

éjszakai utcák, kávéházak hangulatát, amit többek között prostituáltak, kerítőnők, orgazdák 

népesítettek be, arra a rendkívül szkeptikus konklúzióra jutott, hogy „nincs segítség. Nincs 

hatalom, amely meg tudná akadályozni a budapesti alvilág szörnyű tobzódásait. Legfeljebb féken lehet 

tartani, amíg aztán jön egy ilyen Rombach utcai borzalmas bűnper és egy időre felszínre kerülnek az 

alvilág megdöbbentő szörnyűségei.”146 

Ettől a két ügytől kezdve lassan egyre inkább az a narratíva kezdett teret nyerni, 

hogy Budapesten mégis létezik olyan „alvilág”, amit eddig csak a külföldi bűnügyi 

                                                                                                                                                                             
VII.5.c. 10714–1919. Bírósági ítélet Wallenstein Manó és társai ügyében. Budapest, 1929. november 19.; 
Ítélet Wallenstein Manó és társai fellebbviteli tárgyalás. Budapest, 1930. november 11. 
143 A budapesti kokainista világ a bíróság előtt. Az Est, 1929. november 16., 5. 
144 Hajtóvadászat indult a kokain-üzérek ellen. Nemzeti Újság, 1929. január 27., 7.; A kokainos alvilág tagjainak 
mai kihallgatása a főkapitányságon. Az Est, 1929. január 27., 16. 
145 Itt reformáljanak! Magyarország, 1929. január 26., 8. 
146 Simonyi Sándor: A budapesti alvilág rejtelmei. Friss Újság, 1929. november 24., 2. 
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tudósításokból, ponyvaregényekből vagy filmekből ismert a magyar társadalom. Jól 

szemlélteti ezt a változást egy korabeli budapesti törvényszéki tudósító, Mátrai Sándor 

bírósági emlékeket és tapasztalatokat tartalmazó kötete. Ebben leírta azt, hogy őt 

konkrétan a tárgyalóteremben érte ez a felismerés. Sokáig ő is kétségbe vonta, hogy 

Budapesten van „alvilág”, és úgy vélte, hogy azok a „szegény, elesett, a lapok hasábjain 

»alviláginak« bélyegzett alakok”, akiket a különböző bírósági tárgyalásokon látott, „nem tagjai 

semmilyen alsóbb társadalmi rendnek”. Aztán egy per kapcsán arra a megállapításra jutott, hogy 

„mégiscsak van Budapesten alvilág. Igaz, hogy szegényes és kisszerű, de mégis van valami rejtélyes 

szolidaritásban élő birodalom, melynek lakói ismerik egymást, tudnak egymás dolgairól, segítenek és 

fedezik egymást, amíg lehet, de el is várják, hogy ugyanígy bánjanak velük azok, akik pénzhez jutnak 

valamelyik nagyobb bűncselekmény révén.”147 

Ez a változás nemcsak az újságírók narratíváiban figyelhető meg, hanem a rendőri 

szaksajtóban is. Az 1930-as évek második felében a rendőrség legjelentősebb korabeli 

szaklapjában, a Magyar Rendőrben számos olyan, detektívek által írt cikk található, amelyek 

már nemcsak az európai vagy amerikai nagyvárosok, hanem Budapest vonatkozásában is 

használták az „alvilág” kifejezést. Például volt olyan, amely kifejezetten a bűnözők által 

használt argót vizsgálva beszélt a fővárosi „alvilág” fejlődéséről.148 Egy másik cikk detektív 

szerzője a zsebtolvajok „alvilágáról” írt.149 1937 végén egy kétrészes írásban Laky Lajos 

főkapitány-helyettes már az „alvilág társadalmi osztályainak” felvázolását is megkísérelte.150 

1938 augusztusában pedig egy hosszabb cikk foglalkozott a „bűnözők világában” használatos 

„titkos jelek” bemutatásával. A rendőr szerző arra a megállapításra jutott, hogy a budapesti 

„alvilág” kialakulásában „legtöbb része a német, zsidó és cigány befolyásnak”, tehát az 

„idegeneknek” voltak.151 

Az „alvilág” kifejezés használatához való hozzáállás megváltozásának 

magyarázatára érdekes példával szolgál a fennálló politikai és társadalmi rendszerrel 

szemben kritikus, sőt élesen szembenálló szociáldemokrata Népszava című napilap egy 

1932 májusában megjelent cikke. A szerző nem meglepően az elit-csoportokat 

kárhozhatta, amelyek szerinte sajátos „demokratizálódási” gesztust gyakorolnak a bűnöző 

csoportok felé, és ezáltal az „alvilág” már valójában nem is egy párhuzamos rejtett 

„ellentársadalom”, hanem a „rendes” rétegekkel szimbiózisban élő társadalom. 

                                                            
147 Mátrai, 1942: 581–582. 
148 Kemény Gábor: A tolvajnyelv. Magyar Rendőr, 1937. január 1., 5–6. 
149 Herendy Nándor: A „zsebesek” alvilága. Magyar Rendőr, 1937. március 1., 105. 
150 Laky Lajos: Az alvilág társadalmi osztályai I. Magyar Rendőr, 1937. december 1., 535.; Laky Lajos: Az alvilág 
társadalmi osztályai II. Magyar Rendőr, 1937. december 15., 559–560. 
151 Kemény Gábor: A titkos jelek. Magyar Rendőr, 1938. augusztus 1., 339–342. 
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Detektívek a Magyar Királyi Rendőrség kihelyezett irodája előtt (1940).  
Fortepan, 124037, Lenkey Márton 

 

A cikk szerzője úgy érzékelte és láttatta, hogy az „alvilági figura” kezd „szalonképessé” 

válni azáltal, hogy „merészségével áttörte a polgári tisztesség omladozó falait és némely vonatkozásban 

szükségessé tudta tenni magát”. Így alakult ki szerinte az a „furcsa keveredés”, amikor „nemcsak 

bűnügyi, hanem annyi egyéb vonatkozásban […] a politikus, az ügyvéd, sőt a gróf mellett együtt van az 

eseményekben az ugrató ügynök, a kokaincsempész, az éjszakai mulató portása, a ruhatáros, a kerítőnő, 

a találkahely-tulajdonos”.152 A Népszava cikkéhez képest mindössze pár nap különbséggel az 

egyik akkori ismert bulvárlapban, a Friss Újságban is egy „alvilágot” érintő cikk jelent meg, 

amiből egy másik, megalapozottabb és elfogadhatóbb magyarázatra következtethetünk. 

Ebben a szerző egyértelmű párhuzamot vonva arra utalt, hogy az amerikai minták átvétele, 

magyarán az európai és emellett a magyar társadalom általános korabeli 

amerikanizálódása153 a mindennapi élet számos más területéhez hasonlóan a bűnözést is 

érintette. Ahogy fogalmazott: „A kokót [kokaint] a pesti alvilág gangsterei szállítják. Amerikában 

ezek a gangsterek alkoholcsempészéssel foglalkoznak, a pesti éjszakák banditái pedig a kokainnal 

mérgezik a kevesebb erkölcsi erővel rendelkezőket. Nem, ebben sem maradunk el Amerikától!”154 

Egyébként a két cikk közel egy időben történő megjelenése nem véletlen: ugyanis két 

rablógyilkos kivégzése, illetve Sóhár Elek korábbiakban már említett halála is a megelőző 

                                                            
152 b. gy.: Demokratizálódás az alvilág felé. Népszava, 1932. május 5., 9. 
153 A magyar társadalomban is tapasztalható amerikanizálódásról, illetve ennek különböző aspektusairól lásd 
részletesen Sipos, 2015: 73–88.; Sipos, 2014: 3–34. 
154 Stób Zoltán: A pesti kokainos éjszakák rejtelmei. Friss Újság, 1932. május 1., 4. 
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két hétben történt, tehát a szerzőknek egymástól függetlenül is megvolt az inspirációjuk  

a témaválasztáshoz.  

Adja magát a kérdés: miért a kábítószerek jelentették azt az egyik kulcstényezőt, 

ami miatt az „alvilág” kifejezés budapesti viszonyokra történő alkalmazása megjelent  

a korabeli újságírók verbális eszköztárában, és miért akkor történt meg ez a változás? 

Célravezető lehet onnan megközelíteni a választ, hogy az eddigiekben citált forrásokra 

alapozva, lényegében a fogalom definiálására javaslatot is téve megpróbáljuk megfejteni, 

hogy mit jelenthetett az „alvilág” az akkori magyar kortársak számára. Az idézetekből 

kitűnt az, hogy bár következetesen „alvilágról” és nem „alvilágokról” beszéltek a források, 

ez az „entitás” különböző csoportokból tevődött össze, amelyeknél a csoportképződés 

alapját a törvényen kívüliség és az egymásra utaltság mellett valamilyen „specializáltság” 

jelentette. Ebből következően a korszak kriminológiai gondolkodásában (például  

a korábban idézett és a rendőri szaksajtóban 1930-as évek második felében megjelent 

cikkek detektív szerzői is) megkülönböztettek az „alvilágon” belül olyan kriminalizált 

és/vagy veszélyesnek ítélt csoportokat, mint például a prostituáltakat és futtatóikat, 

zsebtolvajokat, betörőket, sipistákat (hamiskártyásokat, szerencsejátékosokat), 

homoszexuális férfiakat, a kábítószer-élvezőket stb.155 A korabeli elképzelések szerint 

mindegyikőjük esetében a csoportkohéziót lényegében két tényező segítette elő. Egyrészt 

az, hogy érintettek önidentitásának részévé vált a deviánsnak tekintett vagy kriminalizált 

életformájuk (magyarán bizonyos fokig elfogadták a társadalomból kitaszított helyzetüket, 

és azonosultak azzal – erre utal például a sajátos argó használata), másrészt pedig az, hogy 

egyfajta szervezettséget is tulajdonítottak nekik, amihez például a kábítószer-függők és 

üzérek esetében a sajtó által szinte misztikummá fokozott „rejtettség” is párosult.  

A sajtónak kulcsszerepe volt abban is, hogy – miként azt korábban láthattuk – 

„felfedezett” és „feltűnővé tett”, ezáltal a korabeli társadalom mentális Budapest-térképre 

elhelyezett olyan színtereket (kocsmákat, kávéházakat, titkos találka-helyeket), amelyekhez 

a bűnözés valamilyen formája párosulhatott. Végül pedig fontos tényező az is, hogy 

nemcsak a zsurnaliszták, hanem a magyar közönséghez eljutó, már a 19. század során 

népszerűvé váló ponyvaregények szerzői, illetve ezek magyarországi követői és utánzói, 

                                                            
155 A veszélyesnek ítélt csoportokról lásd a 148–151. jegyzetben idézett forrásokat. Megjegyzendő, hogy  
a férfiak közötti homoszexuális kapcsolatot már az 1878-ban elfogadott első magyar büntető törvénykönyv, 
az ún. „Csemegi-kódex” a „természet elleni fajtalanság” vétsége, illetve bűntette jogcímén kriminalizálta.  
Ez a két világháború közötti időszakban is érvényben volt (a nők közötti szexuális kapcsolatról nem szólt  
a törvénykönyv), ami egy sajátos homoszexuális szubkultúra kialakulásához vezetett Budapesten. Ennek is 
jellemzője volt a zártság, a „rejtélyesség” és az állandó rendőri megfigyelés (sőt listázás!), amik miatt a korszak 
kriminológiai gondolkodásában az ehhez tartozó személyek is az „alvilág” egy sajátos részévé váltak.  
A szubkultúrához és homoszexualitás kriminalizálásának történetéhez lásd legújabban Kurimay, 2020.; 
Takács, 2018: 28–33. 
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valamint a 20. század eleji amerikai filmek készítői is „felfedezték” a maguk számára 

témaként a bűnözői „karriert”, amik révén megteremtődhettek a tipikus „alvilági” figurák. 

Ennek legjellemzőbb példája az amerikai mintára következetesen „gengszternek” nevezett 

„hivatásos” bűnöző-típus volt. Így a magyar példa alapján a nagyvárosi „alvilág” korabeli 

fogalma a törvényekkel és a fennálló társadalmi normákkal rendszeresen összeütközésbe 

kerülő, bizonyos fokú szervezettséget mutató, olykor egymással is kooperáló, sajátos 

hierarchiával és speciális nyelvhasználattal rendelkező, hivatásszerűen a bűnözésből élő 

egyének és csoportok összességét jelentette, amihez gyakran bizonyos sztereotip figurák 

(„gengszter”) és a városi térben meghatározott helyek párosultak. 

Láthattuk, hogy bár a kábítószer-használatot kezdetben sokan „szeszélynek” vagy 

„divatnak” tartották, de valamilyen szinten már akkor is a normák áthágását jelentette, 

majd az 1920-as évek folyamán a lassan fokozódó kriminalizálással egyre inkább az írott 

törvényekkel és rendeletekkel való összeütközéssé változott. Éppen ezért a kábítószer-

használat leginkább a privát szférában vagy legfeljebb félnyilvános formában történhetett 

olyan szórakozóhelyeken, amik hallgatólagosan vagy direkt módon teret engedtek ennek. 

Továbbá az illegális terjesztők között kialakult a szervezettség bizonyos fokát jelentő 

egyfajta kooperáció is, amit a hasonló életút, az egymásra utaltság és a szolidaritás alapozott 

meg, még ha az utóbbi nem is feltétlenül volt állandó tényező. Nem véletlen, hogy  

a nyilvánosságra került kábítószeres bírósági ügyekben nagyon ritka volt az olyan, amiben 

csak egy üzért állítottak törvény elé. Szinte kivétel nélkül két-, három- vagy több fős 

társaságokról volt szó, akik visszaesőnek számítottak, hiszen rendszeresen, mondhatni 

hivatásszerűen folytatták a kábítószer-terjesztést, sőt gyakran más bűncselekmények is 

„színesítették” a bűnlajstromukat, elsősorban olyanok, amik a terjeszteni kívánt 

kábítószerek beszerzésével álltak összefüggésben (például recept- vagy okirat-hamisítás, 

csalás, lopás, orgazdaság, amikkel vagy magukat a szereket, vagy a beszerzéshez szükséges 

pénzt akarták megszerezni). A szervezettség vonatkozásában az sem véletlen, hogy volt 

olyan hírlapi cikk is, amely a Magyarországon akkor illegalitásban lévő kommunistákhoz 

hasonlította az üzéreket, mivel – az írás szerzője szerint – ők is „sejtrendszerben” 

dolgoznak.156  

Emellett általában az „alvilággal” kapcsolatban érdemes még egy további aspektust 

is szem előtt tartani. Ugyanis az „alvilág” noha képlékeny, mégis egy olyan zárt 

„párhuzamos” vagy „ellentársadalom”, amit a hatóságokkal való összetűzés elkerülése 

miatt „kifelé”, azaz a „rendes” társadalom felé fokozott diszkréció jellemzett. Ilyen fajta 

                                                            
156 Stób Zoltán: A pesti kokainos éjszakák rejtelmei. Friss Újság, 1932. május 1., 4. 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 55 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

diszkréció elengedhetetlen feltétel volt nemcsak a kábítószer-üzérek, hanem a függők 

számára is, akiknek a döntő többsége titkolni akarta a közvetlen hétköznapi környezete 

(család, barátok, munkahelyi kollégák) elől a veszélyes „szenvedélyt”. Az 1920-as évtized 

során a sajtó által generált morális pánikkal szinte már minden feltétel kialakult ahhoz, 

hogy nyíltan budapesti „alvilágról” beszélhessenek a kortársak a kábítószer-terjesztés 

kapcsán is. Ehhez az utolsó lökést báró Kövess Jenő halála jelenthette. Az ennek kapcsán 

kialakuló jelentős sajtóérdeklődés a morális pánik új fázisát eredményezte. Ez kvázi egy 

sajátos „figyelmeztetésként” tartalmazta az „alvilág” fogalmának használatát, hogy ez az 

„entitás” lám már kialakult, és a korabeli társadalomnak védekeznie kell ellene, tehát végső 

soron a kábítószerekkel kapcsolatos illegális tevékenységek további kriminalizálásának 

sürgetéseként is értelmezhető.  
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VII. Összefoglalás 
 

Az eddigiekben bemutatott tényezők és összefüggések jól szemléltették azt, hogy  

a kábítószerek önmagukban is mennyire komplex társadalmi jelenséget képeznek 

nemzetközi viszonylatban és a magyar főváros vonatkozásában is, valamint azt, hogy  

a szerepük 19–20. század fordulóján történő átalakulása is többszörösen összetett 

folyamatok eredményeként zajlott le. Noha arra vonatkozóan egyelőre nincsenek hiteles és 

pontos adataink, hogy a két világháború közötti Budapesten mennyire volt elterjedt  

a kábítószerek használata, annyi azonban mégis elmondható, hogy az első világháború után 

a narkotikumok „rossz szelleme kiszabadult a palackból”, és a korabeli narratívák tanúsága 

szerint kifejezetten hangsúlyos figyelmet kaptak. 

Ebben tehát kulcsfontosságú szerepe volt a médiának, elsősorban a nagyobb 

példányszámra törekvő bulvárlapoknak, de a „komolyabban vehető” hírlapoknak, valamint 

a szórakoztatóiparnak, ezen belül különösen a ponyvairodalomnak és filmgyártásnak is, 

melyek együttesen tették „feltűnő” jelenséggé a kábítószereket, illetve fokozták ezek 

„misztikumát” és erősítették az ezekkel kapcsolatos társadalmi veszélyérzetet. A sajtó 

vonatkozásában fontos hangsúlyozni azt, hogy a lapok alapvetően nem kizárólag, vagy 

nem elsősorban a „közvéleménynek” (más szavakkal a társadalom „véleményének”) adtak 

hangot, hanem sokkal inkább arról volt szó, hogy az újságírók, a szerkesztők a saját 

véleményüket tálalták az olvasók elé úgy, mintha az a „köz véleménye” lenne. Más 

megközelítésből a kiemelt sajtófigyelem mögött az újságírói léttel együtt járó folyamatos 

státuszbizonytalanság is meghúzódott, ami leginkább az állandó szenzációkeresésben 

nyilvánult meg.157 Ezek a tényezők a kábítószerek és a bűnözés vonatkozásában azért 

fontosak, mert ezekből következően a bemutatott sajtónarratívák azt illusztrálják, hogyan 

és miért kívánták úgy láttatni, illetve bizonyos szempontból relativizálni ezt a társadalmi 

jelenséget a korabeli zsurnaliszták, ahogy azt a korabeli cikkekben láthattuk.  

A sajtótermékek részéről megnyilvánuló kiemelt figyelem egyik legfontosabb jelentősége és 

következménye az az öngerjesztő hatású morális pánik volt, amit a témával foglalkozó és 

az 1920-as évek folyamán megszaporodó cikkek tartalma és hangvétele okozott, amelyek 

olyan reakciókat indukáltak, mint a kábítószerekkel való visszaélések egyre inkább 

szigorúbbá váló kriminalizálása. Ehhez szorosan kapcsolódott az a tudatosnak tűnő 

gyakorlat is, amivel a mozifilmek forgalmazói is igyekeztek fokozni, illetve kihasználni  

a közönség – éppen a sajtó által gerjesztett – kíváncsiságát. 

                                                            
157 Vö. Gyáni, 2019: 61–64. 
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A magyar sajtóban a kábítószerek kezdetben valamilyen furcsa „egzotikumként” 

jelentek meg, amik a korabeli Budapestről nézve az első világháború előtt elsősorban  

a nyugati világban okoztak aggasztó jelenségeket, bár bizonyos előjelek már ekkor 

felbukkantak Magyarországon is. Az 1918 utáni időszakban a narkotikumok már veszélyes 

„divatként” vagy „szeszélyként”, illetve az önpusztítás eszközeiként bukkantak fel, amiben 

nagy felelősséget tulajdonítottak az „idegeneknek”, külföldieknek, és amiket a világháború 

káros hatásaként és utóhatásaként értelmeztek. Láthattuk, hogy a háború hatásai nemcsak 

kollektív társadalmi értelemben, hanem az egyéni életpályák alakulásában is felfedezhetőek: 

Kövess Jenő, a gyakran „áldozatként” bemutatott kábítószer-függő és Sóhár Elek,  

a sokszor „kokainkirályként” jellemzett bűnöző életpályájában az egyik közös pont éppen  

a világháborús részvétel volt. Mindkettőjük esetében a másik döntő tényező a családi keret 

valamilyen szintű sérülése, megbomlása volt, ami mentális egészségükre is kihatott.  

Noha a kábítószerek élettani hatásait, illetve az ezekkel kapcsolatos korabeli magyar 

orvostudományi diskurzust alig érintettük, annyira azonban érdemes rámutatni, hogy  

a sajtónarratíváknak hangsúlyos eleme volt az, hogy éppen az orvostudományból 

kölcsönzött metaforával, nagyon gyakran „járványként” aposztrofálták a kábítószerek 

elterjedését és ennek veszélyeit. Ennek a „járványnak” az olyan figurák voltak  

a „terjesztői”, mint a bűnözőként túldimenzionált, a társadalom „perifériájához” tartozó 

vagy a társadalomból „kitaszított” és az „alvilág” emblematikus figurájává váló Sóhár, és 

olyanok voltak az „áldozatai”, mint Kövess. A háború abból a szempontból is fontos 

választóvonalnak tekinthető, hogy hozzájárult a bűnözés egyre inkább nemzetközivé 

válásához, amiben épp a kábítószerek jelentették az egyik legfontosabb mozgatórugót. 

Magyarország és Budapest pedig a korszak folyamán ilyen szempontból is bekerült  

a nemzetközi „vérkeringésbe”. 

Ha a körülményeket időben és térben tágabban vizsgáljuk, akkor fontos rámutatni 

a 19. század folyamán végbemenő, ám Magyarország vonatkozásában némi fáziskéséssel 

elinduló modernizáció hatásaira is. Ez a jelenség magában foglalta többek között  

a városok, a technológiák, a kommunikáció és a közlekedés fejlődését, a mindennapi élet 

általános felgyorsulását, az egzisztenciális nehézségeket, amik együttesen „kitermelték”  

a bűnözők új generációját is. Ez éppen azért történhetett meg, mert a „modern” bűnözők, 

köztük épp a kábítószer-üzérek a modernizáció vívmányait, eredményeit is igyekeztek  

a maguk javára ki- és felhasználni. A korabeli magyar sajtónarratívák sora tartalmazta 

például azt is, hogy a csempészek milyen „leleményes” eszközökkel igyekeztek dolgozni. 

„Kettős fenekű ládákban, bőröndök fogantyújában, külön erre a célra készített cipők sarkában és 
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talpában, lepecsételt konzervdobozokban, villamos zseblámpákban, százféle áru közé elkeverve jut túl  

a fehér méreg a határon. A közlekedés minden eszközét igénybe veszi: hajón, vonaton, repülőgépen, autón 

utazik. Még postagalambokat is felhasználnak a csempészek sötét céljaik elérésére” – írta a korszak 

népszerű képes hetilapja, a Tolnai Világlapja 1937 augusztusában.158 Ehhez hozzá kell 

tennünk azt is, hogy a budapesti kábítószeres bűnözés vonatkozásában felhajtó erőt 

jelentettek a magyar jogszabályok hiányosságai, a rendőrség felkészületlensége, illetve 

tapasztalatlansága is. 

A modernizáció egyik legfontosabb eredménye azonban az volt, hogy a két 

világháború között időszakra Budapest valóban egy kozmopolita nagyvárossá vált, amit 

nem is elsősorban a lélekszám kétségtelenül jelentős gyarapodása, hanem a mentalitás 

amerikanizálódása mutatott. Ez kulcsszerepet játszott abban az 1920-as, 1930-as évek 

fordulójára tehető „felismerésben”, hogy a magyar fővárosban is létezik „alvilág”, ami így 

már nem csak a „dekadensnek” tekintett „Nyugat” sajátossága volt. Ennek a sajátos 

budapesti „alvilágnak” az egyik központi eleme az „egzotikum”, a „rejtettség” és a városi 

térben azonosítható helyek miatt a kábítószer, egyik „tipikus figurája” pedig az üzér lett. 

Ehhez kapcsolódóan fontos egy másik „felismerésre” is utalni, amire az előbbiekben 

idézett Tolnai Világlapja egyik 1934 elején megjelent cikke mutatott rá. A beszédes 

„Kokainalvilág Budapesten” címet viselő írás ugyanis kiemelte, hogy a kábítószer-fogyasztás 

„rendszerint” csak olyan városokban terjed, „ahol erősen fejlett éjszakai élet van”.159 Ebben  

a vonatkozásban Budapest valóban nem maradt el Európa nagyvárosaitól, és nem 

véletlenül tartották a kortársak közül is többen a „mulatók városának”. Láthattuk, hogy  

a sajtónarratívák által felvázolt fővárosi mentális térképen éppen azokhoz a pontokhoz 

kapcsolódott leginkább a kábítószer-használat, amelyek Budapest „vigalmi” részében 

helyezkedtek el. 

Azonban túlzás lenne azt állítani, hogy a budapesti kábítószeres „alvilág” elérte 

volna azt a szintet, ami a nyugat-európai vagy amerikai nagyvárosokban volt tapasztalható. 

Hiányzott például egy olyan nagy formátumú „vezér” (vagy „vezérek”), aki valódi 

„nagyhalként” nemcsak összefogta volna a tanulmányban is említett, valójában kisstílű 

üzéreket, hanem nemzetközi összeköttetésekkel is rendelkezett volna. Sőt valójában nem 

került nyilvánosságra olyan eset, amiben a tanulmány során megismert magyar üzérek 

nagyobb volumenű nemzetközi csempészakciókhoz kapcsolhatóak lettek volna, olybá 

tűnik, hogy ezek a piti bűnözők valójában szinte kizárólag helyben jutottak a szerekhez 

(például recepthamisítás, lopás vagy csalás révén).  

                                                            
158 Az ópium rabjai. Tolnai Világlapja, 1937. augusztus 25., 20–22. 
159 Kokainalvilág Budapesten. Tolnai Világlapja, 1934. február 21., 31. 
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De más különbség is szembetűnő, ha a kábítószerek vonatkozásában konkrét 

nagyvárosokkal hasonlítjuk össze Budapestet. Erre jó lehetőséget kínál Joseph Spillane 

1998-ban megjelent átfogó tanulmánya, ami ilyen szempontból állította középpontba a két 

világháború közötti Chicago városát. Spillane gondolatmenetében is fontos szerepet 

játszott a kábítószer-forgalmazás egyes városrészekkel való azonosítása (láthattuk, ez 

Budapest esetében is felfedezhető), de ennél jóval tovább is ment, és arra a megállapításra 

jutott, hogy az amerikai metropoliszban a kábítószer-értékesítés olyan „vállalkozási forma” 

volt, amelyet a vevők, az eladók, a környék lakói és a rendőrség közötti napi cserék 

határoztak meg.160 Az általunk vizsgált források viszont azt mutatják, hogy nem úgy tűnik, 

mintha Budapesten működött volna egy olyan stabil kereskedelmi hálózat és komplex 

„kábítószerpiac”, mint Chicagóban, sőt a budapesti kábítószer-üzérek „tevékenységére” 

sokkal inkább az esetlegesség, a kiforratlanság és a képlékenység tűnik jellemzőnek. Tehát 

bármennyire is azt láttuk, hogy az 1920-as évek végére minden feltétel kialakult ahhoz, 

hogy a kortársak „alvilágként” aposztrofálják a budapesti bűnözés bizonyos vonatkozásait, 

és ide sorolják a kábítószer-üzéreket is, ez az „alvilág” valójában még sok tekintetben 

elmaradni látszik attól, ami a ponyvaregények vagy a mozifilmek által sugallt nyugati 

„mintákat” jellemezte.  

                                                            
160 Spillane, 1998: 42. 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 60 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

VIII. Felhasznált források és irodalom 
 

Levéltári források 
 

Budapest Főváros Levéltára (BFL) 
 
BFL, VII.5.c. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék, Büntető perek iratai  
 
BFL, VII.18.d. Budapesti Királyi Ügyészség, Büntető perek iratai  
 
BFL, VII.101.d. Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai, Rabtörzskönyvek  
 
BFL, VII.102.a. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai, 
Fogolytörzskönyvek  
 

Sajtóanyagok 
 
8 Órai Újság, 1927–1934 
Az Est, 1922–1929 
Az Újság, 1916–1934 
Budapesti Hírlap, 1924–1932 
Fővárosi Hírlap, 1925 
Friss Újság, 1925–1932 
Függetlenség, 1935 
Magyar Hírlap, 1926 
Magyarország, 1929 
Magyar Rendőr, 1937–1938 
Nemzeti Újság, 1924–1929 
Népszava, 1932–1933 
Pesti Hírlap, 1924–1927 
Pesti Napló, 1875–1935 
Szózat, 1925 
Tolnai Világlapja, 1923–1937 
Új Budapest, 1928 
Új Nemzedék, 1926–1931 
 
Jogszabályok 
 
1913. évi XXI. törvénycikk a közveszélyes munkakerülőkről 

1913. évi XXI. törvénycikk a közveszélyes munkakerülőkről. Ezer év törvényei, 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91300021.TV&searchUrl=  
(Utolsó letöltés: 2022. január 1.) 

 
Korabeli publikált hivatalos, statisztikai kiadványok 

 
Budapesti czím- és lakásjegyzék, 1928 

Budapesti czím- és lakásjegyzék 1928. Franklin Társulat, Budapest, 1928. 
 

Karánsebesi iskolai értesítő, 1899 
A karánsebesi M. Kir. Állami Polgári Fiúiskola és Polgári Leányiskola Értesítője az 1898–
99-iki iskolai évről. Karánsebes, 1899. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91300021.TV&searchUrl=/


Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 61 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

Rendeletek Tára, 1913–1934  
Magyarországi Rendeletek Tára. M. Kir. Belügyminisztérium, Budapest, 1913–1934.  
 

Statisztikai Évkönyv, 1926–1941 
A M. Kir. Kormány 1931. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és 
statisztikai évkönyv. Athenaeum, Budapest, 1929–1943. 
 

Egyéb publikált források 
 

Baranyai, 1930 
Baranyai Zoltán: Morfinománia, kokainománia. Magyar Szemle 1930/2. 101–109. 
 

Barta–Takács, 2020  
Barta Róbert – Takács Bálint (szerk.): Földváry László első világháborús hadinaplója. 
Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. 
 

Bishop, 1920 
Ernest S. Bishop: The Narcotic Drug Problem. New York, The MacMillan Company, 
1920. 
 

Borbély– Kapy, 1942 
Borbély Zoltán – Kapy Rezső (szerk.): A 60 éves magyar rendőrség, 1881–1941. 
Budapest, Halász, 1942. 
 

Hacker, 1934 
Hacker Ervin: Újabb kriminológiai adalékok. Miskolc, Miskolci Jogászélet Könyvtára, 
1934. 
 

Illyefalvi I., 1933 
Illyefalvi I. Lajos: A hatvanéves Budapest. Budapest, Budapest Székesfőváros 
Statisztikai Hivatala, 1933. 
 

Koppándy, 1932  
Koppándy Sándor: A debreceni ideg- és elmegyógyászati klinika 10 év morphinista 
statisztikája. In: Benedek László emlékkönyv tanári működésének tízedik évfordulója 
alkalmából. Debrecen, 1932. 75–84. 
 

Mátrai, 1942 
Mátrai Sándor: Az ítélet nem jogerős… Budapest, Mundus, 1942. 

 
Mozsonyi, 1939 

Mozsonyi Sándor: A kábítószerekről. Különlenyomat a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője 1939. évi 4. számából. Pápa, Főiskolai 
Könyvnyomda, 1939. 
 

Murphy, 1922 
Emily F. Murphy: The Black Candle. Toronto, Thomas Allen Publisher, 1922. 
 

Müller, 1933 
Müller Imre: Narkománia. Magyar Szemle 1933/12. 393–404. 
 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 62 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

Nemes, 1944 
Nemes Sándor: Gyakorlati nyomozás. Budapest, Griff Könyvkiadó, 1944. 
 

Nyírő, 1929 
Nyírő Gyula: Az elme- és „idegbetegségek” okairól. Magyar Szemle 1929/3. 232–
242.  
 

Pálóczi-Horváth, 1929 
P[álóczi]-H[orváth] Gy[örgy]: Az amerikai bűnözés. In: Turcsányi Gyula (szerk.):  
A modern bűnözés II. Budapest, Rozsnyai, 1929. 205–298. 
 

Szepesi, 1933 
Szepesi János: Az angyalföldi m. kir. állami elme- és ideggyógyintézet 
betegforgalma 1884-től 1933-ig. In: Zsakó István (szerk.): A budapesti Angyalföldi 
Elme- és Ideggyógyintézet emlék-könyve 1883–1933. Budapest, 1933. 
 

Szini–Forró, 1925 
Szini Gyula – Forró Pál: Láva. Színházi Élet 1925/1. 121–156. 
 

Szűcs–Komlós, [é. n.] 
Szűcs Nándor – Komlós Jenő: Pesti háztetők alatt. Budapest, Szerzők kiadása, [é. n.] 
 

Turcsányi, 1929 
T[urcsányi] Gy[ula]: Kábítószerek. In: Turcsányi Gyula (szerk.): A modern bűnözés I. 
Budapest, Rozsnyai, 1929. 153–166. 
 

Tábori–Székely, 1908a 
Tábori Kornél – Székely Vladimir: A bűnös Budapest. Budapest, Nap Újságvállalat, 
1908. 
 

Tábori–Székely, 1908b  
Tábori Kornél – Székely Vladimir: A tolvajnép titkai. Budapest, Nap Újságvállalat, 
1908. 
 

Tábori–Székely, 1908c  
Tábori Kornél – Székely Vladimir: Az erkölcstelen Budapest. Budapest, Nap 
Újságvállalat, 1908. 
 

Tábori–Székely, 1909 
Tábori Kornél – Székely Vladimir: Vasúti tolvajok, Budapest, 1909. 
 

Temesváry, 1936 
Temesváry György: A kábítószerekről. Különös tekintettel az általuk előidézett kóros 
megszokásra és a toxicomania elleni küzdelemre (az idevonatkozó magyar törvények és 
rendeletek gyűjteményével). Budapest, Hornyánszky Könyvnyomda, 1936. 

Woods, 1931 
Arthur Woods: Dangerous Drugs. The World Fight Against Illicit Traffic in Narcotics. 
New Haven, Yale University Press, 1931. 
 

 
 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 63 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

Szakirodalom 
 

Abadinsky, 2010 
Howard Abadinsky: Drug Use and Abuse. A Comprehensive Introduction. Belmont, 
Wadsworth, Cengage Learning, 2010. 
 

Anderson, 2011 
Mark Lynn Anderson: Twilight of the Idols. Hollywood and the Human Sciences in 1920s 
America. Berkeley–Los Angeles–London, University of California, 2011. 
 

Block, 1989 
Alan A. Block: European Drug Traffic and Traffickers between the Wars: The 
Policy of Suppression and Its Consequences. Journal of Social History 1989/2. 315–
337. 
 

Boyd, 2008 
Susan C. Boyd: Hooked. Drug War Films in Britain, Canada, and the United States. New 
York–London, Routledge, 2008. 
 

Breen, 2019 
Benjamin Breen: The Age of Intoxication. Origins of the Global Drug Trade. Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 2019. 
 

Buzinkay, 1997 
Buzinkay Géza: Bulvárlapok a pesti utcán. Budapesti Negyed 1997. nyár-ősz (16–17.) 
31–44. 

 
Buzinkay, 2016 

Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltozásig. 
Budapest, Wolters Kluwer, 2016. 
 

Cowen, 2012 
Ruth Cowen (szerk.): A Nurse at the Front. The Great War Diaries of Sister Edith 
Appleton. London, Simon & Schuster, 2012. 
 

Emsley, 2007 
Clive Emsley: Crime, Police, and Penal Policy. European Experiences 1750–1940. Oxford, 
Oxford University Press, 2007. 
 

Erős, 2015 
Erős Ferenc: Háború és forradalmak. A trauma és az erőszak szociálpszichológiai 
megközelítésben. In: Tomka Béla (szerk.): Az első világháború következményei 
Magyarországon. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2015. 135–164. 
 

Fijnaut, 2014 
Cyrille Fijnaut: Searching for Organized Crime in History. In: Letizia Paoli (szerk.): 
The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford, Oxford University Press, 2014. 
53–95. 
 

 
 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 64 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

Friman, 1999 
H. Richard Friman: Germany and the transformations of cocaine, 1880–1920. In: 
Paul Gootenberg (szerk.): Cocaine. Global Histories. London-New York, Routledge, 
1999. 83–104. 

 
Gerő, 2013 

Gerő András: Birodalom gyarmat nélkül. Közép-Európai Közlemények 2013/1-2.  
39–48. 
 

Goode–Ben-Yehuda, 2009 
Erich Goode – Nachman Ben-Yehuda: Moral Panics. The Social Construction of 
Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell, 2009. 
 

Gootenberg, 1999 
Paul Gootenberg: Introduction: cocaine: the hidden histories. In: Paul Gootenberg 
(szerk.): Cocaine. Global Histories. London-New York, Routledge, 1999. 1–17. 
 

Gyáni, 2019 
Gyáni Gábor: Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából. In: Sipos Balázs 
(szerk.): Bevezetés a médiatörténet-írásba. Szombathely, Savaria University Press, 2019. 
57–65. 

 
Harris, 2017 

Victoria Harris,: Prostitution in Berlin and Hamburg. In: Jean-Michel Chaumont – 
Magaly Rodríguez García – Paul Servais (szerk.): Trafficking in Women 1924–1926. 
The Paul Kinsie Reports for the League of Nations. Vol. II. Geneva, United Nations 
Publications, 2017. 72–81. 
 

Herzog, 2009 
Todd Herzog: Crime Stories. Criminalistic Fantasy and the Culture of Crisis in Weimar 
Germany. New York-Oxford, Berghahn Books, 2009. 
 

Hickman, 2004 
Timothy A. Hickman: “Mania Americana”: Narcotic Addiction and Modernity in 
the United States, 1870–1920. The Journal of American History 2004/4. 1269–1294. 
 

Hodgson, 2001 
Barbara Hodgson: In the Arms of Morpheus. The Tragic History of Laudanum, Morphine 
and Patent Medicines. Vancouver-Toronto, Greystone Books, 2001. 
 

Kerepeszki, 2017 
Kerepeszki Róbert: Kövess báró halála. Egy Horthy-kori arisztokrata és a 
kábítószerek világa. Kommentár 2017/4. 71–92. 
 

Kerepeszki, 2019 
Kerepeszki Róbert: A kábítószerek terjedése és a Kábítószereket Ellenőrző 
Központi Szerv a Horthy-korszakban. In: Jámbor Orsolya Ilona – Lénárt Máté 
Gábor – Tarján G. Gábor (szerk.): A Rendőrakadémiától az Egyetemig. Rendészettörténeti 
tanulmányok. A 2018. március 8-9-én megrendezett „70 éves a Rendőrtiszti Akadémia” című 
konferencián elhangzott előadások alapján. Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, 
2019. 171–187.  



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 65 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

Kerepeszki, 2021 
Kerepeszki, Róbert: Deviance in Budapest before and after the “Great War”. 
Major Tendencies and General Features. In: Barta, Róbert – Kerepeszki, Róbert – 
Kania, Krzysztof (szerk.): Trianon 1920-2020. Some Aspects of the Hungarian Peace 
Treaty of 1920. Debrecen, University of Debrecen, Institute of History, 2021. 87–
99. 
 

King, 2003 
Peter King,: Moral panics and violent street crime 1750–2000: a comparative 
perspective. In: Barry S. Godfrey – Clive Emsley – Graeme Dunstall (szerk.): 
Comparative Histories of Crime. London, Willan Publishing, 2003. 53–71. 
 

Knepper, 2011 
Paul Knepper: International Crime in the 20th Century. London, Palgrave Macmillan, 
2011. 
 

Knepper, 2016 
Paul Knepper: Dreams and Nightmares: Drug Trafficking and the History of 
International Crime. In: Paul Knepper – Anja Johansen (szerk.): The Oxford 
Handbook of the History of Crime and Criminal Justice. Oxford, Oxford University Press, 
2016. 208–225. 
 

Kohn, 1992 
Marek Kohn: Dope Girls: The Birth of the British Drug Underground. London, Granta 
Books, 1992. 
 

Kurimay, 2020 
Anita Kurimay: Queer Budapest 1873–1961. Chicago–London, University of Chicago 
Press, 2020. 
 

Lewy, 2017 
Jonathan Lewy: Drugs in Germany and the United States, 1819–1945. The Birth of Two 
Addictions. Baden-Baden, Nomos, 2017. 
 

Malleck, 2006 
Dan Malleck: Pure Drugs and Professional Druggists: Food and Drug Laws in 
Canada, 1870s–1908. Pharmacy in History 2006/3. 103–115 
 

Mayhew, 2014 
Emily Mayhew: Wounded. A New History of the Western Front in World War I. Oxford, 
Oxford University Press, 2014. 
 

Molnár, 2014 
Molnár Eszter Edina: Csáth Géza tragédiája. Psziché és történelem. Aetas 2014/3. 
78–96. 
 

 
 
 
 
 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 66 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

Nagy, 2020 
Zsolt Nagy: “Castaways of the White Pleasure”: Six Decades of Hungarian 
Discourse on Narcotics. Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian 
Educators Association 13. (2020) 52–66. Online: 
http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/387/736  
(Utolsó letöltés: 2022. január 1.) 
 

Perényi, 2012 
Perényi Roland: A bűn nyomában. A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896–1914. 
Budapest, L’Harmattan, 2012. 
 

Perényi, 2018 
Perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. 
század fordulóján. Budapest, Napvilág Kiadó, 2018. 
 

Reid, 2017 
Fiona Reid: Medicine in First World War Europe. Soldiers, Medics, Pacifists. London-New 
York, Bloomsbury, 2017.  
 

Roth, 2014 
Michael P. Roth: An Eye for an Eye. A Global History of Crime and Punishment. 
London, Reaktion Books, 2014. 
 

Sárosi, 2017 
Sárosi Péter: Kokain és morális pánik Budapesten az 1920-as évek média-
beszámolói alapján. socio.hu 2017/4. 43–76. 
https://socio.hu/index.php/so/article/view/657 (Utolsó letöltés ideje: 2022. 
január 1.) 
 

Sipos, 2014 
Sipos Balázs: Modern amerikai lány, új nő és magyar asszony a Horthy-korban.  
Egy nőtörténeti szempontú médiatörténeti vizsgálat. Századok 2014/1. 3–34. 
 

Sipos, 2015 
Sipos Balázs: Amerika mint modernizációs példa, utópia és disztópia  
a Horthy-korban. Médiakutató 2015/1. 73–88.  
 

Siró, 2010 
Siró Béla: Társadalom és elmebetegügy a világháborúk közötti Magyarországon. In: 
Kovács Zoltán – Püski Levente (szerk.): Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. 
születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2010. 331–350  
 

Shore, 2016 
Heather Shore: A Brief History of the Underworld and Organized Crime, c.  
1750–1950. In: Paul Knepper – Anja Johansen, (szerk.): The Oxford Handbook of the 
History of Crime and Criminal Justice. Oxford, Oxford University Press, 2016. 170–
191. 
 

 
 
 



Kerepeszki Róbert: „Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa” 67 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2022/1. szám 

 

Snelders, 2020 
Stephen Snelders: Intoxicants and Intoxication on the Western Front. In: Leo van 
Bergen  – Eric Vermetten (szerk.): The First World War and Health. Rethinking 
Resilience. Leiden, Brill, 2020. 71–91. 
 

Spillane, 1998 
Joseph Spillane: The Making of an Underground Market: Drug Selling in Chicago, 
1900–1940. Journal of Social History 1998/1. 27–47. 
 

Stampf, 2014 
Stampf György: Mozsonyi Sándor. In: Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei. Pécs, 
K. n., 2014. 139–146. 
 

Takács, 2018 
Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi 
társadalom-történetéhez. Budapest, Kalligram – Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2018. 
 

Tomka, 2021 
Tomka Béla: Az erőszak és történetei. In: Margittai Linda – Tomka Béla (szerk.): 
Történelem és erőszak. Szeged, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 
2021. 9–41. 
 

Trocki, 2015 
Carl Trocki: The Criminalization of Drugs. Drugs Before they Were Criminalized. 
In: Gerben Bruinsma (szerk.): Histories of Transnational Crime. New York, Springer, 
2015. 91–102. 
 

Vasilyev, 2018 
Vasilyev, Pavel: Sex And Drugs And Revolutionary Justice: Negotiating ‘Female 
Criminality’ In The Early Soviet Courtroom. The Journal of Social Policy Studies 
2018/2. 341–354. 
 

Zeidler, 2016 
Zeidler, Miklós: Hungary and the League of Nations. In: Dácz, Enikő – Griessler, 
Cristina – Kovács, Henriett (eds.): Traum vom Frieden – Utopie oder Realität? 
Internationale Konferenz zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Beginns des Ersten 
Weltkriegs. Baden-Baden, Nomos, 2016. 185–196. 


