
Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten 

– Ambrózy báró esetei 1. – 

 

Budapest, 1896. 
A város a millenniumi ünnepségek lázában ég. A békebeli Monarchia 
minden zugából tízezerszám tódulnak az emberek, hogy 
megcsodálják az ezeréves Magyarország egybehordott kincseit. 
Köztük van a Marosvásárhelyről érkezett, 16 éves Hangay Emma 
kisasszony is, akinek a rendezvények második napján nyoma vész. 

Négy évvel később titokzatos távirat érkezik az azóta is gyászoló, 
idős édesapa, Hangay Árpád címére: a különös üzenetet Emma, a rég 
halottnak hitt lány küldte! Az ekkor 17 éves Mili kisasszony, Emma 
húga azonnal a fővárosba utazik, hogy nővére keresésére induljon. 

A talpraesett, éles eszű lány nem sejti, hogy midőn felszáll a vonatra, 
rémálmokhoz hasonló kalandok sora veszi kezdetét, melyek kibogozásában egyetlen támasza 
a jó hírű, ám igen zord természetű mesterdetektív, Ambrózy Richárd báró lesz. 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/boszormenyi-gyula-leanyrablas-budapesten 

 

1. Hangay Emma az ezeréves Magyarország tiszteletére rendezett ünnepségek 
megtekintésére érkezett Pestre. Írja a képek alá, mely épületeket látogatta meg 
elrablásáig!  

             

 …………………………………….  ……………………………………. 

 

              

…………………………………….    …………………………………….      ……………………………………. 

Képek forrásai: Magyar Nemzeti Digitális Archívum; Fortepan; 

Megszerezhető pontszám: 5 



 

2. Villámkérdések: 

1. Kivel találkozott Mili a vonaton Pest felé menet? 

……………………………………. 

2. Hol található a „virágos gróf” varázskertje? 

……………………………………. 

3. Mi volt özvegy Schützer Jakabné lakcíme? 

……………………………………. 

4. Miről kapta nevét az EMKE kávéház? 

……………………………………. 

5. Hol dolgozott Tarján Vili? 

……………………………………. 

6. Milyen épület volt a Ferenc József téren? 

……………………………………. 

7. Mikor alapították a Donner cirkuszt? 

……………………………………. 

8. Hány pengét használt Rökker Alfonz? 

……………………………………. 

9. Minek a pincéjéből szökött meg Emma? 

……………………………………. 

10. Hol ivott kék lánggal égő abszintot Schützer Ottó? 

……………………………………. 

Megszerezhető pontszám: 10 

3. Korabeli szleng-szótár. Mit jelentenek az alábbi szavak? 

sipista –  ……………………………………. 

sipszli –  ……………………………………. 

brámázó – ……………………………………. 

jergli –  ……………………………………. 

jassz –  ……………………………………. 

Megszerezhető pontszám: 5 



 

4. A könyvben a kitalált szereplők mellett a 19 – 20. század fordulóján valóban élt 
emberek is szerepet kaptak. Írja a képek alá a nevüket! 

     

 ……………………… ……………………….. ………………………… 

 

   

              ………………………           ……………………….. 

Képek forrásai: Magyar Nemzeti Digitális Archívum; Fortepan; 

Megszerezhető pontszám: 5. 

 


