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Almássy Balázs: Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok >>>  

Almássy Balázs: Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok 
„Nincs olyan ketrec, amit ne lehetne kinyitni.” 

(Lázár Ervin) 
Lázár Ervin műveinek definiálhatóságához minduntalan a „tündéri realizmus” keretét 

kínálja az olvasó számára a szakirodalom, miközben kevesebb szó esik arról, hogy Lázár 

Ervinnek ez nem pusztán szerzői magatartása, hanem műveinek értelmezésen túlnövő 

alapvető világlátása volt. 
Ez a világlátás találkozott a „játszani is engedd” szabadságigényét valló olvasókkal, s 

innentől aztán teljesen értelmetlenné válik felnőtt és gyermek olvasóközönség 

kategorikus szétválasztása. A beszűkült játéktér és a minimálisra csökkentett játékidő 

világában egyetlen bíztató magatartás marad mindannyiunk számára: a képzeletünk által 

olykor hatálytalanítani kell a lehetőségek merev határvonalát, és a valóságot nem 

kirekeszteni, hanem részévé kell tenni ennek az együttes látásmódnak. Miért? 
Mert… vannak… csodák… 
A mindennapi életünkbe időről időre meghívott, megfizetett csoda tereként foghatjuk fel 

például a cirkuszt is, s ezért sem lehet meglepő, hogy a cirkusz intézményként és 

metaforikus térként is milyen gyakran szerepel Lázár Ervin írói világában: A kisfiú meg 

az oroszlánok, A Franka Cirkusz, A bűvész, A cirkusz, A fázóművész mind olyan írások, 

amelyek a cirkuszi előadások közös élményvilágáig nyúlnak vissza, hogy a 

négyszögletűségében is kerek életporond abszurd játékosságát érzékletesebbé tegyék. 
Érdekes, hogy ezeknek az írásoknak sorát épp Lázár Ervin első, nyomtatásban is 

megjelent műve, az 1964-es A kisfiú meg az oroszlánok nyitja meg. 
Már ennek a meseregény műfaji meghatározású történetnek az első mondatai is tükrözik 

azt a kettős világlátást, vagy inkább világérzékelést, mely a lázári írói világnak annyira 

sajátja, s amit a regénybeli elbeszélőnek, a józan kockaházakat tervező 

építészmérnöknek is sikerült megőrizni, átmenteni gyermekkorából, ezzel is bizonyítva, 

hogy nincs olyan hétköznapian banális pillanat, melyben ne kaphatna szerepet a játékos 

fantázia: „Ma is, mint mindig, pontosan fél ötkor befejeztük a munkát az Építészeti 

Hivatalban. Letettük a vonalzókat, ceruzákat, a kapuban elbúcsúztunk egymástól, és 

elindultunk hazafelé. A nagy házak, amelyeket terveztünk, ezalatt jóízűen szundikáltak a 

papíron, vagy talán éppen beszélgettek, és megmutogatták egymásnak az erkélyeiket és 

emeleteiket. Erről persze nem tudhat senki, mert a hivatal ilyenkor már teljesen 

üres.”[1]  
Jellemző, hogy a történetbéli kisfiú oroszlánjának, Bruckner Szigfridnek is hamarabb 

megtudjuk a nevét, mint magának Petinek, és magától értetődő, hogy ebben az írói 

világban Barna Viktor építésznek és a nadrágtartós, szemüvegkeretes oroszlánnak 

kedélyes beszélgetésén sem ütközünk meg. 
A cirkusz jelentéstartalmi gazdagsága nemcsak azzal érhető tetten, hogy a kiöregedett 

cirkuszi oroszlán, Szigfrid számára minden kicsi és nagy, közeli és távoli, mint amilyen 

a szavanna is, csak a cirkuszporondhoz mérve értelmezhető, hisz ezt még a mese keretén 

belüli logikának is betudhatjuk, hanem egyáltalán a történet felvetése is csak egy olyan 

világban válik értelmezhetővé, ahol a cirkusznak helye van. És itt a cirkuszra, mint 

kultúraközvetítő, közösségépítő közegre gondolok. 
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Azok a fajta utazócirkuszok, melyek a Lázár Ervin-i mesevilágban megelevenednek, s 

bizonyosan személyes gyermekkori emlékeken is alapulnak, ma még – bár egyre 

fogyatkozó számban – megtalálhatók Európa szerte, de a rohamtempóban szigorodó 

állatvédelmi rendelkezések még sokszor a leghumánusabb körülményeket biztosító 

utazócirkuszokat is nehéz helyzetbe sodorják, pedig egzotikus állatok, vadállatok, 

tigrisek, oroszlánok milliók számára csak így válhattak közvetlen közelből is 

megtekinthetővé és megismerhetővé, hacsak nem egy állatkerttel is rendelkező 

nagyvárosban éltek. A cirkusznak ez is a missziója volt. 
És bár 1964-ben jelent meg először a meseregény, de Bruckner Szigfrid már ekkor az 

élhetetlen, mert szűk ketrecek tarthatatlanságáról beszél, a pulóverbe öltöztetett idős és 

fogatlan nőstényoroszlánról, a mélyen letargikus Szilviáról olvasva nekünk is 

összeszorul a szívünk, és Szigfrid unokaöccse, a forradalmár oroszlán Láz Jenő is a 

világ oroszlánjainak felszabadításáért száll síkra. És ezen a ponton válik világossá, hogy 

nincs állati meg emberi méltóság, hanem csak méltóság van, és részvét, és egymás iránti 

odafigyelés. 
A regény sokszintű jelentésrétegeiből épp úgy kiemelhetjük a felnőttek és a gyerekek 

egymástól élesen elkülöníthető világát, mint az öregek iránti részvétet vagy épp a 

társtalanság miatti szomorúságot és a közösség iránti vágyat. A cirkusz pedig pont 

ezeknek a jelentésrétegeknek az összefogásában jutott döntő szerephez: ha felnőttként, 

jegyet fizetve azt várjuk tőle, hogy artistái meghazudtolják a fizikát, bűvészeik 

becsapják az érzékeinket, táncosnőik elvarázsoljanak a szépségükkel, akkor miért ne 

válhatna mindezen vágyaknak, beleértve a közösségélményt is, megvalósítási terévé a 

porond világa. 
A könyv egyik legmegindítóbb pillanata, ahogy az öreg oroszlán a kezdetben üres 

nézőtérnek adja elő egykor volt számait, s az üres és sötét cirkusz fokról fokra benépesül 

az artistákkal, erőművészekkel, légtornászokkal, állatszelídítőkkel, cirkuszi 

alkalmazottakkal, pónikkal, tigrisekkel, galambokkal, zsiráfokkal, mert tudják, hogy 

amit látnak: „Egy öreg oroszlán búcsúfellépése.” S mikor „(…) Kigyulladtak a 

reflektorok. Egyszerre pompás fényben úszott a cirkusz, piros, sárga, zöld fények 

táncoltak Szigfriden, és az egész nézőtér diadalittasan, örömmámorban éljenzett.” [2] 

 
 

 
[1] In: Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1978., 5. 

o. 
[2] In: id. mű, 80-81. o. 
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Losonczi György: A cirkuszkarrier rendszerelméleti megközelítésben (1. rész) 

Bevezetés* 

Az Olvasó monitorján itt és most látható Cirkuszi Akrobatika c. e-periodika legelső 

számának beköszöntőjében így fogalmaznak a szerkesztők: „legfontosabb célunk, hogy a 

cirkusz jelenségeinek vizsgálata bekerüljön a tudományos diskurzusok sorába”.[1] 

Cikksorozatom rendszerelméleti megközelítésben, egy olyan nézőponttal szeretné bővíteni e 

törekvést, mely magyar nyelven eddig nem volt hozzáférhető.[2] 

Elöljáróban azt a kérdést vetem fel, hogy lehet-e egyáltalán cirkuszkutatásról beszélni 

hazánkban, létezik-e ilyen diszciplína. Manapság, 2017 tavaszán a Google kétoldalnyi (13 

tétel) találatot dob ki a „cirkusztudomány” keresőszó nyomán, mely linkeket az alábbiakban 

közelebbről is meg fogom vizsgálni. Nézőpont kérdése, hogy soknak vagy kevésnek ítéljük-e 

ezt a számot,[3] én inkább a tartalmak előtérbe helyezését tartom célszerűnek. Jól tudjuk 

persze, hogy a Google-kereső egyáltalán nem tekinthető minden kritika fölött állónak, de 

mint a leghasználatosabb ilyen programot, a közvélekedés egyfajta meghatározójaként 

gondolom hivatkozhatónak. 

A fellelt 13 web-oldalt elemezve kapjuk meg tehát az alábbi eredményeket. Az utolsó 

négy[4] találat a „Cirkusz lap”-ot dicséri, illetve e portál cikkeiből ad ízelítőt (újcirkusz, 

állatvédelem, egyéb), esetenként eltérő rangsorolással. További két tétel tűnik 

szempontunkból érdektelennek: egy kedvezményes cirkuszjegy vásárlási lehetőség[5] és egy, 

a szellemi igénytelenségről szóló, a „gyakori kérdések”-honlapon megjelent utalás, melyben 

szerepel a „kenyér kell és cirkusz” szókapcsolat.[6] 

A tudományos relevanciával bíró elágazások közül elsőként egy doktori értekezést kell 

megemlíteni, melyben külön fejezetként Nabokov cirkusz-motívumait elemzi Tompa 

Andrea,[7] ám ezt az írást egyértelműen a színház- vagy irodalomtudomány osztályába kell 

utalni. 

Közelítve területünkhöz két linket találunk egy és ugyanazon könyvről:[8] Tóvay Nagy Péter 

szerkesztésében jelent meg a Cirkuszkutatás 2008-2009 (és persze elgondolkozhatunk azon, 

vajon miért nem került be a találatok közé ugyanennek az editornak hasonló, a 2006-7-es 

évet összefoglaló kötete, illetve a Cirkusz és tudomány című harmadik McTEKA-kiadvány 

sem). 

A Cirkuszi akrobatika, vagyis a jelen e-periodika cikkei tekintetében is igencsak talányosnak 

tűnik a válogatás szempontrendszere, hogy vajon például Maczák Ibolya: Egy ismeretág 

ébresztése? Új típusú segédlet a cirkuszkutatáshoz c. cikksorozatából miért éppen a 7. rész[9] 

került be a mintába. Hasonló kétely merülhet fel a Cirkusznarratíva c. e-könyv[10] 

bevezetőjének ismertetését illetően is (hiszen a 2012-es nyári V./2. lapszám egy teljes doktori 

értekezést tartalmaz). Az viszont nyilvánvaló, hogy az Adalékok egy artista-tánctanár 

életrajzához c. írás[11] felvezetőjében megemlített számos tudományos portál szolgálhatott a 

Google-válogatás alapjául. 

A NOL-archívum Cirkusz, tudomány és irodalom című cikke[12] tárgyszerű leírását adja A 

cirkuszkutatás lehetőségei c. konferenciának, melyet az Állami Artistaképző Intézet és a 

McTEKA rendezett 2005-ben. Ugyanebben az évben a Magyar Kommunikációtudományi 

Társaságnak eseménynaptárából került fel a világhálóra egy poszter A cirkusz a magyar 

tömegkultúra-kutatásban[13] címmel, mely egyrészt a kultúratudományok fehér foltjának 

tekinti a cirkuszkutatás hiányát, mely mögött egyfajta társadalmi szintű elfojtást sejtet, 

másrészt feltárja ennek az interdiszciplináris területnek előzményeit, melyekre a 

továbbiakban építeni lehet. 

Ami az intézményi kereteket, vagyis a döntő tényezőt jelenti, 2005-ig hazánkban egyetlen 

tudományos státusz sem állt rendelkezésre, és csupán néhány egyetemi szakdolgozat, 
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valamint két doktori disszertáció született meg. Pedig a tudomány birodalma „materiális 

fogalmakban kifejezve, folyóiratokat és könyveket, kutatások finanszírozását és fizetéseket, 

oktatási és kutatási célokat szolgáló épületeket jelent".[14] Mára – ha szabad metaforikusan 

fogalmazni – azt mondhatjuk, hogy a cirkuszkutató alapítvány égisze alatt a magyar 

„cirkusztudomány” az embrionális állapotából elérte a magzati stádiumot. 

Mindenekelőtt az e-periodikánk jelenti a tudományos diskurzusok színterét. Nemcsak 

egyetemi szakdolgozatok, témafelvető esszék sora látott itt napvilágot[15], hanem 

beszámolók is tanúskodnak arról, hogy sikerült bekapcsolódnunk az egyetemi munkába 

is.[16] 

A Cirkuszi akrobatika alcímét tekintve Alapkutatási és szakmódszertani kiadvány, vagyis 

tudományos lapnak minősíthető, bár az első jelzőt illetően inkább a bölcsészeti, mint a 

természettudományos értelmezést kell figyelembe venni (tehát nem jellemzője a kísérletezés 

és a matematikai egyenletalkotások szigora). 

Cikksorozatomnak a legáltalánosabb kérdést körüljáró bevezetőjét követően azokra a 

tudományterületekre fogok koncentrálni, melyek meglehetősen absztrakt, nagyrészt a 

digitális-technikára építő és formalizált, ugyanakkor a pragmatikus szempontokra fókuszáló, 

cirkuszszakmai fontossággal bíró témákat tárgyalják. 

 

 

 

 
* Köszönet H. Orlóci Editnek a hasznos konzultációkért és a cikksorozat bibliográfiájának 

összeállításához nyújtott segítségért. 
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https://www.academia.edu/10114488/Sz%C3%ADnh%C3%A1z_%C3%A9s_teatralit%C3%A1s_V._Nabokov_%C3%A9letm%C5%B1v%C3%A9ben
https://www.academia.edu/10114488/Sz%C3%ADnh%C3%A1z_%C3%A9s_teatralit%C3%A1s_V._Nabokov_%C3%A9letm%C5%B1v%C3%A9ben
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref9
http://konyvletoltes.blog.hu/2015/12/25/tovay_nagy_peter_cirkuszkutatas_2008
https://antikva.hu/szociologia/cirkuszkutatas-2008-2009
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref10
http://www.epa.hu/01400/01461/00007/maczak_ibolya_egy_ismeretag_ebresztese.htm
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref11
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=070201_rendhagyo_lapszam_D1MY
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref12
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00031/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2016_1_03.pdf
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref13
http://nol.hu/archivum/archiv-355845-170569
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref14
http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/horlociedit.htm
http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/horlociedit.htm
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref15
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref16
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00001/hajagoslaszlo.htm
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00003/hegeduszoltan.htm
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00004/2018.htm
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00004/2019.htm


http://epa.oszk.hu/01400/01461/00021/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2013_03_02.pdf 

[16] 

http://epa.oszk.hu/01400/01461/00010/Banfai_Agnes_HOrloci_Edit_egyetemi_kepzes_1.ht

m – 

http://epa.oszk.hu/01400/01461/00015/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2012_01_06_szo

nday.pdf – lásd továbbá például: http://atelier.org.hu/article/get/10/turt-vagy-tamogatott_-a-

cirkusz-helyzete-a-korai-kadar-korszakban-1956-1963---h-orloci-edit-eloadasa-2009-

marcius-18.html 
 

 

  

http://epa.oszk.hu/01400/01461/00021/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2013_03_02.pdf
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100102_los_cirkkar_1_17lR#_ftnref17
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00010/Banfai_Agnes_HOrloci_Edit_egyetemi_kepzes_1.htm
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00010/Banfai_Agnes_HOrloci_Edit_egyetemi_kepzes_1.htm
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00015/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2012_01_06_szonday.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00015/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2012_01_06_szonday.pdf
http://atelier.org.hu/article/get/10/turt-vagy-tamogatott_-a-cirkusz-helyzete-a-korai-kadar-korszakban-1956-1963---h-orloci-edit-eloadasa-2009-marcius-18.html
http://atelier.org.hu/article/get/10/turt-vagy-tamogatott_-a-cirkusz-helyzete-a-korai-kadar-korszakban-1956-1963---h-orloci-edit-eloadasa-2009-marcius-18.html
http://atelier.org.hu/article/get/10/turt-vagy-tamogatott_-a-cirkusz-helyzete-a-korai-kadar-korszakban-1956-1963---h-orloci-edit-eloadasa-2009-marcius-18.html
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Maczák Ibolya lapunk legelső számától kezdve közölte az új típusú segédletsorozatát: 

Év Újságcik

kek 

száma 

A segédlet linkje 

2001 50 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00001/maczakibolya.htm 

2002 76 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00003/maczakibolya.htm 

2003 52 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00004/2021.htm 

2004 47 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00005/maczak_ibolya_egy_ismeretag_ebresztese_5.htm 

2005 45 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00007/maczak_ibolya_egy_ismeretag_ebresztese.htm 

2006 53 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00008/maczak_ibolya_egy_ismeretag_ebresztese_8.htm 

2007 36 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00002/maczak.htm 

2008 76 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00006/maczak_ibolya_egy_ismeretag_ebresztese_6.htm 

2009 70 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00010/Maczak_ismeretag.htm 

2010 81 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00014/EPA-01461_2011_4_maczaki.htm 

2011 108 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00018/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2012_04_05.pdf 

2012 72 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00022/pdf/EPA01461_cirkusziakrobat_2013_04_02.pdf 

2013 43 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00026/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2014_04_03.pdf  

2014 66 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00030/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2015_4_03.pdf  

2015 124 http://epa.oszk.hu/01400/01461/00034/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2016_4_03.pdf  

E cikkeknek egy elemző összefoglalását készítettem el a tavaszi lapszámok számára, amely gyakorlat a 

Népszabadság 2016. évi megszűntével most nagy valószínűséggel az utolsó állomásához érkezett.[1] 

A napilapok online változatainak hozzáférhetősége, archiválási gyakorlata évről évre olyan nagymértékű 

eltéréseket mutat, amelyek miatt az eredetileg remélt hosszú távú egybevethetőség kívánalmát nem 

sikerül biztosítani. 

Az alábbi táblázat abc-rendben sorolja fel a vizsgált online napilapokban megjelent vonatkozó cikkek 

számát (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava): 

MH MNO NOL NSz Összesen 

33 41 15 35 124 

Az osztályozás most sem volt zökkenőmentes. Ebből a szempontból az egyik probléma az lehet, ha több 

témakört tárgyal az adott cikk, például csaknem egyforma súllyal foglalkozik egy fotóművész munkáival 

és az éppen futó FNC-műsor ismertetésével (65). A másik bökkenő az lehet, ha a tárgyalt jelenség nem 

egyértelműen az egyik vagy másik kategóriába sorolható, ennek legtipikusabb példája a Budapesti 

Nemzetközi Cirkuszfesztivál, amelynek műsorán a tradicionális és az újcirkuszi számok egyaránt 

szerepelnek. 

A tavalyihoz hasonlóan most is három kategóriát állítottam fel, és továbbra is a tradicionális cirkuszra 

fókuszáltan taglalom a tartalmakat. 

Téma Sorszám[2] Összesen 

Tradicionális cirkusz 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 

33, 34, 35, 36, 43, 44, 54, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 75, 77, 

89, 90, 98, 99, 100, 101, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 123 

46 

Újcirkusz 6, 32, 52 3 

Utalás 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20,  24, 25, 26, 31, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

75 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=100103_oe_cikkek_15_pt9G
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00026/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2014_04_03.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00030/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2015_4_03.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01461/00034/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2016_4_03.pdf
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100103_oe_cikkek_15_pt9G#_ftn1
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100103_oe_cikkek_15_pt9G#_ftn2


86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 

106, 108, 109, 110, 111, 114, 118, 119, 120, 121,122, 124 

 

Az újcirkusz 

2015-ben kivételesen keveset foglalkoztak ezzel a jelenséggel, illetve a tradicionális cirkuszhoz sorolt 

szövegek egy jelentős részét akár ide is iktathattam volna (a Baross Imre Artistaképző és Fekete Péter 

tevékenységével foglalkozó cikkekből). 

Időrendben elsőként egy Trafóban bemutatott műsor, a Gandini Juggling együttes Törnek, zúznak, 

zsonglőrködnek című előadásának ismertetése jelent meg (6), több mint 5000 n terjedelemben. Ezt egy 

utalásként is felfogható rövid gazdasági hír követte a Cirque du Soleil 1,5 Mrd dollárért történt eladásáról 

(32), végül a Recirquel turnéjáról és előadásairól számoltak be (52) egy közepesen hosszú írásban. 

Utalás 

Itt azokat a cikkeket tárgyalom, melyekben vagy nincs részletesen kifejtve a cirkuszi eseményekre, 

történésekre való hivatkozás, vagy egészen más témakörben mozog az írás, illetve a rokon területekről 

szólva mellékesen említenek meg cirkuszi vonatkozásúnak is felfogható utalásokat. 

Ha a cirkusztörténet kronológiáját követjük, elsőként a Lehel kürtjének akrobatikus ábrázolását kell 

megemlíteni (73), majd Jancsi bohóc, az első magyar bajazzo két bekezdésnyi élettörténete következik 

(124), más helyen pedig megemlítik Beketow, valamint a Czája testvérek nevét (93). A levéltáros Perczel 

Olivér tanulmányáról, a Buffalo Bill 1906-os magyarországi vendégjátékát feldolgozó igen alapos 

munkáról illően komoly ismertetés olvasható több mint három flekknyi terjedelemben, képekkel is 

illusztráltan (2). Az MNO történeti válogatásában újra közölt 1965-ös Egy iskola, ahol nincs gyerekkor 

című, az Artistaképző növendékeiről írt cikkel (122) zárul ez a sorozat. 

Az itt tárgyalt mintába bekerült újságcikkek egyike sem foglalkozik a film- vagy táncművészettel, a 

festészet területéről is csupán Picasso korai Mutatványos-sorozata (20) és Miháltz Pál 1928-as Harlekin 

c. képe (45) került szóba. 

A fotóművészet több utalással szerepel. A Műcsarnok kiállításán Hegedűs 2 Lászlónak (9) „a 

megfoghatatlan fenyegetést sikerült tetten érnie azon a fotósorozaton is, amely egy pihenő vidéki cirkusz 

életképeit dokumentálja. A már eleve kissé hideglelősen túlzó, giccses színek és a kopottas hétköznapiság 

furcsa ellentéte köszön vissza a fotókon”. 

Urbán Ádám: A cirkusz kulisszatitkai c. sorozata (11) a „Művészet – műalkotás vagy művészeti 

tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel” kategóriában a Magyar Sajtófotó Pályázaton 

harmadik helyezést ért el. 

A World Press Photo 2015 kiállításáról szóló hosszú beszámolóban (94) magát az igencsak riasztó fotót 

is közzétették, melyen „[e]gy rhesus makákó rettegve lapul a falhoz, miközben a cirkuszi idomár közelít 

felé Szucsouban, Kína keleti részén. Az idomított állatok roppant népszerűek a kínai cirkuszokban és 

állatkertekben. Az állatvédők éveken át tartó követelésének eredményeként a kínai kormány betiltotta az 

állatcirkuszokat és a durva bánásmódot az állami állatkertekben, sok idomár azonban azt állítja, nem 

hallott a tiltásról, és esze ágában sincs abbahagyni, amit eddig csinált. A kínai „cirkuszfőváros”, 

Szucsou hatóságai most új, állatmentes cirkuszi szórakoztatás meghonosítását tervezik”. 

A színházi műfajokat illetően a Parázsfuvolácska (1, 14) kétszer került szóba, illetve csak nagyon 

érintőlegesen a Trafó újcirkuszi produkciói (39), továbbá Mark Bell társulata kapcsán (96) utaltak a 

„színházi bohóckarakterre, amelynek létezése a színház műfajával egyidős”. A Moholy-Nagy díjat kapott 

Frenák Pálról megtudhatjuk, hogy a társműfajok között a cirkuszt is beemelte koreográfiáiba (114), és az 

Egércasting c. írásban szó esik a cirkuszi állatidomításról (110). A TAP FACTORY a hiphop és az 

újcirkusz elemeit élőzenével vegyíti (25), továbbá a Budapest Essential egyik különleges színhelyeként 

említik az FNC-t (56). 

Egy sebészkarriernek a rúdtánc kedvéért történt felfüggesztése kapcsán tudhatjuk meg (47), hogy a 

„rúdtánc valószínűleg az 1920-as években alakult ki, amikor az utazó cirkuszok show-táncosai a cirkuszi 

sátor tartórúdját használták előadásuk kellékeként. Az 1950-es években hódított teret bárokban, 

klubokban, szórakoztató műsorok részeként”. 



A kultúrpolitikai döntéshozatalról szólnak azok a híradások, melyek Fekete Péter színházigazgatói és 

egyesület-elnöki posztjának utódlását érintik, miután miniszteri biztos, majd MACIVA, végül FNC-

igazgató lett (67, 68, 92, 120, 121), illetve a Tiszta TAO Társaság nevében nyilatkozott (118). 

Politikai felhangú az a híradás is, mely szerint a Fővárosi Nagycirkusz gáláján tartott beszédében Rétvári 

Bence kiemelte, hogy a kultúra napja „arról is szól, hogy megmutassa, a magyar kultúrának milyen 

fontos szegmense a cirkuszművészet” (12). Hasonló természetességgel kívánkozik ide a tudósítás (71) a 

Magyar Teátrumi Társaságnak a jövő cirkusza témakörében rendezett beszélgetéséről a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen. 

Itt kell felsorolni mindazt a cikket, melyek a Liget-projekt kapcsán a kormányzati döntéshozatal 

vargabetűit tárgyalják az új FNC-épület helyének kijelölését keresve: 26, 46, 48, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 

62, 93, 95, 106, 108, 119. 

Nyilvánvalóan ide tartoznak a „Nemzet Művésze” cím odaítéléséről szóló cikkek (102, 103, 105), 

amelyek arról tudósítanak, hogy a formális törvényi lehetősége fennáll annak, hogy ezt a megbecsülést 

artisták is elnyerhessék (ténylegesen egyelőre nem, hiszen Kossuth-díjas nincs a szakmabeliek között). 

Csak közvetetten kapcsolódik ide az a cikk, melyben a felsőoktatás elvárásainak erősödéséről írnak (39), 

és egy felsorolásban megemlítik, hogy az érettségi témák között szerepelt „cirkusz és reggae a német 

írásbelin”. 

Reklámfogásnak is minősíthető az a program, melynek keretében a legjobb általános iskolai tanulók 

ingyen strand- és FNC-belépőt kapnak (37, 38), és a jótékonysági akcióban való részvételnek is egyfajta 

PR-irányultsága lehet (111). 

Ide soroltam be az ún. szociális cirkusz mozgalomra vonatkozó írásokat is (97, 104). A X. kerület egy 

szegregációnak számító térségében a gyerekeknek, fiataloknak rendezett szabadidős programok 

biztosításába a szociális cirkusz elnevezésű munkacsoport is bekapcsolódott. Hasonló szellemben íródott 

az a hosszú riport (24), amely egy kis faluban működő artistaiskoláról, és annak Magyar Civil 

Becsületrendet kapott vezetőjéről szól.  Szintén nagy terjedelemben számolnak be a BIAK 

növendéktoborzó körútjáról (31). A szociális érzékenységről tanúskodik az a kezdeményezés is, mely a 

kulturális javak akadálymentes hozzáféréséért küzd, ezen belül többek között a cirkuszi audiónarrációért 

is (78), 

A fesztiválokon megjelenő cirkuszi vagy ilyen jellegű eseményeket illetően egy külföldi eseménysorozat 

(10) mellett, elsőként a nyári (17, 42), majd a Sziget Fesztiválról kapjuk a beharangozókat. Ez utóbbi 

esemény során gyakorlatilag csak topográfiai említést tesznek a cirkuszról (40, 41, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 

88). 

A Gyerekszigeten (50, 51) látható a Poronty Cirkusz, és az eseménysorozat Cirkusz Parádéval zárul (57), 

a Millenáris családi fesztiválján a Tintaló Cirkusz lép fel (109). 

Az Ördög Katlanon holland kortárs cirkusz mutatkozik be (76), a Vidor Fesztiválon a Recirquel társulata 

(85, 87, 91). A Nyári Fesztivál egyik éjszakai programja fülledt Moulin Rouge-i erotikát kínál (17, 42, 

74, 81). 

A tradicionális cirkusz 

A 2015-ös cikkgyűjteménybe a korábbi évekkel ellentétben egyetlen nagy interjú vagy riport sem került 

be, amely ezzel az életformával, hivatással vagy valamelyik megkapó egyéniségével foglalkozott volna. 

A műsorokat illetően kizárólag az FNC előadásairól jelentek meg ismertetések[3] a téma specialistáinak 

tekinthető szerzők tollából[4]. Ők azok, akiknek kifejezetten nagy számban szerepelnek írásaik a 

Maczák-féle segédletben: Bóta Gábor (NSZ) kilenc, Hrecska Renáta (MH) és RKISSNELLI (MNO) hat-

hat cikkel van jelen. 

A három futó műsor a Magyar Cirkuszcsillagok, a Circussimo és a Balance volt. Nem könnyű feladat a 

cirkuszi programok recenzálása, mivel az ismertetés tárgyszerűségét a szaknyelv legprecízebb használata 

sem biztosítja teljes mértékben, a kritikai felhangokat pedig az ízlésvilág határozza meg, amelyről, mint 

tudjuk, non est disputandum. 

A teljesítmények valós értékét véleményem szerint amúgy is csak utólagosan lehet megállapítani annak 

alapján, hogy hány szezont, mely házaknál, milyen rizikó vállalása mellett dolgoztak le az artisták. 

http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100103_oe_cikkek_15_pt9G#_ftn3
http://www.shp.hu/hpc_uj/hpc_fckeditor.php?oldalkod=100103_oe_cikkek_15_pt9G#_ftn4


Cirkusztörténeti mérce szerint a cikkek elemzéseiben szereplő magyar artisták közül vélhetőleg a 

következők lesznek ténylegesen megemlítendők: Axt Ibolya, Ádám Krisztián, Donnert lovascsoport, 

Pakucza József és Richter Flórián. 

Annak illusztrálására, hogy milyen konnotációs mezőben kap ma helyet a cirkusz fogalma, talán érdemes 

felsorolni a vonatkozó újságcikkek címét: A magyarok cirkuszolnak (3), Újra a magyar artistáké a 

főszerep a Fővárosi Nagycirkuszban (4), Fővárosi Nagycirkusz: vissza a hungarikumokhoz (5), Jelenleg 

nem vagyunk cirkuszi nagyhatalom (13), Szenzáció mesterfokon: a nagycirkusz új világszáma (27), 

Hancúrozás a magasban (29), Kis macska, nagy macska (98), Nagy dobásra készülnek a Hősök terén 

(99), Halált megvető játékosság (100), Küzdőszellem és kibillenő egyensúly (101), Akrobatikus 

varázslatok (107). 

A fenti cikkek szinte teljes mértékig csak magukkal a műsorokkal foglalkoznak, az előadásokról azonban 

más helyeken is olvashatni viszonylag nagy terjedelemben. Ezekben az utóbbi időszak kultúrpolitikai 

döntéseit szerepeltetik (8, 16), hogy a cirkusz bekerült az előadó-művészeti törvénybe, illetve a 

MACIVA nemzeti intézmény lett, aminek következtében Kriza Zsigmond szerint a műfaj reneszánsza, 

egy sikersorozat indult el, pl. az FNC nézőszámának és bevételének rekordjával. 

Április közepén a Cirkusz Nemzetközi Világnapja alkalmából rendezett Parádé került a figyelem 

középpontjába (28, 30, 33), majd június végén a cirkuszok éjszakája (66, 69, 70, 72), illetve 

szilveszterkor az FNC épületének becsomagolása és a fesztivál előzetese (112, 113, 123). 

Egy államtitkári beszéd  (7) összegzi legtömörebben a fent már részben érintett döntéshozatali 

eredményeket: a magyar cirkuszi lovas akrobatika hungarikummá minősítésének jogi úton történő 

kezdeményezését, az előadó-művészeti törvényt, a  MACIVA nemzeti kulturális szervezetté 

nyilvánítását, valamint az FNC-nek a Liget-projektbe történt beemelését. 

Az év elején kezdődött meg téma lenni a vezetői posztok átformázása, Fekete Péter miniszteri biztossá 

történt kinevezésével (18, 19), majd MACIVA- (35, 36) és végül FNC-igazgatói státuszával (115, 116, 

117). Kétségtelen, hogy ő a 2015-ös év média-sztárja, ennyit emberrel ebből a szakmából még soha nem 

foglalkoztak, a 124 cikkben összesen 82 alkalommal fordul elő a neve. 

Ars poeticáját a 63, 64, 75, 89-es sz. cikkek alapján lehet körvonalazni a cirkuszművészet 

újrapozícionálásáról, a társművészetekkel és azok közönségével történő párbeszéd szükségességéről, az 

üzenetről, a katarzisról. 

Az eseménytörténet felé fordulva a világhírű bohóc, Popov 85. születésnapjáról esik szó (77), és a 104. 

évében elhunyt cirkuszi karmesterről, Kristóffy Imréről (44). Kiváló reklámnak bizonyulhat a lángoló 

cirkuszkocsi (43) és a Kecskeméten „grasszáló” három oroszlán (21, 22, 23). 

Sokkoló videó kerülhet be a médiába az idomárját Egyiptomban megtámadó oroszlánról (15), híradás az 

embert megölő cirkuszi elefántról Németországból (54), és arról, hogy Mexikóból katonai gépek 

menekítettek át az USÁ-ba veszélyeztetett vadállatokat (90). 

 

 
[1] A korábbiakhoz képest már az itt tárgyalt évet tekintve is gyanúsan kicsi tételszámmal szerepelt ez az 

újság, aminek alapján esetleg az archívum hozzáférhetőségének valamilyen korlátozását lehet sejteni. 

[2] A hivatkozott cikkeket a zárójelben szereplő szám alapján lehet beazonosítani, amely a lapunk előző 

számában (IX/4. / 2016 tél) közölt Maczák-féle segédlet sorszámozását követi. 

[3] Meglepő módon a Népszabadságnál megszokott Trencsényi-írások itt, ebben az évben nem 

szerepelnek. 

[4] E szerzők írásai mellett egyedüliként került be Markovics Péter cikke (4). 
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Forrásközlemények I.  

 

--- Sidoli Lovarda >>>  

Ára 10 kr. 

Budapest. 10-dik előadás. 

Sidoli Lovarda 

Ma, hétfőn, július 9-én, este 8 órakor 

Nagy előadás 

Műsor: 

1. „Galopp-voltige”, nyergeletlen lovon előadja Panaite Riza úr. 

2. A legkisebb parforce- és grotesk-lovar Sidoli Ferenc jeles kifejtéseiben nyereg 

nélküli lovon. 

3. Emir és Oscar, két előnyösen idomított csődör, elővezeti Sidoli igazgató úr. 

4. Japán mutatványok, előadva Benedetti úr által. 

5. Bukfencek előre és hátra, végezve a nagy alagút ugrással, előadja nyergeletlen 

lovon a merész ifjú Sidoli Cäsar. 

6. „Sultan”, csődör szabadon idomítva, elővezeti Sidoli úr. 

7. Komikus jelenet, előadja Otto, bohócz úr. 

8. Norma, arab csődör minden menetben lovagolja Sidoli Medea kisasszony. 

9. Miss Ella, kitűnő parforce és grotesklovarnő tánczléptei, testtartása és 

tempóugrásaiban különböző tárgyakon át lóháton és galoppban. 

10.  Ikariai játék, előadja Benedetti család. 

11.  Nagy mutatványok a két ázsiai óriási elefánt Adela és Gemona által, melyek 6 

lábnál magasabbak, a nagyrabecsült közönséget meg fogják lepni mutatványaikkal; 

elővezeti Humpfreys W. E. úr. 

10 percz szünet. 

Végül: 

Hamupipőke 

Nagy fantasztikus némajáték, előadva nyolczvan 10-12 éves gyermek által. 

A megjelenő hírneves egyének nevei. 

Az ünnepély herczege udvarmesterével. – India királya. – Schlick. – Garibaldi. – 

Németország császára. – Az ország két nemese. – Mac Mahon. – Radeczky. – Szultán. – 

Az ország két nemese. – Bismarck. – Görögország. – Az ország két nemese. – Victor 

Emanuel, Olaszország királya. – Oroszország császára. – Az ország két nemese. – John 

Bull. – Julius Caesar, római császár. – Az ország két nemese. – Öreg Fritz. – I. Károly, 

romániai király. – I. Napóleon. – Umbert, Olaszország királya. – *** király. – A 

hamupipőke incognitóban 4 szolgával. – Szolgák és kíséret. 

A belépő egyének az őket illető nemzeti néphymnussal villanyvilágítás mellett 

fogadtatnak. 

A szünetközök a társulat bohóczai által töltetnek ki. 

Az igazgatóság fenntartja magának ama jogot, hogy nagy- előre nem látott akadályok 

esetén a műsort megváltoztathatja. 

Kedden 1883. július 10-én: 

Visszavonhatatlan búcsú-előadás. 

Ferroni Alfréd és Ervin 

általánosan kedvelt testgyakorló fivérek jutalomjátéka. 

Először: A búvárugrás a lovarda egész magasságából, előadva a jutalomjátékos Ferroni 

Ervin által. 

Végül utolszor: 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=100104_sidoli_TmDj
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http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=100104_sidoli_TmDj


Hamupipőke 
 

 

  



 

--- Dupszky Ferencz >>>  

Ma Kedden Július 15-kén nagy rendkívüli előadás, 100 műmutatványból álló dísz- 

kettős és jutalom előadás a közkedvességű csikós és postalovaglónő Klára k.a. a 

szentpétervári cs. circus volt tagja javára. – És első fölléptök a három újonnan szerződött 

tag u. m. a két afrikai művésznők Misalber Albertina, Theofilia kisasszonyok és a kitűnő 

bohócz Rencz féle lovarda volt tagja Bécsből Paspaschil. 

Első Magyar Nemzeti Műlovarda. 

Tulajdonos és igazgató Dupszky Ferencz. 

Az újonnan épített és fényesen díszített lovardakörben 

Déés Kedden Július hó 15-dik napján 1873. 

Az Európa szálloda udvarán. 

Nagyszerű előadás 

a magasabb műlovaglás, lóidomítás, testgyakorlat, kötéltáncz és némajátékban, gazdag s 

változatos műsorozattal. A közkedvességű csikós- és posta-lovaglónő Klára k. a. a 

szentpétervári cs. circus volt tagja javára. 

Válogatott lovaglási- és testgyakorlati mutatványok előrebocsátása után, záradékul, itt 

először: 

„A veres óriás, vagy Rübezahl a hegyi-rém.” 

Regényes nagy varázs-némajáték 2 szakaszban, 6 képlet- és egy zár csoportozattal, 

fényes tűzijáték mellett, előadva 35 tag által 12 idomított lóval. 

1. kép. A lóvaglók vigadása és medvevadászat. 

2. kép. Schreckenstein herczegnek Adalberta herczegnőveli eljegyzése. 

3. kép. Éjjeli jelenet a herczeg és herczegnő elszállásolásánál Illarius remeténél 

Rübezahl bérczei között. 

4. kép. Adalberta elrablása a pokol szellemei által. 

5. kép. Rübezahl ünnepélyes bevonulása, kisérve társai s a szellemek által. 

6. kép. Schreckenstein herczeg és követőinek viadala a szellemekkel. Rübezahl 

meggyilkolása és Adalberta herczegnő megszabadítása. 

Záradékul görög-tűzfénynyel. 

Az első jelenet Schreckenstein herczeg palota kertjében, a második Rübezahl bérczei 

között 1306-ban történik. 

Az előadás szüneteiben a t. cz. közönséget 6 bohócz fogja mulattatni. 

Nagyérdemű közönség! Eddigi működésünk iránt tanúsított szíves jóakaratú figyelme 

folytán bizalommal kérjük föl, a mai jutalomelőadásra minél nagyobb számbani becses 

látogatását, azon biztosítás mellett, hogy művésztársainkkal együtt, ezen előadást a 

legfényesebben fogjuk kiállítani. Teljes tisztelettel: Klára K. jutalmazandó. 

Helyárak: Számzotthely 1 frt Második sor 80 kr. Harmadik- és negyedik sor 50 kr. 

Karzat vagy állóhely 20 kr. Gyermekek 10 éven alól szülőik kíséretében 1-ső és 2-dik 

helyen felét fizetik. Katonajegy a karzatra közlegények részére 10 kr. 

Jegyek előre válthatók délután 3-6 óráig a színköri pénztárnál s minden jegy csak azon 

előadásra használható, melyre váltattak. 

Pénztár nyitás 7 és fél órakor. – Kezdete 8 órakor. 

Holnap Szerdán 16-kán Nagy dísz- és Jutalom-előadás a közkedvességű kis műlovar 

Dupszky Ferencz javára. 
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--- Becker tanár >>>  

Becker tanár második nagy előadása. 

A színpad itt soha nem látott teljes új díszletekkel felszerelése és kivilágítása mellett, az 

e szakban legújabban feltalált s bámulatra ragadó készletekkel. 

Székes-fehérvári Színház. 

Pénteken, 1886, april 2-án: 

Második nagy képzeleti, bűvészeti, magikai és antispiritistai 

Díszelőadás 

az egész Európában előnyösen ismert s Magyarország minden nagyobb városában a 

legnagyobb tetszést aratott 

Rendkívüli új műsor                 Becker tanár              Rendkívüli új műsor 

Először! Egy antispiritista ülés. Nagyszerű! 

A spiritismus titkainak fölfedezése és a láthatatlan mediumok az amerikai sátorban, v. a 

maguktól játszó és repülő hangszerek. A legújabb amerikai atispiritista Ketifox után, ki 

jelenleg előadásaival ott nagy feltűnést kelt: az előadás négy szakaszból áll, melyek 

műsorát a bűvész világból magasabb bűvészet, csalódás, képzelődés, magnetizmus, 

[…]zmus mutatványok, valamint a legjobb találmányok képezik. 

Műsor: 

Első szakasz: Egyveleg a legmeglepőbb mutatványokból, a magasabb bűvészet, ábránd 

és csalódások világából, melyeket Becker tanár őfelsége a perzsa sah palotájában 

Teheránban 1881. évben rendezett, és melyekért neki ő felsége által az oroszlán- és 

naprendjel adományoztatott. 

Bűvészeti és képzeleti egyveleg. 

Második szakasz: 

1. Négy kártyamutatvány vagy a villanyos csillag. 

2. Egy ámítás a bűvészvilágból. Igen meglepő. 

3. A meglepő levegőrepülés. Eredeti. 

4. A bűvölő tárgyak, vagy a bűvös parancs. 

5. Itt, ott, mindenütt és sehol. 

10 perc szünet 

Harmadik szakasz: 

1. A gyorsaság diadala. Új, eredeti. 

2. A víz megjelenése a levegőben. 

3. Rejtélyes titok. Eredeti. Becker. 

4. Hatásos meglepetések. Eredeti. 

5. Nagyhatású zárjelenet. Nagyon érdekes mutatvány. 

6. E szakasz befejezéséül: 

A gyorsaság győzelme 

Nagy meglepő mutatvány a jelenkorból. 

Negyedik szakasz: 

A megkötözött médium. Egy spiritista ülés, vagy: Becker a közönség által megkötözve. 

Myster Focks és Kocks antispiritisták mutatványai és azok magyarázata. 

A színpadon egy közönséges üres vászonsátor áll, melyen kezdetben több közönséges 

hangszer fekszik. – Becker tanár felkér néhány urat a közönség közül, hogy a színpadra 

lépve, a színpad, a sátor és fapad egyszerűségéről maguknak meggyőződést szerezzenek. 

A padon fekvő hangszerek a közönség által a sátorban felemelhetők és megvizsgálhatók. 

A padba a közönség által megvizsgált erős vascsavarok erősíttetnek, mire a pad még egy 

lánczczal fog a padlóhoz lánczoltatni. 

Ezután Becker a közönség által, mely a színpadon maradhat, erős kötelekkel fog a 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=100106_beketow_8zlx


padhoz köttetni, mire a színpadon lévő közönség néhány lépésnyire a sátorból 

visszahúzódik. Most a sátor függönye leereszkedik és a hangszerek megszólalnak, 

trombita harsog, a tamburin üt,  a harmónium játszik, a harangok zúgnak, a pisztoly 

eldördül. Ezután megnyílik a sátor függönye, a közönség belép, és Becker mint azelőtt, 

most is megkötözve ül a spiritista padon. 

A lárma erre még nagyobb lesz, az érdeklődés fokozódik, mire a sátor függönye 

leereszkedik.  A hangszerek a függönyök nyílásán át kirepülnek, utoljára Becker frakkja 

is, erre hirtelen megnyílik a függöny és Becker még mindig megkötve ül a padon. 

Utolsó meglepő mutatványul Becker szabadon kilép a sátorból. Most ismét 

megvizsgálható a sátor belseje a közönség által és minden az előbbi állapotban fog 

találtatni. 

Ezen mutatvány, – mely mindenütt a legnagyobb meglepetést idézi elő, nem téveszthető 

össze az eddig „spiritistikai kísérletek” czím alatt előadottakkal. 

Az előadás befejezéseul itt először: 

A mysterikus asztalforgatás, vagy: A színpadon tánczolni kénytelen közönség. 

Becker tanár a közönségnek egy nagy egyszerű, kerek asztalt mutat, azután felkér a 

közönségből 5, 7 vagy 9 személyt, lehetőleg barnát,  hogy a színpadon az asztal körül 

helyezkedjenek el és a kezeket az asztalra tegyék fel, úgy, hogy ezekből köröskörül egy 

láncz képződjék; a személyek által az asztalra gyakorolt delejes erő következtében ez 

néhány percz alatt elkezd a körben jobbra és balra forogni, – mely forgás mindinkább 

fokozódik, úgy, hogy a közönség végre az akarata ellenére tánczra kerekedik és a 

zenekar által játszandó Polkát járja. 

Ezen érdekes komikus mutatvány a közönséget a legnagyobb humorba hozza és az egész 

teremben vidámságot kelt. 

Helyárak csak mint rendesen. 

A t. Idénybérlőkhöz. A minden előadásra bérelt idénybérlők jogai ezen bűvészeti 

előadásokra is érvényesek. Jegyeket előre válthatni d. e. 9-től 12-ig, d. u. 2-től 5-ig és 

este 6 órától kezdve a színházi pénztárnál. 

Kezdete 7 ½ vége 10 órakor. 
 

 

  



 

Forrásközlemények II.  

 

--- Kelet-szudáni nagy állatsereglet >>>  

[1898]  Új! Új! 

Szenzációs! nem szédelgés. 

Vad oroszlánok idomítása a kelet-szudáni nagy állatseregletben 

ma és naponkint nagy előadás 

Itt először adatik: 

Kalabriász-párti az oroszlán-ketreczben. 

Az idomítás legnagyobb csodája, mely itt még nem volt látható 

Az előadások egész Európában nagy tetszést arattak; az idomítás igen érdekes és 

csodálatos. 

Vendégfellépte a világhírű franczia állatszelídítőnőnek Mademoiselle Rosette-nek ki 

egyszersmint a vad oroszlánokkal előadást tart. 

Fellépte a híres kígyókirálynőnek Mademoiselle Beatha. 

Továbbá fellépte a híres olasz állatszelídítőnek Signor Ravioli az ő idomított állatjaival 

Naponta két nagy előadás az összes vadak etetésével összekötve, az első kezdődik 

délután 4 órakor, a második este 8 órakor. 

Első hely – Második hely – 

Az igazgatóság 

Az állatsereglet Látható egész nap reggel 8 órától este 10 óráig. 
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--- Zalai Közlöny >>>  

Zalai Közlöny[1]  

Nagykanizsa, 1901. május hó 11.-én xxxx. évfolyam 19. szám 

H Í R E K 

— Barnum és Bailey  

Hallottuk már a csalogányt dalolni és csörömpölni a rabláncokat, de olyan pokoli 

reklámot, mint Barnum es Bailley e napokban kifejtett a mi városunkban, még nem 

láttunk és Isten csodája, hogy áll még a város. A város fiatalsága alig volt képes betelni a 

sok szép, színes falragasz nézésével. Barnum és Bailey szabad reklámkirályok, alaposan 

felverték a nagykanizsaiak közönyét. Bizonyára áhítattal fogunk zarándokolni a 

látványosságokhoz, miket az amerikaiak ígérnek. 

* 

— Barnum bohócai.  

Amint Bailey  J. A. úr a Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványosságának 

igazgatója észreveszi, hogy a közönség egészben vagy részben bizonyos irányú 

újdonságokat kíván, úgy azokat rövid időn belül műsorába felveszi, es ezen 

előzékenység biztosítja a látványosságnak nagy  sikerét. Ezen oknál fogva látjuk ama 

bohócokat is, a kik képesek nagy apáinkat nevetésre bírni es a bárminemű szomorú, 

komor hangulatot elfelejteni. A valódi Shakespeare-féle élcelő újból megjelent a 

közönség előtt meghajolva azt kiáltja: „újból megjelentünk” ; vagy pedig kérdezi „van 

 nagysádnak még valami óhaja?” feltűnően észrevenni a régi es új irányú bohócot, az 

utóbbiak nagy  számmal vannak képviselve, közöttük sok a női bohóc is és valóban 

tömérdek sikerült élceikkel és tréfáikkal a régi irányúaktól nagyon különbözőek. 

3 lovarda, 2 színpad, 1 versenypálya szukaeges, hogy az új látványosságot feltüntesse, 

miben mindenféle foglaltatik; — a lovászat es trapéz művészet szép mutatványai, 

akrobaták, tornászok és sok más művész előadása. Tizenhat champion lovász 

művészkedik nyergetlen lovakon. Az egyéb ez idei különlegességekből kiemelendő a 70 

idomított ló egyszeri elővezettetése, úgyszintén  más gyakorlott és idomított állatok 

előadásai. Az állatsereglet sátorban látható az elő emberi  furcsaságok óriások és 

liliputanusok kiállítása, úgy szintén a természeti ellenességek gyűjteménye,  a 

szemfényvesztők, bűvészek, és a különleges zenészek előadásai. Az egész látványosság, 

mely  május 27 en ide érkezik és határozottan mondható, hogy ehhez hasonló a föld 

kerekségen nem  található. 50 év óta ezen látványosság az amerikaiak büszkeségét 

képezi és mint minden a mi ezen  országból ered, túlszárnyalja az ó-vilag 

legmesszebbmenő követelményeit is. 

* 

[fél oldalas hirdetés][2] 
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NAGYKANIZSA CSAK EGY NAP . 

HETFŐN MÁJUS 27. 

BARNUM & BAILEY. A VILÁG LEGNAGYOBB LÁTVÁNYOSSÁGA. 

Ó r i a s i 

A M E R I K A I M U L A T O H E LY 

50 év óta A m e r i k a büszkesége. 

JELENLEG A CONTINENSEN KÖRUTAZÁST TESZ 

67 ó r i á s i s a j á t külön e czélra épített vasúti kocsijával, mely 

4 teljes vonatot képez. A teljes ’Ensemble’ 12 hatalmas 

sátor pavilonban lesz kiállítva, melyeknek legnagyobbika 

k ö r ü l b e l ü l 1 2 . 0 0 0 kényelmes ülőhelyet foglal magában. 

Naponta 2 előadás. délután 2 és este ½ 8 órakor. A megnyitás 

½  órával az előadás előtt történik, hogy a nagy közönségnek 

a l k a l m a legyen az élő csodaembereket, a h á r o m elefánt csordát 

és a kettős állatseregletet megtekinteni. 

[kép] 

S z á m t a l a n , ö s s z e h a s o n l i t h a t a t l a n és u t á n o z h a t a t l a n, vakmerő, 

félelmet nem ismerő m u t a t v á n y . A fellepő művészeknek mindeg y i k e mester a m 

a g a  s z a k m á j á b a n . M i n d e n művÉsz egy csillag. 

Az  a r é n a b a n  b e m u t a t o t t  m u t a t v á n y o k mindegyik egy-egy meglepetést 

képez. M i n d e n  v a l ó b a n  egészen új, tökéletes és e d d ig 

még sohasem lett bemutatva. 

Emberi elme által elgondolható leghatalmasabb és legnagyobb 

l á t v á n y o s s á g . 3 nagy lovas m u t a t v á n y  b e m u t a t á s á r a  szolgáló „ M a 

n e g e ' - b a n , 2. h a t a l m a s színpaddal és egy majdnem mérhe t e t l e n hosszúságú 

f u t ó p á l y á v a l , 3 óriási terjedelmű légtornászati térséggel, egy egész állatsereglet, 

idomított vadállatokkal. 

M i n d e n f é l e  fajta versenyfuttatás, e r ő m ű v é s z e t i mutatványok, 



l é g m ű v é s z e t, a földön és levegőben való tornaművészet bemutatása és új 

meglepetések. 

A  b a j n o k o k erejének megfeszitő igyekezete az ügyesség által e l é r t  recordok 

megdöntésére. 

 

70 g y ö n y ö r ű  l ó n a k  e g y  ’ M a n e g e ’ - b a n  v a l ó  e l ő v e z e t é s e. 

400 kitüntetett lónak kiállitása. 3 csorda legkitűnőbben idomított elefántnak, 3 porondon 

egyidőben való elővezetése. 20 nemzetközi némajátékos bohócz. 

Egy igazi világkiállítás modern látnivalókkal Czirkusz Hippodrom.  

Állatsereglet. Idomított állatok kiállítása. 

1000 férfi  a s s z o n y  s  ló. 

[kép] 

T ö r p é k , t e t o v á l t a k , k a r d  n y e l ő k , egy hölgy hosszú hajjal s teljes, k ö r s 

z a k á l l a l , egy k u t y a f e j ű gyermek, kéz n é l k ü l i emberek, jonglőrök, 1 0 0 0 

eredeti k ü l ö n ö s dolog és c s o d á l a t r a  méltó  előadások. Egy m a j d n e m  v é g  

n é l k ü l i  sorozata a l e g ú j j a b b  p r o d u k c z i ó k n a k , merész félelmet 

megvető m u t a t v á n y o k , melyek eddig sehol sem voltak láth a t ó k s melyek most 

legelőször lesznek a közönségnek bemutatva. 

Helyárak az ülések fekvése szerint : 

Belépés ülő-helylyel 1 kor. 20 fill. és 2 kor. 50 fill., 

zártszék 4 kor., fenntartott-hely 

5 kor., páholy-szék 6 kor. 

[kép] 

A helyek mind számozva vannak az 1 kor. 20 fill., és 2 kor. 50 fill. helyek kivételével. 

A  j e g y e k megnyitáskor a b e j á r ó n á l  k a p h a t ó k . 10 éven a l u l i gyermekek 

az összes helyeken kivéve 

az 1 kor. 20 fill. helyen a felét fizetik, elővétel csakis az 5 és 6 kor. helyre, az előadas n a 

p j á n., a jegye l ár ú s í t ónál,   szintén k a p h a t ó k : Fischel Fülöp 

könyvkereskedésében Kazinczy-utcza 1. 

E G Y  B E L É P Ő - J E G Y , A Z  Ö S S Z E S  H I R D E T E T T  L Á T N I V A L 

Ó K H O Z  ÉS E G Y  Ü L Ő - H E L Y R E  É R V É N Y E S 

ELŐADÁSOK  SZOMBATHELYEN MÁJUS 26-án. ZÁGRÁBBAN MÁJUS 28. és 



29-én 

Szezonképek. 

— Barnum. 

Az egész város tele van a Barnum és Bailey cég hirdetéseivel. Szines képek vannak az 

üzletek  kirakataiban, az egyik a négy vonatot ábrázolja, a másikon japáni légtornászok, 

a harmadikon  a sátorváros a negyediken az elefántcsorda látható, szóval mindenütt más-

más kép bilincsel le  bennünket, Ha a nagykanizsai sörgyár hazánk minden varosában 

úgy hirdetne magát, mint a  Barnum es Bailey cég, a részvények értéke csakhamar 

nagyobb lenne névértéknél. A  közönség  türelmetlenül várja a mulatóhely 

megérkezését, mindenki kíváncsi a csodadolgokra és a képzeletet fölülmúló 

mutatványokra. Bizonyára megkedveli varosukat Bailey úr és szerződtetni fogja 

városunk rendezőjét Halvax István urat, ki sült halat nyomat névjegyére tekintve) azon 

nemes  vért, mely az ő ereiben csergedez és a melynek hatása alatt kiváló ízlést tanúsít a 

nemzetközi divatos öltözködés iránt, remélhetjük, hogy ő világhírűvé tesz bennünket. 

Piris vagy Gigerli Lajos úr élő burgonyaszeszkazán, általánosan ismert rímkovács, ha 

Bailey úr szolgálatába  kerül, felkelti a művelt világ csodálatát, az ő nevét fogják 

suttogni a yankee kisasszonyok, elragadtatva emlegetik a híres költőt és szerelmi dalait 

énekelni fogjak mindenütt, különösen  Ausztráliában. A férfiak kővé merednek, ha 

hozzáfog a szeszipar pártolásához, ők ketten fogják  megszerezni a dicsőséget 

számunkra, t. i. Amerikában. Megtudják, hogy Európában, Magyarországnak egyik 

városa az a Nagykanizsa, mely e két nevezetes férfiú bölcsőjét ringatta. Ők kelten fogják 

megszerezni a babért homlokunkra, a világhírt számunkra, mire sem a közönség, sem a 

képviselőtestület, sem a gyógyszer és kávéház lovagok, sem pedig ezek ellenlábasai 

eddig nem voltak képesek. • 

H Í R E K 

— Gare aux voleurs![3] 

A Barnum és Bailey cirkuszt minden városban a nemzetközi zsebtolvajok is elkísérik. 

Ezek az urak szeretnek a legsötétebb Afrikában turkálni, az arany és gyémánt hazájában. 

Miért is felhívjuk a közönséget, hogy vigyázzon Afrikára meg őrizkedjék a  

zsebtolvajoktól. 

* 

Zalai Közlöny 

Nagykanizsa, 1901. május hó 19.-én xxxx. évfolyam 20. szám 

[a már korábban közölt fél oldalas hirdetés] 

* 

Zalai Közlöny 
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Nagykanizsa, 1901. május hó 25.-én xxxx. évfolyam 21. szám 

Szezonképek 

— Barnum. 

Kanizsán Barnum lesz az idén a pünkösdi király. Amint a jelekből kivehető, hódolatát 

be fogja mutatni neki városuk egész vidéke. Pünkösd hétfőjén mi vagyunk három 

vármegyének a Jeruzsálemje, mert zarándokolni fog hozzánk hétmérföldről is a csodára 

éhes emberiség (A hasonlat egyébiránt nemcsak ebben a vonatkozásban talál.) Most 

folynak az írásbeli érettségik. A magyar nyelv tanár urainak ajánljuk ezt a helyi érdekű, 

tanulságos themát: Barnum & Bailey, amerikai komédiás cég hatása Nagykanizsa 

idegen-forgalmára s közgazdaságára. 

A vendéglősöknek is tanácsolunk valamit. Szaporítsák a szobák számát, duplázzák meg 

a felszolgáló személyzetet a vidéki emberek és a jászolokat a vidéki lovak számára, mert 

jó a  sáskajárást nem készületlenül fogadni. A nép tolongani fog. Jobban, mint a 

kiskanizsaiak 

szoktak tolongani vasárnap délelőttönkint a városház előtt tele köpködvén az aszfaltot 

nem Eau  de Co!ogne-al szagosított szájuk ptyalin tartalmú folyadékával. Az utcán 

rémes jelenetek játszódnak le. Összenyomott gyermekek, ájuldozó öregasszonyok, 

kétségbeesetten kiabáló anyák, brutálisan tolakodó, ordítozó férfiak és pipáló rendőrök 

tarka képe fog elénk tárulni. A rendőrökről emlékezvén sajnálni tudom őket A rendőrök 

és a portások a világ legszerencsétlenebb teremtései. Mindig arra vigyáznak, amiben 

nekik nincs részük és mikor mindenki mulatni megy csak ők nem, akkor nekik arra kell 

ügyelni, hogy az a nélkülök mulató mindenki jól mulasson. Ők a legönzetlenebb 

emberek. Krisztus töviseit András bácsi örökölte. De neki ebből sincs koronája, mert 

igen távol áll attól, hogy imádják Így András bácsiék nem fogják meglátni az amerikai 

csodákat, melyek akkora ribilliót csinálnak, a mi Kanizsánkban, mintha itt találkoznék 

újra a bárom király, hogy megkösse a szent ligát. Így Barnum. 

HÍREK 

— A teljes Barnum.  

Azon hírrel szemben, hogy a Barnum és Bailey-féle nagy látványosságnak csak egy 

töredéke látogat el hozzánk, nevezett vállalat intézőségétől a következő helyreigazítást 

vettük: mindeme híresztelés minden alapot nélkülöz, s annak eredete csakis 

tudatatlanságra vagy rosszakaratra vezethető vissza. A társulat saját kocsijaival, egész 

terjedelmében, ép úgy mint Hamburg, Berlin Lipcse, Drezda, Köln, München, Bécs, 

Budapest és a continens nagyobb városaiba, érkezik ide. Itt ugyanazon nagy sátor, 

ugyanazon gyönyörű példányokban gazdag állatsereglet és elefántcsorda, rendkívül 

értékes lóanyag lesz látható; a változatos gazdag műsorban és a régi classicus 

 versenyekben egy és ugyanazon művészi személyzet fog részt venni. Ezen hatalmas 

látványosság még sohasem osztatott fel, és nem is fog sohasem felosztatni, mindenüvé 

ahova csak kerül, teljes nagyságában mutatkozik be. A kisebb városokban rövidebb, a 

nagyobbakban pedig hosszabb ideig tartózkodik A tartózkodási idő a városok lakósainak 

nagysága szerint egy nap és 2 vagy több hét között váltakozik; minden esetben azonban 

az egész társulat jön el, és tekintet nélkül arra, vajjon egy napig avagy 2 vagy több hétig 



időzik az esetleges városban, műsor teljességében adatik elő. Ez a valódi tényállás, a 

melynek igaz voltáról mindenki könnyen  meggyőződhetik, ha a vasútnál megtudakolja, 

hogy az eddig meglátogatott helységekben hány vasúti kocsival érkezett meg a 

látványosság, továbbá bizonyítja azon körülmény is, hogy az államvasutakkal megkötött 

egyezmény értelmében a társulat 4 különvonattal utazik. Barnum és Bailey itt május hó 

27-én tartja meg előadásait. E célból saját e célra épített 67 darabból álló 4 

különvonatával 5 órakor reggel érkezik ide. 

Zalai Közlöny 

Nagykanizsa, 1901. június hó 1.-én xxxx. évfolyam 22. szám 

S z e z o n k é p e k  

-Barnum és Bailey. 

Hiába ábrándozunk mi Kanizsa városában színházról. templomról, új gimnáziumról, 

 ipariskoláról, mikor senki, sőt még az idő sem szeret bennünket. Május első felétől 

fogva mindennap láttunk egy-egy felhőt elvonulni, de esőt egyik sem hozott számunkra. 

A por már oly sűrű volt, mint a köd Londonban s éppen Pünkösd vasárnap eredt meg s 

elmosta soknak tervezett kirándulását és azzal az aggodalommal  gyötört bennünket 

hogy a Barnum és Bailey féle mulatóhely nem tarthatja meg előadását. Az aggodalom 

felesleges volt, mert 27-ér kora reggel megérkezett a négy vonat. Az első egy óra felé 

érkezett meg a többi egy félórára vagy másfél órányi időközben érkezett az első után. A 

kirakodás, melynek hála Isten a szép idő kedvezett érdekes volt, a közönség ellepte a 

vasúti raktárak környékét, Csengery és Kisfaludy-utcákat, a gyakorlótéren pedig 

türelmetlenül várakozott egy csomó Teleki-utcai lakos. Alig hogy az első és második 

vonat kocsijai a gyakorlótérre értek, varázsütésre épült föl a sátorváros, mire a harmadik 

vonat megérkezett, akkorra már nemcsak, hogy felépült a konyhasátor, hanem az egész 

személyzetnek már meg volt terítve. Hét órakor már minden sátor készen volt, csupán a 

cirkuszsátor ülőhelyeit csinálták. Érdekes látvány volt, mikor öt-öt  ember vert le egy 

vascöveket. Egymásután ütötte kalapáccsal egész nótákat kivertek a vason, úgy, hogy 

füstölgött a rúd.  Faltámogató uraink bámulták a serényen dolgozó amerikaiakat, kik 

szemük láttára oly dolgot végeztek el néhány óra alatt, melyhez nekik két hét is kellene. 

Teljes csendben minden beszéd nélkül végezte mindegyik kötelességét, nem hívta 

segítségül egyik sem a mennybéli szenteket, holott a mi napszámosaink csekély 

munkánál is sűrűn emlegetik Isten, Krisztus, Mária, Szent Péter, Szent József neveit, és 

nyögnek egy zsámoly felemelésénél. mintha oroszlánok lennének és a másvilágba való 

elmenetel előtt vennének búcsút ettől az árnyékvilágtól. Egy zongoraszállítás nálunk 

nagyobb zajt csinál, mint Barnum és Bailey tizenkét sátorának felállítása, elrendezése a 

kocsik kikapcsolása és a húszezer ember számára való ülőhelyek elkészítése. 

Városunk igazán  hálával tartozik a Barnum és Bailey cégnek, mert fölfödözött 

bennünket, és megjelenésével  idecsődítette három vármegye közönségét,  mi századok 

óta most történik először. 

A sátor  felállításánál tüntették ki magukat a mi jóságos Andrásaink. Jobban bámultak 

mind a közönség, a nép át is tört a kordonon, de a rend éber őrei ezt nem vették észre, 

minek egyszerű oka az, hogy  tudományszomjas lelkük mélyen elmerült az eléjük táruló 

látványosságba és erős megfigyelő tehetségük nem engedte magát egykönnyen minden 



csekélység által megtartatni. A délutáni előadás sikerét előmozdította a szép idő. Az esti 

előadás az eső miatt kevéssé volt látogatott. Az esti előadás alkalmával meglepte a 

közönséget az, hogy mikor előadásra ment az összes sátorok érintetlenül állottak, és 

mikor kijött, az összes sátorok és az egész állatsereglet eltűntek. Az előadás vége után 

másfél órával már a játéksátor is eltűnt, s a ragyogó villanyvilágítást felváltotta az 

ismeretes kanizsai sötétség, melyet, ha zsákba lehetne dugni, a vállalat bizonyára mint 

természetfölötti ritkaságot elvitte volna magával. 

Bum, bum, Barnum! 

J ö t t e k,  l á t t a t t a k  és  g y ő z t e k. Ennyi ember csak követválasztáskor szokott 

Kanizsára gyűlni és ennyi pénz is csak ilyen főbenjáró alkalomkor szokott itt 

megfordulni. A közönségre nem lehetett ráismerni. Az a nagy, indolens tömeg, mozgott, 

hömpölygött ki-ki a „katonarétre”,  ahol Barnum fölütötte egynapos pünkösdi 

királyságát. A vonatok öntötték az idegenek légióit, fiákerek, magánfogatok, úri 

bricskák, parasztszekerek , mind-mind a sátortábor felé hordták a szenzációszomjas 

„isteni népet”. Nemcsak a halálban, de a kíváncsiságban is egyformák vagyunk mi, 

halandó teremtmények, a különbség csak a páholy és karzat közötti árban nyilvánul. 

Valóságos Barnum fanatizmus fogta el Kanizsát, meg Zala, Somogy körül fekvő 

vidékeit. Lesz is mit mesélni künn az úrilakban meg a földművestanyán erről az 

istencsudáról. 

De hát kezdjük elölről! 

Pirkadó hajnalkor indult meg a vasútnál a kiszállítás munkája. Négy hatalmas külön 

vonat öntötte ki csodálatos tartalmát és a kora reggel dacára százszámra bámulta a jó nép 

Amerika és a többi világrész csudáit. Ott kerültek ki a külön vonatból az elefántok és 

mind a harmincan szépen glédába álltak, várva a bevonulást. Lovak sokadalma. szolgák 

tömege és mindenféle egyenes — görbe teremtés szállt ki, akárcsak a bibliai Noé 

bárkája jött volna ide közibénk. Hatalmas vérbeli igáslovak vonták utcaszámra a 

kocsikat, ketreceket, melyekből kísérteties búgás, dörmögés jelezte a négy- és többlábú 

fenevadak jó, vagy rossz kedvét. 

Mesébe illő gyorsasággal épült föl a fürge Barnum rabszolgák kezei alatt a roppant 

sátortábor. (Ezeket kellene a kaszárnya — s egyéb középítkezésekre kikölcsönözni!) 

Minden egyes ember meg állat tudja a maga helyét, hasznát. Már ez a kísérteties 

gyorsaság is imponáló!  Nem is győzték eléggé bámulni az összesereglett földiek, kiknél 

különben minden vizeslajt meg a tagbaszakadt igáslovak szájtátó bámulat tárgyát 

képezték. 11 óra tájban már bejárt a közönség az egye a sátrakba. 

Közben a város képe egyre tarkább, változatosabb lett. A reklámképek köré áhítatos 

sokadalom gyűlt, mely ezeket a cifra rajzolatokat ízelítőül vette be a délután 

tapasztalandókra. A jegyelárúsító-helyen úgy törték magukat benn- és künnszülöttek a 

„legjobb” helyekért, mint éhezők a friss kenyérért. Szinte megfájdult az ember szíve, 

mikor látta, hogy milyen áldozatkész a mi közönségünk, ha a reklám elbódítja a fejét. 

Mesés summákról rebesgettek, hogy mennyit rak zsebre az amerikai reklámkirály! 

Az Akadémia képtárában van egy festmény, melynek ilyen biztató címe van: mit lehet 

minden pénzért látni! Ha valamely modern képírónak észébe jutna Barnum 

látványosságait egy hármas képben bemutatni, milyen szegényes hatást tudna ő elérni! 



Hallottuk ezt a mondást: Barnum hasonlít egy nagy cirkuszhoz. Nem, Barnum hasonlít 

öt nagy, de kitűnő cirkuszhoz. Vannak olyan mutatványai, mik cirkuszban is láthatók, de 

vannak viszont olyanok, melyek a lóversenytér mutatványaival, vagy a régi római 

quadrigium versenyeivel is kiállják a sort. A legtöbb mutatvány érdekelte a közönségét, 

sok mutatvány bámulatba ejtett, a fiatalság pedig éppen a mesevilág alakjait látta piros 

Pünkösd másodnapján. 

* 

H Í R E K 

— Tűz. Múlt hó 31-én éjjel a Rákócy-utca egy pajtája kigyulladt. A csekély tűznek 

óriási nézőközönsége volt. Óh Dobó! Ah Barnum! 

 

 

[1] http://www.halisnagykanizsa.bibl.hu/zalaikozlony/main.htm 

[2] Ahogy az a turné érintett városainak helyi újságjaiban (Zalai Közlöny, Debreczen-Nagyváradi Értesítő, Vasárnapi 

Újság stb.), egységes szöveggel, (a cirkusz sajtósainak szerkesztésében és nyomtatásában), az aktualitások figyelembe 

vételével jelenik meg itt is. 
[3] Óvakodj a tolvajoktól! 
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--- Artisták Pesthen és Budapesten (3. rész) >>>  

Artisták Pesthen és Budapesten.(3. rész)* 

A kiállítási évben, 1896-ban nyílt meg a budapesti világkiállítás egyik legnagyobb 

szenzációja, „Ősbudavár”. Az óriási területen felépített mulatóhely részvénytársaság 

tulajdona volt. Mármorek István bécsi műépítész tervei szerint épült és igazgatói Décsy 

és Szekula lettek, főellenőr pedig a kitűnő Reibner Miksa volt. 

„Ősbudavára” megnyitása fantasztikus ünnepségek keretében történt és még élénken 

emlékszik Budapesten majdnem mindenki arra a zseniális reklámideára, amellyel Décsy 

igazgató különvonaton szállíttatta ide a két indiai fakírt. „Ősbudavára” éveken át változó 

szerencsével, de szilárdan tartotta magát. Utolsó bérlője és igazgatója az Amerikából 

hazatért ötletes és leleményes Friedmann Adolf volt, aki a nagyszerűbbnél-nagyszerűbb 

külföldi varieté számokkal ismertette meg Budapest közönségét. A nagy, nyílt színpadon 

lépett fel a legelső táncospár; Johnson and Dean, a Faraboni-csoport, Rapoli, Carmen-

Cita, a tüzes spanyol táncosnő, Little Tich és még számos kiváló művész és művésznő, 

akik a mi társadalmunkban a legelső helyet foglalják el. Friedmann Adolf 

áldozatkészsége azonban az idők folyamán teljesen hiábavaló volt, a közönség elpártolt 

tőle, a nyári mulatóhely ki volt téve az idő viszontagságainak és néhány évi hiábavaló 

erőlködés után „Ősbudavár” megszűnt létezni. Súlyos csapást mért Friedmannra a 

főváros vezetősége azáltal, hogy az Állatkert kibővítése folytán elvette a területét, 

lebontatta az összes épületeket, és jóval messzebb a Hermina-úton jelölt ki számára új 

területet. Az építkezési költség és egyéb sorscsapások teljesen tönkretették ezt a tündéri 

nyári mulatóhelyet, amely potom összegért hullott a Meinhardt testvérek kezébe, akik 

azt más alapokra helyezve, tömegszórakozási hellyé varázsolták. Friedmann megpróbált 

mégegyszer talpra állani és a Szerecsen-utcában rengeteg költséggel építtetett új 

mulatót, ez azonban nem vált be és rövidesen bezárta. A következő tulajdonos, 

Wertheimer Lajos azonban évekig a legnagyobb erkölcsi és anyagi sikerekkel vezette 

tovább. Ez a mai Blaha Lujza színház. 

Mikor Somossy Károly megtudta, hogy a kiállítás területén egy részvénytársaság nyári 

mulatót létesít, ajánlatot tett a részvénytársaság elnökének a mulatóhely kibérelésére. 

Kiderült azonban, hogy ahhoz nincs elegendő pénze, mire a vezérigazgatói állásra 

pályázott. A részvénytársaság elnöke, Popper műépítész azonban kereken kijelentette 

Somossynak, hogy nincsen hozzá bizalma, mert az az ember, akinek olyan kitűnően 

jövedelmező vállalata van, mint neki, de a pénzét részben kártyára, részben a nőkre 

költi, nem tarthat igényt bizalomra, dacára annak, hogy Budapesten ő volna az egyetlen 

szakember, akire ilyen nagyarányú vállalkozást rá lehetne bízni. És Popper Istvánnak 

igaza is volt, mert Somossy Károly vagyonokat költött a nála szerződésben levő 

Edelmann Mariennára, a csodaszép Martens nővérekre, Clara della Torre dán 

énekesnőre, Roger nővérekre és Moraw Adélre. Ha családja vagy barátai szemrehányást 

tettek neki és rá akarták bírni, hogy pazarlásait szüntesse be, hetykén válaszolta: – Mit 

tudjátok ti, mennyit ér a szerelem! 

Somossy Károly hiúságát mélyen sértette a visszautasítás, bosszút forralt „Ősbudavár” 

ellen. Összehozott egy pénzcsoportot, mely Budán a Lágymányoson hasonló 

mulatóhelyet épített „Konstantinápoly Budapesten” címen. Ennek lett a vezérigazgatója 

és dacára annak, hogy sokkal szebb és ragyogóbb volt ez a mulatóhely, mint 

Ősbudavára, a hozzáfűzött remények nem teljesedtek be, mert olyan nehezen volt 

megközelíthető (csakis hajóval), hogy fennállásának második esztendejében be kellett 

zárni. 

Ugyancsak 1896-ban nyílt meg a Rákóczy-úton Löbl és Hajós vezetése alatt a Parisienne 

című mulató, mely miután benne vagy tíz vállalkozó tönkrement, végre a közkedvelt 
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kiváló Steinhardt Géza kezébe került, aki ebben a helyiségben aratta művészi sikereit és 

vetette meg alapját szép vagyonának. 

A Folies Caprice dacára annak, hogy nap-nap után zsúfolásig megtelt, még sem állott 

anyagilag valami fényesen, mert Leitner Henrik a bevételek legnagyobb részét 

ellóversenyezte és a nőkre költötte. Végül anyagi helyzete annyira megrendült, hogy 

kénytelen volt főpincérével Keleti Henrikkel társulni és amikor a Rostély-utcából a 

Révay-utcában levő új díszes színház helyiségébe költözött, a színlapokon az 

igazgatóságot már Leitner és Keleti jegyezték. Néhány évvel később, Leitner Henriket 

végkielégítette Keleti és egyedüli tulajdonosa maradt a Folies Capricenak. 

Keleti Henrik rendkívül ügyesen adminisztrálta színházát, míg a színpadi részt Rott 

Sándor és Steinhardt Géza, ez a két istenáldotta művész vezette, akik olyan vonzóerővel 

bírtak, hogy a közönség nap-nap után zsúfolásig megtöltötte a helyiséget és hálásan 

tapsolt a mulattató műsornak. Itt működtek még Springer és Glinger, Werner Móni, 

Gerő Józsi, Pfeiffer Móricz, Werner Tercsi, stb. valamennyien elsőrangú művészek. Ott 

működött a soha el nem homályosodó emlékű Weisz Josefin és méltó utódja Kmoch 

Jozefin, a ragyogó tehetségű csodaszép Türk Berta, Schindler Gizella és sokan mások, 

akik a korán és tragikus módon elhunyt dr. Haász István nagyszerű bohózataiban annyi 

briliáns szerepet játszottak. 

Somossy Károlynak szűk lett a Nagymező-utcai Orfeum helyisége és ugyanazon a 

helyen hatalmas színházat akart építeni, olyat, mely párját ritkítja Európában. 

Összeköttetésbe lépett ismét régi barátaival és jóltevőivel, akiktől újra sikerült kétszáz-

háromszáz százalékra pénzt kapnia. A színház fel is épült Hellmer és Fellmer 

színházépítők tervei szerint a Nagymező-utca 17. Szám alatt. Megnyitáskor a közönség 

lelkes óvációban részesítette a zseniális igazgatót, mert olyan műsort produkált, amely 

akkor páratlanul állott Európa varieté színpadain. Fénykorát érte akkor Somossy 

orfeuma. Nála működtek Modl József, Schenk Márton, Rück Nándor, starja pedig 

Carola Cecilia volt. A nagyszerű varieté műsor mellett Somossy gyönyörűen kiállított 

operetteket hozott, melyeknek híressége volt a szépségekből összeállított női kar, melyet 

csakis a női szépségek iránt annyira fogékony Somossy Károly tudott beállítani. Itt 

került színre Rajna Ferencz „Frauen-batallion” című operettje, a főszerepben Carola 

Caciliával és Werner Mónival. Azután színre került „Bogár Imre”, „Démon Gold” című 

balett és még sok-sok kitűnő operett, amelyekben Carola Cecilián és Werner Mónin 

kívül feltűnt és nagy sikert aratott az akkor még ifjú, elegáns és jóképű Seidl Albert 

énekes, táncos és színész. Továbbá itt kezdték pályafutásukat a női karban Rienzi 

Mariska, Récsey Mariska, Kovács Ilonka, Schwarz Mici, Léderer Tercsi, Planer Tercsi 

és még sok-sok más szépség, akik még ma is, amikor nevük tollam hegyére kerül, 

gyorsabb keringésbe hozzák véremet. 

Somossy Károlyt a rengeteg uzsora kamatok és egyéb anyagi csapások teljesen 

tönkretették, úgy, hogy kénytelen volt Orfeumát 1899-ben Albrecht Károly 

vendéglősnek átadni, aki neki napi húsz forint bért fizetett. Albrecht után Waldmann 

Imre vette át az Orfeumot, aki Somossyt teljesen végkielégítette. Ezen a pénzen 

Somossy a Király-utcában új orfeumot építtetett, ahol azonban teljesen tönkre ment és 

egy évvel később mindenkitől elhagyatva, nagyon szerényen berendezett hónapos 

szobában fejezte be zaklatott életét. A Király-utcai Orfeumból pedig, a mai 

Királyszínház lett. 

 

 
* Békásy Jenő és Seidl Albert (szerk.) Jubileumi Album 1897-1922 Kiadja a 

Magyarországi Artista Egyesület 25 éves fennállásának emlékére (38-41. o.) 
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Forrásközlemények III.  

 

--- Felszabadulás és ami utána volt… (1. rész >>>  

Felszabadulás és ami utána volt… (1. rész)* 

1944. október elején lepakoltuk a pár szál festett deszkából álló cirkusz-felszerelésünket 

Rákoskeresztúron. Mivel nem sok értelmét láttuk annak, hogy a háborús hírektől, 

naponként ismétlődő bombázásoktól felzaklatott lakosságnak cirkuszelőadásokat 

tartsunk, október 17-én korán reggel elindultunk Dunapataj felé. 

A megelőző években ebben a nagy községben volt a téli szállásunk, innen jártunk a 

környező falvakba előadásokat tartani. 

Igyekeztünk Budapestet elhagyni, de ez nem volt könnyű dolog. A főbb útvonalakon 

teherautók száguldoztak megrakva német katonákkal, tankok csikorgó lánctalpai 

vadították lovainkat, nemegyszer felborulás fenyegette lakókocsijainkat. Fellélegeztünk, 

amikor kocsikaravánunk a külső Soroksári útra ért. Itt már csendesedett a vad zaj, ritkult 

a veszélyesen nyüzsgő forgalom. 

Az általam világhírűnek kinevezett „Ferdinando” cirkusz a Keresztúron hagyott pár 

darab festett deszkán, rudakon, köteleken kívül két rozoga lakókocsit és egy platókocsit 

mondhatott magáénak. A karavánt még lovaknál is ritka undorral négy kivénhedt gebe 

húzta. A lakókocsikban a társulat törzstagjai utaztak. A vezérkocsiban Jóska fiam és 

Marika lányom utazott velem, a két törzstag életkora 6 és 8 év között mozgott. Én – mint 

a társulat igazgatója –  másodállásban kocsis teendőket is végeztem. A másik fogatot 

felségem és legidősebb fiam Gyurka felváltva irányította, mert közben ügyelniük kellett 

társulatunk ugyanezen a fogaton utazó tagjára, Ilonkára, aki akkor mindössze három 

éves volt. A társulathoz tartozott még Rózsi néni is, vele és egy kis lakókocsit vontató 

szürke lovacskával Öcsi fiam utazott, hogy ő se legyen egyedül. Rózsi néni férje, Albert 

Karcsi katona volt, de a zavaros helyzetet kihasználva, alakulatától megszökött, ez volt 

az utolsó hír, amelyet hallottunk felőle. 

Soroksáron a forgalom ismét sűrűsödni kezdett, s a kecskeméti bekötőút előtt teljesen 

megrekedt. Szekér szekér hátán, a kocsisok káromkodtak. Imitt-amott még a csendőrök 

is feltűntek, igyekezve elsőbbséget biztosítani a Kecskemét irányából áramló 

végeláthatatlan szekérsornak. Menekülőket hoztak a szekerek. 

– Szegediek! Békésiek! Csongrádiak! Szentesiek! – hallatszott a bámuló, megrekedt 

tömegből. 

Furcsa menekültek voltak. A búzával megrakott urasági szekereket címeres ökrök, vagy 

jól szerszámozott lovak vontatták. A szekereket takaró ponyvák alól drága szőnyegek és 

bútorok kandikáltak ki. A szekerek körül elegáns, lovaglóruhába öltözött hölgyek és 

urak idegeskedtek a lassú menetelés miatt. Kurjongató béresek, kanászok igyekeztek 

egybetartani a hosszú meneteléstől elfáradt tehén- és disznócsordát. Korbáccsal 

pattogtató, vadászkalapos tiszttartók vágtattak le és fel a lassan hömpölygő karaván 

mellett, hangos szitkozódással biztatva gyorsabb tempóra az elfáradt hajtókat. 

Nehéz volt ezekbe a jól felzárkózó sorokba befurakodni, de végre sikerült. Nemsokára 

aztán menekültünk volna már a menekülők közül, ám se előre, se hátra nem lehetett 

kijutni a mindent magával sodró áradatból. Éjfél tájban ismét lassúbb lett a mozgás, 

Lacháza előtt jártunk. 

Lacházára beérve, kiváltunk a tömegből. A beszálló vendéglő udvarára álltunk be. Itt 

volt valamelyik német egységnek a konyhája is, de ők már délután lázas iramban 

pakoltak és minden feltűnés nélkül eltűntek a községből. 

Egy héten keresztül néztük az előttünk elvonuló hisztériás tömeget. Szovjet katonát még 

csak nem is láttak, ám rémisztő híreket terjesztettek felőlük. Aztán megszűnt a nagy 
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nyüzsgés, november 1-én eltűntek a községből a csendőrök is. Ami pedig következett, 

arra nagyon jól emlékszem. Két napon át, november 2-án és 3-án, a várakozás csendje 

ülte meg a községet. Mint valami nagy-nagy, ünnepi csend. November 4-én, a kora 

reggeli órákban, kétszemélyes motoros német járőr jelent meg a beszálló vendéglő 

udvarán. 

– Mi már láttuk az oroszokat! – mondták hetyke hangon – Elmentek, mintha itt se lettek 

volna! – fűzték hozzá, tudtuk, azért, hogy bátorságukat fitogtassák. 

De azt is tudtuk, hogy félnek. 

– Mi még nem láttunk oroszt – válaszoltuk. 

A németek vállukat vonogatták, de nem hosszú ideig, mert jobbnak látták elpárologni. 

Alighogy a német járőrök elmentek, kerékpáron bekarikázott az udvarra két szovjet 

járőr. Megrémültünk, bár semmi különös nem történt. Egyikül leszállt a kerékpárjáról, 

izzadt homlokát törölgette és leült egy tuskóra. A másikra rá sem mertünk nézni, az arca 

csupa vér volt, két keze pedig könyékig véres. Aztán azon véresen rohanni kezdett a 

lakókocsik felé és lármásan követelt valamit. Vagy szidott valakit – nem tudtuk. Azt már 

kezdtük sejteni, hogy nem bennünket szid, végül mutogatásából megértettük, hogy vizet 

és törülközőt kér. Segítettünk. Lemostuk a kezét és az arcát. 

Később vígabb fiúnak bizonyult, mint társa. Zsebéből egy alma meg egy szájharmonika 

került elő. Gyermekeim körbefogták, s ő muzsikált nekik. A rögtönzött műsor azzal ért 

véget, hogy szétosztotta a felszeletelt egyetlen almát, meg azzal, hogy társa 

figyelmeztette, ideje továbbmenniük. Ahogy tudtak, érdeklődtek a németek felől, hogy 

mikor mentek el, mennyien voltak. A jelbeszédnek barátságos búcsúzás vetett véget, 

aztán elkarikáztak. 

Délelőtt 10 óra tájban egy orosz tank állt meg a beszálló vendéglő előtt. Hamarosan a 

kíváncsiak gyűrűje fogta körül. Négy-öt katona kiült a tankra. A lányoknak almát, a 

fiúknak cigarettát dobáltak. 

Később feltűnt egy jeep, amelyből egy orosz tiszt és egy vasutasruhás magyar lépett ki. 

Mindketten felálltak a tank tetejére. Az orosz tiszt rövid beszédet mondott, a vasutas 

tolmácsolta: 

Elvtársak! A Vörös Hadsereg egységei keresztülvonulnak a községen, hogy üldözzék a 

menekülő fasiszta hordákat. Mindenkit arra kérünk, hogy míg az átvonulás tart, 

maradjanak otthon, feleslegesen ne akadályozzák az átvonuló harci alakulatokat. 

Minket még külön is felszólítottak, hogy menjünk át a szembenlévő, üresen hagyott 

parasztház udvarára, mert a beszálló vendéglő udvarára az átvonuló csapatoknak is 

szükségük lehet. Rögtön át is hurcolkodtunk. 

Elhelyeztük kocsijainkat az üres udvaron, lovainkat bekötöttük az üres istállóba. 

Napokig bámultuk az átvonuló szovjet katonákat, hallgattuk a távolból felhangzó 

ágyúdörgést. Aztán a környéken a háború méregfoga kihullt, Lacháza azonban átalakult. 

Kórház lett, éjjel-nappal egészségügyi autók hordták a dunántúli harcok sebesültjeit. 

Mi nem kívánkoztunk útra kelni, de élni kellett valamiből, úgyhogy előadásokat 

tartottunk, mégpedig először a könnyű sebesültek osztályán. Ők naponta cserélődtek, 

vitték őket Kecskemétre, így mindig új volt a közönség. 

Belépődíj nem volt, de a kórház pontosan úgy látott el minket élelemmel, mintha mi is a 

kórház állományában lettünk volna. Időközben hírünk ment. Meghívtak más 

kórháztermekbe is, majd a tisztikar részére rendeztünk előadást a legnagyobb teremben. 

A két ágysor között oly nagy hely volt, hogy Gyurka, Öcsi, feleségem és én 

akrobataszámunkat is be tudtuk mutatni. Olyan sikerünk volt, hogy ettől kezdve még 

lovainknak is járt élelem. A háború legnehezebb napjait a front mögötti szovjet kórház 

védőszárnyai alatt vészeltük át, és így köszöntött ránk 1945, az új év, amely akkor még 

nagyon ködösen állt előttünk. Napi gondjaink nem voltak, de háború tombolt 



körülöttünk és a legközelebbi jövő is bizonytalannak tűnt. 

A szocializmusról nem sokat tudtam, csak annyit, hogy minden ember annyit ér majd, 

amennyit dolgozik. Azt is gondoltam, hogy az artistaság nyomorúságos formája 

megszűnik és gyermekeim számára már egy jobb világ épül fel. De hát – ehhez dolgozni 

is kellett. 

Mi azzal kezdtük, hogy teljes erővel az akrobataszám létrehozására törekedtünk. Január 

közepe felé hosszas keresgélés után végülis ránk talált Rózsi néni férje, akivel már a 

múltban (1938-ban) próbáltam artistaszámot. Nevelt fia és Gyurka fiam lett a két 

obermann és a számhoz tartozott  egy Peffer István nevű munkanélküli fiatalember is. 

Február végén a lacházi kórház továbbvonult a front közelébe, így mi is útra keltünk, 

először is a Keresztúron hagyott felszerelésünket akartuk megszerezni. 

Nehéz, emlékezetes utazás volt 1944 októberében Pesttől Lacházáig, de még nehezebb 

volt az utazás visszafelé. 1945 március elején mindenütt üres volt a határ, szétlőve a 

tanyai házak – Soroksártól Pestig kálváriajárás volt az utunk. Pest temető! Nem voltak 

hidak. Nem volt villamos. Élelem sem volt. Csak rom és rom, amerre a szem ellátott. 

Feltámadunk? És mikor? Ez járt az eszemben a nyári utazásunk alatt, a próbákon, az 

építésnél. A rommá lőtt Pest képe lebegett előttem. Előadáshoz ritkán jutottunk, de annál 

többet próbáltunk, napi 4-5 órát. Gyorsan teltek a napok. 

1945 április 4: Felszabadult az ország! 

1945 május 9: Berlin eleste! Vége a háborúnak! Arra gondoltunk, hogy élünk. És élni 

fogunk. És éltünk. 

1946 tavaszán már nem mentünk vidékre, Budapest külvárosaiban tartottunk 

előadásokat. Lestük a lapok híreit, hogy mikor fognak majd a mi ügyeinkkel is 

foglalkozni. Nap-nap után csalódtunk. Nem találtunk ilyen híreket a lapokban. Noha 

csalódtunk, azt is láttuk, hogy milyen lázas tempóban halad az újjáépítés. 

1947-ben került sor az első lépésre: megalakult a Magyar Artista Szakszervezet, de 

aztán megint hosszú időre megfeledkeztek rólunk. Hírek jöttek az üzemek, gyárak 

államosításáról, csak rólunk semmi. 

1950-ben eladtam a cirkusz-felszerelésemet és szerződésbe mentem Krei Adolf 

cirkuszához. A felszerelésért kapott pénzen kosztümöt csináltattam. A próbákat most 

még komolyabban vettük, az akrobataszámban már legkisebb fiam, Jóska is komoly 

produkciókkal vett részt. 

Szezon vége felé – költözködés közben – az országúton Gervai Imre szakszervezeti 

kiküldöttel találkoztunk. Gervai Dél-Magyarország területét járta azzal a megbízással, 

hogy államosítsa az ott dolgozó cirkuszokat. Ő közölte velünk, hogy ahol dolgoztunk, a 

Kray Cirkuszt is államosítják, a felszereléseket pedig Gobbi bácsi veszi át. 

Leltár készült és Gobbi bácsi megbízott, hogy négy emberrel vagonírozzam be az 

államosított dolgokat és a legrövidebb idő alatt szállítsam el a Hungária-körúton lévő 

telephelyre. Sokat gondolkoztam az utazás alatt, hogy mi lesz ezután. Megérkezésünk 

után hamar megértettem, hogy segítséget kapunk, de ha létezni akarunk, 

munkahelyeinket magunknak kell felépítenünk. 

Megalakult a Vidéki Népszórakoztató Vállalat. Miből állt? Egy csomó rongyos 

ponyvából, a volt cirkuszok kopott, korhadt deszkáiból, gradinjaiból, pár 

hasznavehetetlen traktorból, egy teherautóból. Aztán vagy harminc elcsigázott lóból, tíz 

oroszlánból, öt-hat barnamedvéből. Ez volt az örökség. A segítség sem volt valami nagy. 

Nagy volt azonban az artistákban az életkedv. Brigádok alakultak, ponyvás brigád, 

autószerelő-, asztalos- és felújító-brigádok és nagy tervük volt: jövőre tíz cirkusszal 

indulunk! Talán innen kellene kezdeni írni a cirkuszvilág útjának emelkedését. 

Id. Weisz Nándor 

 



 

 
* A PORONDON... a magyar artistaművészet 25 éve A Magyar Cirkusz és Varieté 

Igazgatósága, Párt és Szakszervezete kiadványa (1969. novemberében meghirdetett 

pályázatára érkezett pályaművekből) 52-56. o. 
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--- Egy iskola, ahol nincs gyerekkor >>>  

Egy iskola, ahol nincs gyerekkor 

Látogatás a tizenöt éves artistaiskolában 

Artistaiskola. Valahogy nem illik össze képzeletünkben a két szó. Az iskola hűvös, köz-

napi józanságát sehogy sem tudjuk összeilleszteni gyermekkorunk romantikus cir-

kuszélményeivel, a csodálatos mutatványokkal, amelyeket hallatlan könnyedséggel csi-

náltak a csillogó, elegáns kosztümös nők és férfiak. Pedig van ilyen iskola, s épp az idén 

töltötte be tizenötödik „életévét«. 

Mit csinálnak, hogy tanulnak, hogyan töltik szabadidejüket a jövő artistái? – kí-

váncsiskodtam be egy délelőtt az iskola Gorkij fasori épületébe. 

– Szabadidő? Olyan nekünk nincsen – csodálkozik rám mindenki, akitől csak ér-

deklődöm. – S már sorolja is, mi mindent kell csinálnia reggeltől estig. Délelőtt nyolctól 

egyig gyakorlati foglalkozások vannak: akrobatika, egyensúlyozás, létragyakorlatok, 

szertorna, zsonglőrgyakorlatok, zeneóra. 

– Egy órától kettőig szabadok vagyunk. Bekapjuk az ebédet, aztán sietünk az Állami 

Balettintézetbe, ahol a balettiskola növendékeivel együtt tanulunk az általános iskolai 

vagy gimnáziumi osztályokban, este hatig. Ami időnk marad, azt tanulásra fordítjuk, 

mert valamikor fel kell készülnünk a tanítási órákra is, És aludni is kell legalább nyolc-

kilenc órát, hogy bírjuk az iramot. Tessék ezeket összeadni és hozzászámolni az 

étkezést, utazást, egy kis beszélgetést a családunkkal – de csak annyit, hogy „mit 

csinálsz, ml újság” – ugye, hogy semmi sem marad. 

– A helyzet csakugyan ez kérem – mondják az oktatók, – Ezeknek a gyerekeknek 

tulajdonképpen nincs is gyermekkoruk, úgy, ahogy a. többieknek. Ide kerülnek hozzánk 

tíz-tizennégy éves korukban – később már nem lehet, tizennégy évesen is csak 

kivételesen – és azután nincs megállás, nincs kihagyás, mert a porondon nem lesz 

pardon, ott teljes ember kell minden pillanatban. 

Miért vállalják mégis? Aligha lehet erre pontos választ adni. A cirkusz romantikája 

biztosan hatalmas vonzóerő, de nem valószínű, hogy egy ugyanazon mozdulat ezredik 

ismétlése, gyakorlása olyan romantikus dolog. Pedig enélkül nem megy semmi. A ref-

lektorok fényében már nem lehet tétovázni, véletlenre, vakszerencsére bízni valamit, ott 

minden lényeges, a szó szoros értelmében életbevágóan fontos. 

– Szív kell ehhez, kérem. Szeretni kell a cirkuszművészetet – fogalmazza meg a választ 

Eötvös Tibor, aki öt éve tanul az iskolában. – Nálunk a családban hagyomány ez a pálya, 

már a dédapám is artista volt, apám is az, a rokonaim is. Ők azt szeretnék, ha tovább 

tanulnék, egyetemre mennék: jogásznak vagy színházi rendezőnek. Majd meglátjuk. 

Mindenesetre a’ cirkusszal akarok foglalkozni egész életemben, másképp el sem tudom 

képzelni. 

És a cirkuszhoz kötötték életüket a többiek is: Szabó Géza, akit vidéki vasutas szülei 

sehogy sem akartak vándorkomédiásnak engedni, Berkecz János, aki vele együtt fog 

majd szerepelni a rövidesen összeálló gumiasztal akrobatacsoportban, Eötvös Ibolya és 

Eötvös György is, akik testvérek és szintén az „Eötvös-dinasztia” tagjai, s a többiek, 

akik felnőttes komolysággal és vasszorgalommal gyakorolnak a szőnyegeken, 

egyensúlyoznak a létrákon, ismétlik, csiszolják mozdulataikat, számaikat. 

Kezdődik az újabb óra: szertorna; tanára Pataky Ferenc olimpikon. Azt hiszem, nem 

kell. búcsúzni tőlük, vagy ha igen, így; viszontlátásra a porondon! 

Horváth György (1965. december 18., 4. oldal) 

 
Válogatta: Bittner Levente  
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--- 45 éves az Állami Artistaképző Intézet >>>  

45 éves az Állami Artistaképző Intézet* 
Az 1950-es esztendő jelentős dátum a magyar cirkuszművészet életében. Ez év 

decemberében nyitotta meg kapuit az Állami Artistaképző Iskola. 
Létrehozásában majd 1980-ban intézeti rangra emelkedésében komoly érdemei voltak az 

iskola első igazgatójának, Baross Imrének, aki egészen 1986-ban bekövetkezett haláláig 

állt az intézet élén. Képzésünkben munkásságának jegyei a mai napig felfedezhetők. 
Az első évfolyam 1951 januárjában indult tizenöt tehetséges növendékkel és néhány fős 

lelkes tanári apparátussal egy belvárosi bérház első emeletén. Ez a kis intézmény volt a 

magja a magyar artistaművészképzés központjának, mely az elmúlt 45 év során számos 

fiatal artistát bocsátott útjára. 
A magyar cirkuszművészet  kiemelkedő alakjai közül fennállása óta sokan megfordultak 

az intézet falai között tanárként és diákként egyaránt. Domonkos Zoltán „Deddy” bohóc 

mint az első igazgatóhelyettese az iskolának. Az ő növendéke volt többek között Vidos 

Éva Rastelli díjas zsonglőr és az 5 Villám. 
Később dr. Szakáts Ödön vette át ezt a funkciót és több mint húsz éven át volt Baross 

Imre munkatársa. Az Ő nevéhez fűződik a „6 Tünde” feszesdrót szám, a „Hunor” és a 

„Tihany” nyújtó produkció. Nyugdíjba vonulását követően Aszalós Károly lett az intézet 

igazgatóhelyettese, majd Baross Imre halálát követően, mint igazgató a nemzetközi 

kapcsolatok bővítése terén szerzett érdemeket. Az „Astorelli” gumiasztal csoport sikerei 

az Ő munkáját dicsérik. 
De az intézet tanárai között volt Hortobágyi Károly a „8 Faludy” ugródeszka szám 

megalkotója, Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász, Gács Rezső „Rodolfó” nemzetközi 

hírű bűvész is. 

 
* Az ünnepi gála prospektusának bevezető szövege 
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