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Losonczi György: A cirkuszkarrier rendszerelméleti megközelítésben (3. rész) 

Cikksorozatom első, bevezető részét[1] követően az előző lapszámban[2] a 

rendszerelméletileg megközelíthető sikerességet tárgyaltam, mely elérésének eszköze lehet a 

BXP Értékelő Modell alkalmazása. A mozaikszó a meghatározó elemek első betűjéből áll 

össze: Base, X-factor, Personal. A Szent István Egyetem PhD-kurzusán fejlesztettem ki ezt a 

modellt, amely segít meghozni a megfelelő döntést a zsánerválasztásban, illetve a már 

kiválasztott zsáner esetén a BXP szempontok alapján követhető és mérhető, hogy mely 

területen szükséges fejlődni, illetve maximalizálni. 

Azok számára is segít a BXP Modell, akik már választottak zsánert, és években mérhető 

gyakorlási időtartamot tudhatnak maguk mögött. Ez az a tudás, amelyet fel lehet használni, 

mint korábbi tapasztalatot a BXP modellben. „Mindössze” annyit kell tenni, hogy meg kell 

keresni a legjobb artistát (vagy artistákat) az adott zsánerben, akinek a technikai szintjét 

(szintjüket) össze kell hasonlítani a tanuló tudásszintjével. Ha minden trükköt tud a tanuló, 

akkor az 100% értéket vesz fel. Az értékelésnél a következő pontozás javasolt: 0 pont (0%-

30%), 3 pont (31%-70%) és 5 pont (71%-100%), amely pontszámot a BXP modellben a 

„korábbi tapasztalat” sorában lehet feltüntetni. Vélhetőleg nem minden szempontból lesz 

maximális az eredmény, tehát ily módon kitűnik, hogy mely fejlesztési területekre kell 

koncentrálni hosszútávon. 

A cikksorozatom előző részében szereplő folyamatábra megmutatja a tanuló nézőpontjából a 

sikeres műsorszám elérésének útvonalát: 

személy   >   zsánertípus   >   tanár/mentor    >   technikák   >   trükkök   >   műsorszám. 

Hogyan hozzon döntést a tanuló? 

Az alábbi szempontok segítenek és meghatározzák a döntés sikerességét: 

 Életkor 

 Fizikai adottságok, képességek 

 Korábbi tapasztalatok (pl. sport múlt) 

 Egyéb különleges képességek 

 Személyiség 

 Motiváció 

 Együttműködés (társas kapcsolati képesség) 

A fenti tényezőket kell figyelembe venni a BXP Modell sémája szerint: 

„B”-Szempontok (Alap / „Base”) 

1. Életkor 
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A cirkuszi műfaj, vagyis zsáner kiválasztásánál figyelembe kell venni az életkort. Néhány 

zsáner esetében korai kezdésre van szükség (de például untermann-terhelés csak 14 éves kor 

fölött ajánlható). 

1. Fizikai adottságok, képességek 

Egy személynek a fizikai sajátosságai lehetnek atletikusak, hajlékonyak és/vagy mutatósak. 

Meg kell határozni, hogy milyen sajátosságokkal rendelkezik a tanuló személy, és melyek a fő 

elemei annak a zsánernek, amelyet választani szeretne. Például: a tanuló kaucsuk számot 

szeretne, de nem hajlékony. Eredmény: alacsony szintű trükkök, hosszútávon pedig fizikai 

fájdalmai és sérülései adódhatnak. 

1. Korábbi Tapasztalatok 

Korábbi tapasztalatnak számít például a tornász múlt az akrobatikus zsánerekhez vagy a balett 

a koreográfiához. 

"X" Szempont (eXtra) 

1. Egyéb különleges képességek 

Egyéb különleges képességek (mentális adottságok) úgymint: jónak lenni matekból, zenei 

vagy énektudás. Ezek a képességek hasznosak lehetnek a műsorszám kialakításánál. 

"P” Szempont (Személy / „Person”) 

1. Személyiség  

A személyiség lehet befelé- vagy kifelé-forduló, kitartó, szorgalmas, stb. A sajátos 

cirkuszszakmai szempontok alapján történő pszichológiai profil meghatározása, vagyis egy 

szofisztikált tipológia kidolgozása természetesen további elmélyült munkát igényelhet, akár 

megfelelő szakember(ek) bevonásával. 

1. Motiváció 

Vezető szerepe van a motivációnak a sikerességben, hosszú és rövidtávon egyaránt. Motivált-

e a tanuló? Szeretne a legjobb lenni a kiválasztott zsánerben? 

1. Együttműködés 

A tanulónak nyitottnak kell lennie a munkára, meg kell értenie a tanárát vagy kollégáit, 

képesnek kell lennie tanácsokat elfogadni, és problémák közösen történő megoldására. Ha 

nem tud elfogadni másokat, vagy nem jó csapatjátékos, ne csatlakozzon csoportokhoz. A 

tanárral való együttműködés nagyon fontos, meghatározhatja a munkafolyamatot. Ha nem 

tudja elfogadni a tanár tanácsait, vagy nem kommunikál vele a próbafolyamat során vagy a 

fellépése után, akkor a kapcsolat nem fog jól működni hosszútávon. 

 A BXP Értékelő Modell gyakorlati alkalmazása 



Befejezésként közlöm az alkalmazás két konkrét példáját korábban rögzített Esettanulmányok 

alapján. 

I. Esettanulmány: AKROBATA FIÚ 

A fiú jó szertornász volt, de sok családi problémával küzdött. Nem volt jó tanuló, nehezen 

fogadta el a tanácsokat. 16 évesen tagja lett egy akrobata csoportnak, majd néhány év múlva 

abbahagyta a szakmát. 

BXP Értékelő Modell – AKROBATA FIÚ 

  ÉRTÉKELÉS EREDMÉNY 

0 pont 3 pont 5 pont Eredmény / 

Főtényezők 

Teljes 

eredmény 

TÉNYEZŐK B (Alap) Életkor     15 éves 5 + 5 + 5 = 

15 pont azaz 

100% 

  

  

  

(100% + 0% + 

40%) / 3 

= 47% 

Fizikai 

adottságok, 

képességek 

    obermann 

alkat 

Korábbi 

Tapasztalatok 

    szertorna 

múlt 

X (Extra) Egyéb különleges 

képességek 

Nincs   0 pont azaz 

0% 

0% 

P (Személyiség) Személyiség   Problémás   3 + 5 + 3 = 

11 pont azaz 

40% 
Motiváció     Motivált 

Együttműködés   Közepes   

 II. Esettanulmány: LÉGTORNÁSZ LÁNY 

A lánynak van sportmúltja (RG Ritmikus Gimnasztika). Jó tanuló volt (elfogadta a tanácsok 

nagy részét), de önbizalom problémái voltak, befelé forduló személyiség. 

  

BXP Értékelő Modell – LÉGTORNÁSZ LÁNY 

  ÉRTÉKELÉS EREDMÉNY 

0 pont 3 pont 5 pont Eredmény / 

Főtényezők 

Teljes 

eredmény 

TÉNYEZŐK B (Alap) Életkor     14 éves 5 + 3 + 3 = 

11 pont azaz 

73% 

  

  

  

(73% + 0% + 

73%) / 3 

= 49% 

Fizikai 

adottságok, 

képességek 

  Magas, 

dekoratív 

  

Korábbi 

Tapasztalatok 

  RG   

X (Extra) Egyéb különleges 

képességek 

Nincs   0 pont azaz 

0% 

0% 

P (Személyiség) Személyiség   Problémás   3 + 5 + 3 = 

11 pont azaz 

73% 
Motiváció     Motivált 

Együttműködés   Kissé zárt 

típus 

  



Amikor megvan az összesített eredmény, az alábbi táblázat segít a döntésben: 

BXP Értékelő Modell – Kiértékelő táblázata 

Kitűnő 91% - 100% Tehetséges Sikeres lesz 

Jó 61% - 90% Megfelelő zsánerválasztás Sikeres lesz 

Közepes 31% - 60% Fejlesztést igénylő BXP tényező 

vagy másik zsáner választása 

javasolt 

A siker nem garantált 

Gyenge 0% - 30% Másik zsáner választása javasolt Nem lesz sikeres 

 
[1] http://epa.oszk.hu/01400/01461/00035/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2017_1_02.pdf 

[2] http://epa.oszk.hu/01400/01461/00037/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2017_3_02.pdf 
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Koósz István: Japáni sárkányok (2. rész) >>> 

Koósz István: Japáni sárkányok 2. rész 

Japán akrobata csoport vendégjátéka 1868-ban a Budai Népszínházban 

A korábbi bevezetést[1] követően, lássuk most már a produkciókat! A műsort Réthi Lajos 

említett cikkei, a napilapok beszámolói és a Vadász és Versenylap elemző cikke[2] alapján 

mutatom be. Furcsának tűnhet, hogy egy alapvetően vadászattal és lóversenyzéssel foglalkozó 

lap közöl az előadásról cikket, de ahogy az íráshoz tartozó jegyzet mondja („Figyelmünket a 

tornászatra is kiterjeszteni óhajtván, ez okból adjuk e cikket”), nyitni szeretnének az 

embersport felé, ami a cirkuszi akrobatika és sport akkori viszonyára világít rá. A lap szerint: 

„Ez előadásokat legtalálóbban ’erőműtani mutatványoknak’ lehetne nevezni, nemcsak azért, 

mert a szereplők – a mi európai akrobatáink izgékonyságával épen ellenkezőleg – gépi 

nyugalommal és pontossággal hajtották végre feladataikat, hanem leginkább azért, mert 

mutatványaik legnagyobb része a passiv erő és egyensulyozás hihetelenségig fokozott 

mértékeit mutatja fel.”[3] 

A műsorban a következő konkrét produkciók szerepeltek: 

1., Legyezős-lepkés szám. Az artista a közönség szeme láttára kis fehér lepkéket hajtogatott 

és ”legyezőjével olyan áramlatot adott a légnek, hogy a papírlepkék fölszállottak és az alakitó 

akarata szerint szállongtak: hol fenn magasan a levegőben, hol vállaira ereszkedve, hol 

egymást űzve, hol leszállva egy vagy más tárgyra.”[4] Az illúzió olyan tökéletes volt, hogy 

aki nem látta a lepkék hajtogatását, azt hihette, élő lepkéket lát.[5] Ez a lepkés szám 

egyébként Japán szerte elterjedt lehetett, legalább is már 1862-ben olvasható volt magyarul 

ugyanennek a mutatványnak a leírása az első amerikai konzulnak, Townsend Harrisnek japán 

élményeiről szóló úti leveleiben.[6] Réthi Lajos hozzá teszi még: „[a]z egészben nincs semmi 

bűvészi, egyszerü természeti törvények megérthető alkalmazása csupán: hanem oly magas 

tökélyre fejtett alkalmazás, hogy az ember alig tartaná hihetőnek.”[7] Ez igaz lehet, viszont a 

kissé naiv vélekedése már aligha, miszerint azért tudják a keletiek ilyen tökélyre fejleszteni 

művészetüket, mert olyan sokan vannak, hogy nem jut mindenkinek elég foglalkozás, és 

sokan így tudnak csak jövedelemhez jutni, de csak akkor, ha tényleg a legjobb mesterei 

lesznek.[8] 

2., Golyós – esernyős szám. A Kingo-Goro néven említett artista kifeszített esernyőt vett a 

kezébe és „különböző golyókat dobált a tetejére, s oly ügyesen mozgatta esernyőjét, hogy a 

golyók folyvást peregtek rajta, de le nem estek.”[9] Nemcsak golyókkal, de kis kerekekkel is 

megcsinálta ugyanezt, sőt „[…] tojást vett elő, azt görgette kifeszített esernyőjén; végül, 

midőn mutatványát bevégezte szét is törte a tojást a közönség előtt, megmutatni, hogy 

valóban az volt.”[10] 

3., Vizes csésze-egyensúlyozás. Ugyancsak a Kin-Goro néven említett artista: „[…] kis 

rudacskát tett az orrára, arra még kettőt állított csak úgy könnyü szerrel, és a harmadiknak a 

tetejébe egy vízzel telt csészét, és fejével oly helyesen igazgatta azokat, hogy a vízzel telt 

csésze nemcsak ki nem ömlött, de forgott folyvást, mint a pereczlen. És ez nem 

szemfényvesztés, csak ügyesség.”[11] 

4.,  Kötéltánc. A kötélen való egyensúlyozás nem újdonság a közönségnek, csakhogy a japán 

hölgy mutatványa sokkal nehezebb: „[a] hur oly vékony, hogy az ember méltán remeg attól, 
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hogy a gyengéd alak, ha valamikép elbukik, két felé hull a közönség lábai elé. Hanem a japáni 

szép nem fél ettől, letérdel, lefekszik a huron, sőt fennálva egy japáni nadrágfélébe bujik és 

abban sétálgat. A mi kötéltáncosaink háromöles egyensúlyozó rudjait nála egy kis napernyő 

pótolja, melyet oly kecsesen forgat feje felett, mintha nem is egyensúlyzóul, hanem valami 

láthatatlan nap ellen ótalmul használná.”[12] 

Mint már említettük, az ecsigoi társulatok fő jellegzetessége a gyerek szereplők felléptetése 

volt. A leghatásosabb produkciókat éppen az ő szereplésükkel mutatták be. 

5., Fakockákon való egyensúlyozás. Egy fiú a szájába kardot vesz, egy emelvényre 

fakockákat tesz, „[k]ezére áll, testét felemeli és átfordítja, hogy végre lábaival a földet érinti 

és ekkor feláll. Aztán ismét visszahajol, kezeit hátrateszi és testét visszaemeli. Hanem a japáni 

fiu e gyakorlatot nem a földön, hanem [a] 7-8 darab egymás fölé rakott fakocka fölött, 

mintegy 3-4 négyszög hüvelyknyi téren viszi véghez ugy, hogy egyetlen hamis mozdulatra az 

egész kockaemelvény összeomlik. Ismét az egyensúly teszi tehát e gyakorlatot bámulatossá, 

mert az éles kard, melyet a fiu szájában tart, szemfényvesztés és csak a közönség idegeit 

támadja meg, hacsak talán a fiút súlyánál fogva az egyensúlyozásban nem segíti.”[13] 

6., Egyensúlyozás különböző tárgyakkal. A legnagyobb népszerűségnek a Ha-ro-San, mint 

untermann és a kis Little Tomy (nem valószínű, hogy ő ne lett volna japán, bizonyára csak 

reklámfogásként nevezték így) által bemutatott mutatványok számítottak, ők voltak a sztárok. 

Három trükk-sorozatot mutattak be. Ha-ro-san lábaira először hosszú létrát tesz, a fiú 

bámulatos ügyességgel felmászik a létrán a fokok között átbújkálván; másodszor egy 

virágkosárba három létra van háromszög alakban betűzve, amire Tomy szintén felmászik és a 

tetején különböző kunsztokat csinál. Ha-ro-san ügyessége bámulatra méltó: „[…] ugy tudja 

egyensulyozni lábaival mászás közben is, mikor a szegleteken csüng is a kis fiu, hogy félre 

nem billen.”[14] Az ügyességre különösen szükség van a végső, „ziccer”, vagyis a slussz-

trükknél: „[a] hanyatt fekvő Ha-ro-sannak nehéz kádat dobnak oda; ő kifogja a lábaival, 

lapdázik vele, mint mink egy almával; hol fenekén pörgeti körül, hol oldalán tartja. […] Most 

jön Tom, fölmászik a Ha-ro-san lábain oldalvást nyugvó kádba, [majd] ezután nyujtanak oda 

rendre nyolc darab kis csöbret; azokat rendre a nagy kád alá helyezi Ha-ro-san, ugy hogy egy 

hosszu oszlopot képeznek. Ez ingatag oszlop végén a nagy kád, a kádban Tom mosolyog. És 

nem elégszik meg ennyivel, hanem kimászik a kádból, annak szélén át a tetejére. Ime már a 

fejére állott. Meghül a vér a nézőben; de Tom föláll, mosolyog […]”[15] A mutatványnak 

még ekkor sincs vége, mert egy azóta is jól bevált fogást alkalmazva, baleset látszatát keltve 

ér véget a szám: „[e]gyszerre csörtető robajjal kihullanak az apró csöbrök; a nagy kád és 

abban Tom zuhannak lefelé. Azt hinné az ember, vége a gyereknek, még a lent fekvő férfinak 

is. Pedig ő intézte az egészet; ő rugta ki a csöbröket, és oly ügyesen, hogy eközben a nagykád 

oldalvásti helyzetéről fenekére fordult, és ugy esik egyenesen az ő lábára; lábaival kifogja, a 

gyerekkel együtt körbe pörgeti; majd felrugja ujból s míg a kád messze gurul, a gyerek lábaira 

esik vissza s ott játszik ő azzal mint egy kis lapdával.”[16] 

Összességében elmondható tehát, hogy „[…] a japáni sárkánytársaság működése szokatlan és 

bámulatra valóban érdemes”,[17] valamint, hogy a mutatványok „[…] művészibb, finomabb 

és a tökély határa megközelítő kiadásai a mi pojacaink balanceirozásának.”[18] 

Elmondhatjuk, hogy a magyar vendégszereplés egyértelmű siker volt, a magyar közönség 

szívesen nézte az előadásokat és talán a japánok is szívesen tartózkodtak itt. Ezt onnan is 

gondolhatjuk, hogy egy kis botrány is kísérte a fellépést. A január 19-re 4 órai kezdésre 

hirdetett utolsó előtti előadás valahogy nem akart elkezdődni, sőt el is maradt. A 7 órai 
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előadást végül megtartották, de az említett és leghatásosabb szám, a csöbrös – kádas szám 

nélkül, mert Ha-ro-san megbetegedett. A rosszmájú közönség szerint azonban a betegség 

egyszerű másnaposság volt, lévén állítólag a társulat tagjai szorgalmasan látogatták a színház 

szomszédságában levő, és a (filoxéra előtti) híres budai borokat bőven mérő ivót. Ez igaz 

lehetett, legalább is a Fővárosi Lapok január 23-án a következő kis hírt közölte: „A japáni 

társaság igazgatóját 50 frt. büntetésre itélte a budai kapitányság a vasárnapi botrányért, t. i. a 

mért a tisztelt akrobaták úgy leitták magukat és úgy összeverekedtek, hogy nem tarthatták 

meg az első előadást.”[19] A többi műsorszám mindenesetre kárpótlásul szolgált.[20] 

Eltávozván Budáról a társulatnak szomorú sors jutott. Nem sokkal később Olaszországban 

tragikus és halálos színpadi baleset érte a társulat egy tagját. Ennek híre Magyarországra is 

eljutott.[21] Japánba visszaérve pedig néhány év múlva betiltották a gyermekek ilyen 

akrobata mutatványokban való szerepeltetését.[22] Az okok nem teljesen tisztázottak. 

Valószínűleg nem magával a gyerek szereplőkkel lehetett a probléma, hiszen cirkuszi 

környezetben az egész világon (Magyarországot is beleértve; hiszen a magyar cikkírók sem 

látnak semmi kivetnivalót a gyerek szereplőkben, sőt, láttuk a kis Tom volt a legnagyobb 

sztár), megszokott dolog, hogy a vándor társulatok utánpótlását a gyakran nemcsak társulati, 

de családi kapcsolatban levő cirkuszi családokban születő gyerekek biztosítják. Márpedig őket 

már a lehető legkisebb kortól trenírozzák az artistaságra, és nyilván a nehéz akrobata 

mutatványoknál is előny a gyors mozgékonyság és a kis súly. Japánban valószínűleg az 

lehetett a kirívó, hogy mivel nagyszámú gyerek szereplőre volt szükség, őket a társadalom 

alsó rétegeiből, a szegény sorsúak közül válogatták, és a betanítás során meg nem engedhető 

eszközökhöz nyúltak (verés, kínzásig menő kényszerítés), ami még az akkoriban ilyen iránt 

megengedőbb japán illetékeseknek is szemet szúrt. Felnőve maguk a gyerekek is szégyellni 

kezdték gyerekkori életüket és tabu témává lett az ilyen társulatok léte. Ezért Japánban is 

kevés a forrás róluk.[23] 

Mindenesetre az biztos, hogy éppen 150 éve Pest-Buda közönsége remekül szórakozott a 

„japáni sárkányok” mutatványain. 

 
[1] http://epa.oszk.hu/01400/01461/00037/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2017_3_03.pdf 

[2] Japáni sárkányok. Vadász és Versenylap. (12) 1868. 3. (január 30.) p. 42 – 44. 

[3] Uo. 
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p. 28 – 29. 
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[20] A japáni kötéltáncosok […] Pesti Hírlap. (19) 1868. január 21. p. 3. Érdekes, hogy ez a cikk felsorolja a 

szereplők nevét is: Kars-Kinak nevezi a kardos szám fiúját, Dao-Shiuja- Mac-Nosz-Ke a kötéltáncos hölgy neve, 

sőt említ valamiféle „légbeugrásos” mutatványt, előadói a To-Ra és Tasz-Sza testvérek. Sajnos erről a számról 

semmi közelebbit nem tudunk, más cikkek nem említik. 

[21] Ama japáni társulatnak egyik tagja […] Politikai Ujdonságok. (14) 1868. 9.(február 26.) p. 105. 

[22] Umemura I. m. p. 45. 

[23] Uo. 
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Maczák Ibolya: Cirkuszcikkek 2016-ból>>> 

Maczák Ibolya:* Cirkuszcikkek 2016 

Mint a cikksorozatunk tavalyi számából kiderül,[1] a 2015-ös évben az egyik legbővebb 

válogatást, míg  2016-ra vonatkozóan kevesebb cirkuszi témájú cikket sikerült 

összegyűjtenünk a napilapok anyagából – ennek oka lehet az is, hogy ebben az évben szűnt 

meg a Népszabadság, s archívuma is korlátozottan hozzáférhető. Mindazonáltal számos olyan 

eseményről adtak hírt a lapok, amelyek ennek ellenére is jogossá tették az erre az évre 

vonatkozó cirkuszbibliográfia összeállítását. 

1. Sombor Judit, Somló Tamás: Próbálom elviccelni az életemet, Népszava, január 6. 

http://nepszava.hu/cikk/1081401-somlo-tamas-probalom-elviccelni-az-eletemet 

[Cirkuszi zene.] 

2. Elkezdődött a cirkuszfesztivál Budapesten, Magyar Nemzet, január 7. 

https://mno.hu/grund/nemzetkozi-cirkuszfesztival-budapesten-1322564 [Budapesti 

Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Extreme Fly, Eonys, Fikov-duó, Flying Farfans, 

Fővárosi Nagycirkusz, The Gerlings, Trio Power Line, Silver Power, Urunov család, 

Vaudreuil-Dorion Nemzetközi Cirkuszfesztivál, X-Treme Brothers, Fabrice Becker, 

Biritz Ákos, Eugene Chaplin, Paul Chen, Fekete Péter, Helmut Grosscurth, Dmitro 

Karlov, Szerhij Novikov, Tihany (Czeisler Ferenc).] 

3. Pion István, Na, ők visszafojtják a nyílt színi tapsot, Magyar Nemzet, január 7. 

https://mno.hu/grund/na-ok-visszafojtjak-a-nyilt-szini-tapsot-1322373 [Újcirkusz, 

Recirquel, Illés Renátó, Vági Bence, Zsíros Gábor, Non Solus.] 

4. Hrecska Renáta, Világhírű artisták produkcióit láthatjuk, Magyar Hírlap, január 8. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/44552/Vilaghiru_artistak_produkcioit_lathatjuk 

[Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Eötvös Cirkusz, Európai Cirkuszszövetség, 

Flying Farfans, Fővárosi Nagycirkusz, The Gerlings, Magyar Artistaművészek 

Szakszervezete, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Trio Power Line, Silver 

Power, Urunov család, Vaudreuil-Dorion Nemzetközi Cirkuszfesztivál, X-Treme 

Brothers, Fabrice Becker, Biritz Ákos, Eötvös Tibor, Eugene Chaplin, Fekete Péter, 

Helmut Grosscurth, Tihany (Czeisler Ferenc), Balance, Circussimo!.] 

5. Kolumbiai csoport nyerte a cirkuszfesztivált, Magyar Nemzet, január 11. 

https://mno.hu/grund/kolumbiai-csoport-nyerte-a-cirkuszfesztivalt-1323003 

[Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Dias család, Flying Farfans, Fővárosi 

Nagycirkusz, The Gerlings, Nicol Nicols, Trio Power Line, Silver Power, Skokov 

csoport, X-Treme Brothers.] 

6. Bóta Gábor, A képességek határai, január 13. http://nepszava.hu/cikk/1082133-a-

kepessegek-hatarai [Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Dias Family, Flying 

Farfans, Fővárosi Nagycirkusz, The Gerlings, Recirquel, Trio Power Line, Silver 

Power, Troupe Skokov, X-Treme Brothers, Isaac Aborah, Totti Alexis, Biritz Ákos, 

Eonys, Eötvös Gábor, Mr. Lorenz.] 

7. R. Kiss Kornélia, Mélységek a mutatvány mögött? Magyar Nemzet, január 13. 

https://mno.hu/grund/melysegek-a-mutatvany-mogott-1323298 

8. Gaultier-t is lenyűgözték a magyar újcirkuszosok, január 15. 

https://mno.hu/grund/gaultier-t-is-elvarazsoltak-a-magyar-ujcirkuszosok-1323900 

[Recirquel, Vági Bence, Párizs éjjel.] 

9. Forró Péter, Kész cirkusz, január 16. http://magyarhirlap.hu/cikk/45188/Kesz_cirkusz 

[Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Cassely család.] 
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10. Trencsényi Zoltán, Légtündérek és ördögi alakok, január 17. 

http://nol.hu/kultura/legtunderek-es-ordogi-alakok-1585073 [Budapesti Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál, Fővárosi Nagycirkusz.] 

11. Megállapítják az artisták és görlök minimális gázsiját, Népszava, január 19. 

http://nepszava.hu/cikk/1082751-megallapitjak-az-artistak-es-gorlok-minimalis-

gazsijat [Cirkusztörténet, Magyar Artista Egyesület.] 

12. Zsiray-Rummer Zoltán, Meghódították Párizst az artistáink, Magyar Hírlap, január 19. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/45410/Meghoditottak_Parizst_az_artistaink [Cirque du 

Soleil, Európai Cirkuszszövetség, Monte Carló-i Cirkuszfesztivál, Recirquel, TOHU, 

Fekete Péter, Helmut Grosscurth, Vági Bence, Cirkusz az éjszakában, Meztelen 

bohóc, Párizs éjjel.] 

13. Zsiray-Rummel Zoltán, Képregényből születő látványvilág, Népszava, február 4. 

http://nepszava.hu/cikk/1090561-szines-vizaradat-a-manezsban [Újcirkusz, Állami 

Artistaképző Intézet, Baroccaldi-aréna, Cirque du Soleil, Recirquel, Fővárosi 

Nagycirkusz, Philip Astley, Ócsai Böbe, Orlóci Edit, Vági Bence, Wulff Ede, Párizs 

Éjjel.] 

14. R. Kiss Kornélia, Civil cirkusz: egy labda is életeket menthet meg, Magyar Nemzet, 

február 6. https://mno.hu/grund/civil-cirkusz-egy-labda-is-eleteket-menthet-meg-

1327149 [Szociális cirkusz, Magyar Zsonglőr Egyesület.] 

15. Szokatlan esküvő, elefánt a bazilikánál, Magyar Nemzet, február 15. 

https://mno.hu/kulfold/eskuvo-elefanntal-1328887 [Merrylu Casselly, Richter József.] 

16. Pályaválasztási nyílt napot tart a Fővárosi Nagycirkusz, Magyar Hírlap, február 24. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/48448/Palyavalasztasi_nyilt_napot_tart_a_Fovarosi_Nagy

cirkusz [Artistaképzés, Baross Imre Artistaképző, Fővárosi Nagycirkusz, Magyar 

Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Fekete Péter, Murainé Szakáts Ildikó.] 

17. Elhunyt Czeisler Ferenc, Magyar Hírlap, március 3. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/49092/Elhunyt_Czeisler_Ferenc [Budapesti Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Tihany (Czeisler 

Ferenc).] 

18. Meghalt Czeisler Ferenc, Népszava, március 3. http://nepszava.hu/cikk/1087393-

meghalt-czeisler-ferenc [Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Magyar Cirkusz és 

Varieté Nonprofit Kft., Tihany (Czeisler Ferenc).] 

19. Meghalt Czeisler Ferenc cirkuszművész, Magyar Nemzet, március 3. 

https://mno.hu/grund/meghalt-czeisler-ferenc-cirkuszmuvesz-1331433 [Tihany 

Bűvész Cirkusz, Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Magyar Cirkusz és Varieté 

Nonprofit Kft., Tihany (Czeisler Ferenc).] 

20. Burkovits Ferenc, Cirkuszi karrierre vágyik a bajnok, Magyar Hírlap, Magyar Hírlap, 

március 9. http://magyarhirlap.hu/cikk/49585/Cirkuszi_karrierre_vagyik_a_bajnok 

[Légtornász, Fővárosi Nagycirkusz, Balaton Csenge Zoé, Vonnák Fanni.] 

21. Bársony Éva, Kesernyés Csokoládé, Népszava, március 10. 

 http://nepszava.hu/cikk/1087996-kesernyes-csokolade [Bohóc, cirkuszábrázolás, 

Csokoládé, Footi.] 

22. Leesett a budapesti cirkuszban a magasból egy orosz artista, Népszava, március 12. 

http://nepszava.hu/cikk/1088280-leesett-a-budapesti-cirkuszban-a-magasbol-egy-

orosz-artista [Fővárosi Nagycirkusz, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., 

Peschkov Vasily, Atlantisz gyermekei.] 

23. Atlantisz gyermekei – Fotógaléria, Népszava, március 17. 

http://nepszava.hu/cikk/1088598-atlantisz-gyermekei---fotogaleria [Fővárosi 

Nagycirkusz, Atlantisz gyermekei.] 
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24. Weninger Andrea, A víz az úr a Fővárosi Nagycirkuszban, Magyar Hírlap, március 

18. http://magyarhirlap.hu/cikk/50336/A_viz_az_ur_a_Fovarosi_Nagycirkuszban 

[Fővárosi Nagycirkusz, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Fekete Péter, 

Atlantisz gyermekei.] 

25. R. Kiss Kornélia, Ilyen még nem volt a nagycirkuszban, Magyar Nemzet, március 21. 

https://mno.hu/grund/ilyen-meg-nem-volt-a-nagycirkuszban-1333871 [Fővárosi 

Nagycirkusz, Teibler-csoport, Volodimir Antonjuk, Demjén Natália, Kristóf Krisztián, 

Vaszilij Peskov, Anasztaszija Polupoltinnih, Tarsoly Krisztina, Atlantisz gyermekei.] 

26. Veczán Zoltán, Akiket a vásárban mutogattak, Magyar Nemzet, március 25. 

https://mno.hu/tortenelem/akiket-a-vasarban-mutogattak-1334601 [Cirkuszi 

látványosság.] 

27. Jókedv, cirkusz, emberpiramis, Népszava, április 18. http://nepszava.hu/cikk/1091535-

jokedv-cirkusz-emberpiramis [Cirkuszművészeti Világszövetség, Cirkusz világnapja, 

Fővárosi Nagycirkusz, Fekete Péter.] 

28. Tisztelgés a porond művészei előtt, Magyar Hírlap, április 18. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/52851/Tisztelges_a_porond_muveszei_elott 

[Cirkuszművészeti Világszövetség, Cirkusz világnapja, Fővárosi Nagycirkusz.] 

29. Sziget: sokkal több, mint egy fesztivál, Magyar Nemzet, április 19. 

https://mno.hu/grund/sziget-sokkal-tobb-mint-egy-fesztival-1338325 [Baross Imre 

Artistaképző.] 

30. Palugyai István, Óriás cirkusz kicsiben, Népszabadság, május 1. http://nol.hu/tud-

tech/orias-cirkusz-kicsiben-1613725 [Cirkuszi állattartás, cirkuszmúzeum, 

cirkuszábrázolás, Cirque du Soleil, Dobó-balett, Ringling Bros and Barnum & Bailey 

Circus, Tokay-csoport, Buffalo Bill.] 

31. Két szökött tigris tart rettegésben egy kis falut, Népszabadság, május 14. 

http://nol.hu/mozaik/ket-szokott-tigris-tart-rettegesben-egy-kis-falut-1615615 

[Cirkuszi állattartás.] 

32. Amikor a cirkusz élet-halál kérdés, Magyar Nemzet, május 27. 

https://mno.hu/grund/amikor-a-cirkusz-elet-halal-kerdes-1344332 [Újcirkusz, CNAC, 

Fragan Gehlker, Üres, URBANRABBITS] 

33. Kosarasbohócok a Papp Lászlóban - Ilyen volt a Harlem előadása, Népszava, június 3. 

http://nepszava.hu/cikk/1095929-kosarasbohocok-a-papp-laszloban---ilyen-volt-a-

harlem-eloadasa-fotok [Újcirkusz, Harlem Globetrotters.] 

34. „Ez itt az én hazám...” – Kosárcirkusz, Népszava, június 4. 

http://nepszava.hu/cikk/1095946-ez-itt-az-en-hazam---kosarcirkusz [Újcirkusz, 

Harlem Globetrotters.] 

35. Zenés Gőgös Gúnár, Kalózok a Gyerek Szigeten, Népszava, június 8. 

http://nepszava.hu/cikk/1096369-zenes-gogos-gunar-kalozok-a-gyerek-szigeten 

[Karamella Poronty Cirkusza.] 

36. Kómában van Mészáros Mihály, az Alfot alakító színész Magyar Nemzet, június 12. 

https://mno.hu/grund/komaban-van-meszaros-mihaly-az-alfot-alakito-szinesz-1346826 

37. Kómába esett Mészáros Mihály, Népszabadság, június 13. 

http://nol.hu/mozaik/komaba-esett-meszaros-mihaly-1619467 

38. Meghalt Mészáros Mihály, Magyar Nemzet, június 13. https://mno.hu/grund/meghalt-

meszaros-mihaly-1347008 

39. Meghalt a magyar származású amerikai színész, Népszabadság, június 14. 

http://nol.hu/mozaik/meghalt-a-magyar-szarmazasu-amerikai-szinesz-1619573 

40. Cirkuszművészeket fogadott Ferenc pápa, Magyar Hírlap, június 16. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/58560/Cirkuszmuveszeket_fogadott_Ferenc_papa 
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41. Forró Péter, Manézs, Magyar Hírlap, június 18. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/58680/Manezs [Fővárosi Nagycirkusz, Komenda Zsófia.] 

42. Négy vidéki cirkusz rendezi meg idén a Cirkuszok éjszakáját, Magyar Hírlap, július 

15. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/61033/Negy_videki_cirkusz_rendezi_meg_iden_a_Cirkus

zok_ejszakajat [Eötvös Cirkusz, Exit Cirkusz, Magyar Nemzeti Cirkusz, Richter 

Flórián Cirkusz, Richter Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Richter József, Rippel fivérek.] 

43. Bucsy Levente, „Játszottam lányokkal és fúvós hangszeren”, Magyar Nemzet, július 

19. https://mno.hu/grund/jatszottam-lanyokkal-es-fuvos-hangszeren-1352665 [Bohóc, 

Luxor Csoport, Ferenczi György, Heinemann Sándor, Somló Tamás.] 

44. Szabó Palócz Attila, Elhunyt Somló Tamás, Magyar Hírlap, július 20. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/61307/Elhunyt_Somlo_Tamas [Állami Artistaképző, 

Somló Tamás.] 

45. Eltemették Somló Tamást, Népszabadság, július 21. http://nol.hu/mozaik/eltemettek-

somlo-tamast-1624597 [Cirkuszi zene, Állami Artistaképző, Heinemann Sándor, 

Somló Tamás.] 

46. Végső búcsú Somló Tamástól, Magyar Hírlap, július 21. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/61467/Vegso_bucsu_Somlo_Tamastol [Cirkuszi zene, 

Állami Artistaképző, Heinemann Sándor, Somló Tamás.] 

47. Nagyobb lett a világörökségünk, Népszava, július 25. 

http://nepszava.hu/cikk/1100899-nagyobb-lett-a-vilagoroksegunk  

48. Nagy utcaszínház és cirkusz a Szigeten, Magyar Hírlap, július 29. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/62087/Nagy_utcaszinhaz_es_cirkusz_a_Szigeten 

[Újcirkusz, Baross Imre Artistaképző, Circa, Les Dudes, Marcel et ses droles de 

femmes, Soap, Quebeci Cirkusz Iskola, Recirquel.] 

49. Meghalt Gergely László, Népszava, augusztus 6. http://nepszava.hu/cikk/1102181-

meghalt-gergely-laszlo [Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Gergely László.] 

50. Sashegyi Zsófia, Sisi kihízelgett a magyaroknak egy zsiráfot, Magyar Nemzet, 

augusztus 7. https://mno.hu/hetvegimagazin/sisi-kihizelgett-a-magyaroknak-egy-

zsirafot-1355275 [Fővárosi Nagycirkusz.] 

51. Jótékonysági cirkuszelőadás, Népszava, augusztus 8. 

http://nepszava.hu/cikk/1102266-jotekonysagi-cirkuszeloadas [Artistaművészek 

Szakszervezete, Fővárosi Nagycirkusz, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., 

Vízi cirkusz.] 

52. Újabb rekordra tör a ma kezdődő Sziget, Magyar Nemzet, augusztus 10. 

https://mno.hu/grund/ujabb-rekordra-tor-a-ma-kezdodo-sziget-1356111 [Újcirkusz, 

Baross Imre Artistaképző, Circa, Les Dudes, Marcel et ses droles de femmes, 

Recirquel, Soap.] 

53. Balogh Gyula, Szabadság Szigete, Népszava, augusztus 11. 

http://nepszava.hu/cikk/1102581-szabadsag-szigete 

54. R. Kiss Kornélia, Övék volt a világ és a heti ötvenhat dollár, Magyar Nemzet, 

augusztus 11. https://mno.hu/grund/ovek-volt-a-vilag-es-a-heti-otvenhat-dollar-

1356287 [Fővárosi Nagycirkusz, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Országos 

Cirkuszvállalat, Mazán Jánosné, Rodolfo (Gács Rezső), Schneller Károly, Schneller 

Károlyné, Atlantisz gyermekei.] 

55. Jövő héten vesznek végső búcsút Gergely Lászlótól, Népszava, augusztus 16. 

http://nepszava.hu/cikk/1103183-jovo-heten-vesznek-vegso-bucsut-gergely-laszlotol 

[Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Gergely László.] 

http://magyarhirlap.hu/cikk/61033/Negy_videki_cirkusz_rendezi_meg_iden_a_Cirkuszok_ejszakajat
http://magyarhirlap.hu/cikk/61033/Negy_videki_cirkusz_rendezi_meg_iden_a_Cirkuszok_ejszakajat
https://mno.hu/grund/jatszottam-lanyokkal-es-fuvos-hangszeren-1352665
http://magyarhirlap.hu/cikk/61307/Elhunyt_Somlo_Tamas
http://nol.hu/mozaik/eltemettek-somlo-tamast-1624597
http://nol.hu/mozaik/eltemettek-somlo-tamast-1624597
http://magyarhirlap.hu/cikk/61467/Vegso_bucsu_Somlo_Tamastol
http://nepszava.hu/cikk/1100899-nagyobb-lett-a-vilagoroksegunk
http://magyarhirlap.hu/cikk/62087/Nagy_utcaszinhaz_es_cirkusz_a_Szigeten
http://nepszava.hu/cikk/1102181-meghalt-gergely-laszlo
http://nepszava.hu/cikk/1102181-meghalt-gergely-laszlo
https://mno.hu/hetvegimagazin/sisi-kihizelgett-a-magyaroknak-egy-zsirafot-1355275
https://mno.hu/hetvegimagazin/sisi-kihizelgett-a-magyaroknak-egy-zsirafot-1355275
http://nepszava.hu/cikk/1102266-jotekonysagi-cirkuszeloadas
https://mno.hu/grund/ujabb-rekordra-tor-a-ma-kezdodo-sziget-1356111
http://nepszava.hu/cikk/1102581-szabadsag-szigete
https://mno.hu/grund/ovek-volt-a-vilag-es-a-heti-otvenhat-dollar-1356287
https://mno.hu/grund/ovek-volt-a-vilag-es-a-heti-otvenhat-dollar-1356287
http://nepszava.hu/cikk/1103183-jovo-heten-vesznek-vegso-bucsut-gergely-laszlotol


56. Csaknem félmillióan fesztiváloztak idén a Szigeten, Magyar Hírlap, augusztus 17. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/63722/Csaknem_felmillioan_fesztivaloztak_iden_a_Szige

ten [Soap.] 

57. R. Kiss Kornélia, Zárda mellé épülhet a Nagycirkusz, Magyar Nemzet, augusztus 18., 

https://mno.hu/grund/zarda-melle-epulhet-a-nagycirkusz-1357413 [Cirkuszi 

játszóhely, Fővárosi Nagycirkusz.] 

58. Továbbra sincs új helye a Fővárosi Nagycirkusznak, Magyar Hírlap, augusztus 18. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/63838/Tovabbra_sincs_uj_helye_a_Fovarosi_Nagycirkusz

nak [Cirkuszi játszóhely, Fővárosi Nagycirkusz.] 

59. R. Kiss Kornélia, Csak tűzijáték nem lesz a cirkuszi Lúdas Matyiban, Magyar Nemzet, 

augusztus 29. https://mno.hu/grund/csak-tuzijatek-nem-lesz-a-cirkuszi-ludas-

matyiban-1359013 [Fővárosi Nagycirkusz, Fekete Péter, Lúdas Matyi.] 

60. Alföldi, Kútvölgyi és Frida Kahlo az Átriumban, Népszabadság, augusztus 29. 

http://nol.hu/kultura/alfoldi-kutvolgyi-es-frida-kahlo-az-atriumban-1629653 

61. Lakner Dávid, Behatolna a Dürer Kertbe az állam, Magyar Nemzet, augusztus 30. 

https://mno.hu/grund/behatolna-a-durer-kertbe-az-allam-1359350 [Cirkuszi játszóhely, 

Fővárosi Nagycirkusz.] 

62. Egy teve bóklászott a Tesco parkolójában, Népszava, szeptember 9. 

http://nepszava.hu/cikk/1105473-egy-teve-boklaszott-a-tesco-parkolojaban---video 

[Cirkuszi állattartás.] 

63. Idén először a Kulturális örökség napjain lesz látogatható a Citadella, Magyar Hírlap, 

szeptember 13. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/65996/Iden_eloszor_a_Kulturalis_orokseg_napjain_lesz_l

atogathato_a_Citadella  

64. Jubileumi koncertjén mutatja be új albumát a Quimby, Magyar Hírlap, szeptember 13. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/65992/Jubileumi_koncertjen_mutatja_be_uj_albumat_a_Q

uimby [Cirkuszi elem más művészeti ágban.] 

65. A Krisztus-katonaság is az örökségi listán menetel, Magyar Nemzet, szeptember 13. 

https://mno.hu/grund/a-krisztus-katonasag-is-az-oroksegi-listan-menetel-1361479 

[Magyar cirkuszművészet - kulturális örökség.] 

66. Két új albummal ünnepli a 25 évet a Quimby, Magyar Nemzet, 

https://mno.hu/grund/ket-uj-albummal-unnepli-a-25-evet-a-quimby-1361498 [Cirkuszi 

elem más művészeti ágban.] 

67. Pion István, Ha nyitva van, menjen be!, Magyar Nemzet, szeptember 16. 

https://mno.hu/grund/ha-nyitva-van-menjen-be-1361997 [Magyar cirkuszművészet - 

kulturális örökség.] 

68. A fakír lecsúszik a kaktuszcsúszdán – Exkluzív Rutkai Bori-klippremier, 

Népszabadság, szeptember 23. http://nol.hu/kultura/a-fakir-lecsuszik-a-

kaktuszcsuszdan-exkluziv-rutkai-bori-klippremier-1632935 [Cirkuszábrázolás, 

cirkuszi elem más művészeti ágban.] 

69. Nem lesz színház a cirkuszból, Magyar Hírlap, szeptember 30. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/67561/Nem_lesz_szinhaz_a_cirkuszbol [Fővárosi 

Nagycirkusz, Fekete Péter, Lúdas Matyi.] 

70. Kampány indul a színházba járás népszerűsítéséért, Magyar Hírlap, október 3. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/67738/Kampany_indul_a_szinhazba_jaras_nepszerusitese

ert [Fővárosi Nagycirkusz, Kristóf Krisztián, Lúdas Matyi.] 

71. Magyar zászlóért büntettek egy cirkuszt Romániában, Magyar Nemzet, október 13. 

https://mno.hu/kulfold/magyar-zaszloert-bontettek-egy-cirkuszt-romaniaban-1366458 

72. Magyar és amerikai zászlók kitűzéséért bírságoltak meg egy cirkuszt Romániában, 

Magyar Hírlap, október 14. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/68819/Magyar_es_amerikai_zaszlok_kituzeseert_birsagolt

ak_meg_egy_cirkuszt_Romaniaban [Cirkuszi játszóhely.] 

73. Pion István, Magyar világsiker az újcirkusz fővárosában, Magyar Nemzet, október 15. 

https://mno.hu/grund/magyar-vilagsiker-az-ujcirkusz-fovarosaban-1366510 

[Újcirkusz, Cirque du Soleil, Recirquel, La Tohu, Vági Bence, Cirkusz az éjszakában, 

Non Solus.] 

74. R. Kiss Kornélia, Lúdas Matyi meggondolja magát, Magyar Nemzet, október 15. 

https://mno.hu/grund/ludas-matyi-meggondolja-magat-1366499 [Fővárosi 

Nagycirkusz, Fekete Péter, Dima karácsonya, Ludas Matyi.] 

75. Fiatal magyar artisták nyertek aranyérmet Wiesbadenben, október 16. 

http://nepszava.hu/cikk/1108983-fiatal-magyar-artistak-nyertek-aranyermet-

wiesbadenben [Artistaképzés, Baross Imre Artistaképző, Európai Ifjúsági 

Cirkuszfesztiválon, Cap Crew, High5, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., 

Rippel Testvérek, Bényei Marcell, Fekete Péter, Fülemen Tamás Alex Kardos 

Levente, Lukácsi Petra, Terebesi Tamás Dominik, Zsilák Viktória, Men In Black.] 

76. Meghalt Oleg Popov, Magyar Nemzet, november 3. https://mno.hu/grund/meghalt-

oleg-popov-1369612 [Bohóc, Chinizelli Cirkusz, Oleg Popv, Dmitrij Ivanov.] 

77. Pion István, Magyar újcirkusztársulattal dolgozik a Cirque de Soleil, Magyar Nemzet, 

november 4. https://mno.hu/grund/magyar-ujcirkusztarsulattal-dolgozik-a-cirque-de-

soleil-1369861 [Újcirkusz, Cirque du Soleil, Recirquel, La Tohu, Stéphanie Lavoie, 

Vági Bence, Cirkusz az éjszakában.] 

78. Csodálja meg a legjobb magyar artistákat testközelből, Magyar Nemzet, november 9. 

https://mno.hu/grund/csodalja-meg-a-legjobb-magyar-artistakat-teskozelbol-1370560 

[Újcirkusz, Recirquel.] 

79. Meghalt a napfény bohóca, Népszava, november 3. http://nepszava.hu/cikk/1110699-

meghalt-a-napfeny-bohoca [Bohóc, Chinizelli Cirkusz, Roszgoszcirk, Dmitrij Ivanov, 

Oleg Popov.] 

80. Bóta Gábor, Az elefánt legalább jóllakik, Népszava, november 16. 

http://nepszava.hu/cikk/1111917-az-elefant-legalabb-jollakik [Budapesti Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál, Fővárosi Nagycirkusz, Havana Flying, High5, Kazah Állami 

Cirkusz, Markin család, Trio Power Line, Emiliano Sanchez Alessi, Fekete Péter, 

Komenda Zsófia, Zodieru Krisztián, Dima karácsonya, Lúdas Matyi.] 

81. Pion István, Ez már nem cirkusz, hanem színház, Magyar Nemzet, november 16. 

https://mno.hu/grund/ez-mar-nem-cirkusz-hanem-szinhaz-1371687  [Újcirkusz, 

Barnum Cirkusz, Cirque du Soleil, Recirquel, La Tohu, Buffalo Bill, Illés Renátó, 

Lakatos Leonetta, Pintér Áron, Vági Bence, Zsíros Gábor, Cirque du Monde, A 

Meztelen Bohóc, Non solus, Trükkök, Párizs Éjjel.] 

82. Lábát törte egy artista a Fővárosi Nagycirkuszban, Magyar Nemzet, november 20. 

https://mno.hu/belfold/labat-torte-egy-artista-a-fovarosi-nagycirkuszban-1372384 

[Baross Imre Artistaképző, Fővárosi Nagycirkusz, High5, Dizma karácsonya.] 

83. Súlyos baleset történt a Fővárosi Nagycirkuszban, Népszava, november 20. 

http://nepszava.hu/cikk/1112437-sulyos-baleset-tortent-a-fovarosi-nagycirkuszban 

[Baross Imre Artistaképző, Fővárosi Nagycirkusz, High5, Dima karácsonya.] 

84. Új cirkusz is lesz a Müpa adventjén, Magyar Hírlap, november 30. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/72982/Uj_cirkusz_is_lesz_a_Mupa_adventjen [Újcirkusz, 

Okidok, Slips Inside, Ha ha ha.] 

85. Hutter Marianna, Jönnek, mert szeretnek a tanodában lenni, Magyar Nemzet, 

december 5. https://mno.hu/belfold/jonnek-mert-szeretnek-a-tanodaban-lenni-1374846 

[Cirkuszpedagógia, szociális cirkusz.] 

http://magyarhirlap.hu/cikk/68819/Magyar_es_amerikai_zaszlok_kituzeseert_birsagoltak_meg_egy_cirkuszt_Romaniaban
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https://mno.hu/grund/magyar-vilagsiker-az-ujcirkusz-fovarosaban-1366510
https://mno.hu/grund/ludas-matyi-meggondolja-magat-1366499
https://mno.hu/grund/meghalt-oleg-popov-1369612
https://mno.hu/grund/meghalt-oleg-popov-1369612
https://mno.hu/grund/magyar-ujcirkusztarsulattal-dolgozik-a-cirque-de-soleil-1369861
https://mno.hu/grund/magyar-ujcirkusztarsulattal-dolgozik-a-cirque-de-soleil-1369861
https://mno.hu/grund/csodalja-meg-a-legjobb-magyar-artistakat-teskozelbol-1370560
http://nepszava.hu/cikk/1110699-meghalt-a-napfeny-bohoca
http://nepszava.hu/cikk/1110699-meghalt-a-napfeny-bohoca
http://nepszava.hu/cikk/1111917-az-elefant-legalabb-jollakik
https://mno.hu/belfold/labat-torte-egy-artista-a-fovarosi-nagycirkuszban-1372384
http://nepszava.hu/cikk/1112437-sulyos-baleset-tortent-a-fovarosi-nagycirkuszban
http://magyarhirlap.hu/cikk/72982/Uj_cirkusz_is_lesz_a_Mupa_adventjen
https://mno.hu/belfold/jonnek-mert-szeretnek-a-tanodaban-lenni-1374846


86. Megmutatjuk, hogyan látták 2016-ot a Magyar Nemzet fotósai, Magyar Nemzet, 

december 31. https://mno.hu/f22/megmutatjuk-hogyan-lattak-2016-ot-a-magyar-

nemzet-fotosai-1378886 [Merrylu Casselly, Richter József.] 

 
* A szerző az MTA – PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. 

[1] http://epa.oszk.hu/01400/01461/00034/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2016_4_03.pdf 
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Forrásközlemények I.  

 

--- Xenofón: Lakoma (részlet) >>> 

Xenofón filozófiai és egyéb írásai* – Lakoma (részlet) 

A táncosnő már készen áll, és karikákat adnak a kezébe. 

8. A másik lány ekkor kísérni kezdte auloszán, másvalaki pedig, aki mellette állt, nem 

kevesebb mint tizenkét karikát adott sorban a táncosnő kezébe. Ő pedig tánclépésben átvette a 

karikákat, és felhajította a magasba, ügyelve rá, hogy csak annyira dobja el őket, hogy 

megfelelő ritmusban el is tudja kapni valamennyit. 

9. – Abból, amire ez a lány képes, mint annyi más dologból is, kiviláglik, hogy a női 

természet, bár testi és lelki erőben gyengébb, semmivel sem marad el  a férfiaké mögött. 

Akinek csak van felesége közületek, bátran tanítsa meg mindenre, amire szerinte szüksége 

lehet -  jegyezte meg Szókratész. 

10. – Ha ezt ilyen jól tudod, Szókratész, miért nem neveled meg Xanthippét? Hiszen nála nem 

él házsártosabb feleség a földön, sőt véleményem szerint nem is élt, sőt talán születni sem fog 

– mondta erre Anthisztenész. 

– Azért,  mert úgy látom, hogy akik lovasok akarnak lenni, nem a legkezesebb, hanem a 

legzabolátlanabb lovakat szerzik meg. Úgy vélik, ugyanis – fűzte hozzá –, ha ezeket megülik, 

a többi lóval könnyű dolguk lesz. Én pedig azért vettem el éppen őt, mert emberek között 

akarok élni és velük társalogni. Arra gondoltam, ha a feleségemet el fogom tudni viselni, 

bárki más már nem okozhat nekem gondot. 

Szókratész válasza kissé élesnek tűnt, de célját nem hibázta el. 

11. Ezután behoztak egy olyan karikát, amelyre körben függőlegesen álló kardokat 

erősítettek. A táncosnő kézenátfordulással a kardok közé bukfencezett, majd hegyük fölött 

kifordult közülük. A nézők attól féltek, hogy baja esik, ő azonban bátran és magabiztosan 

hajtotta végre a gyakorlatot.  

12. Szókratész ekkor Anthisztenészhez intézte szavait. 

– Aki csak látta ezt, nem vonhatja kétségbe, gondolom, hogy a bátorság tanítható, hiszen ez a 

lány, nő létére, nagyon is bátran rontott neki a kardoknak! 

13. – Az lenne talán a legjobb – jegyezte meg Anthisztenész –, ha ez a szürakuszai bemutatná 

a városnak a táncosnőjét,

 
* Budapest Osiris 2003 p. 13. 
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--- Dr. Siklóssy László: A magyar sport ezer éve (szemelvények 1. rész) >>> 

Dr. Siklóssy László: A magyar sport ezer éve I-III* (szemelvények 1. rész) 

Igricek, professzionátus akrobaták 

Kóbor népség a középkorban. – Artisták régen és most. – Nemzetköziségük. Igric akrobata 

bohócot jelent. – A középkori embert a szokásost meghaladó testi erő és ügyesség érdekelte. – 

A cirkuszi bohóc mint ősi artistatípus. – Az igric szó középkori latin egyenértékesei. – 

Comenius elmondja, kik mulattatták a népet. – Mit kellett tudnia egy joculatornak? – Lehel 

kürtje mint cirkusztörténeti emlék. – Lovagló, labdázó, vívó, légtornászó alakjai 

nemzetköziek. – A kentaur a mitológiában és a cirkuszban.  – A szikszói aquamanile 

zenebohóc jelenetet ábrázol. – Francia példacsoport megfejti az ilyen kentauralak létrejöttét. – 

Igric-csoport a soltvadkerti limogesi tálon. – Középkori sporttréfák állatokkal. – 

Medvevadászat és medvetáncoltatás. – A kisbényi oszlopfő medvetáncoltató igricei. – 

Bogomérfia Lőrinc, a középkori medvebűvölő. – Medvevadászat. 

A rendi különbségek középkori merev rendszere nem bánt mindenkivel krisztusi szeretettel. A 

szolga, aki nem bírta urának kínzását, a fiú, aki fellázadt az atyai hatalom ellen, a katona, aki 

megszökött csapatától, a megesett lány fattyával, akit az élet legmagasztosabb percében lökött 

ki magából a társadalom: az országúton találkoztak. Itt vándoroltak s itt szaporodtak 

évezredek óta a társadalom számkivetettjei. E kóbor népség sorából elhagyom a hivatásos 

bűnözők és kalandorok tömegét, és hozzálépek ahhoz a csoporthoz, mely a középkorban is 

rokonszenvet tudott maga iránt éleszteni a gőgös uraknál s a föld egyszerű népénél egyaránt. 

Hogy hívják őket? Mai nevüket jól tudjuk: artisták azaz művészek. Ma nagyszerű szervezetek 

fogják össze őket világszerte, úgyhogy ha nem is tagadják meg ősi kóbor természetüket, 

elérhetik a modern világ minden kényelmét s élvezhetik a társadalom megbecsülését. De hogy 

is nevezték őket abban az időben, amelyet olvasóm elé szeretnék állítani. Nehéz megmondani, 

mert a világnak más gondja volt, mintsem sokat törődjék ezzel a megtűrt népséggel. Furcsa 

össze-vissza had volt ez. Az egyik táncolt, a másik énekelt, a harmadik a tagjait tudta 

kicsavarni, a negyedik tüzet nyelt, az ötödik medvét táncoltatott. Rendszerint ügyes, izmos, 

hajlékony emberek voltak, úgyhogy meg lehetett őket különböztetni a nyomorékoktól, 

betegektől és koldusoktól, akik hozzájuk szegődtek. El kellett tűrniök ezt a társaságot, mert a 

középkori ember a púposon, félvállún és bandzsán még jobbat kacagott, mint a legötletesebb 

bohócon. 

Hogy hívták e tarka népet? Honnan jöttek, hová mentek? A két utóbbi kérdésre felelek előbb. 

Jöttek egyik országból és mentek a másikba, aminthogy mai nap sem lehet megállapítani az 

artisták vándorlásának irányát. A középkor elején talán irányt adott nekik is a népek 

vándorlása; a nagy vihar szele őket is keletről nyugat felé sodorta. A rejtelmes Ázsia s a 

raffinált kultúrájú Bizánc voltak az ősi bölcsők, ahonnan e furcsa mesterségek világgá 

mentek. Világgá mentek mit csinálni? A mai artistának van egy általános szava: ő dolgozik. A 

középkori artista is ezt tette, de egy gondtalanabb szóval fejezte ki: ő játszott.  

Közép-Európa felé mentökben egy szláv gyűrűn keresztül kellett áthatolnia ennek a 

népségnek, amely ezenközben szláv elemeket is felszedett épúgy, mint mindenféle más 

nemzetiségűeket. E vándorútjuk közben már név ragadott rájok, amely magyar formájában 

igriceknek nevezte őket a szláv igrati igéből, amely annyit jelent, mint játszani. 
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Tudósaink nem is tudtak elképzelni más játékot, mint zeneszerszámon valót és azt képzelték, 

hogy játszani teljesen egyértelmű azzal, hogy hangszeren játszani; az igricek tehát regősök, 

hegedősök voltak. Ennek az egyoldalúságnak pár darabjául azt mondhatnám: játszani annyit 

tesz, mint sportolni; az igricek tehát sportemberek voltak. Egy ilyen állítás az igricvilág reális 

megismerésétől épúgy eltérítene bennünket, mint irodalomtörténészeinknek az a romantikus 

felfogása, amely igriceinkben trubadurokat látott. Ilyeneket szültek a Provence daltelt mezői, 

a magyar középkor azonban még nem jutott el a kultúrának ehhez a fokához. A nép 

mulatságai még  

vebbek és ridegebbek voltak. Az igric nem volt trubadur. Hogy mi volt, azt legjobban 

Sebestyén Gyula közelítette meg, aki általánosságban mulattatóknak mondja. Én közelebbről 

meg merem határozni: igricnek rendszerint az akrobata-bohócot mondták. Az igric tehát őse a 

cirkusz sportprofesszionátusainak. Min mulatott a primitív ember? Azt mondják, az őskorban 

tánc, zene és költészet egyszerre születtek meg. Kétségtelen, hogy a régi professzionátus-

artistának mindhárom matériából kellett valamit tudnia. A nép azonban sohasem elégedett 

meg azzal, amit ő maga is tudott produkálni; valami különlegeset várt, olyasmit, amit 

megcsodálhasson, amin töprenkedhessék, aminek látásával eldicsekedhessék. Mi volt az, ami 

a legnagyobb mértékig bámulatra tudta ragadni a régi embert? A szokásost meghaladó testi 

erő és ügyesség. Látszólag az egész világot ez mozgatta: a harcokat testi erő és ügyesség 

döntötte el s ugyanezek foglalkoztatták gyakorlatok és játékok alakjában a fiatalságot béke 

idején. Még hallani is csak mesés erejű óriás-hősökről szeretett a régi ember. Aki tehát 

mulattatni akarta a várak, városok és falvak népét, annak erőt és ügyességet kellett mutatnia 

és ezt – személyi biztonsága érdekében is – olyan formában kellett prezentálnia, amely derűs 

hangulatba ringassa a zord és gyanakvó népet. A középkori embert ugyanis arról is meg 

kellett győzni, hogy nem ellenséggel vagy varázslóval áll szemközt. Az igric tehát félre nem 

érthető barátságos fintorok és mókák között mutatta be artistaügyességét. 

A cirkuszi bohóc a legősibb eredetiségében ránk maradt artistatípus; mókázik, énekel, zenél, 

táncol és mindezeken kívül – akrobata. Mért nem elég, hogy csak az első négyet csinálja? 

Mért kell még akrobatának lennie? Képzeljük el, hogy a múlt teljesen eltörlődik s a mai 

kultúrában meg kell alkotni a cirkusz típusait. Vajjon fog valakinek is eszébe jutni, hogy a 

kómikus akrobata is legyen? Nem! Épen azért a bohóc akrobatavolta igazolja e típusnak 

ősiségét, visszanyúlását addig az időig, amikor testi erő és ügyesség elengedhetetlen feltétele 

volt az emberek mulattatásának. 

Természetesen a kóbor igricek közé számos különböző tehetségű és hajlamú egyén 

keveredett, akik közül egyik ebben, másik abban tudott jeleskedni. Készséggel elismerem azt 

is, hogy voltak közöttük zenészek és énekesek is, szintúgy olyanok, akik a régi hősök tetteiről 

regéltek. A leggyakoribb típus azonban kétségkívül a professzionátus akrobata volt közöttük. 

 
* Budapest: Országos Testnevelési Tanács 1927-1929 – I. kötet 98-100. oldal 

A kötetek illusztrációi itt tekinthetők meg: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/mcteka/siklossy_illusztraciok.pdf  
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--- Vasárnapi Ujság 1868. január 19. A japáni "sárkány társaság" >>> 

Vasárnapi Ujság 1868. január 19.* 

A japáni „sárkány-társaság” mutatványai. 

A budai népszínházban mintegy két hét óta mindig nagy közönség van; japáni erőművészek 

tartják ott mutatványaikat, azok vonják oda a közönséget. 

Művészeink megfordultak már Európának csaknem minden nagyobb városában és mindenütt 

nagy érdekeltség támadott irántok. Mutatványaik valóban meglepők, egyelőre hihetetlennek 

tetszők még nagyvárosi ember előtt is, a kinek volt alkalma lovardákban és más nyilvános 

helyeken akárhány erőművészt és kaucsuk embert látni. 

Olvastam valahol, hogy angol iparosok akarták szégyeníteni a chinaiakat és roppant 

finomságú, szemmel alig észrevehető vas sodronyt küldöttek hozzájok, versenyre szólítván, 

hogy tudnak-e hasonlót készíteni. A chinaiak aztán hasonló sodrony helyett végedes végig 

kifúrták az angolok által küldöttet. 

Amennyire fölül állt amazok mesterségi tökélye, ha igaz volt, emezeké felett: elmondható, 

hogy annyival jelesebbek eme japáni erőművészek a mieinknél. 

Képünk néhány jól talált mutatványukat ábrázolja. 

Ott a jobb oldalon egy férfi áll kiterjesztett legyezővel; hátrább fehér lepkék látszanak. Azokat 

a lepkéket ő alakította papírosból a közönség szeme előtt és legyezőjével olyan áramlatot 

adott a légnek, hogy a papírlepkék fölszállottak és az alakító akarata szerint szállongtak: hol 

fenn magasan a levegőben, hol vállaira ereszkedve, hol egymást űzve, hol leszállva egy vagy 

más tárgyra. 

Az egészben nincsen semmi bűvészi; egyszerű természeti törvények egyszerre megérthető 

alkalmazása csupán: hanem oly magas tökélyre fejtett alkalmazás, hogy az ember alig tartaná 

hihetőnek. 

Annak a mongol fajnak, főkép a chinainak és japáninak, már állami és társadalmi 

intézményeinél fogva is sokkal nagyobb a türelme, mint a miénk. Ezen kívül a népesség 

túlságos sűrűsége, s a foglalkozás-nemek csekélyebb száma arra kényszeríti őket, hogy a 

mihez kezdenek, azt a lehetőleg tökélyre vigyék, ha élni akarnak utána. E férfi valószínűleg 

nem sok egyébbel töri a fejét a lepketánczoltatáson kívül. Abban aztán mester is igazán! 

Épen az ellenkező oldalon egy másik, Kingo-Goro nevű, kifeszített esernyőt tart kezében. 

Esernyőjén kis kerekek látszanak, a melyek folyvást körben gurulnak az esernyő tetején, néha 

visszafordulva gyorsan, néha épen a szélére leereszkedve,    néha fölszaladnak a teteje felé. 

Mindezt Kingo-Goro az esernyőnek rendkívül finoman intézett mozgatása által eszközli. 

Miután a karikákkal mulattatott egy darabig, tojást vett elő, azt görgette kifeszített esernyőjén; 

végül, midőn mutatványát bevégezte, szét is törte a tojást a közönség előtt, megmutatni, hogy 

valóban az volt. 
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Jobbra a nagy létra mellett, fején álló gyerek látszik; feje alatt egymásra rakott keskeny 

fahasábok képeznek ingatag oszlopot; ő fejéről átkanyarodik a lábára, azon, a mely oly 

keskeny, hogy lábon is alig állhatni rajta; majd visszacseréli helyzetét, szájában folyvást éles 

kardot tart. Egyszer vétse el az egyensúlyt és vége van. De ő nem véti el; nem is látszik arra 

gondolni: mutatványait derült arczczal, vígan végzi. 

Kisasszonyok is vannak képünkön. Nem sokat különböznek a férfiaktól, mert egyaránt lapos 

ferde szemök, kerek olajszínű arczok van: szakáll bajusz pedig a férfiaknál sincs. Ama 

kisasszonyok egyike a „csodálatos távíró”. Tudománya abból áll, hogy fölmegy a kifeszített 

vassodronyra, épen olyanra, minő a távirdai sodrony; azon aztán kényelmesen végig sétál, elé 

is, hátra is; föl is öltözik rajta, sőt hanyatt fekszik azon az egy szál vékony sodronyon. 

Szándékosan hagytam legvégül Ha-ro-sant a kis Little Tomival. Ők leginkább felköltötték 

bámulatomat és amint kivehetem az összes közönségét. Ha-ro-san az ki három különböző 

ábrán hanyatt fekve festetik. Tom ugyanazokon az ábrák tetejében, más más helyzetben 

mindenütt. Egyiken hosszú létrát tart Ha-ro-san a talpain; Tom fölmász azon a tetejére, 

folyvást át meg átbujkálván a fogak közt. Ott aztán hasra fekszik a létra egyik oszlopának 

végére, egészen úszó helyzetben a levegőben, s az érette haját fölállni érző közönségnek azt 

mondja boldog vigyorgással: „Megvan!” 

A másik ábra egy virágkosár, a melybe három létra van alkalmazva háromszög alakba. Tom 

oda is fölmász és fejére áll s sok minden nehéz helyzetben mutogatja ügyességét és vigyorog 

mindannyi után s azt mondja: „Megvan!” Bámulatos a Ha-ro-san ügyessége: hogy úgy tudja 

egyensúlyozni lábaival mászás közben is, mikor a szegleteken csüng is a kis fiú, hogy félre 

nem billen. 

Mindezeket fölülmúlja a harmadik mutatvány, a midőn a hanyatt fekvő Ha-ro-sannak nehéz 

kádat dobnak oda; ő kifogja lábaival, lapdázik vele, mint mink egy almával; hol fenekén 

pörgeti körül, hol oldalán tartja. Ez pedig még csak a könnyűje. Most jön Tom; fölmászik a 

Ha-ro-san lábain oldalvást nyugvó kádba s azt mondja: „Megvan!” Pedig még nincs meg. 

Ezután nyújtanak oda rendre nyolcz darab kis csöbret; azokat rendre a nagy kád alá helyezi 

Ha-ro-san, úgy hogy egy hosszú oszlopot képeznek. Ez ingatag oszlop végén a nagy kád, a 

kádban Tom mosolyog. És nem elégszik meg ennyivel, hanem kimászik a kádból annak 

szélén át a tetejére. Íme már a fejére állott. Meghűl a vér a nézőben; de Tom föláll, mosolyog 

és mondja, hogy: „Megvan!” Azután megint bekanyarodik a kádba s már hinnők, hogy 

elvégződött a mutatvány; de hogy száll le a kis fiú? Egyszerre csörtető robajjal kihullanak az 

apró csöbrök; a nagy kád és abban Tom zuhannak lefelé. Azt hinné az ember, vége a 

gyereknek, még a lent fekvő férfinak is. Pedig ő intézte az egészet; ő rúgta ki a csöbröket és 

oly ügyesen, hogy eközben a nagy kád oldalvásti helyzetéről fenekére fordult és úgy esik 

egyenesen az ő lábára; lábaival kifogja, a gyerekkel együtt körbe pörgeti; majd fölrúgja újból 

s míg a kád messze gurul, a gyerek lábaira esik vissza s ott játszik ő azzal mint egy kis 

labdával. 

Megvan! 

Fölugranak; köszöntésül letérdelnek, földre borulnak és a függöny legördül. 

Halvány leírásomból is láthatja az olvasó, hogy a japáni sárkánytársaság működése szokatlan 

és bámulatra valóban érdemes. 



Réthi L.

 
* http://epa.oszk.hu/00000/00030/00724/pdf/00724.pdf 

 
  

*
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00724/pdf/00724.pdf


Forrásközlemények II.  

 

--- Cirkus Wulff 1891 >>> 

Cirkus Wulff* 

Die Circus-Saison ist in vollem Gange, der Circus ist allabendlich ausverkauft und alles zieht 

hinaus ins Stadtwäldchen, um sich an den hyppologischen und artistischen 

Sehenswürdigkeiten des Circus zu ergötzen. 

Die haute Aristocratie hat allabendlich hier ihr „Stelldichein” und der wunderbare Marstall ist 

allabendlich von hunderten Zusehern belagert, welche das herrliche Pferdematerial 

bewundern. 

In den nächsten Wochen kommt die Wasserpantomime zur Aufführung und dieses 

interessante Schaustück wird gewiss seine Wirkung nicht verfehlen. 

Über das Juni-Programm werden wir in nächsten Nummer ausführlich berichten.

* Oesterr.-Ungar. Artisten-Zeitung Nr. 12. Budapest, den 28. Mai 1891. II. Jahrgang 
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--- Az első magyar generáció >>> 

Az első magyar generáció* 

A budapesti világkiállítást megelőző évben már mindenfelé nagyban készültek a kiállítás 

megnyitására, hogy bemutassák az egész világnak a nagy magyar lendületet és hatalmas 

fejlődést, amely ipari, kereskedelmi és irodalmi téren Magyarország számára mindenfelé a 

legnagyobb elismerést váltotta ki. A rengeteg külföldi vendégre való tekintettel megkezdődött 

a tűzzel-vassal való magyarosítás és akkor adta ki a budapesti főkapitány, híres rendeletét, 

mely szerint dalcsarnokokban és varietékben a műsor legalább felének magyarnak kell lennie, 

viszont új engedélyt csak olyan helyiség kaphat, amely kizárólag magyar műsorral 

szórakoztatja a közönséget. 

Ilyen körülmények között nyílt meg 1895. év nyarán a Városligetben a Magyar Műszínkör. 

Az épület deszkából volt összeróva és teljesen Barokaldi mester néparénájának mintájára, 

nyitott volt. Igazgatója Nagy György, az akkor már jónevű bűvész, míg rendezője Mezey 

János, jóhírű vidéki színész volt. Ebből a kezdetleges összetákolt deszkabódéból indult ki 

fényes pályafutására sok-sok, ma nagynevű színész és artista és itt fejlődött ki az első 

színmagyar artista generáció. 

Nagy György – régi magyar szokás szerint – ebben a deszkabódéban tönkrement, azt el kellett 

adnia Galó Györgynek és Szalkay Sándornak, akik a deszkabódét gyönyörűen átépítették, és 

az még ma is ott áll a ligetben és hirdeti a magyar kultúrát. 

Nagy szükség volt annakidején erre a magyarosítási intézkedésre, mert azelőtt magyar számot 

csak a legritkább esetben lehetett hallani. Azt mondták ugyanis az irodalmárok, hogy a 

magyar nyelv nem alkalmas arra, hogy a bécsi „Gassenhauereket” ezen a nyelven lehessen 

énekelni. A későbbi tapasztalat azonban megmutatta, hogy az akkori irodalmárok tévedtek, 

ma már a legutolsó kis kültelki énekes kávéházban is valódi, irodalmi színvonalon álló 

magyar műdalokat és tréfákat adnak elő. 

A kiállítási évben a Fisch Ferenc igazgatása alatt levő városligeti „Varieté” színház műsora 

már teljesen magyar volt, csupán Chorini Richárdnak engedte meg a rendőrség kivételesen a 

német nyelvű magánszámot. A „Hököm” színházban vidékről felkerült magyar színészek 

játszottak és benne egyik igazgató a másik után ment tönkre. 

Ma már bizonyos történelmi távlatból nézve a dolgokat megállapíthatjuk, hogy a varieté és a 

brettli megmagyarosítása a Magyar Műszínkörből, illetve a mellette két évig fennállott 

„Olympia” színházból indult ki. Ezekben kezdték pályafutásukat Ujváry Károly, Váry 

Kálmán, Linnée Béla, Hunyadi Emil, Szűcs Laci, Szilágyi Elemér (nőimitátor), Ördög Róbert 

(jelenleg Róland Róbert, az M.A.E. ügyvezető igazgatója), Hetényi Elemér, Peterdy Vitos 

György, Ferenczy Károly. A „Varieté” színházban Várady Emil és Troppauer Ármin 

kivételével ott kezdte pályáját a hosszú Gerő Jóska, aki lobogós ingujjban, kezében fokossal 

magyar népdalokat énekelt. Sarkadi Vilmos, Bokor Tivadar, Jászai Kamil (nőimitátor), 

Vasvári Adolf és még sokan, időközben részben elhaltak, részben pedig más pályára léptek. 

Kiváló énekesnők voltak: Hopp Jolán, Virág Ilka, Várady Mariska, Hében Annus, 

Gombaszögi Margit, Vidra Irén és Gyurkovics Lola öt élő automatájával, Jungwirth Karola, 

Ráday Teréz, Szécsi Etta, Gergely Ibolya, stb. A néző számok közül Steidler hasbeszélő, 

Schritter kígyóember, Kőváry Lajos és Keleti Géza mint Coksz és Box húmoros jeleneteket 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=jubalb_1_m_gen__3ahT
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adtak elő. Cselligi, a gyorsfestő, Chagré, a mimikus mind-mind rendkívül népszerű alakjai 

voltak a Városligetnek. 

A Hököm színház előtt pedig Laci, a híres számolóművész torkaszakadtából ordította: 

„Tessék kérem besétálni, mindjárt kezdődik az egész vacak.” Itt is nagyszerű gárda állott a 

közönség szolgálatában, Andorffy Péter, a későbbi híres pozsonyi színigazgató, Lévay 

Arnold, jelenlegi Lévay Farkas Pál néven a vidéki színészet egyik büszkesége, Tomcsányi 

Rusi, aki tragikusan halt meg, Kápolnay Irén, a korán elhalt táncprimadonna. Dunai Árpád, a 

majomember és sok-sok törpe színész és színésznő, akikkel Horváth igazgató a Nemzeti 

színház kitűnő rendezőjének, Horváth Jenőnek atyja, a világot beutazta. 

Mikor a liget fáiról lehullott a levél és beköszöntött a hűvösebb időjárás, ezek az úttörő 

magyar művészek bevonultak a városba és a Király-utcában levő Hunyady-kávéházban 

ütötték fel tanyájukat. A ligetiekhez csatlakoztak itt Bodrogi Rezső, Bácskai Sándor, Rozsnya 

Mihály, az egyvelegkirály, Komáromi Béla és még többen. 

A németek, lassanként teljesen kiszorultak Budapestről; a híres nótafa, Dankó Pista is 

megszervezte társulatát Veress Sándorral együtt, amely alapja lett a második magyar 

generációnak. Így emelkedett fokról-fokra a magyar előadó artistaművészet és a 

Magyarországi Artista Egyesület gerincét ez a vérbeli generáció és ennek utódai képezik. 

Ezek közül nagyon sokan eljutottak a külföldre, ahol a magyar dallal és a magyar tánccal hírt 

és dicsőséget szereztek a mi elárvult nemzetünknek. 

 
Békásy Jenő és Seidl Albert (szerk.) Jubileumi Album 1897-1922 Kiadja a Magyarországi Artista Egyesület 25 

éves fennállásának emlékére (44. o.) Írta: Tamási József 

 
  



--- Circus Brabanti >>> 

Circus Brabanti* auf dem Bretterplatze in Bistritz. 

Heute Montag den 8, Juli 1901 

Grosse Gala-Vorstellung mit ganz neuem Programm, 

bestehend aus der hoheren Reitkunst, Pferdedressur, Parterre-Gymnastik, Akrobatik, 

Jongleurie, Equilibristik, Drahtseilkünstlerinnen, Nationaltänzen, Musikal-Clowns, dummen 

Augusten und mehreren gut dressierten Hunden. 

Das Programm ist ausserst reichhaltig und solid. Täglich grosse Vorstellung mit ganz neuem 

Programm. 

Zum Schlusse der Vorstellung grosse hist. Pantomime: Der Dorf-Apotheker. 

Unter Mitwirkung der Musikkapelle des k.u.k. Infanterie-Regiments Nr. 63. 

Preise der Plätze: I. Platz 1 K, II. Platz 80 h, III. Platz 60 h, Galerie 30 h, Kinder unter 10 

Jahren und Militär vom Feldwebel abwärts zahlen auf den Siztplätzen die Hälfte, auf dem 

Stehplatze 20 h. 

Cassa-Eröffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr abends. 

P.T. Der Circus ist ganz gedeckt, hat bequeme Sitze und eine brillante Beleuchtung. Mein 

Hauptbestreben wird dahin zielen, dem hochgeehrten p.t. Publikum recht amüsante Abende 

zu bereiten und lade zu recht zahlreichem Besuche ganz ergebenst ein. 

Hochachtungsvoll Elvira Brabanti, Directrice.

* Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár 
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Forrásközlemények III.  

 

--- Mesél a cirkusz >>> 

Mesél a cirkusz* 

Műsor: 

Szereposztás: 

Nagypapa: Göndör Miklós – Unokái: Kardos Ferike és Kiertag Ilonka – Stupidus, a római 

cirkusz bohóca: Antalek Dezső – Arleniko [!], a XVIII. század bohóca: Szögi János – 

Auguszt, a XIX. század bohóca: Stieber Oszkár – A felszabadult cirkusz bohóca: Orlóczi Béla 

– Columbina: Nápolyi Lujza és Szögi Rózsi – Brettfordi szabó: Kardos Ferenc 

I. RÉSZ 

Római Cirkusz 

1. Nyitány. Játssza az Alföldi Nagy Cirkusz Zenekara. 

2. Lánc, lánc, eszterlánc. Játsszák a nagypapa és 2 unokája. 

3. A bohócok bemutatkozása. Antalek Dezső, Szögi János, Orlóczi Béla, Göndör Miklós. 

4. A római cirkusz artistáinak bevonulása. Nápolyi Lujza, Szögi Rózsi, Bánk Mária, 

Morvai Gyula, Czája Ottó, Kardos Ferenc, Bíró András, Péter István, Péter János, 

Antalek Valéria, Bíró Antónia, Bíró Andrásné, Bíró Josefa. 

5. Amazontánc. Szögi R., Nápolyi L., Bánk M. 

6. Gladiátorok. Antalek D., Antalek V., Morvai Gy., Bíró A., Bíró J., Bíró M., 3 Kardos, 

Czája O. 

XVIII. század 

7. Pas de deux. Lovas szám. 2 Piccard. 

8. Brettfordi szabó: Kardos Ferenc. 

9. Csepűrágó. Előadják a társulat tagjai. 

10. Egyensúlyozás a bambuszon. 2 Mikó. 

11. Okitó bűvös golyó. Göndör Miklós. 

12. Cigányjelenet. Nápolyi, Göndör, Orlóczi, Stieber. 

XIX. század 

13. Csinnadra-bummadra. Játssza a cirkusz zenekara, Szögi Rózsi és Stieber Oszkár. 

14.Medveszám. Péter János. 

15. Egykezes zenés egyensúlyozó. 2 Antalek. 
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16. 3 Rubenyik. Szögi János, Szögi Jánosné, Stieber Oszkár. 

17. Komikus gladiátorok. 3 Kardos, Morvai, Antalek. 

18. Drótszám. 2 Bíró. 

SZÜNET 

Ne mulassza el állatkertünk megtekintését! 

II. RÉSZ 

1. Szabad szél. Nyitány Alföldi Nagy Cirkusz zenekara. 

2. Szögi motorszáma. 

3. Kardos levegőszáma. 

4. Csasztuskák. Orlóczi Béla. 

5. Nápolyi görkorcsolya száma. 

6. Czája majomszáma. 

7. Morvai akrobaták. 

8. Corodini a bűvész 

9. Bíró lábikária. 

10. Búcsúzik az Alföldi Nagy Cirkusz egész társulata. 

A négy korszak: a római ókor, a XVIII. század, a múlt évszázad 90-es évei és a mai idők 

felszabadult cirkuszának egy-egy érdekes fejezete és négy kor bohócainak ötletes tréfái teszik 

változatosan színessé és gazdaggá e páratlanul látványos cirkusz műsorát. Ebben a keretben 

látjuk az ország legjobb artistáit újszerű, eddig még nem látott számokban. – Műsorváltozás 

jogát fenntartjuk.

* Alföldi Nagy Cirkusz 1952  (Országos Széchenyi Könyvtár) 
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--- Nyári Cirkusz >>> 

Nyári Cirkusz 

KEDVES VENDÉGÜNK![1] 

A cirkusz igazgatósága kéréssel fordul Önhöz. Szeretnénk műsorainkat jobbá, 

szórakoztatóbbá, színvonalasabbá, színesebbé tenni. Ön, mint a cirkusz állandó látogatója, 

minden bizonnyal ebben a munkánkban nagy mértékben segítségünkre lesz. Éppen ezért 

kérjük, válaszoljon alábbi kérdéseinkre, mert ahhoz, hogy célunkat elérjük, nem 

nélkülözhetjük a közönség véleményét. 

Meggyőződésünk, hogy észrevételeit hasznosan tudjuk majd gyümölcsöztetni következő 

műsoraink során. 

IGAZGATÓSÁG 

1. Melyik számok nyerték meg legjobban az Ön tetszését és miért? 

2. Milyen mutatványokat szeretne látni és melyeket tart nem megfelelőnek? 

3. Mi a véleménye jelenlegi bohóctréfáinkról? 

4. Mi a véleménye színészek, táncosok, énekesek szerepléséről, a cirkusz porondján? 

5. Helyesnek tartja-e, hogy télen is játszik a Fővárosi Nagycirkusz? 

Kérjük, hogy a kitöltött (bélyegmentes) kérdőívet összehajtva a postaládába bedobni 

szíveskedjék. 

[1] Országos Széchenyi Könyvtár (1954) 
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--- Garai Imre: Író és porond >>> 

Író és porond* 

Több, mint tíz esztendeje írok a cirkuszoknak prológokat, kereteket, bohóctréfákat és 

bemutató verseket. Minden évben már alig várom a tavaszt, hogy ismét élvezhessen a 

cirkuszélet sajátos szépségeit, beleértve a nehézségeket, problémákat és ellentmondásokat is. 

Ez utóbbiak örök kísérői a fejlődésnek. A magyar artistaélet színvonala szemünk láttára ért el 

olyan magasságot, melyre büszkék lehetünk. A magam véleményét mondom el, amikor azt 

állítom /persze csak mint néző/, hogy artistáink majdnem valamennyi artistaszakban nemcsak 

keresik, de meg is találják az újat, az előremutatót és nemcsak produkcióban, hanem emberi 

odaállásukban, intelligenciában is előretörnek. 

Sajnos művészeti életünkben kevesen vannak, akik keresnék az őszinte kapcsolatot az 

artistavilággal. Ezen a téren még élnek az elmúlt korok előítéletei. A fizikai művészet, az erő, 

bátorság és ügyesség embereinek nem csak sikerben, de társadalmi megbecsülésben is egy 

szinten kell állani más művészetekkel. 

Megismerni az artistákat, annyit jelent, mint megszeretni őket és írásokkal emelni a porond 

sikerét különös megtiszteltetés. 

Garai Imre[1]

 
* Porond 1955.04.01. I. évf. 1. sz. Az Országos Cirkusz Vállalat hiradója Szerkeszti: A Szerkesztőbiz. 

[1] Garai Imre (Bp., 1905. febr. 11. – Bp., 1969. szept. 29.): táncdalszerző. Gimnáziumi tanulmányai után 

hegedülni tanult, majd 4 évig Franciaországban élt. Volt tányérmosogató, dokkmunkás, vásári birkózó. Dalait 

először párizsi kabarékban énekelték. Hazatérése után két operett: Hajrá Hollywood (bem. Király Színház, 

1931), Kétszínű szerelem (bem. Royal Színház, 1948) és több mint ötszáz táncdala révén (Seherezádé, 

Jázminvirág, Jaj, de ravasz, Tarka lepkém, Évike az állatkertben) vált ismertté a neve. – M. Sláger. Egy 

táncdalszerző vallomásai (visszaemlékezések, Bp., 1966). MEK Életrajzi Lexikon: 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 
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