
281

Perczel Olivér

Az Ős-BudAvárA mulAtónegyed 
története, 1896–1907

 „...hazai történelmi emlékek felelevenítésére, hazafias érzelmek felkeltésére és 
ápolására egy rendkívüli és művelődéstörténeti beccsel bíró látványosságot 
létesít, mely arra lesz hivatva, hogy egyrészről hazánk népe a nagy idők múltjából 
tanulságot merítsen, az ősök nemes példáján lelkesedéssel felbuzduljon – másrészt 
– pedig az idegen nemzetek idesereglő százezreiben magyar hazánk és nemzetünk 
ős- és államfenntartó ereje iránt méltó tiszteletet gerjesszen.”1

A fenti idézet szerinti magasztos célt tűzték ki maguk elé az Ős-Budavára 
Részvénytársaság tagjai! Valóban a fentiek szellemében működött a mulatónegyed? 
Sikeres volt? És vajon ki volt az első telefonbetyár? A következő tanulmányból kiderül. 

elŐzmények

A milleniumi kiállítás mellett, egy elkerített parkrészletben a rendezőség kialakított 
egy mulatónegyedet is, és a szórakoztatóhelyekkel telezsúfolt területet ,,Ős Budavára” 
névre keresztelték. Mielőtt a nagyközönség is birtokba vehette volna az új mulatságok 
színhelyét, az érintett szervezők a háttérben több tárgyalást is lefolytattak. A középkori 
épületeket felidéző ,,mulatókombinát” ötlete dr. Bossányi Iván ügyvéd fejéből pattant 
ki, aki 1895. január 11-én szerződést kötött az  egyre kevesebb látogatót vonzó Állat- 
és Növényhonosító Társasággal (vagyis az Állatkerttel, a továbbiakban Társaság), 
hogy biztosítson helyet a jövendőbeli mulatságok számára. Ezt követően a befogadó 
Társaság levelet írt a Székesfőváros Tanácsához, (a továbbiakban Tanács) amelyben az 
Ős-Budavára című látványosság rendezésére kértek engedélyt. A kérvényben leírták, 
hogy a Mulató az állatkert kevésbé használt, északi részén épülne, és a török kori Budát 
korhűen mutatnák be a látogatóknak. A várban középkori jelmezekben feszít majd az 
őrség, keleti stílusú bazárok, éttermek, kávéházak épülnének az ideiglenes épületekben, 
és a befolyt hasznot a Társaság tisztán állatkerti célokra használhatná fel – érvelt a 
kérvény fogalmazója. A tervezetet a Kiállítási Bizottság támogatta és a Sétányügyi 
Bizottmány is csak a lehetséges fakivágások ellen emelt szót.2 A célul kitűzött hazafias 
célokra hivatkozva a Társaság a fővárosnak szánt díjak alól kedvezményes átalánybani 
kifizetést kért. Tizenkét mutatványt jelentettek be a fél éves nyitvatartási időre, 
tehát kéthetente valami újdonságot ígértek. A főváros területén rendezett előadások 
és mutatványok hatósági díjainak kiszabása a rendőrség hatáskörébe tartozott. A 
főkapitány utasította a VI. kerületi Elöljáróságot, hogy a helyi rezsidíjakon kívül 
még a napi bevétel 5%-át szedjék be a szegényalap javára.3 A Tanács közgyűlésének 
soron következő ülését hűen közvetítette a Pesti Hírlap.4 Ebben a tudósításban élénk 
és sok derültségre okot adó vitáról számolt be a lap. Krausz Lajos iparos a hazai 
vendéglősöket féltette, néhányan máris a jó erkölcs védelmében a biztosan betelepülő 
háremek ellen keltek fel. Megtörtént Ős-Budavár első ostroma, de a Tanács döntött: 
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megadták az engedélyt a mulatónegyed létesítésére!5 Időközben az ötletgazda 
Bossányi úr az Ezredéves Országos Kiállítás igazgatóságával is szerződést kötött 1895. 
augusztus 2-án. Krausz Lajos írásban is benyújtotta fellebbezését, amit Latkóczky 
Imre belügyminisztériumi államtitkár elfogadott.6 Emiatt újabb feliratot jutattak az 
államtitkár asztalára, aki végül augusztus végén hagyta jóvá a tavaszi engedélyt.7 
Miután megvolt az engedély, Bossányi úr társaival8 1895. október 17-én megalakította az 
Ős-Budavára Részvénytársaságot. A cégbíróság számára benyújtott alapszabály szerint 
„a társaság célja az ezredéves kiállítás alkalmára Budapesten „Ős Budavára” czim 
alatt előállítandó látványos mulatóhely felépítése, berendezése és üzemben tartása.”9 
A Társaság időtartamát egy évben határozták meg, alaptőkéjük 500 000 korona volt. 
A sikeres cégalapítás után, következhetett az építkezés, ekkorra a megbízott építész, 
Oskar Marmorek10 már elkészítette a terveket. Marmorek ekkor keresett építész volt, aki 
éppen kiállításokon szerzett tapasztalatokat. Díszes pavilonokat, világító szökőkutakat 
épített az 1889-es párizsi, majd az 1890-es bécsi Erdészeti Vásárra. Következő munkája 
a Színháztudományi és Zenei Világkiállítás, amelyet Bécsben rendeztek 1892-ben. Ez 
volt az Alt Wien (Ős Bécs), és a Praterben található pavilonok a 200 évvel korábbi bécsi 
piactér épületeit jelenítették meg. Marmorek két év múlva, 1894-ben egy rotundát is 
tervezett, amelyben a Monarchia népeinek házait rekonstruálta, és ez az első skanzennek 
nevezhető mű szintén a Praterben létesült. A közös hadsereg hadtáp-népélelmezési, 
illetve mentő és közlekedési eszközkiállításához ugyanott felépítette a régi Grabent. A 
régebbi korok épületeinek tervezése mellett Marmorek mulatónegyed létrehozásában is 
szerzett ismereteket, Velence Bécsben néven vízi vidámparkot alkotott 1895-ben.11 Ez a 
park napi 20 000 látogatót vonzott, és tulajdonképpen ez ihlette a magyar Ős-Budavárát. 
A lapok úgy tudták, hogy a városligeti terület felmérése megtörtént, novemberben 
már el is kezdték az építkezést, amely tavaszra biztosan készen lesz. Úgy tudni – 
folytatta az egykori tudósító –, hogy a hitelesség kedvéért „.csaknem egy éve gyűjtik 
már hangyaszorgalommal a földolgozható adatokat országszerte a megbízott festők, 
művészek, műépítészek.”12 Annyi bizonyos, hogy Marmorek komolyan vette feladatát 
és hiteles megjelenítésre törekedett. Ezért terveihez a török kori budai vár fellelhető 
legpontosabb helyszínrajzát használta fel. A rajzot Buda 1686-os visszafoglalásakor 
készítette egy olasz műszaki tiszt, Marsigli kapitány.13 A korabeli térképek, rajzok 
tanulmányozása mellett Marmorek Boszniába utazott, ahol megvizsgálta a szarajevói 
mecsetet.14 

Az építkezések kezdetével szinte hetente történt valami új fejlemény, amelyekről 
a lapok rendszeresen beszámoltak. December elején kapott szárnyra a hír, miszerint 
a látványosságok megtekintésére szóló belépőjegyek kizárólagos értékesítési jogát a 
Milleniumi Utazási Ellátási Vállalat szerezte meg.15 Az ezredév első hónapjában a sajtón 
keresztül toborozták a kisegítő személyzetet, jegyszedőket, szolgákat és éjjeliőröket 
kerestek. A felvétel során előnyt élveztek az írni-olvasni tudó kiszolgált katonák!16 
Februárra már – állítólag – oly sokan érdeklődtek a török világ után, hogy bérletjegyek 
kiállítása vált szükségessé. Az egész szezonra érvényes bérletek 15 forintba kerültek, 
míg a katonatiszteknek csak 10 forintot kellett fizetniük érte.17 Az építkezések kezdete 
előtt el kellett intézni – többek között – a telep vízzel való ellátását is. A kérdést a 
Székesfőváros Tanácsa külön ülésen tárgyalta 1896. március 10-én, ahol megengedték, 
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hogy az állatkerti mulató-telep a Szondy és az Aréna úti, illetve az Artézi (ma Széchenyi) 
fürdő melletti vízhálózati főcsöveivel összeköttetést nyerjen.18 A vízhasználat mellett 
a világítást is meg kellett oldani, de nem csak a területen, hanem az odavezető úton 
is. Éppen ezért a vezetőség kérvényt intézett a Tanácshoz, amelyben az állatkerti 
útnak a Feszty-féle körképtől „Ős Budavára hídjáig terjedő szakaszát az ezredéves 
kiállítás tartama alatt saját költségén villanyos világítással elláthatna.” A Tanács 
bizonyos kikötésekkel megadta az engedélyt az útvonal kivilágítására, de a társaság 
végül elállt ennek kivitelezésétől.19 Miközben az építkezések már folyamatban voltak a 
terület „...kiigazítására és rendbehozására mintegy 600–800 (!) vasúti kocsi rakomány 
kavics szállításának szüksége állott be,” amelyet a Nyugati Pályaudvarról ide vezető 
iparvágányon terveztek szállítani. Hazafias indokokkal a hatalmas kavicsmennyiség 
fuvarozása során fennálló kövezetvám elengedését kérték, ám a Tanács nem engedte 
el a vámot.20 Az építkezések során a mulató lakosok biztonságára is ügyelni kellett, 
ezért a tűzőrség részére egy őrparancsnoki és egy legénységi őrszobát valamint egy 
szertárat is kialakítottak. A tűzoltóságtól 12 tűzoltót, valamint az itt szolgálatot adók 
számára egyenruhák kölcsönbe átadását kérték. A tűzoltóság parancsnoka embert nem 
tudott adni – mivel a létszámuk a rendes szolgálatra is kevés volt –, de a személyzet 
felfogadását, szakszerű kiképzését és egyenruhákkal, felszereléssel ellátását elvállalták. 
A tűzoltóság a következő szezontól már ruhakoptatás címén díjat kért az egyenruhák 
használatáért cserébe.21 A harmadik szezonra már több tűzoltó és rendőrtisztviselő 
látott el itt szolgálatot, és 1902-ben a létszám már öt tűzoltóra növekedett.22 Az épületek 
tavaszra elkészültek és ekkor a vállalkozók bemutatták telepüket, sajtótájékoztató 
telepbejárást tartottak. A vendégeket Szekula Hugó vezette körbe és a már elkészült 
épületek funkcióit hosszasan ecsetelte.23 A vasárnapi ujság zsurnalisztájának 
„Különösen tetszett Ujváry Ignácz kör-képe, a mely a vár bástyáit, a régi Krisztinavárost 
és Pest városát ábrázolja”24 Még a hivatalos ünnepségek kezdete előtt, április 2-án a 
tűzoltó főparancsnoksághoz telefonos bejelentés érkezett. A hívó szerint Ős-Budavára 
ég! De mint kiderült, a még épülőfélben lévő, kihalt területen szerencsére nem 
csaptak fel a lángok. A rendőrség körültekintő nyomozást indított, azonban a korabeli 
„telefonbetyárt” nem sikerült fellelni. A vizsgálat megállapította, hogy a telefon egy 
közös használat alatt álló szobában volt elhelyezve és nem volt felügyelet alatt, így 
gyakorlatilag bármelyik építőmunkás használhatta azt.25 A különleges humorérzékkel 
megáldott tréfás kedvű ismeretlen elkövető kilétére nem derült fény! A mulatót a VI. 
kerületi Elöljáróság, mint elsőfokú tűzrendészeti hatóság ellenőrizte. A biztonsági 
szolgálat a nyitás előtt megvizsgálta a tűzcsapokat, bejárta a területet.26 További 
tűzbiztonsági feltétel volt a telep telefoni összeköttetése az Ezredéves Kiállítással és a 
tűzoltó főparancsnoksággal.27

A nyitás!

A mulatónegyedet az Ezredéves Kiállítással egy időben május 2-án nyitották meg 
délután öt órakor. Nézzük, mit láthatott a betóduló tömeg. A Főkapu a Wulff Cirkusz 
mellett állt, amely az egykori Fehérvári kapu utánzata volt. (1. kép) A kapu két oldalán 
egy-egy bástya foglalt helyet, a jobb oldaliban a tűzőrség, a bal oldaliban a rendőrség és 
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1. A Főkapu. BFL fotótár

2. A Nagykávéház a Szent György téren. BFL fotótár
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az egészségügyi személyzet szobáit rendezték 
be. Belépve az utcába még egyéb kiszolgáló 
helyiségek fogadták a látogatót, így Mátyás 
korabeli könyvkötő műhely, ahol névre szóló 
okmányt készítettek az érdeklődő vendég 
látogatásáról, majd posta és távírda fogadta 
az ügyeiket itt intézőket. A terület a bejárat 
után kiszélesedett és a Szent György tér 
következett. (2. kép) A baloldalon a régi budai 
városházát utánzó épület állt, földszintje 
oszlopcsarnokkal tarkított, a homlokzatot 
címer díszítette.28 A városházában most a 
nagykávéház várta vendégeit, akik a téren 
kipakolt asztaloknál is elfogyaszthatták 
feketéjüket. A tér közepén állt a török kioszk, 
ahol Serly Lajos karmester (3. kép) dirigálta 
72 tagú zenekarát. A muzsikusok kuruc 
ruhában léptek fel és kizárólag régi magyar 
nótákat játszottak este 6 és 11 óra között.29 
Itt, ezen a téren láthatták az elasztikus bőrű 
embert, vagyis a nyújtható bőrű férfit. Haag 
Henrik orvosi szenzáció volt, aki nyakbőrét 
felhúzva az egész arcát el tudta takarni, és 
20 krajcárért meg lehetett nézni az elborzasztó mutatványt.30 Kellemesebb látnivalót 
kínált a kávéház másik oldalán elhelyezkedő Török Mulató. Drága, 1 forintos belépődíj 
kifizetése után, óránként itt lejtette táncát Namouna, Zora és Sulejka. (4., 5. kép) A 
Szent György téren egy romos állapotú Mátyás templomot is építettek, amely a „Surdy 
féle presepe”-t rejtette, és Jeruzsálem valamint a Szent Jászol képeit mutatta be. 

A téren továbbhaladva bal kézre a szűk kis vallon utca sarkán állt a dalcsarnok. 
Az utca végén várta a kitikkadt vendégeket a Szomjashoz címzett kocsma, amely 
csak Dreher sörrel szolgált. A sörözés zenei aláfestését katonazenekarok adták, akik 
a szemközti Corvin tér pavilonjában muzsikáltak. Ezen a téren volt a szerb vendéglő, 
a pezsgőcsarnok, az egyik csonka toronyban pedig a magyar történelemből vett 
árnyképeket vetítettek. Elhelyeztek itt egy nyitott színpadot is, (6. kép) ahol Ötlesi 
cigánycsoportja ropta a táncot, de még kolbászgyár is volt itt. A tér sarkában, átkelve 
a boltíves Dervis kapun a Mecset térre érkezett a látogató. Valójában itt kezdődött a 
keleti hangulat. Ős-Budavára legtávolabbi részén várta a csodálkozó közönséget a nagy 
mecset, (7. kép) a minaret, a török kút és a bazár. A bazár a keleti kereskedők és iparosok 
vásárcsarnoka volt, akik kiabálva kínálták helyben készített portékájukat. (8. kép) Itt 
mutogatta magát Thomson Dilkings a 234 centiméter magas brit óriás, két szakállas 
hölgy és Aelvora a féltestű nő. (9. kép) A mecsetben török istentisztelet volt látható, 
dervisekkel, imámokkal, kiabáló müezzinel. A mecsettel szemben kapott helyet a 

3. Serly Lajos. 
Vasárnapi Ujság, 43. évf. 1896. 32. sz. 533.
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francia mulató, a Parisiana. Élőképek, elektromos 
tánc, párizsi pantomim társulat és Carmencitta 
lépett fel a mulatóban, aki nagy tetszést aratott 
fürdőkádas jelenetében.

A tér végén gyönyörködhetett a közönség a 
lenyűgöző Ujváry körképben. A festmény kilátást 
nyújtott a várfalról: a budai vár többi részét, a 
Tabánt, a Dunát, a Gellért-hegyet és a régi Pestet 
ábrázolták az alkotók. Visszaérve a keresztény 
hangulatú Szent György térre, a zenepavilon 
másik oldalán a skót Holden bábszínház társulata 
adott napi két előadást, de ugyanitt láthatta a 
lakosság a keleti világ egyik szenzációjának 
számító fakírokat (Bheema Sena Prata és Ghopal 
Khrisna). Produkciójuk szerint egyikük nyolc 
napig aludt, majd váltották egymást.31 (10. kép) 
Esténként, hol itt, hol ott énekelt a Rocchi-Bassi 
nápolyi szerenád-énekes csoport, továbbá Rácz 
Rudi cigányzenekara, és időnként albán táncosnők 
is megjelentek.32 A mulatót rengetegen látogatták, 
naponta 20 000-en jöttek szórakozni a középkori 
díszletvárba, a siker garantáltnak tűnt! (11. kép) 

A kerületi elöljáróság képviselői a Mulató 
vizsgálatát június 17-én tartották, ami után 

4. Namouna. Ős-Budavára, 2. sz. 1896. 05. 02.

5. Zorah. 
Ős-Budavára, 6. sz. 1896. 05. 06.
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szigorú szabályok betartását követelték meg. A tűzvédelem érdekében, mindenféle 
tűzet okozó anyag – így a tűzijátékok – használatát is megtiltották, és ismét követelték 
a telepen az állandó tűzőrség és őrszemélyzet felállítását. A kijáratokat feliratokkal 
kellett ellátni, és ünnepségek alkalmával (vagyis minden este) nyitva kellett azokat 
tartani. Megállapítottak, hogy a terület olyan sűrűn van beépítve, és olyan sok a 
látogató, hogy az így kialakult zsúfoltság már életveszélyes!33 A bizottság meghatározta 
a létesítmény maximális befogadó képességét is, ami szerintük pontosan 25 000 fő. 
Mint az indoklásban olvasható: ezen a létszámon felül már „veszéllyel járó tolongások” 
alakulnának ki.34 Nem telt el két hónap a nyitás után, a szomszédos akkoriban „Népliget”-
nek nevezett mutatványos-telep (vagyis a vurstli) bérlői közös tiltakozó levelet küldtek 
a Székesfővárosi Tanács asztalára. Kérvényükben bírálták Ős-Budavárát, ami „az 
erkölcstelen czifra néven elnevezett színházaikban a legtrágárabb mutatványokkal”35 
elvonja közönségüket. Míg a vurstliban a német nyelvű előadásokat beszüntették, addig 
Ős-Budavárában szinte csak németül hallani a produkciókat. Valóban a nézők, átszoktak 
az új látványosságba, a vurstliban ekkor csak néhányan lézengtek. Felügyeletet tartott 
ott a VI. kerületi rendőrkapitány, aki több rendőrrel együtt szintén megállapította 
a nézők hiányát. Ezért a mutatványosok – tönkremenetelüktől félve – arra kérték a 
Tanácsot, hogy a konkurens látványosságokat korlátozzák, részben szüntessék is meg! 

6. A nyitott színpad. BFL fotótár
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A városatyák azonban elutasították a kérvényt, arra hivatkozva, hogy az Ős-Budavárát 
a belügyminiszter hagyta jóvá. Ekkor tényleg jogos volt a vurstli-világ képviselőinek 
aggodalma, mivel már az eltelt két és fél hónap alatt 500 000 látogató mulatott a 
szomszédos török világban. 

De nemcsak a ,,Puszták Fia”, új háttér előtt eltáncolt népéletbéli jelenetek miatt 
volt érdemes július 14-én belépőt váltani. Aznap külön ünnepséggel köszöntötték 
a félmilliomodik látogatót, aki ezen felül kapott egy értékes aranyórát is.36 Pár nap 
múlva viszont kisebbfajta botrányról számoltak be a lapok. A fakírok és az igazgatóság 
között valamiféle nézetkülönbség alakult ki, mire a fakírok átköltöztek az Andrássy úti 
panoptikumba. Elterjedt, hogy meg akarják őket mérgezni, ezért felügyelő bizottság 
vigyázott rájuk. Egyik este azonban a felvigyázó észrevette, hogy az alvó fakír kinyitotta 
az üvegkoporsóját és kimászott elszívni egy cigarettát. Társa magyarázkodása miszerint 

7. A mecset. BFL fotótár
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ő ébresztette fel társát, hogy ne érje baj a hipnózis során, nem volt túl meggyőző…37 
A lakosság szemében lelepleződött a csalás! És ha nem lett volna elég a fakírokkal 
kapcsolatos negatív hírverés, a nyár végén újabb botránytól volt hangos a sajtó. Az 
évszak végén a Tanács közgyűlésén ismét komoly vita közepette tárgyaltak a városligeti 
török világról. Kasics Péter bizottsági tag éles kritikát fogalmazott meg. Felszólalásában 
a mulató a botrányok melegágyaként szerepelt. Külön kiemelte a francia mulatót, 
ahonnan „...madame Duvernoisnak meztelen alakjáról készült fotografiákkal árasztják 
el a várost. A kép minden kirakatban ott van, és az iskolás gyerekek könyvekkel a 
táskájukban bámulják.” 

De ez még nem volt minden, szeptember 2.-án jótékony célra, bohózatosnak szánt 
felvonulást tartottak, ám a felvonulók között sok hölgy öltözéke hiányosnak bizonyult. 
Sőt a meztelenkedést még fokozták néhányan, amikor papi ruhában jelentek meg, 
egyesek barátnak, mások jezsuitának öltöztek. Az álruhás csuhások között valaki egy 
fapálcákból tákolt keresztet hordozott körbe. A kereszténység legfőbb jelvényének 
ilyen profanizálását sok néző, gúnyos kifigurázásnak, nyílt támadásnak vélte. Egy 
felháborodott úriember a harmadik körülhordozás során elragadta a keresztet, magával 
vitte és az egyik vezető lap szerkesztőségében hagyta azt, tanulmányozásra. Az eset 8. 

8. Bazár. BFL fotótár
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Bazár. BFL fotótár után ezerszámra 
jöttek aláírások, amelyekben a levél 
írói nyílt megbotránkozásuknak 
adtak hangot. Állítólag már vi-
déken is igen kellemetlen kritika 
tárgyát képezte az Ős-Budavára és 
tiltakozó mozgalom indult ellene.38 
A felszólalásra Kammermayer Károly 
polgármester szigorú vizsgálatot 
ígért. A botrány oly sokak fel-
háborodását kiváltotta, hogy a hír 
egészen az Országházig jutott. Az 
országgyűlésen felszólaló Hook János 
kérdőre vonta a belügyminisztert: 
van-e tudomása erről az esetről, ahol 
vallásgyalázást követtek el. Perczel 
Dezső belügyminiszter válaszában 
megnyugtatta az elégedetlenkedőket, 
hogy már intézkedett.39 Ezt követően 
a rendőrség kikérdezte a Mulató 
vezetőségét, hogyan fordulhatott ez elő, 
de az igazgatóságnak – saját szavaik 
szerint – nem volt tudomásuk az 

esetről.40 A rendőrség fellépésére a vezetőség beadványt intézett a főkapitánysághoz, 
amelyben megígérték, hogy papi ruhában többé felvonulni nem lehet, és ezután a kétes 
erkölcsi megjelenésre is kellően odafigyelnek.41

 A Mulatót eredetileg csak az ezredéves kiállítás idejére nyitották, de az Állat- és 
Növényhonosító Társaság az első szezon után a látványosságok további három évi 
hosszabbítását kérte. A szórakoztató negyednek sok ellensége akadt, hiszen a város 
többi vendéglátóhelyének forgalmát igencsak visszavetette. A kérvény benyújtását 
követően a vendéglátó ipartestületek is tiltakozásukat fejezték ki. A kávés ipartestület 
arra hivatkozott, hogy míg a kávéházakban nem szolgálhatnak fel nők, Ős-Budavárban 
igen, és ezzel komoly bevételkiesést okoznak nekik. A szállodások és a vendéglősök 
véleménye szerint az ezredéves kiállítás végeztével mindennek vissza kell térnie 
a régi kerékvágásba, és nem helyes, hogy a sok vendéglátó intézmény egy helyen 
koncentrálódik, mert ez a mesterséges konkurencia tönkreteszi üzletüket. Az I.–III. 
kerületi bor- és sörmérők elmondták, hogy a kiállítás idején a Duna jobb partján szinte 
teljesen szüneteltek, és ez nem a kiállítás, hanem az Ős-Budavára miatt történt. Ez a 
tiltakozás arra is kitért, hogy az 1000 éves ünnepségekkel és a magyarság szellemével 
szemben, a mulatókban szinte csak német szó hallatszik. Egy magánszemély, Kövesi 
Bódog VII. kerületi lakos is felháborodásának adott hangot, amint a sajtóból értesült 
a hosszabbításról. Kövesi úr erkölcsi ízlését mélyen sértette a városligeti szórakoztató-

9. Aelvora, a féltestű szépség. 
Ős-Budavára, 5. sz. 1896. 05. 05.
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negyed léte, ezért hosszú levelet írt, amelyben több pontban sorolta fel az ősbudavári 
botrányokat: az alvó fakírt, aki mint kiderült, nem aludt. Egy teljesen meztelen nőt, aki 
csak egy kis „átlátszó foszlánnyal” takarta el magát produkciója során. Kifogásolta a 
hastáncosok számát is és a pezsgős pavilonokban felszolgáló hölgyek szerinte másféle 
szolgálatra is hajlandóak voltak. Na és hol volt Ős-Budavárban a magyarság? tette fel 
a kérdést a tiltakozó polgár. „Serly énekesein kívül ott magyar szó el nem hangzott. 
Volt ott cseh, angol, francia, olasz, szerb, óbudai török, tán még kínai társulat is, de 
legnagyobb számban németek.”42 

A felháborodott levélnek a Tanács nem adott hitelt, inkább az Állatkertet üzemeltető 
társaságot segítették. Az Állatkert ugyanis arra hivatkozott, hogy őket nem a 
nyereségvágy hajtja, hiszen minden jövedelmükből (így az Ős-Budavárától származó 
25 000 forint43 bérleti díjból is) állatokat vásárolnak, és a parkot szépítik. Megnyugtatásul 
közölték, hogy az új évadban „...csupán oly mutatványokat s előadásokat szabad a 
vállalatnak tartani, a melyek az illem, a tisztesség s a közerkölcsiség követelményeinek 
teljesen megfelelnek.”44 A Tanács a novemberi közgyűlésen névszerinti szavazásban 
döntött a park jövőjéről, és 149 igen szavazattal, 87 nem ellenében hozzájárultak Ős-
Budavára 1899. október végéig tartó meghosszabbításához. Határozatukban kikötötték, 
hogy az Állatkert köteles a területhasználati díj teljes összegét a park felújítására fordítani.45 A 
tanácsi határozatot az év végén véleményezte a belügyminiszter. Hozzájárult a mulató további 
három évi engedélyezéséhez a következő feltételekkel: – A nyitvatartási időt június 1. és 
szeptember 30. közé szorította, a színházak védelmében úgy döntött, hogy Ős-Budavárában 
teljes színdarabokat nem tarthatnak, végül az állatkerti bérleti díjat ő is a kert javítására szánta.46 

A hangos botrányok ellenére rengeteg látogató mulatott itt a milleniumi évben, 

10. Az egyik fakír „munka” közben. Ős-Budavára, 1. sz. 1896. 05. 01.
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és úgy tűnt, hogy a vállalkozás sikeresen működik. Az első szezonban az épületek 
bérbeadása után befolyt jövedelem 283 880 forintot hozott, míg a belépőjegyek 371 223 
forintot eredményeztek. Az italok után 50 912 forint folyt be, ezen kívül még 33 000 
bérletet is vásároltak a kiállítás ideje alatt.47 Mégis a sok kiadás után az év végi mérleg 
szerint a cég 644 565 forint veszteséggel zárt és elveszett az egész befektetett tőke.48 

A második szezonnyitás előtt is egy nagyobb építkezésre került sor, a részvénytársaság 
telepét „távbeszélő-tűzjelző berendezéssel”49 kívánta összekötni a VIII. kerületi, Kun 
utcai tűzoltósággal. Az engedély kiadását fél éves egyeztető munka előzte meg. A 
telefonvezeték 5335 méter hosszan húzódott: északról megkerülve a ligetet, a Hungária 
körút sarkát keresztezve, a Hermina úton, István úton, Aréna úton át, a Csömöri út, 
majd a Köztemető úton jutott célba a csöngetés. A kiépítések során számos fali- és 
tetőtartót kellett elhelyezni, míg az István és a Hermina úton álló oszlopsor ekkor 
már állt. Ugyanekkor a vezetőség szerződést kötött Dreher Antal sörgyárával, hogy a 
gyengébb minőségű söröket kizárják a telepről. Új helyzettel kellett szembenézni, hiszen 
a szomszédban az ezredéves kiállítást már bezárták, pavilonjait jórészt elbontották. 
Néhány egykori kiállító még nem tett eleget kötelességének és épületét állva hagyta, 
ezért Ilsemann Keresztély főkertész indítványozta, hogy a terület parkozási-rendezési 
munkái miatt sürgősen bontsák el a még fennálló épületeket. Ezen intézkedések hatására 
a Mulatót arra kötelezték, hogy a volt kiállítás területéről átvezető hidat bontsa el. A 
cég vezetője tiltakozott, és arra hivatkozott, hogy „...vállalatunkat természeténél fogva 
körfal által kellett elzárni és kénytelen volt a műépítész minden külső díszről lemondani. 

11. Ős-Budavára helyszínrajza. A Szerző munkája
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Egyetlen és fődíszét a kapuzatban nyerte. Ennek lebontása tehát egyenlő volna a vállalat 
külső díszétől való megfosztásával, illetőleg az összépítménynek megcsonkításával. 
Továbbá a kapuzat úgysem képez semmiféle forgalmi akadályt.”50 A Tanács elfogadta 
az indoklást, így a kapuzat a vállalat fennállásáig helyén maradhatott. (12. kép 12 híd) 
A szórakoztató park vezetősége a második szezont olcsóbb belépődíjakkal kezdte, 
amely délután 6 óráig 20 korona, utána 30 korona volt. Intézkedtek, hogy a vendéglők, 
kávéházak, borozók a mérsékelt városi árak mellett szolgáltassanak ételt és italt. Ezeken 
túl a lakosságot esős időben ingyen előadásokkal kívánták szórakoztatni. 

A megnyitón hullámzott a tömeg a pazar villanyfénnyel kivilágított várban és a 
kávéházak teraszain tüzes spanyol dalokat hallgathattak a vendégek.51 Az éttermek 
kínálata is kitett magáért, minden nap friss csirke, liba, réce, malac, hal és rákételeket 
szolgáltak fel, szomjoltóként pedig budai és erdélyi borokat kínáltak.52 Mindhárom 
színpadon magas nívót képviselő zenekarok, a hetventagú berlini szimfonikusok, a 
legjobb katonazenekarok játszottak, valamint  Borsodi Vilmos vezetésével magyar dal- 
és tánctársulatot szerződtetett a vezetőség.53 A Szent-György téren vegyes előadásokat 
láthattak az emberek, kötéltáncosokat, különféle táncokat, vidám jelenteket. A Mecset 
tér a katonazenének adott helyet, a Corvin téren a berlini szimfonikus zenekar játszott. 
A Mecset tér jobb oldalán elhelyezkedő Szegedi Halászcsárdában szabad tűzön főzött 
szegedi halpaprikás készítését lehetett megtanulni a főzőmestertől.54 A második 
hétvégén a népünnepélyé volt a főszerep: zsákbafutásra, famászásra, versenyevésre 
lehetett benevezni, valamint a torony- és drótkötéltáncosokért izgulni.55 

Nagyszabású ünnepélyt rendeztek a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete 
javára június 1.-én. A megszokott programok mellett aznap a berlini zenekart magyar 
és külföldi zeneszerzők vezényelték, a Népszínház akkori csillagai Küry Klára és 
Tollagi Adolf pedig egy darabot adtak elő.56 Már akkor is odafigyeltek a legkisebbekre, 
a május utolsó szombati napján tartott gyermek-esten a fővárosi árvaház növendékeit 
szabad belépőjeggyel látták el.57 

Minden hónapban új műsorral, más és más attrakcióval várták a közönséget. Egészen 
kiemelkedő nyereménnyel csalogatták a lakosságot június közepén, ugyanis a jegyek 
mellé ingyen adott tombola fődíja egy valódi négyes fogat volt! Hogy ki hajtotta haza 
a négy magyar nevelésű ötéves félvér lovat, – amelyeket Jucker szerszámmal fogtak az 
Eszterházy kocsi elé58 – nem tudni, de a hírverés bizonyára célt ért. A nyár közepén, 
júliusban orosz, tiroli és angol ének- és tánccsoportok léptek fel. A másik téren Balog 
Károly cigányzenekara és Miklós Pista szabadkai tambura zenekara muzsikált, az utcai 
színpadokon pedig olasz és spanyol énekesek léptek fel.59 A szezon századik napját 
ünnepi műsorral ünnepelte a szervezőség. Az előadók mindenütt kitettek magukért: 
új műsorral készültek, új táncokat mutattak be, új zenebohócok léptek fel, Maurice 
mesterkerékpáros alacsony keréken tartott bemutatót, valamint egy új némajáték és a 11 
órai ünnepi díszmenet tette különlegessé az estéket. A berlini vendégzenekar vezetője 
külön magyar ünnepi nyitányt szerzett és azt Szekula Hugó igazgatónak ajánlotta.60 
Szeptemberben a Corvin téren már délután három órakor koncertet adott a Sztojanovics 
zenekar, ötkor nagy gyermekelőadás, héttől varieté előadások kezdődtek. Este 
légtornászok, zsonglőrök, zenebohócok, erőművész, némajáték és a berlini szimfonikus 
zenekar előadása várta a látogatókat.61 A szezon utolsó napján tartották a már hatodik 
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napja zajló birkózó verseny döntőjét, és zárásként konfetti-esővel búcsúztak.62 
Ám hiába volt a sok látványos produkció, a második szezon zárása után kiderült, 

hogy ez az év sem volt nyereséges. Az első két évről szóló beszámoló részletezi a 
második év problémáit. Addigra a cég már oly sok tartozást halmozott fel, hogy 
rendkívüli közgyűlést hívtak össze, ahol 100 000 forint kölcsön felvételéről döntöttek. 
Szükség volt a pénzre, mivel a vízdíj elmaradása miatt már árverezést tűztek ki ellenük. 
Az év végéig kaptak haladékot, és a fizetés elmaradása esetében a víz elzárását helyezte 
kilátásba a Tanács.63 A vízdíj- fizetési probléma mellett az alkalmazott művészek bérével 
is elmaradtak. A második év nyitása előtt a Belügyminisztériumból az engedélyokiratot 
túl későn küldték ki, és emiatt a telepen álló helyiségeket már nem lehetett annyiért 
kiadni, amennyiért szerették volna. A vállalkozók, arra hivatkoztak, hogy nem tudtak 
időben felkészülni, ezért kevesebb összegért vették bérbe az épületeket, sőt az üzletek 
nagyobb része is üresen maradt. A bérjövedelem ezért csak 25 471 forintot tett ki, és a 
bérletek sem hoztak sokat, mindössze 914 darabot sikerült értékesíteni. A végső csapást 
az időjárás okozta, „...emberemlékezet óta nem volt Európának olyan tavasza, olyan 
nyara, olyan ősze”64 mint 1897-ben. 

Úgy tűnik tényleg, az eső és a szél 114 napot tett tönkre, és sikeres este csak 37 volt. 
Általában 1500–2000 mulatni vágyó polgár jelent meg a parkban, és mindössze nyolc 
este látogattak ki 10 000-nél többen. A belépőjegyek így csak 154 310 forintot fialtak, és 

12. A kiállításba átvezető híd. BFL fotótár
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a kevesebb vendég kevesebb italt fogyasztott, csupán 14 780 forintért. Hiába állították 
helyre a mulató erkölcsi színvonalát, az év anyagilag bukást hozott, a sok kiadás miatt 
az adósság ekkor 171 007 forintra rúgott. 

A bukás ellenére a vállalkozást működtetni kellett, de a harmadik szezonban már 
kevesebb produkciót kínáltak, és azokat is kevesebb épületben. A siker érdekében ezt 
az évet is egy különleges produkció nyitotta: „Calvarini kisasszony kiugrása a 2500 
méter magasan lebegő léghajóból.”65 Ebben a szezonban új bérlők jelentek meg a 
díszletvárban. A Szent György téren továbbra is katonazenekarok játszottak, de ott 
volt a Teuts-féle borozó, amelynek udvarán két tekepályán lehetett gurítani. Itt látott 
el egyszerre akár 1500 éhes vendéget ízletes fogásaival a Nagyvendéglő. Az egyik 

13. Reklám 
a Népszavában. 

Népszava, 1898. 07.15. 
26. évf. 44. sz.
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épületben Sternberg Ármin hangszerkiállítását lehetett megtekinteni, szemben vele állt 
a „csak” 500 személyes Steuer-féle nagykávéház. Könnyed szórakozást ígért a ,,Bohém 
tanya”, pezsgős pavilon, de aki csak nyugalmat keresett, megtalálhatta az előkelő 
cukrászda díszes olvasótermében. Volt itt a téren nagy díszmű-áruház, de szépítkezni 
is lehetett a borbélynál és a fodrásznál. Külön belépődíj ellenében groteszk bemutatót 
„...idő előtt született gyermekek mesterséges úton való nevelését”66 is láthatták az 
érdeklődők. A Corvin téren állt a nagy varieté-épület, ahol varieté előadások, új 
zsonglőrök, új táncosok léptek fel, és minden este két teljes előadást tűztek műsorra. 
A szezon során fellépett egy világhírű nőimitátor, ügyes akrobata csoport, zsonglőrök, 
balettkar, de némajátékot, komikus zenebohócot és birokversenyt, sőt nyújtóművészt 
és tűztáncosnőt is láthatott a közönség.67 Ezt a teret két vendéglő is szegélyezte, 
minden órában friss halászlé készült, vagy éppen friss virslit és hideg felvágottat is 
lehetett rendelni. A vendéglőben egy marhapörköltet 30, a sülteket 45–50, egy pohár 
Dreher sört pedig 10 krajcárért árultak.68 (13 kép) Egy épület a tudomány legújabb 
vívmányát, a röntgensugarak demonstrálását ígérte. A harmadik téren, a Mecset tér 
közepén léghajót engedtek a magasba. Itteni látványosság volt még a Körkép kávéház 
is, ahol 800 vendéget fogadtak, akik három tekeasztalt is használhattak. A gyerekeket is 
igyekeztek lefoglalni, a Templom téren póni-fogatú körhinták forogtak, volt bábszínház, 
bűvészek, Paprika Jancsi-előadás, sőt tejcsarnokot is tartottak. A századik napot ebben 
az évben is megünnepelték, aznap új sportmutatványokat, birkózásokat, és varieté 
előadást rendeztek, ez utóbbi nagyon sikeres volt.69 Mivel a részvénytársaság nem volt 
nyereséges, minden fillérre szükségük volt, ezért visszaigényelték a rendőrség felé 

14. Közlekedés a mulató előtt. BFL képeslapgyűjtemény
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mutatkozó befizetésük díjtöbbletét. Kérelmüknek helyt adott a tanács és az 1898. év 
nyarán az addig felszaporodott többletet vissza is fizették számukra. Így a „...varieté 
előadások, a villamos buffet után, a Paprika Jancsi mutatvány, a Körkép kávéházban 
tartott dal ének és zene előadások, és a Ponny-körhinta”70 befizetéseiből kaptak vissza 
összesen 105 forintot. A harmadik szezon elején az igazgatóság kérvényezte, hogy a 
mulatójuk nyilvános előadásai után befizetendő díjakat ne a belterület kategóriájába 
sorolják, hanem (mint a Vurstli esetében) a kültelkibe. A kérvény szerint létérdekük 
lenne, hogy a város vezetősége segítsen rajtuk, mivel már 700 000 forint veszteséget 
halmoztak fel a sorozatos rossz időjárásnak köszönhetően. Pedig a park elkötelezett 
afelé, hogy a fővárosi „...intelligencia üdülő és népszórakoztató helye” legyen. A Tanács 
elutasította a kérést, mivel a Mulató nem a városligeti területen, hanem az Állatkertben 
működik.71 Az anyagi helyzet javítására irányult az a kérés is, hogy a parkot október 
1.-én és 2.-án is nyitva tarthassák. A Tanács ezt a kérést támogatta, abban az esetben, 
ha az Állatkert is beleegyezik a különleges nyitvatartásba.72 A Társaság szeptemberben 
elérte, hogy a Mulató és a Váci körút között este tíz és éjjeli két óra között társaskocsi 
közlekedés induljon 10 krajcár viteldíj ellenében.73 A közlekedési vállalat tíz percenként 
legalább négy kocsit indított egyszerre, és így a már enyhén kapatos vendégeknek biztos 
hazajutást szolgáltattak. (14. kép) 

De hiába kedveztek a lakosságnak a közlekedési hálózat bővítésével. Anyagi 
szempontból a harmadik év sem hozott változást, a szezon 26 373 forint veszteséget 

15. A Gésagimnázium szereplői. Szántó András gyűjteménye. Szántó Andrásnak ezúttal is nagyon 
köszönöm, hogy rendelkezésemre bocsátotta mérhetetlenül gazdag képeslapgyűjteményét
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produkált. Úgy tűnik, hogy a részvénytársaság már az 1899-es szezonnyitás előtt a 
csőd közelébe jutott. Ekkorra már a rezsiköltségének kiegyenlítése is gondot okozott, 
így a kötelező vízdíj összegére sem futotta. A Tanács végrehajtási végzést hozott, ami 
miatt a vállalkozás vezetői könyörgő levelet írtak 1899 januárjában. Kérvényük szerint 
az elmúlt szezonban rendkívül rossz volt az idő, de különösen rossz hatással volt az 
1898. szeptember 10-én történt gyászesemény, amikor a magyar nép által oly nagyra 
becsült Erzsébet királyné (Sisi) halála következtében bevezetett országos gyász miatt a 
szórakozni vágyó látogatók elmaradtak. A sajnálatos tragédia következtében a szezon 
zárásáig 25 000 forinttal kevesebb bevételt ért el a társaság, mint 1897-ben. A vezetőség 
éppen csak az alkalmazottaik bérét tudta kifizetni, de másra már nem jutott. Éppen ezért 
levelükben a vízdíjhátralék kiegyenlítésére néhány hónapra szóló haladékot, és annak 
részletekben való kifizetését kérték. A Tanács egy hónap múlva tárgyalta az ügyet, de 
a kérelmet elutasította. Sőt a végrehajtási eljárás azonnali megindításáról határozott.74 

A nehéz pénzügyi helyzet miatt a vállalkozók a negyedik tavaszt korábban kívánták 
kezdeni. Ezért 1899-ben Ős-Budavára már tíz nappal korábban, május 6.-án kitárta 
kapuit.75 Ahogy már a lakosság hozzászokhatott, minden új szezont valami különleges 
esemény indított, ezúttal a ,,Gésa gimnázium” című balett-operett volt a fergeteges 
produkció. (15 kép) Új operett-előadások a kor népszerű szerzőitől, hangversenyek 
és élőképek csábították a lakosságot.76 A megnyitó napján kellemetlen hűvös, esős 
idő volt, ennek ellenére a bemutatók zajos sikert arattak.77 Szintén ebben az évben 
debütált a török világ színpadán Little Tich az apró termetű híres átváltozó-művész. Az 
„artistakirály” igazi királyként vonult be Pestre, pónilovak húzták feldíszített kocsiját, 
amely mögött ötven maskarába öltözött férfi vonult. A vezetőség jól megfizette a kis 
táncost – állítólag – látványos fellépéseiért esténként 1200 koronát kapott.78 A 150 centis 
komikus produkciójában élethűen utánozta az akkor népszerű spanyol táncosnőket, 
de legnagyobb sikerét másfél méter hosszú lakkcipőjében eltáncolt számával érte el. 
Sajátos lábbelijében akárhogy forgott-mozgott nem tudott elesni, majd csúcspontként, 
igen látványos sztepp-táncot kopogott el, a nagyszámú közönség ovációja közepette.79 

A részvénytársaság szerződése az év végén lejárt, ezért az Állatkerttel együtt újabb 
hosszabbításért folyamodtak, ezúttal öt évre. Az Állat-és Növényhonosító Társaságnak 
mindenképpen szüksége volt az Ős-Budavárától kapott bérletösszegre, mivel anyagilag 
az Állatkert sem volt nyereséges.80 A Tanács jóváhagyta a kérvényt és 1904-ig ismét 
megadta a működési engedélyt, de néhány kikötést is megfogalmaztak. A telepen 
található ideiglenesnek épült épületek állagai időközben már kissé leromlottak, ezért 
azokat komoly tűz- és építésrendészeti próbáknak vetették alá. 1900. április 1-éig le 
kellett bontani az annakidején az ezredéves kiállítást és a mulatót összekötő fahidat. 
Újjá kellett építeni a Cirkusszal határos és a Városliget felé eső kerítést. A színházak 
védelmében is hoztak egy rendelkezést, a mulatóparkban ezentúl „...bevégzett 
cselekménynyel bíró színdarabszerű előadások nem tarthatók.”81 

A vezetőség az egyik nyári estén 500 pezsgőt sorsolt ki a közönség között,82 
máskor Okabe herceg világhírű japán artista csoportja lépett fel.83 A nyár közepén 
frissítették a varieté programját, a reklám szerint a világ legjobb artistáit vonultatták 
fel. A júliusi sztár Signor Ghezzi a világhírű átváltozó művész alakításaival óriási sikert 
aratott.84 A király, I. Ferenc József születésnapjára az egész mulató ünnepi díszt öltött, 
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díszkivilágításban pompázott. Ezen az estén külön műsorral is készült a rendezőség: 
nagy sikerrel szerepelt az óriás termetű francia komikus Ganivet valamint Begnis a 
hegedűművész-komikus.85 

Az évad során a nagyérdemű harminc méter magasságban, kötélen való kerékpározást 
is láthatott, ám ez a szezon sem zárult nyereséggel. A vízdíj kiegyenlítése 1899-ben is 
gondot okozott, és az V. kerületi Elöljáróság betegsegélyező pénztára felé is mutatkozott 
459 forint összegű tartozás, és ennek behajtása miatt végrehajtási eljárás indult.86 A 
vállalat újra kérvényt intézett a Tanácshoz, amelyben a 600 koronára rúgó hátralék 
részletekben való törlesztéséért esedeztek (újra a rossz időjárásra hivatkoztak), azonban 
a Tanács ehhez már nem járult hozzá.87 

A pénzügyi zavar ellenére az új, ötödik szezon előtt átalakításokra került sor. A 
sajtó szerint Ős-Budavára teljesen átalakult: az első főtéren új zenepavilon épült, 
a második téren új fedett, ingyenes állóhelyeket alakítottak ki, és ezúttal nappali 
népmulatót is nyitottak.88 A tavaszi nyitás előtt a Corvin téren elhelyezett színpad 
nézőterének vasszerkezeten álló ponyva-tetőzete helyett „papír fedőzet”89 átalakítására 
kértek engedélyt. A székesfőváros mérnöki hivatalának nem volt kifogása a terv ellen, 
az építési engedélyt rövid idő alatt kiadták. Ugyanekkor volt egy másik kérvény is, 
amely viszont vitákat gerjesztett. Amikor a Tanács a mulató további működésére adott 
engedélyt, kikötötte, hogy a Városliget felőli, elhanyagolt falat fel kell újítani. A cég, 
az Ős-Budavára keleti fala, a mutatványosok területe melletti zárt fal helyett díszes 
kivitelű léckerítés és egy új kapu építésére kértek engedélyt. A mutatványosok erre 
ügyvédet fogadtak és közösen aláírt tiltakozó levelet fogalmaztak meg. A mulattató 

16. Görkorcsolyázók Ős-Budavárában. Szántó András gyűjteménye
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vállalkozók nem örültek az új kapunak és úgy gondolták, hogy annak közelében 
újabb – az ő üzletmenetelüket sértő – látványosságokat fognak bemutatni. A Tanács 
engedélyezte az új kerítést és a kaput, de figyelembe vette a vurstli bérlőinek kérését is, 
ezért a kaput belépődíj szedésére kötelezte.90 

A programok 1900 nyarán is három helyszínen zajlottak: a Fő téren (a volt Szent 
György tér) állt a zenepavilon, ahol honvédzenekarok hangversenyeit, továbbá tíz 
percenként híres olasz énekes-társulások műsorait lehetett hallgatni. A mesevilágot 
felidéző ,,1001 éj” című programban keleti zenére arab, damaszkuszi táncosnők mutatták 
be táncukat félóránként 1 koronáért. A Színház téren (volt Mecset tér) épült az új fedett 
színpad, ahol magyar színtársulatokat láthatott a közönség, valamint este fél 8-kor és 
fél 9-kor két ingyen vígjáték-előadást is tartottak, majd az élő előadások után mozgó 
fényképeket vetítettek. Az ugyanitt található Körkép kávéházban magyar és nemzetközi 
daltársulatokat hallgathattak az ide 20 és 40 fillérért betérők. A harmadik helyszín az 
úgynevezett Varieté tér volt (volt Corvin tér), ahol nemzetközi varieté előadásokat 
mutattak be. Este 10 órakor hangversenyt adott elő a házi zenekar, ekkor Nohn József 
vezénylésével. Majd equilibristák, légtornászok, táncosnők következtek. Május végén 
ismét a gyermekeknek kedveztek, a nagyszabású majálison 500 árva csöppséget 
vendégeltek meg a telep vendéglősei.91 Az évad szenzációjának szánták Lockhard Geo 
produkcióját, aki három elefántjával tartotta látványos műsorát. „Az állatidomítás 
legtökéletesebb mutatványaival ismertet meg bennünket az idomító, bámulatos 
precizitással és biztonsággal végzi összes mutatványait. Csodálatos könnyedséggel 
állják elefántjai az úgynevezett „tótágast”, táncolnak harminc métermázsás súlyaikkal 
a zene ütemére, bohókás mulattságot rendeznek, melynek végeztével megkapóan 
utánozzák a részeg ingadozó mozdulatait, végül, pedig mint jó lumpokhoz illik, egymás 
után kerülnek az asztal alá.”92

Ahogy az évad beindult, újabb nemzetközi sztárt alkalmazott a vezetőség. A Varieté 
tér különleges fellépője volt „Elise de Vére excentrique-énekesnő, aki két évvel ezelőtt a 
párisi nemzetközi szépségversenyen az első díjat nyerte meg, s aki egyenlő művészettel 
és pikantériával énekel francia és angol kuplékat.”93 Míg a Fő tér és a Színház tér 
programja az évadban állandó (a társulatok állandóak, de a műsor nem), addig a Varieté 
tér szinte kéthetente újdonságokkal állt elő. A volt francia szépségkirálynővel egy időben 
debütált Panzer Lina, aki himbálózó kötélen adta elő műsorát,94 de Scuri tanár a francia 
Tell Vilmos is bemutatta produkcióját. A különleges produkciók ellenére a társaságnak 
az 1900-as évi szezonban sem kedvezett a szerencse, a csődhelyzetből nem tudtak 
kilábalni. Állítólag egész májusban esett az eső és ez a kiesés végzetesnek bizonyult. 
A VI. kerületi Elöljáróság adószámviteli osztálya 1143 korona vízdíjhátralékot követelt 
és miután az összeget nem kapták meg, Ős-Budavárában ingóságokat foglaltak le. A 
vállalkozás vezetője Décsi Gyula ismét könyörgő levelet írt a Tanácshoz, mivel már a 
lefoglalt ingóságok árverését is kitűzték június 18-ára. A Tanács nem volt könyörületes, 
nem járult hozzá a vízdíj részletfizetéséhez.95 Sőt utasította a VI. kerületi Elöljáróságot, 
hogy abban az esetben, ha a Társaság nem fizet, zárja el a területen található vízcsapokat. 
Hiába hivatkozott „számtalan ember mindennapi kenyeré”96-re újabb haladékot kérő 
könyörgő levelében Décsi úr, a Tanács mindössze nyolc nap haladékot adott, többet nem! 
Nemcsak a vízdíjjal adódtak problémák, ekkor már a tűzoltóság illetményeit sem fizették 
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rendesen. Miután a vállalat nem fizetett, Scserbovszky Szaniszló tűzoltóparancsnok a 
szezon augusztusi zárását követően feloszlatta az ott szolgáló tűzőrséget, a tartozást 
pedig a Tanács fizette ki a tűzoltóság pénztárába.97A bajban levő vállalatnak a tűzoltó-
főparancsnokságtól még 1898 októberében kölcsönkapott tömlőket is vissza kellett 
adnia.98 Lapinformációk szerint az állatkertnek 54 000 koronával tartoztak, más 
adósságai pedig 320 000 koronát tettek ki.99 A Pesti Hírlap értesülései szerint 1 millióra 
rúgott az adósság, a villamos társaság is károsodott 120 000, a sörgyár pedig 500 000 
koronával.100 Teljes volt a csőd! 

Az egykori ezredévi kiállításra épült szórakoztató negyedet minden felszerelésével 
együtt az ősszel elárverezték. A hajdan szebb napokat is látott Mulató berendezéseit 
a Budapesti Hírlap tudósítója szerint 10 900 koronáért adták el.101 A Pesti Hírlap 
zsurnalisztája pedig éppen az összeg felét 5450 koronát határozott meg.102 A vevő, Leitner 
Henrik ismert mulatótulajdonos, a Folies Caprice igazgatója volt. A csőddel egyetemben 
az igazgatósági tagság 1900 végén lemondott.103 A vállalat utolsó közgyűlésére 1901. 
január 13-án került sor, amikor elhatározták feloszlatásukat. A cég beszámolója szerint 
ismét a rossz időjárás volt a bevételek elmaradásának oka. Az 1900-as év nyarán is sok 
eső esett és az éjszakák olyannyira hidegre fordultak, hogy az irodákban fűteni kellett. A 
kellemetlen idő mellett pénzügyi (építési és kereskedelmi) válság is sújtotta az országot. 
Akinek még volt pénze az a párizsi világkiállításra látogatott vagy fürdőkben pihent, 
és a városligeti mulatót szinte elfelejtették. A céggel szemben megindult a csődeljárás, 
amely évekig húzódott, 1903 novemberéig tartott.

17. Gloriett. Szántó András gyűjteménye
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ÚJ kezdet

Az Állatkert is bajban volt, az előző tél igen enyhe időjárása miatt nem működött a 
téli működést fedező jégpálya és a Cirkuszt sem sikerült bérbe adni, így a társaságnak 
mindenképpen szüksége volt a mulatónegyed működésére. A Tanács által meghatározott 
feltételek mellett Ős-Budavárát 40 000 korona éves bérleti díj ellenében Leitner 
Henriknek adták bérbe.104 Így a ,,török világ” élére egy ismert vállalkozó került, aki 
már évek óta részt vett az éjszakai életben, ő igazgatta a Folies Caprice mulatót. Az 
új tulajdonos felügyeletével teljesen átépítették a mulatónegyedet. A terület közepén 
gyönyörűen kivilágított park létesült, amelyet szobrok díszítettek, és egy óriási szökőkút 
is épült, mindenféle színekben pompázó vízsugarakkal. De mindezen túl az új vezetést 
visszafogottság jellemezte, a belépődíjakat éppen az előző évinek a felére szállították le. 
A megnyitó napjáig „arcképes idénybérletjegyet” lehetett vásárolni, valóban mérsékelt 
árakon: „Urak részére 12 koronáért, hölgyek és katonatisztek részére 8 koronáért.”105 Egy 
új épületben a Folies Caprice társulata lépett fel, „...a mulató hely többi épületeiben szolid 
vendéglők és kávéházak, nemkülönben pezsgő-pavillonok lesznek, továbbá bazárok és 
egyéb árucsarnokok.”106 Habár a bérleti szerződést Leitner úr írta alá, a Mulató direktori 
teendőit Friedmann Adolf látta el. Az intézmény tényleges vezetése rá hárult, az átvétel 
után, rögtön egy négy oldalas kis lap indítására kért engedélyt a Tanácstól. A brosura a 
vállalat reklámozására tett kísérletet, amely Ős-Budavára Közlönye címmel jelent meg, 
a tervek szerint időszakonként 10 000 példányban.107 A területen egy görkorcsolyapálya, 
akkori kifejezéssel amerikai ,,skating ring” is kialakításra került.108 (16. kép) Az 
amerikai szabadság ünnepére, július 4.-ére nagyszabású megemlékezéssel készültek. 
A jeles napon Kossuth Lajos amerikai fogadtatását játszották el, mégpedig egy tengeri 
hajó szerepeltetésével együtt! A kikötő és a hajó világítását 2500 izzólámpa tette 

18. Lovarda is volt a mulatóban. BFL képeslapgyűjtemény
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különlegesen szikrázóvá, és a zenekaroktól kísért impozáns díszmenet felvonulásához 
a vár főutcáját a New-York-i Broadway mására alakították át.109 Aki egy kis édességre 
vágyott és nem volt kedve sorba állni, erre a Mulatóban jó helyet választott. 1901 nyarán 
már voltak egyszerű automaták, például az Ős-Budavári bejárat mellett, a Neumann 
kávéház előtt „cukorka adagoló önműködő gépet” lehetett használni. De a nyalánkság 
kiadásával gondok adódtak, rendőrségi bejelentés szerint a gép nem szolgáltatott árut, 
sőt a bedobott pénzt is elnyelte. A VI. kerületi Elöljáróság kivizsgálta az ügyet, két 
alkalommal is váratlanul kipróbálták a készüléket és megállapították, hogy az automata 
kifogástalanul működik. A bedobott húszfilléresekért a gép öt szekrénye szolgáltatott 
cukorkát, míg a hatodikból az édesség kifogyott. Kiderült, hogy az automata két 
esetben nem működött, mégpedig azért, mert tréfás kedvű látogatók, vagy rosszcsont 
gyerekek ingyen cukorka reményében bádoglapokat dobtak bele, amelyek elakadtak. 
Az is előfordult, hogy a vevő nem húzta ki teljesen a fogantyút és azért nem kapott 
cukorkát. A problémák elkerülése és a kiürült szekrények feltöltése végett a Magyar 
Automata Gyár és Kölcsönző Részvénytársaság képviselője délután 6 órától hajnali 
4 óráig a területen tartózkodott!110 A nyár végét is különleges programokkal tette 
emlékezetessé az igazgatóság. Szenzációként a The Louisana Amazon Guard amerikai 
színes bőrű női szextett lépett fel, akiknek produkciója a magyar Himnusz eléneklése 
volt. A hölgyeket maga Friedmann direktor úr tanította a Himnusz szövegére, hiszen 
a „szerecsen kisasszonyok egy mukkot sem tudtak más nyelven, mint angolul és saját 
törzsük nyelvén.”111 Az új igazgató azon törekvése, hogy a mulatónegyed régi fényében 
pompázzon, úgy tűnik sikerült. A lapok szerint a fővárosi és a vidéki lakosság is 
tömegesen kereste fel a szépen virágzó helyet. A szezont egy nagyszabású, a nápolyi 
éjszakát ábrázoló tűzijátékkal búcsúztatták.112 

A következő év kezdete előtt ismét nagy átalakítások történtek a területen, egy 

19. Souvenir a Kossuth ünnepélyről. Szántó András gyűjteménye
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gyönyörű gloriett készült, amelyről az egész mulatónegyedre le lehetett tekinteni.113 
(17. kép 17 Gloriett) Az üzletvezetés döntése alapján az árakat ismét csökkentették, 
a megnyitás előtt megváltható bérlet 1902-ben a férfiak számára hat forint, hölgyek 
és katonatisztek részére négy forintba került.114 A program pedig igazán fantasztikus 
volt, a nagy varieté-színpadon a legkiválóbb művészek léptek fel. A Prandi testvérek 
színháza nagy sikereket ért el, a szabadban légtornászok ügyeskedtek, a mecsetben 
ökölviadalokat tartottak, de újításként lovarda is épült.115 (18. kép) Ebben az évben 
tikkasztó volt a hőség és a nyári forróság kedvezett Ős-Budavárának, szinte minden 
este zsúfolásig megtelt a park. Jótékony célú eseményre is sor került, a Carré cirkusz a 
Mentő Egyesület javára rendezett több mint 100 ló felvonulásával tarkított bemutatót. 
Az este fénypontjaként 1000 értékes majolika dísztárgyat sorsoltak ki a résztvevők 
között.116 Az évzáró mulatságot Kossuth Lajos születésének 100. évfordulójának 
tiszteletére rendezték. Az este során Kossuth ereklyéket, amerikai útjára vonatkozó 
dokumentumokat mutattak be,117 sőt egy Kossuth szobrot is állítottak. (19. kép) 
Az ünnepély olyan kitűnően sikerült, hogy meg kellett ismételni. 118 Rudnay Béla 
rendőrfőkapitány az 1903-as évnyitó előtti határozatában lefektette a szabályokat, 
amelyeknek betartására kötelezte a mulató vezetőségét. A nyitvatartási időt este 18 
órától hajnali 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon délután háromtól hajnali négyig állapította 
meg. A Körkép kávéház befogadóképességét 600 főben maximálta, és este tíz órától 
éjjel egy óráig elrendelte egy tisztviselője jelenlétét. Kiemelten fontos volt számára a 
tűzbiztonság, ezért tűzijátékot csakis a szökőkút medencéjében lehetett rendezni!119 

Friedmann direktor úr az 1903-as évre is új ötletekkel készült. A Tornászok 
Szövetségének zászlószentelő ünnepére rózsaünnepet szerveztek „...lovas heroldok, 
trombitások, virágokkal díszített fogatok, lovas vitézek serege, rózsa-leányok előzik 
meg a rózsakirálynő fogatát, amely pompás díszítésével maga is látványosság számba 
megy. Hódolás a rózsakirálynő előtt, ünnepi zene és végül nagyszabású tűzijáték 
egészítik ki a gyönyörű képet.”120 Az ünnepség nagy sikert ért el, és Friedmann ezt 
még fokozta. Az újabb kiemelkedő esemény az „egy éj Versailles-ben” címet kapta, 
ahol virágeső és felvonulás várta a közönséget. Ezen a felvonuláson francia lovagi 
ruhákba öltözött személyek vettek részt. Állítólag a jegyekért hosszú sorokban álltak az 
érdeklődők.121 Minden hónapra jutott egy-egy ilyen kiemelkedő rendezvény, amelyek 
zajos sikert arattak. Három év után Friedmann Adolf megkerülhetetlen irányítója lett 
a főváros éjszakai életének, Ős-Budavára újra régi fényében pompázott! A vállalkozás 
közszerepet is vállalt, a párizsi nagyáruház borzalmas tűzkatasztrófája122 után jótékony 
előadást rendeztek.123 A Mulatót minden évben, így tehát 1903-ban is megvizsgálták a 
hatóságok. A rendőrség szemléje után, egy hét pontból álló táblázat kitöltésével tette meg 
jelentését. Ellenőrizték a világítási és tűzrendészeti szabályok betartását, és hogy nem 
adtak-e ki több jegyet, mint amennyit közbiztonsági szempontok miatt engedélyeztek 
számukra. Megnézték az előadásokat és figyeltek azok erkölcsi színvonalára is. A 
jelentés szerint a rendőrök nem találtak semmi problémát a Mulató 1903. évi működése 
során.124 A szezont három napos Rákóczi-ünnepséggel zárták, a kuruc kort felelevenítve. 
A díszfelvonulás során mindenki korhű ruhákban feszített, lovas és gyalogos hadak, 
tárogatósok, cigányzenészek élén még maga a fejedelem is megjelent!125 

A következő évben is megkapták az engedélyt, ugyanazokkal a feltételekkel, mint már 
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két éve. Azonban a határozatban új kikötésként szerepelt, hogy a volt Francia Mulatóban 
tartandó „kinematográfiai mutatványok” céljára használt készüléket használat előtt 
szintén meg kell vizsgáltatni a tűzoltósággal.126 A Friedmann féle Ős-Budavára 
negyedik évére több ezer színes villanyégő mesés csoportosítása után villanyvárossá 
alakult át. De nemcsak a színpompás külső csalogatta a szórakozni vágyó közönséget. 
Ebben az évben minden eddiginél nagyobb produkciók készültek: „...az új programban 
szerepel a 150 emberből álló amerikai Sousa-zenekar, spanyol bikaviadal,127 francia és 
olasz utcai énekesek, Loopingh the loop halál körutja biciklin, Bronier, a híres francia 
aeronauta fellépése, végül az orosz-japán háború bemutatása, 600 emberrel.”128 Az év 
csillagai Johnson és Dean amerikai énekesek voltak, de bemutatta tudományát a kozák 
csoport, a repülő zsonglőrök, és de Lián a csodás biliárdgolyó-művész is.129 Zárásként 
ismét nagy show-műsort szerveztek, ezúttal a budai várostromot játszották el, korhű 
jelmezekben. Az ünnepélyen ismét volt díszes felvonulás, és a bevételt most is jótékony 
célra, a gyöngyösi tűzvész áldozatai javára ajánlották fel.130 

A következő év kapunyitása előtt el kellett intézni néhány hivatalos ügyet. Mivel a 
szerződés lejárt, meg kellett azt hosszabbítani, ezért Friedmann Adolf újabb háromévi 
működésre kért engedélyt. Az elmúlt négy évben az új vezetés a szerződés minden 
pontjának eleget tett, és mivel az Állatkertnek továbbra is nagy szüksége volt a bérleti 
díjra, a Tanács ismét engedélyezte a 
mulatót, az Állatkertnek ítélt 34 000 
korona kifizetése ellenében.131 Rudnay 
rendőrfőkapitány is kiadta az engedélyt, 
de azt most is fontos szabályok be-
tartásához kötötte: ezúttal is hatszáz 
főben maximalizálta a Körkép kávéház 
befogadóképességét, míg a Varietében 
926 személy ülhetett, állandó őrség 
mellett. A tűzbiztonság ismét kiemelten 
fontos szempontot jelentett, a nagyobb 
tűzijátékokat előre be kellett jelenteni a 
tűzoltóság felé. 

A következő három évben Friedmann 
ismét jó vállalkozónak bizonyult, 8500 
koronás számláit mindig időben befizette 
a székesfőváros házipénztárába.132 Az 
újabb engedély elnyerése kisebbfajta 
jubileum volt a vállalkozás életében, 
hiszen ez volt az ötödik évad. Ezt az 
alkalmat az igazgató kiemelkedőnek 
érezte, ezért a megnyitó ünnepély során 
minden vendég kapott egy kis ajándékot. 

20. A műsorfüzet előlapja 
Friedman Adolf arcképével. 
Szántó András gyűjteménye
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A mulató kis műsorfüzetben133 tájékoztatta közönségét a fellépőkről. (20. kép) A kis 
könyvecskéből megtudjuk a területen található helyszíneket és a programokat. A 
Körkép kávéház adott helyet a Cabaret- és a cigányzene-előadások művészeinek. A 
másik színpadot a nagy varieté biztosította, ahol az artisták adták elő műsorukat. A 
szomszédban volt egy mozi, az ,,Ősbudavárograph” ahol óránként tartottak előadásokat, 
és ugyancsak ott volt a párizsi hippodrom. Minden héten három elit estét rendeztek, 
vasár- és ünnepnapokon pedig a gyermekeknek tartottak mese-előadásokat.134 Az újabb 
év egy újabb szabályt hozott, Rudnay úr az 1906-os évre vonatkozó engedélyében 
kikötötte, hogy a Francia Mulató széksorait rögzíteni kell. Ezúttal Tulipánvárosnak 
nevezték el a középkori várat utánzó létesítményt. A megnyitó ünnepség fergetegesre 
sikerült, a korabeli lap tudósítója így írta le az estét: „A variété-előadásban legjobban 
tetszett Wulf cirkuszigazgató a bemutatott három jó baráttal: egy szamár és egy kis 
ponny lovon hintázik, egy majom pedig lökdösi. Wulfné iskola lovaglásával aratott 
nagy sikert. A három Andersen equilibrista, a Theiaen nővérek, s a kis Paula szintén 
sok tapsot kapott. Egy amerikai tingli-tanglit mutatott be a Red Pinaud csoport, 
kolosszális burleszk humorral, amihez hasonlót nálunk még eddig nem láttak. Nagy 
sikert ért el Frederico Barbalonga, a milánói Skala színház baritonistája is. A többi 
attrakció szintén elsőrangú világspecialitás. A közönség az előadás után a pompásan 
sikerült tűzijátékban és a fényes kivilágításban gyönyörködött, majd pedig átment a 
Folies Comiqueba, ahol Ferenci Károly kitűnő társulata tartott előadást. A francia 
színházban pompás amerikai mozgóképeket, mutattak be.”135 A varieté mellett a Monte 

21. 1906 éjszakai életének csillagai. Szántó András gyűjteménye
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Carlo nevű „érdekes játékhely”-en lehetett pénzt költeni, de épült egy cukrászda és egy 
,,American Bar” is. A nagy sétatéren katonazene hangversenyek és a 30 tagból álló 
házi zenekar adott koncerteket. A nagy varieté nyári műsorának fellépője volt Simai 
Rózsika énekesnő, a Bogdáni csoport, akik női katonai gyakorlatokat mutattak be, és 
a Toma-akrobata csoport. A legnevesebb művészek Mille Bressina és Weilland bohóc 
érdemeltek kitüntetett figyelmet. (21 kép) A pünkösd előtti hétvégén ismét a gyermekeké 
volt a főszerep: a Gyermekvédelmi Liga számára jótékonysági napot tartottak, rengeteg 
programmal kápráztatva el a legkisebbeket. Gyermek-kabarék, gyermek-primadonnák 

22. Gerenday Alice a bontás előtti Ős-Budavárában. BFL XIII. 54. Gerenday család iratai
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24. A gavallér Ős-Budavárában. BTM Kiscelli múzeum 
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és balerinák léptek fel, volt gyermek-szépségverseny, meseelőadások, pónik, tevék és 
értékes tombola!136 Minden évben valami újdonsággal kellett előhozakodni, így 1907-
re „...mozgó színházzá alakították a lovardát (Ősbudavárograf),”137 és az épületek 
állapotát is rendbe kellett hozni. Ez volt a hatodik év és ennyi idő alatt azok már 
igencsak tönkrementek, a vakolat lepattogzott, az egykor patinásnak tűnő vár, ha 
nem volt kidíszítve, akkor már nem volt közönségcsalogató látvány. (22–23. kép) 1907 
nyarán volt I. Ferenc József koronázásának 40 éves évfordulója. Erre az alkalomra 100 
lovas és 10 csodaszép hintó vonult fel az újonnan kidíszített területen. A menetben egy 
művészileg összeállított élőképet is bemutattak, amely a koronázás aktusait ábrázolta.138 

Három év elmúltával ismét új szerződés megkötésének ideje érkezett el. Azonban 
ekkorra a Tanács feloszlatta az Állatkertet üzemeltető – évek óta csődben lévő – Állat és 
Növényhonosító Társaságot. A Tanácsnak az Állatkerttel tervei voltak, ezért a területen 
működő Friedmannal csak az 1907. év végéig kötöttek szerződést. A bérleti díjat 36 000 
koronában határozták meg, amelyet a vállalkozónak négy összegben kellett befizetnie, 
és az igazgató május és augusztus között a telepbérlet 9000 koronás részleteit rendben 
befizette a Székesfőváros központi pénztárába.139 De amint véget ért a nyár, elérkezett 
Ős-Budavára vége is, a Tanács a mulatónegyed lebontásáról döntött. Friedmann még 
igyekezett megmenteni a mecsetet, ahol mozgófénykép előadásokat kívánt tartani. 
Hiába! A Tanács kötelezte az épületek elbontására, a határidőt 1907 év végében 
állapították meg. Az elbontott épületek darabjait hirdetések útján próbálta értékesíteni, 
olcsón árulta a kávéházi, vendéglői berendezéseket.140 Egy másik lapban pedig – 
szintén olcsón – a cserépzsindely, lécdeszka, tetőfa, tűzifa készletét kínálta.141 Viszont a 
szerződés lejárta után a mecset és a gépház még mindig állt. Friedmann újabb és újabb 
felszólítások után csak 1908 áprilisára bontotta el az épületeket (a régi zsiráfház és a 
kút kivételével) elegyengette a területet és átadta a Tanácsnak.142 A terület egy év múlva 
új név alatt, de a régi funkcióval működött tovább. Az állatkerti építkezések tényleges 
kezdete előtt itt, a korábbi Ős-Budavára területének északi részén alakította ki a főváros 
a mutatványos telepet, vagyis a kőépületekbe letelepített Vurstlit. Ide kerültek és 28-an 
itt béreltek parcellákat a szemközti népligeti mutatványosok, akik a szintén ezidőben 
épülő Széchenyi fürdő miatt kénytelenek voltak korábbi helyüket elhagyni.143 Friedmann 
Adolf folytatta a szórakoztatóiparban megkezdett munkáját. Nem ment messzire, csak 
a Hermina út túlsó oldalára, ahol ,,Amerikai Park Új Ős-Budavára” néven kezdte meg 
újabb vállalkozását. Ez azonban a városligeti szórakoztatóipar történetének már egy 
következő fejezetét képezi.

összegzés

A millenniumi ünnepségek számára létrehoztak egy egészen új szórakoztató negyedet, 
az Ős-Budavára névre keresztelt, a törökkori világ maskarájába öltöztetett, fából ácsolt, 
várszerű mulatónegyedet, amelynek népszerűsége éveken át töretlen volt. Újszerűsége 
mindenkit lenyűgözött, egy család minden tagja számára megfelelő élményeket 
nyújtott. Az erősebb nem tagjai, ha nem vigyáztak, bizony könnyen a pohár fenekére 
nézhettek, és könnyűvérű hölgyek hálójába keveredhettek. Ahogy azt a neves festő, 
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Feiks Jenő le is rajzolta. Tusrajzán (24. kép) végigkísérte a gavallért egy átmulatott Ős-
Budavári éjszakán. Az úr este kilenckor érkezik a mulatóba, és 11-kor már egy hölgyet 
kísér, később éjjel két órakor a gavallér láthatóan részeg és a dorbézolás hajnalban 
rendőri kísérettel zárul. A prostitúció minden bizonnyal jelen volt a mulató helyen, „...a 
pénz- és vérarisztokraták Ős-Budavár és Konstantinápoly elrejtett szobáiban keresnek 
szórakozást, áldozva a pros-tituczió terjedésének.”144 – írta 1896-ban a Népszava. De a 
megszűnés évéből is van erről tudomásunk: „Kívül a nyílt tanyán, a Varieté színházat 
környező tér két oldalán és homályos zugokban folyik a kölcsönös fogdosás. Bent a 
zárt ajtók mögött minden újra kezdődik – de ruha nélkül.”145 (25. kép) Természetesen a 
hölgyek számára nem a szeszes italok és a csábítás jelentette a Mulató vonzerejét. Ők 
élvezték a park zenéjét, és a produkciókat. M. Hrabovszky Júlia leginkább az akkor 
még ismeretlen olasz énekesek dalait kedvelte. „ Az ösmert nápolyi dalért „Funiculi, 
funicula, iammo, iammo stb.” bolondult a közönség. A csinos barna főénekest el is 

25. Hölgyek és a férfiak…BFL képeslapgyűjtemény
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keresztelték magyarosan a iammo refrén után indulva Jambónak! Víg estéket – melyek 
néha hajnalig elhúzódtak – töltött Ős-Budavárában sok bel- és külföldi látogató. 
,,Micsoda konfetticsaták…Víg zeneszó, cigány-, katonazene mellett sétált a tömeg. 
Elsőrendű előadások a varieté színházban. Nagy sikere volt a honvédzenekarnak, melyet 
a híressé vált Bachó karmester dirigált.”146 És vajon mely produkciók varázsoltak el 
egy kisfiút? Baktay Ervin visszaemlékezésében szintén az olasz énekeseket említi: „...
akik térdnadrágban, derekukon lengedező tarka övvel, fejükön hosszan lefityegő piros 
sapkával, gitárt, mandolint pengetve, csörgős kézidobot verve, táncolva zengedezték az 
akkor országszerte divatossá vált nótát: „Jambó, Jambó!”147 

A sokféle látványosság ellenére a vállalkozás már az első évet veszteséggel zárta. Az 
is megállapítható, hogy a részvénytársaság nem az alapszabályában meghatározottak 
szerint működött. A történelmi háttér csak külcsínként szerepelt, a hazafias érzelmek 
felkeltését valójában csak Serly zenekara biztosította. A mulatópark a korabeli varieté- 
és vurstli-világból szerződtetett neves külföldi előadóművészeket, és több attrakció 
következtében botránytól is hangos volt. De az Állatkertnek szüksége volt a bérleti 
díjra és a park léte az ekkoriban kialakuló idegenforgalomra is jótékony hatással volt, 
ezért a Tanács meghosszabbította működését. Azonban a Részvénytársaság vezetői 
nem bizonyultak sikeres üzletembereknek, a külföldi fellépők gázsija talán túl sokba 
került, és még az időjárás sem kedvezett nekik. Mindez oda vezetett, hogy a hiányt nem 
sikerült nyereséggé fordítani, és a mulató csődbe ment. Az új tulajdonos ezzel szemben 
kitűnő vállalkozóként sikeresen működtette a parkot. Átépítette, kevesebb épületet, 
teret alakított ki, olcsóbb belépődíjat kért, vagyis a sok kicsi sokra megy elve alapján 
működött. Ahogy korábban is, minden évben sok újdonság várta a közönséget, és a 
történelmi eseményeket idéző felvonulások valódi parádéknak bizonyultak. A lakosság 
újra megszerette és használta is a városligeti mulatónegyedet. Nem látogatta viszont 
az Állatkertet, amely időközben teljesen tönkre ment. Az Állatkert északi részén, 
annak bérleteként működő Ős-Budavára virágzott, ugyanott, attól délre a régi Állatkert 
elpusztult. A csőd pedig magával rántotta a mulatót is, mivel az új Fővárosi Állatkert 
építkezései már nem adtak helyet Friedmann Adolf vállalkozásának. 
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Levéltári források
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Cégbírósági iratok.
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Ő-B=Ős-Budavára, 1896
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vu=vasárnapi ujság, 1896–1897

Olivér Perczel

tHe HistOry OF tHe ŐsBudAvár entertAinment quArter
 (1896–1907)

ABstrACt

Beside the area of the Millennium Exhibition, there was a whole “entertainment district” where visitors 
could revel into the night. Named Ős-Budavára (Buda Castle of Old), it was a wooden castle-like complex 
dressed up as an Ottoman fantasy, and its popularity continued through the turn of the century.  Its 
novelty captivated all who came, and there was something special for every member of the family. The 
site attracted 20,000 visitors a day when it opened and was nearly always full. It featured bars and cafés 
with sword-swallowers, fire-eaters and dancers to entertain the public, and performances by major foreign 
names from the world of variety and amusement fairs. The historical reference was just a façade, but the 
place became full of real scandals. Despite its attractions, the venture closed the first year with a loss. 
The Budapest Zoo needed the rental income, however, and the Council decided to grant an extension. 
Owing to deficient management, the entertainment district still failed to make a profit, and was closed in 
1901. It was subsequently revived, however, by a new owner, the excellent businessman Adolf Friedmann. 
He made alterations, reducing the number of buildings and spaces, charged a smaller admission, and 
operated on the principle of “many a little makes a mickle”. As before, there were lots of novelties to draw 
in the public every year, and grand parades evoking historical events. The public recovered their liking for 
the entertainment district in Városliget park, and went there in great numbers. Its success, however, was 
at the expense of the Zoo. People preferred to visit Ős-Budavára, and the old zoo decayed and collapsed 
into insolvency. The failure took the entertainment district with it, because the builders of Budapest’s new 
zoo left no space for Adolf Friedmann’s venture.
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