
Almássy Balázs: Kassák Lajos: Ünnep? >>>  

Kassák Lajos cirkusszal kapcsolatos1918-as novellája abba a fojtogatóan kicsiny és bénítóan kilátástalan mezővárosi 

társadalmi közegbe visz el minket, ahol a vándorcirkusz a megjelenésével nem is elsődlegesen látványosságot, hanem egy 

jobb, könnyebb, szabadabb élet lehetőségét csillantja meg – igaz, ebben az esetben kiszámított álságossággal, a nagyobb 

bevétel érdekében. 

A világirodalomban az artista alakjához vagy a cirkusz intézményéhez kapcsolt metaforikus jelentéstöbbletre (küzdelem, 

szabadság, akaraterő, kitartás, társadalmi felemelkedés) számos példát lelhetünk, de ebben a novellában Kassák a luciferi 

kísértő szerepkörét osztotta rá a cirkuszigazgatóra, aki alkalmi díjbirkózókat toboroz házi bajnokának legyőzésére. A felkínált 

500 korona pedig hatalmas összeg, komoly vonzerővel bírt 1918-ban, a mű megjelenésének idejében. 

Már rögtön a novella elején, sajátos ellenpontozásként, a két ezeréves intézmény: a templom és a cirkusz hatóerőinek 

metaforikus találkozása egy motivikusan telített terepen, a vásártéren történik. A négy órai mise után a templomból 

kitámolygó parasztok cirkuszigazgatóval szembeni kezdeti gyanakvása hamar csap át lázas érdeklődésbe, mintha épp a 

vándorcirkusz előadásai adhatnák meg mindazt, amit a délutáni misén sem kaptak már meg. „Előbb csak lassan, a 

prédikátorok nyelvén beszélt, mintha valamennyiök szájába külön-külön bele akarná rágni a szót, majd hirtelen megeredt a 

hangja, sikoltozva gajdolt, két hosszú, vékony karja nagy ívekben kaszált, és ezer ígérettel, ezer ártatlan ravaszsággal igézte 

magára a bámész, kíváncsi szemeket.” 

A színesbőrű bajnokának nyakában ülő, onnan lihegve szónokló „emberke” 500 koronát ígér annak, aki a cirkuszi szerecsent 

legyőzi birkózásban. 

A maszkulinitás évezredes totális hegemóniáját meglovagolva, s a férfiúi önérzetet ügyesen felpiszkálva az igazgató 

kétszeresen is kesztyűt dob a hallgatóságának, bár az összeg hallatán ezt tán már nem is veszik észre. Ha a kihívást 

elfogadják, akkor itt nem pusztán a férfias erő, a férfias helytállás találhat magának érvényesülési lehetőséget, de a győztes 

egzisztenciális kiszolgáltatottsága is felengedhet, hisz mai árfolyamra átszámítva 500 korona vásárlóértéke 650-700 ezer 

forint körüli összegnek felelhetett meg: „A komédiás vagyont ígérő szavai egyszerre megzavarták a tátogó parasztokat; 

ványadt, kihúzott ereikben buzogott a vér, és a füleikben uszító, bolondos taktust csöngetett a pénz. Lopva egymásra 

tekintettek, az ünneplős, vastag gúnya alatt szomszédjuk feszült izmait keresték, majd a néger csomós karjain felejtették a 

szemüket, és hirtelen szomorúsággal gondoltak tulajdon erejükre, amelyet hitványra nyomorított az áldatlan földtúró 

munka.” 

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a díjbirkózás intézménye annyira népszerűvé válhatott a századfordulón, és nem lehet 

véletlen az sem, hogy működési terepül pont a cirkuszt és a vándorcirkuszokat találta meg, melyek eredendően a lehető 

legszélesebbre igyekeztek kitárni kapujukat a szórakoztatásra éhes közönségnek. 

Orlóci Edit meg is jegyzi egy tanulmányában, hogy a századfordulón „gyakorlatilag minden cirkusztípusban a legfőbb 

attrakciót jelentette a díjbirkózás. (…) A társulatoknak azonban megvolt a saját atlétájuk, aki erőművészként dolgozott a 

műsorban, s a felhívások nyomán jelentkezett helybeli erős emberekkel birkózott meg az előadás végén.”[1] 

Az esti előadásig még nem volt bátor jelentkező a kihívásra, így az olcsó és kopottas előadás végén az igazgató még egyszer 

neki szegezi a kérdést hallgatóságának: 

” – Hát senki sem próbálja meg az urak közül?! – szónokolt újra a frakkos. 

Mint valami egyetlen, döglött fekete folt hallgatott a tömeg. 

A komédiás felállt a ló hátára: 

– Ötszáz korona!” 

A novella fordulópontjaként ekkor jelenik meg a magas, vékony, csontos paraszt, aki vállalkozik a küzdelemre. Egyedül ő, de 

mindannyiuk helyett is. 

Így az egzisztenciális biztonság iránti igény a kiszolgáltatott nézők sorsközösségében ölt testet: a cirkuszigazgatón, akárcsak 

az ünnepi gladiátorjátékokkal a plebsznek kedveskedő római császárokon, átfutott a gondolat, hogyha szurkolótáborok 

helyett kizárólag csak az egyik küzdőfél mellé szegődött tömeggé válik a nézősereg, akkor az félelmetes és kontrollálhatatlan 

erővé válhat. 

A novellahelyzet tragikussága mögött, melyre tanulmányában[2] Voigt Vilmos is felhívta a figyelmet, ott bújik Kassák 

társadalmi részvéte és egyetemes humanitása is: a novella keletkezésekor, tehát az első világháború utolsó évében, mikor a 
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„fajok cirkuszában”[3] minden küzdelem véres és halálos, akkor a nyilvánosság előtt zajló leghétköznapibb, legbanálisabb, 

legvásáribb konfliktus is – alkalmilag - politikai-társadalmi igényt is megfogalmazhat. 

A csontos paraszt nem egyedül birkózik, lélekben vele együtt izzad, vele együtt sújtana le a nézőtér többi földművese is – 

noha a küzdelem már a megkezdése előtt eldöntetett. A földről feltápászkodó paraszt kurta magyarázatában: ”Ha sikerült 

volna – nyöszörögte panaszos hangon –, új cserepet tetethettem volna a házra.” – benne van létének minden szomorúsága, s 

hogy mégis végig vele szimpatizál Kassák, azt bizonyítja a mű végi rövid jelzői kitétel is: „A hűvös esőtől és lármától 

újraéledt a megvert hős, és sziszegve, jajongva tápászkodott lábra.” Kassák hősnek nevezi főszereplőjét, hisz megrendítőbb 

és magasztosabb alakja megveretése ellenére is, mint a feldühödött tömeg elől hirtelen elmenekülő bivalyerős cirkuszi 

szerecsené. 

Az „ünnep” szó mellé biggyesztett címbeli kérdőjel utalhat a szerecsen és a cirkuszi előadás kétes értékére, de általánosabban 

akár a novellabeli idősík metaforikus jelentése is új értelmet kaphat, hisz az ünnepnap olyan vallási alapfogalom, mely a 

hétköznapok sorából istennek szentelt, áldozattal és pihenéssel eltöltött napokat jelöl. A novellabeli névtelenség szikár és 

csontos parasztja viszont nem pihent meg: az 500 korona érdekében akár testi épségét áldozná fel. S ugyan hogyan lehetne 

egy testet-lelket megnyomorító előadás ünnep? 

„Van abban valami perverz gyönyörűség – írja Kassák Lajos az Egy ember életé-ben[4] -, hogy az egészséges ember 

törvényei ellen is éljen az ember. Nincs kizárva, hogy egy díjbirkózó például nagyon jól érezné magát, ha valaki egyszer 

alaposan elverné őt.” A cirkuszi varázslat a passzív nézőseregből ezúttal aktív és dühös tömeget formált. S egy fokkal 

öntudatosabb személyeket, mint amilyenek az előadás előtt voltak… 

 

[1] http://epa.oszk.hu/01400/01461/00016/pdf/EPA01461_2012_02_03_h_orloci_2.pdf 

[2] http://ketezer.hu/2009/08/mi-is-a-cirkusz/ 

[3] Nagy Dániel 1926-os regénye, a Cirkusz, ennek az Ady Endre-i világtörténelmi porondfelfogásnak egyik szimbolikus 

regénye. 

[4] http://epa.oszk.hu/00000/00022/00423/13216.htm 

 

Losonczi György: Magyar cirkuszok honlapjainak vizsgálata a versenyképesség 

tekintetében (2. rész) >>>  

BEVEZETÉS 

Az Európi Unió integrációs folyamatának köszönhetően nem csak magyar, de nemzetközi térben is versenyhelyzet alakult ki 

az utazó cirkuszok piacán. Az EU négy szabadságelve[ii] elősegítette az utazó cirkuszok határontúli vendégszereplésének 

könnyebb megszervezését, továbbá lebontotta a munkaerő-állomány külföldre és belföldre utaztatásának adminisztratív 

„akadályait”. 

Egy szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak stratégiai célja a vevők megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására 

irányul. Ennek támogatására a kapcsolati marketing, a CRM stratégia kiválóan alkalmas, informatikai támogatással pedig 

hatékonyan és precízen végezhető.[iii] Az online marketing stratégia ennek a kapcsolati marketingnek a részeként az egyik 

legfontosabb terület. 

Az utazó cirkuszok a verseny hatására alkalmazni kezdik az üzleti stratégia elemeit és a marketing tevékenységet. 

Hosszútávú kutatásom a magyar cirkuszok honlapjainak versenyképességét vizsgálja nemzetközi viszonylatban. A weblap a 

szervezet legfontosabb online megjelenése; tükre a szervezet stílusának, aktivitásának és reputációjának[iv]. A versenyképes 

honlap stratégiai kérdés, de mi alapján tudják eldönteni, hogy a piacon a weboldaluk valóban versenyképes-e? 

  

CIRKUSZI  SZERVEZETEK HONLAPJAINAK VIZSGÁLATA SZERVEZETI STRATÉGIA ALAPJÁN 
Anyag és módszertan 
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Az 1. táblázat a magyar utazó cirkuszok honlapjait vizsgálta 2016.10.22 és 2016.12.03 között. A vizsgálat eredményei 

adatbázisba kerültek rögzítésre Excel használatával. 

1. táblázat: Magyar utazó cirkuszok és honlapjaik 

No.  Név  Weboldal (URL)  
1 America Park - Cirkusz Monte Carlo http://america-park.com/ 
2 Circus Last Vegas Show http://circuslastvegas.wix.com/circus-last-vegas 

3 Donnert Cirkusz http://donnertcirkusz.hupont.hu/ 
4 Eötvös Cirkusz http://www.eotvoscirkusz.com/ 
5 Exit Cirkusz http://exitcirkusz.hu/ 
6 Fővárosi Nagycirkusz: FNC http://www.fnc.hu/ 
7 Hungária Nagycirkusz http://www.hungarianagycirkusz.hu/ 
8 Maciva - Hungarian Circus and Variety http://www.maciva.hu/ 
9 Magyar Nemzeti Cirkusz http://www.magyarnemzeticirkusz.hu/ 
10 Magyar Nosztalgia NagyCirkusz http://magyarnagycirkusz.hu/ 
11 Picard Cirkusz http://www.picardcirkusz.hu/ 
12 Richter Cirkusz Nincs 
13 Richter Florian Cirkusz http://rfc.hu/ 
14 Utazó Budapest Nagycirkusz http://budapestnagycirkusz.hu/ 
15 Wertheim Cirkusz Nincs 

Forrás: Szerzői adatok és szerkesztés 

A CW-Index bemutatása 

Az elmúlt hét év során a felsőoktatási intézmények honlapjait és versenyképességüket tanulmányoztam. Kutatásaim során 

felállítottam és a gyakorlatban alkalmaztam is egy interdiszciplináris értékelő és elemző keretrendszert, a „Competitive 

Website Index”[v] (CW-Index) kritériumrendszert. A CW-Index egy szám, amely az oldalak versenyképességi sajátosságait 

reprezentálja, amely a PTE által tartott 3. Felsőoktatás Marketing Konferencián (2010)[vi] került bemutatásra egy verseny 

keretén belül, majd a 2011-es[vii] és 2013-as OTDK-án[viii] is sikeresen szerepelt. 

A releváns szakirodalom felhasználásával alakítottam ki a CW-Index értékelő keretrendszert. A kritériumokat csoportokba 

rendeztem, ami biztosítja a rendszer bővítését, rugalmasságát és későbbi súlyozását. A kialakított kritériumrendszer mint egy 

„mérőeszköz” méri a honlapok versenyképességét, a mérés eredménye a honlap versenyképességi indexe, amely 

használatával összehasonlíthatók lesznek a magyar és a nemzetközi intézmények honlapjai. 

A B.A. szakdolgozat témája[ix] a CW-Index kritériumrendszer általános elméleti alkalmazásával foglalkozott a for- és 

nonprofít szervezetek honlapjainak vetületében.  A CW-Index kritériumrendszer adaptált változatával kerülnek elemzésre a 

cirkuszok honlapjai. 

1. ábra: A kritériumrendszert alkotó főcsoportok (L.: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/mcteka/lg_strat_abrak.pdf) Forrás: 

https://bismarck.nyme.hu/24677.html?&L=1&id=24677  

Jelen cikk a CW-Index kritériumrendszer „A weboldal tartalom”-ra fókuszál, vagyis a magyar cirkuszok honlapjai alapján a 

cirkuszok stratégiáját, brand-jét és célcsoportjait vizsgálja. 

Szervezeti stratégia szerepe, szakirodalom áttekintés 

Versenyképesség 

A versenyképesség fogalma a Magyar Nagylexikon szerint: „versenyképesség: egy termék, márka, cég vagy ágazat, esetleg 

ország olyan tulajdonságainak összessége, amelyek piacképességet, piaci helyzetét jellemzik, erősítik vagy megőrzik.”[x] 

A fenti idézet alapján érezhetjük, hogy egy versenyképes szervezeti honlap meghatározása és mérése komplex feladat, mivel 

több szempontból kell vizsgálni a kérdést. A kritériumrendszer alkotó elemeit több szempontból kell megközelíteni, mint 

például 

 üzleti stratégia, 
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 marketing, 
 a weboldal funkcionális használhatósága, 
 az alkalmazott web technológia. 

Az első két aspektus közgazdasági szemléletű (stratégia, marketing), célja a megfelelő információk körének meghatározása 

és eljuttatása a célcsoportok számára, jelen cikk főtémája egyben. A másik két aspektus (weboldal funkcionalitása, 

alkalmazott technológia) már mérnöki szemléletű, ténylegesen a megvalósítás módját jelenti és a következő cikkben kerül 

elemzésre. 

Stratégia, marketing és a weboldal 

A szervezet és környezete 

A szervezet környezete több egymásra épülő rétegződő szintre bontható. Az 2. ábra ezt mutatja be. 

2. ábra: A szervezet és környezete (L.: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/mcteka/lg_strat_abrak.pdf) Forrás: Marosan (2007) 

alapján szerzői szerkesztés 

Makrokörnyezet 

Egy szervezetet körbevesz a világ, annak megismerése fontos a szervezet számára. A makrokörnyezetre nem tud hatni a 

szervezet, ahhoz alkalmazkodnia kell, ezért ismernie kell az általa meghatározott keretrendszert, amelyben a vállalkozás 

működik, segít meghatározni a szervezet versenyképes stratégiáját, erre alkalmas elemzési eszközök a STEEP és a PESTEL 

analízis. 

Mikrokörnyezet 

A mikrokörnyezet, olyan tényezőkből áll, amelyekhez a szervezet szorosan kapcsolódik. A makrokörnyezettel szemben a 

mikrokörnyezeti tényezőkre hatással tud lenni a szervezet. Ilyen tényezők a szállítók, belső környezet, vevők, versenytársak, 

közvélemény, valamint minden olyan csoport, illetve egyén, amely befolyással van a szervezet céljainak alakulására, a 

szakirodalom „stakeholdereknek” is nevezi őket, mivel befolyásolhatják a szervezet célmegvalósítását vagy érintettek a 

szervezet céljának elérésében. Az iparág elemzésére kiválóan alkalmazható Porter 5 tényezős modellje. 

Működési környezet 

Egy szervezet nem versenyez a szektor összes szervezetével, ezért a működési környezetét a közvetlen versenytársainak 

tekinthető szervezetek alkotják. Azonosításukra használt elemzési módszerek például[xi]: 

 stratégiai csoport meghatározása, 
 fogyasztói igény / érték elemzése, 
 piaci szegmentáció, 
 iparági életgörbe elemzése. 

Szervezet 

A szervezet makro- és mikrokörnyezetének vizsgálata után eljutunk a szervezet szerepéhez. A szervezetnek a 

makrokörnyezetéhez alkalmazkodnia kell, mivel azon nem tud változtatni. A mikrokörnyezet esetében már van mozgástere a 

befolyásolást illetően. Ahhoz, hogy a szervezet versenyképes legyen a piacon, a tág és szűk környezetének ismeretében meg 

kell határoznia a stratégiáját, hogy megfelelően alkalmazkodjon a kihívásokhoz és elérje céljait, célcsoportjait. 

A szervezetek között jelentős versenyhelyzet alakult ki, függetlenül attól, hogy profitorientált vagy nonprofit tevékenységet 

végeznek. A profitorientált szervezetek évtizedek óta alkalmazzák az üzleti stratégiát és marketing szemléletet. A nonprofít 

szervezetek kezdik felismerni és elfogadni a marketing fontosságát. A marketingstratégia nem választható el a szervezet 

stratégiájától. A stratégiai célok esetében az alábbi szempontoknak kell teljesülniük: [xii] 

 jövőkép meghatározása, 
 konkrét irányultság:  

o kinek? 
o mit? 
o hogyan? 
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o mérhetőség. 

A szervezeti stratégiát körbeveszi a marketingstratégia, amely érintkezik a szervezet minden más funkcionális területével. A 

rendszerelmélet alapján a marketing (marketingstratégia) a szervezet által meghatározott küldetését és jövőképét veszi alapul 

saját céljainak kitűzésében, megvalósításában[xiii]. Következtetésképp a versenyképes szervezet weboldalának a dizájnját 

meghatározza az intézmény „missziója”, „küldetése”, továbbá ezt az „üzenetet” kommunikálni kell egy önálló weboldalon, 

amely segíti a pozitív imázs kialakítását is. 

A stratégiai cél sikerességét meghatározza a konkrét irányultság, vagyis kinek, mit és hogyan kérdésekre kell válaszolnunk. 

A következőkben a „KINEK” kérdéssel foglalkozunk. 

1.1.2. Célcsoportok meghatározása 

A szervezet marketingstratégiájában a piacszegmentálás során kapott információk alapján végzett célcsoport-képzés után 

határozzák meg a szervezet célcsoportjait. Az STP (Segmentation – Targeting – Position) folyamat egyik lépése, amikor a 

piaci fogyasztókat különféle ismérvek (pl. társadalmi, területi, életkor) alapján részekre, csoportokra osztják, majd a 

csoportképzéssel a szervezet kiválasztja a számára megfelelő szegmentumokat, vagyis célcsoportokat. A marketingstratégia 

fontos része a megfelelő célcsoportok meghatározása, amely fontossága azért jelentős a versenyképes weboldal 

kialakításában, mert linkek, menük segítségével tudjuk elérni, „üzenni” a potenciális piaci szereplőknek, illetve a felhasználó 

is gyorsabban találja meg azt az információt, amelyet keres. Spencer és Ruwoldt[xiv] a weboldalak linkjeit két fő csoportba 

sorolták: 

•   „valakinek“ („for“) a célcsoportok egyértelmű megszólítása, 

•   „valamiről“ („about“) a tartalmak világos rendezése a linkek segítségével. 

Ezzel a megközelítéssel megfelelően és célirányosan lehet linkeket (menüpontokat) tervezni a weboldal készítésénél. 

A szervezet fő célcsoportja a vevők, akik lehetnek hazaiak vagy külföldiek. Az STP folyamat ezeket a célcsoportokat 

határozza és célozza meg elsősorban a marketing-kommunikációban és így a weboldalon is. A külföldi vevők számára sok 

esetben teljesen más információt is biztosítani kell. 

A PR nem kizárólag kifelé mutatja a vállalat értékeit (külső PR), hanem befelé is, vagyis a saját dolgozóknak is 

kommunikálni kell a vállalati missziót és értékrendszert, amellyel azonosulniuk kellene. A belső PR fontos eszköze a 

szervezeti honlap és az Intranet, mivel ezeket az alkalmazottak jelentős része nap mint nap használja. Az Intranet eltérhet a 

vállalati honlaptól, együttes alkalmazása a kívánt hatást megnövelheti. A leendő alkalmazottak számára ismertetni kell a 

szervezet céljait, a szervezet múltját és brandjét, az alkalmazottaknak biztosított feltételeket és a munkahelyi körülményeket. 

A szervezet stratégiai céljának elérésében fontos a vevőkön kívüli célcsoportok „megszólítása” a weboldalon. A cégek, 

partnerek (beszállítók, stratégia partnerek) és a „közvetlen külső környezet" célcsoport megszólítása a külső PR fontos 

eszköze. A cégek, partnerek esetében az együttműködési lehetőségek kommunikálása erősíti a kapcsolatot a szervezettel. A 

környezettel való kapcsolat ápolása a szervezet imázsát és szerepét növeli az adott földrajzi területen. Továbbá kommunikálja 

a társadalomban, közéletben és a sport területén vállalt szerepét (pl. szponzorálás, támogatás). A környezetéhez 

alkalmazkodó szervezetnek nagyobb az esélye a jó hírnév kialakulásához. Ezek olyan PR értékű információk, „üzenetek”, 

amelyeket a weboldalon fel kell tüntetni. 

A közvélemény, a média, fontos szerepet tölt be a szervezetről alkotott nézet kialakításában, a pozitív kép megteremtésében. 

Ezért számukra biztosítani kell az aktuális, hiteles információkat a szervezettel kapcsolatban. A közvélemény formálása és a 

közönségkapcsolatok kiépítése, ápolása szintén a public relations feladata. 

A „látogató” célcsoport meghatározásával a szervezet a már meghatározott célcsoportokon kívülieket célozza meg, akik 

„csak” kíváncsiak a szervezetre. Számukra a szervezet általános információját kell kommunikálni, mint például virtuális 

„tour”, milyen nyilvános események, rendezvények kerülnek megrendezésre a közeljövőben. 

A célcsoportokat „összeadva” a teljes piacot lefedi, mindenki megtalálja a számára kommunikált „üzenetet”, amely a 

weboldal marketing célja is egyben. 

A stratégiai cél konkrét irányultságát segítő „kinek” kérdése után vizsgáljuk meg a „MIT” kérdést is, vagyis mit is szeretne a 

szervezet „eladni”. Mivel a cikk a szervezet stratégiájára fókuszál, ezért ebben az esetben a szervezet „terméke” maga a 

szervezet és annak brandje. A brand a Wernerfelt-féle „erőforrás alapú”[xv] megközelítés része, megfelelő a legfontosabb 

szervezeti erőforrások beazonosításához, amelyek a következők: 
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 a dolgozók, 
 a szervezet, 
 ideiglenes vagy állandó működési hely(iség) – telephely - és eszközparkja, 
 a know-how,  
 a brand, hírnév, 
 az IT infrastruktúra. 

Egy versenyképes szervezet weboldalán a fenti erőforrások bemutatása külön weboldalon feltétlenül szükséges. A brand 

(márka) szerepe különösen fontos a weboldal szempontjából. A weboldal felhasználója számára az oldal böngészése közben 

egy felhasználói élmény alakul ki, amely a márka tapasztalatokat, élményeket is determinálja egyben, vagy legalábbis 

kiegészíti[xvi]. Ezt a nézetet erősíti Jeff Horvath[xvii] tanulmánya is, aki szerint a felhasználói élmény a vásárló webhellyel 

kapcsolatos kölcsönhatásából ered, amelyet négy tényező határoz meg: 

 a márka: az üzleti és eladási célokhoz fontos, 
 a tartalom: ez meghatározza a weboldalt, 
 a funkcionalitás: ahogy a weboldal meghatározódik, 
 a használhatóság: 

-        milyen könnyű a weboldal kezelése, 

-        milyen hatékony a használata, 

-        milyen robusztus, 

-        személyesen mennyire kellemes. 

A felhasználói élmény négy tényezője közül a szervezeti weboldal az iparágtól függően az egyik tényezőt hangsúlyozza ki, 

pl. a hír portálok esetén (cnn.com) a tartalom, míg a pénzügyi weboldalakon a funkcionalitás a hangsúlyosabb tényező. 

A szervezet előnyeinek a kiemelése, ismertetése, tudatosítása, pozicionálása stratégiai kérdés. Ezeknek meg kell jelenni a 

logókban, színvilágban, jelmondatokban a weboldalon, amelyek egyértelműen megkülönböztetik a versenytársaktól. 

Cirkuszi weboldalak elemzése 

Célcsoportok 

A cirkusz szektorra adaptált kritériumrendszer alapján, az alábbi célcsoportok kerültek meghatározásra: 

2. táblázat: A CW-Index, az egyetemi és a cirkuszi célcsoportok összefoglaló táblázata 

CW-Index –Általános 

irányadó célcsoportjai 
CW_Index –Általános 

célcsoportjai 
Egyetem Cirkusz 

VEVŐK Vevők - leendő hazai és 

külföldi vevők 
Leendő hallgató Leendő vevő 

Jelenlegi hazai és külföldi 

vevők 
Jelenlegi hallgató Jelenlegi vevő 

Vásárolt hazai és külföldi 

vevők 
Külföldi hallgató Külföldi vevő 

  Alumni Csoportok (pl. osztályok) 

  Szülők Eszköz és helyszín bérlők 

(pl. artisták, 

rendezvényszervezők) 

    Műsor, produkció rendelők 

ALKALMAZOTTAK Alkalmazottak Alkalmazottak Alkalmazottak 
Leendő alkalmazottak Leendő alkalmazottak Leendő alkalmazottak 

CÉGEK, PARNEREK Cégek, partnerek Cégek, partnerek Cégek, partnerek 
KÖZVETLEN KÜLSŐ 

KÖRNYEZET 
Közvetlen külső környezet Közvetlen külső környezet Közvetlen külső környezet 
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MÉDIA Média Média Média 
LÁTOGATÓ, VENDÉG Látogató, vendég Látogató, vendég Látogató, vendég 

Forrás: Szerzői adatok és szerkesztés  

A 3. táblázat a célcsoportok eredményeit mutatja be: 

3. táblázat: A célcsoportok eredményei 

Cirkusz célcsoportjai Mely szervezetek alkalmazták, szólították meg 
Leendő vevő Minden weboldallal rendelkező biztosított információt és képet. 
Jelenlegi vevő Nem volt ilyen jellegű tartalom. 
Külföldi vevő A Fővárosi Nagycirkusz kivételével nem volt idegen nyelvű tükörportál amely 

megfelelő tájékoztatást nyújtott volna. A Richter Flórán Cirkusz esetében az angol 

menü linkek kivitelezésre kerültek, de a releváns tartalom nem lett hozzá rendelve. 
Csoportok (pl. osztályok) A Magyar Nemzeti Cirkusz, a Fővárosi Nagycirkusz kínál fel ilyen jellegű információt 

vagy kedvezményt az oldalukon. 
Eszköz és helyszín bérlők (pl. 

artisták,rendezvényszervezők) 
Bérbeadással az Exit Cirkusz és az Utazó Budapest Nagycirkusz kínál fel főmenü 

linket az oldalon. A MACIVA az „artista gyakorló bázist” kínálja fel az oldalukon az 

artisták menüpont alatt. 
Műsor, produkció rendelők Ilyen jellegű tartalom egy esetben sem volt található. 
Alkalmazottak Egy szervezet se alkalmazta. 
Leendő alkalmazottak Az Utazó Budapest Cirkusz rendelkezik „Munka” elnevezésű oldallal, amelyet 

álláshírdetésre használnak. A vizsgálat idején az oldal nem tartalmazott információt. A 

MACIVA az artistáknak tart fel ilyen jellegű oldalt, amely a Fővárosi Nagycirkuszba 

való munka lehetőséget kínálják fel. 
Cégek, partnerek Az Exit Cirkusz, Eötvös Cirkusz és a Fővárosi Nagycirkusz rendelkezett ilyen jellegű 

oldallal. Megjegyzendő, hogy a támogatók, partnerek vannak feltüntetve és nem új 

partner/támogató keresésére használják fel. 
Közvetlen külső környezet Nem volt releváns oldal 
Média Az Exit Cirkusz, Eötvös Cirkusz, Utazó Budapest Nagyirkusz és a Fővárosi 

Nagycirkusz rendelkezett ilyen jellegű oldallal, amely sajtóban megjelent cikkeket 

gyűjtik össze. Kimondottan a sajtónak szánt oldalt (pl. letölthető képek, információk) 

nem tartalmaznak. Ebből a szempontból nem elégíti ki a kívánt célcsoportot. 
Látogató, vendég Számos információ található az oldalakon: pl. jegyár, ülésrend, műsor, turné és képek, 

videók. 

Forrás: Szerzői adatok és szerkesztés  

Röviden összefoglalva elmondható, hogy a weboldalak főleg a leendő magyar vevőre és látogatóira összpontosítanak és 

biztosít releváns tartalmat. Nem használják ki egyáltalán vagy megfelelően a leendő alkalmazottak, a sajtó, cégek/partnerek, a 

csoportos és külföldi (pl. turisták) célcsoportok lehetőségeit, amelyek az üzletmenetre kihathatnak. 

Általános információk és a brand 

Az általános információk csoport (4. táblázat) vizsgálja az intézményről kommunikált brandet, információkat. A brandet és 

az intézményi imázst meghatározza a weboldalon található logó használata, misszió deklarálása, a szervezet bemutatása és 

felépítése. 

4. táblázat: Általános információ csoport 

Kritériumok  Mely szervezetek alkalmazták 
Hírek / események A legtöbb cirkusz biztosított híreket, eseményeket, kivéve az Utazó Budapest 

Nagyirkusz, Magyar Nosztalgia Nagycirkusz, Hungária 
Hírlevél A Hungária Nagycirkusz és a Fővárosi Nagycirkusz esetében volt lehetőség hírlevélre 

feliratkozni. 
Kapcsolat Magyar Nemzeti Cirkusz, Eötvös Cirkusz, Richter Florian Cirkusz, Fővárosi 

Nagycirkusz, Utazó Budapest Nagycirkusz, Hungária Nagycirkusz 
Műsor Eötvös Cirkusz, Richter Florian Cirkusz 

Fővárosi Nagycirkusz, Hungária Nagycirkusz, Utazó Budapest Nagycirkusz 



Jegyárak / ülésrend Magyar Nosztalgia NagyCirkusz, Richter Florian Cirkusz, Eötvös Cirkusz, Fővárosi 

Nagycirkusz, Magyar Nemzeti Cirkusz, Picard Cirkusz, Hungária Nagycirkusz, Exit 

Cirkusz, Utazó Budapest Nagycirkusz 
Misszió Kizárólag az Exit Cirkusz honlapján volt található küldetésnyilatkozat. 
Szervezet története Exit Cirkusz, Donnert Cirkusz, Eötvös Cirkusz, Fővárosi Nagycirkusz, Maciva, 

Magyar Nemzeti Cirkusz, Picard Cirkusz, Utazó Budapest Nagycirkusz 
Társadalmi felelősség vállalás 

CSR A vizsgált oldalakon nem volt ilyen jellegű nyilatkozat. 
Logó Exit Cirkusz, Circus Last Vegas Show, Magyar Nosztalgia NagyCirkusz, Richter 

Florian Cirkusz, Eötvös Cirkusz, Fővárosi Nagycirkusz, Hungária Nagycirkusz, 

Maciva, Magyar Nemzeti Cirkusz, Picard Cirkusz, Utazó Budapest Nagycirkusz 
Favicon Eötvös Cirkusz, Fővárosi Nagycirkusz: FNC, Maciva, Picard Cirkusz, Utazó 

Budapest Nagycirkusz 
Egyedi 404-es Fővárosi Nagycirkusz 

Forrás: Saját adatok alapján saját szerkesztés 

A tudatos brand-építést az alábbi szempontok alapján vizsgáltam: 

 Logó és favicon 
 Szlogen 
 Misszió, küldetésnyilatkozat 
 Szervezet története 
 Domain név 
 Egyedi 404-es oldal 
 Társadalmi felelősség vállalás CSR 

Egyértelmű szlogent az Exit Cirkusz („Kijárat a mindennapokból”) a MACIVA („A nemzeti cirkuszvállalat”) használ. A 

Magyar Nemzeti Cirkusz régebben a „Magyarország legszebb utazó cirkusza” mottót használta, de az elemzés idején nem 

volt egyértelmű mottó vagy szlogene a cégnek. A Cirkusz Picard  családi történet bemutató aloldalán megtalálható „Ez egy 

Nagy család a családokért !”. A Hungária Nagycirkusz esetében sem egyértelmű, mivel a logó mellett a „8. generációs 

cirkusz dinasztia” szerepel, míg a plakáton a „az ország egyik legnagyobb utazó cirkusza” mottó szöveg jelenik meg. 

Logó és ikontab-ek  kivétel nélkül a szöveggel kombinált grafikus megoldással készültek. A MACIVA és a Richter Flórián 

Cirkusz esetében a „cirkusz” szó nem jelenik meg a logóban. 

3. ábra: Favicon-ok (L.: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/mcteka/lg_strat_abrak.pdf) Forrás: Saját szerkesztés 

5. táblázat: Logók és Favicon-ok (L.: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/mcteka/lg_strat_abrak.pdf) Forrás: Szerzői szerkesztés 

A weboldal címek három típusba sorolhatók, legtöbb esetben a cég elnevezése és a cirkusz szó felhasználásából tevődik 

össze a domain név. Ez erősítit a brandet és a cég neve jobban beépül a köztudatba. 

6. táblázat: Domain elnevezés típusai 

Domain elnevezés típusai Domain 
Név + Cirkusz http://circuslastvegas.wix.com/circus-last-vegas 
Cirkusz + név http://exitcirkusz.hu/ 

http://donnertcirkusz.hupont.hu/ 

http://www.eotvoscirkusz.com/ 

http://www.hungarianagycirkusz.hu/ 

http://www.magyarnemzeticirkusz.hu/ 

http://www.picardcirkusz.hu/ 



http://budapestnagycirkusz.hu/ 

http://magyarnagycirkusz.hu/ 
Mozaik http://rfc.hu/ 

http://www.fnc.hu/ 

http://www.maciva.hu/ 

Forrás: Saját adatok alapján saját szerkesztés  

  

Rövid összefoglalás 

A vizsgálatom eredménye szerint a magyar cirkuszi honlapokat stratégiai aspektusból nem tudatosan, hanem jellemzően 

„ösztönszerűen” alakítják ki. Ezt támasztja alá a szlogen és misszió deklarálásának hiánya, és annak összhangja a weboldal 

dízájnnal és menüstruktúrával. Nem tudatos a célcsoportok elérése, megszólítása. A szervezet infrastruktúráját és a cirkuszi 

műsort képekben és videókban mutatják be, de ezentúl nem használnak más jellegű stratégiát támogató eszközöket. A brand-

építéssel kapcsolatban hasonló tapasztalatokat mondhatok el. 

Az állami és magán szektor között érezhető, mérhető a különbség, feltehetően az előbbinél több anyagi keretet és marketing 

személyzetet (szakértelmet) használnak fel e tekintetben. A magán szervezetek számára javasolt az online kommunikáció 

célirányos fejlesztése a stratégiával, branddel összehangolva. 

 

 

[i] Külön köszönet Bóta Melindának, aki hozzájárult a cikk és vizsgálati anyag megfelelő elkészítéséhez. 

[ii] http://www.europeanpolicy.org/en/european-policies/single-market.html 

[iii] Reicher R. Zs. (2014): CRM informatikai rendszer bevezetésének és működtetésének vállalati problémái a magyar KKV-

k körében, PhD. értekezés, Szent István Egyetem 

[iv] Spencer C. – Ruwoldt M. L. (2004): Navigation and content on university home pages. (Online).   Elérhető: 

http://repository.unimelb.edu.au/10187/1141 (letöltve: 2010.május 11.) 

[v] Losonczi, Gy. (2014): Magyar felsőoktatási intézmények honlapjainak versenyképesség vizsgálata nemzetközi 

viszonylatban.). In: Juhász L. (2014):  E-CONOM.  3. évf. 1. pp. 139-156. Nyugat-magyarország Egyetem Kiadó (ISSN 

2063-644X) 
(https://bismarck.nyme.hu/24677.html?&L=1&id=24677) 

[vi] Losonczi, Gy. (2010): A versenyképes honlap kritériumrendszere. In:  Kuráth G. – Pálfi M. (szerk.)  (2010): III. 

Felsőoktatási Marketing Konferencia - Konferencia CD. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 114-137. (ISBN: 978-963-642-

365-0) (http://www.felsooktatasmarketing.pte.hu/files/tiny_mce/File/PDF/Felsooktatasi_Marketing_Konferencia_kotet.pdf) 

[vii] Losonczi, Gy. (2011): A felsőoktatási intézmény versenyképes honlapjának kritériumrendszere. In: Baranyai Zs. – 

Vásáry M. (szerk.) (2011): XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció – 

Előadások Kivonatai. Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő. pp. 291. (ISBN 978-963-

269-231-9) 

[viii] Losonczi, Gy. (2013): Magyar felsőoktatási intézmények honlapjainak versenyképesség vizsgálata nemzetközi 

viszonylatban. In: Szabó L. - Badics J. – Sasné Grósz A. – Bogdány E. – Huják J. – Szalma M. (szerk.) (2013): XXXI. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció – Előadás kivonatok. Pannon Egyetem, 

Veszprém. pp. 43. (ISBN 978-615-5044-78-6) 

[ix] Losonczi György (2011): Szervezeti honlap kritériumrendszere, elemzési módszere a versenyképesség aspektusából, 

Gábor Dénes Főiskola 

http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref1
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref2
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref3
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref4
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref5
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref6
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref7
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref8
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090302_losi_2_YNFU#_ednref9


[x] Magyar Nagylexikon (2004): 18. kötet 381 o.; „Unh-Z”, Budapest: Magyar Nagylexikon Kiadó 

[xi] Marosán Gy. (2007): Stratégiai menedzsment. (Online). www.marosan.hu/oktat/stratmanhu/2.SMkornyezet.ppt (letöltve: 

2011. november. 21.) 

[xii] Boda I. (2006): Stratégiai menedzsment: célok, küldetés. (Online). 

http://www.inf.unideb.hu/~bodai/menedzs/strategiai_menedzsment.html 

(letöltve: 2010.december. 13.) 

[xiii] Bauer A. - Berács J. - Kenesei Zs. (2009): Marketing alapismeretek, Budapest: AULA Kiadó Kft. 

[xiv] Spencer C. – Ruwoldt M. L. (2004): Navigation and content on university home pages. (Online).   Elérhető: 

http://repository.unimelb.edu.au/10187/1141 (letöltve: 2010. május 11.) 

[xv] Wernerfelt, B. (1984): A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 2., 171-180. o. 

[xvi] Nade J – Horvath J. K. – Berkowitz J. (2007): User experience in a Web 2.0 world – What it means for your business. 

(Online). http://www.humanfactors.com/downloads/documents/Web_2-0.pdf (letöltve: 2011.november. 21.) 

[xvii] Horvath J. (n.é.) Usability Rules the Web, In Pance Miklós (n.é.): A használhatóság irányítja a Webet (Online). 

http://www.iit.uni-

miskolc.hu/iitweb/export/sites/default/users/smidl/oktatas/e_business_alk/ebus_website_hasznalhatosag_JN.doc (letöltve: 

2011. november 11.) 

 

Lehotai László: Adalékok egy artista-tánctanár életrajzához (2. rész) >>>  

– Pécsi Gizi – 

Cikkem előző részében[1] internetes tájékozódás nyomán a tánc- és cirkuszkutatás néhány jellemző sajátságát emeltem ki, 

illetve nagy vonalakban ismertettem Bogár Richárd naplóját, melyet a Tánctudományi Közleményekben forrásként tett közzé 

Fuchs Lívia és Tóvay Nagy Péter. 

A legtöbbször és leghosszabban a Tánctudományi Közlemények IV/1-es számában megjelent naplórészlet foglalkozik a 

„mindig csendes, visszahúzódó, sőt többnyire lehangolt” Pécsi Gizivel, első találkozásukkor, mint a Royal Revüszínház 

görlcsapatának fiatal tagjával.[2] „A háború előtti filmgyártás nagy gyereksztárja… az Édes mostoha és a Megfagyott 

gyermek című magyar filmek abszolút főszereplője volt. [3] Nem vagyok hivatott e filmeket bírálni, különösen nem itt, de 

kétségtelen, hogy nagy közönségvonzó filmek voltak, amelyeket nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában, de még 

Amerikában is forgalmaztak. Láttam plakátot, ahol Pécsi Gizi neve kb. tízszeresen nagyítva volt nyomva Csortos, Páger, 

Tasnády Fekete Mária nevéhez viszonyítva. Filmjével a bemutatókon Európában mindenhol megjelent, Hollandiában 

turnézott is. Amerikába hívták, és Magyarországon is készen álltak számára a forgatókönyvek, amikor a különböző törvények 

megjelenésével a mecénások visszavonták a pénzt, és sem a filmből, sem az utazásból nem lett semmi. Ő azonban állandó 

tánctréninget tartva vészelte át a háborút, de nem tudta átvészelni a felnőtté válás sokkját. A gyereksztár felnőtten nem tudott 

mit kezdeni magával. A szakma leírta. Sem ő, sem a szakma nem vette észre, hogy egy ragyogóan, igen sokoldalúan képzett 

táncosnőről mondanak le. Mikor először próbáltunk együtt, még csak úgy szórakozásból, elképedve láttam azt a fölényes 

tudást, amivel rendelkezik. 32 ronde de jambe fouetté-t forgott, 20 centiméteres átmérőjű körön belül, úgy, hogy a végén 4-5 

tourt húzott rá még. Az összes forgásfajta a kisujjában volt, az összekötő lépéskombinációkat pedig éteri könnyedséggel 

csinálta. Fej és a kézfej tartásában lehetett némi édeskés tartást felfedezni, de ez a Trojanoff-iskola sajátja volt. 

Akrobatikában az összes nőies hajlékony akrobatika elemet a sorozatos handstand bógniig mindent magas fokon művelt. 

Szteppelni nagyon tudott. Az én akkor már saját stílusomban készített legkomplikáltabb variációimat perceken belül 

sajátította el. Megbűvölt a szakmai tudása, és így szinte természetesen jött, hogy elkészítettük az első számunkat, amit persze 

egyelőre sehova sem tudtunk eladni.” 

Sajnos a Naplóban nemigen szerepelnek dátumok, bár a megnevezett darabok alapján[4] valószínűleg ki lehetne nyomozni a 

vonatkozó időpontokat (ez a feladat meghaladja a lehetőségeimet). Pécsi Gizi kész volt a Royal Színház szezonszerződését 

feladni a Bogár Ricsivel való bizonytalan kimenetelű fellépések kedvéért; eleinte éjszakai mulatóhelyeken dolgoztak együtt. 

A Naplóban ez áll: „vitathatatlanul tudtam, hogy a legjobbak vagyunk, és nem csak a lokál-műsorhoz viszonyítva, ahol akkor 

nagyon is erős és jó artisták, színészek és táncosok dolgoztak igen kiérlelt, kidolgozott, komoly nemzetközi színvonalú 

számokkal, de színházi vonatkozásban is”. Az Emke Kávéházban konszolidálódott a helyzetük, „egymás után csináltuk a 
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jobbnál jobb számainkat, az Emke mellett még számtalan más műsoros esten és koncerten felléptünk, kezdtünk egy bizonyos 

szakmai körön belül ismertté válni”. 

A Fővárosi Víg Színház után a Budapest Kávéházban (Moulin Rouge) kezdődött egy nagyon jó periódusuk, „Chopin: 

Nocturne, Rhapsody in Blue, Trubadúr-cigánytánc, Stan Kenton zenéjére egy akkor nagyon modernnek számító dzsessz-

balett szám, különböző humoros karakterszámok, a Katona álma, … még sok-sok karakterszámot, keleti témában, olasz 

tarantellákat, vívással…” 

A továbbiakban a Tánctudományi Közlemények IV/2.-es számában a Szovjetunióbeli esztrádműsor vendégjátékáról esik szó, 

és a Pécsi Gizivel való együttműködést ilyen formában összegzi a Napló: „szép, sikerekben gazdag nyolc év volt együtt. A 

későbbiekben még sok jó táncosnővel táncolok majd partnerként, de ezt az összeszokottságot, ami Gizivel való munkánkat 

jellemezte, soha sem tudom többé megismételni”. 

 

  

[1] http://epa.oszk.hu/01400/01461/00031/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2016_1_03.pdf 

[2] Szám szerint tizenhárom utalás. 

[3] A szöveg 7. számú lábjegyzetének szövege: „Pécsi Gizi (1928 –) Eredeti nevén: Porkoláb Gizella. gyermekszínészként 

kezdi a pályáját Lakner Bácsi Gyermekszínházában. Amikor Lakner Artúr Édes mostoha című darabjából a Vígszínházi siker 

után regény és film is készül, az 1935-ös film főszerepét Pécsi Gizi alakítja. Még egy filmszerepet kap, de közben balett-

tanulmányokat is folytat Trojanoff magánstúdiójában. A háború után főként revütáncosként ér el sikereket. A hatvanas 

években a Tarka Színpad tagja, de fellép a Béke  szálló Kupolájának revüműsoraiban is. A nyolcvanas években még szteppet 

tanít az Állami Artistaképző Intézet akrobatikus revütáncos képzőjén.” Hozzáteszem: ugyanitt az előkészítő osztályokban 

klasszikus balettet oktatott 1970-től 1991-ig (mindenki Pécsi Gizi néven ismerte őt, de a McTEKA archívumának az Intézet 

törzskönyve alapján készített world-dokumentuma az asszonynevén, Bálint Ferencnéként szerepelteti őt). 

[4] Egy másik viszonyítási alap lehet a megemlített gázsik összege: „mi Pécsi Gizivel a legmagasabb gázsit kaptuk, ha jól 

emlékszem, kb. 1980 forintot, ami akkor nagy pénz volt a színházi fizetésekhez viszonyítva. Az utánunk következő táncos 1350 

forintot kapott, de ezt csak a már több éves szakmai gyakorlatot maguk mögött tudó táncosok kapták. Általában 800- , 1000- , 

1200 forint  fizetések voltak a tánckarban. Az Operett Színházban pl. a szóló fizetés 1500 forint volt”. 

West-Sooby Anna: Rendeletmódosítási javaslat >>>  

Egy korábbi írásomban[1] cirkuszszakmai szempontok alapján ismertettem az alapfokú művészetoktatásról szóló 27/1998-as 

MKM rendeletet. A McTEKA aktivistájaként, mint oktatásszervezési referens a közelmúltban elkészítettem a módosítási 

javaslatot, melyet a jövő év elején fogunk benyújtani az EMMI-hez, egyben engedélyt kérve egy kísérleti jellegű oktatási 

projekt beindításához, mely célra Alapítványunk NKA-támogatást is szerzett. 

Időközben összeállítottam a szükséges Tantervet is, amely jelenleg a belső munkatársak lektorálásának fázisában van, a 

rendeletmódosítási javaslat ezen a fázison már átesett. Most azért tárjuk a nyilvánosság elé, hogy bárki megtehesse 

észrevételeit az esetleges változtatásokra vonatkozóan. Jelenlegi legfőbb törekvésünk találni egy olyan iskolát, amely 

megfelelő együttműködési partner lehet a program kivitelezésében. Ehhez is várjuk a tágabb szakmai, illetve érdeklődő 

közösség segítségét, ötleteit. 

A rendeletmódosítási javaslat ezen a linken érhető el: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/mcteka/27_1998_mkm.pdf 

 

 

[1] http://epa.oszk.hu/01400/01461/00031/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2016_1_01.pdf 
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Forrásközlemények I.  

 

--- Majom-színház >>> 

Alászállított áron itt még csak rövid időig látható*. 

Ma vasárnap 2 előadás lesz, az 1-ső 4 órakor, vége fél 6 órakor, pénztár 3 órakor nyittatik. A 2. fél 7 órakor, vége 8 óra után, 

pénztár 6 órakor nyittatik. 

Majom-színház. 

Felsőbb engedelemmel ma és a következő napokban, a Duna partján újonnanépült színházban különféle készségi 

gyakorlatok, sulyegyenlítőveli-, és a nélküli kötéltánczok – mindenféle mesterséges fordulatok –, szökönyök- és felette 

nevettető jelenetekből álló 

Nagy Előadás 

fog ebek és majmak által tartatni. 

Az előadás három felvonásra fog osztatni, mellyek a legkülönnemű 

átöltözések és átalakulások 

által igen érdekes és meglepők lesznek. 

Helyek ára pengő pénzben: 

Páholy 8 személynek            4 fl. – kr. pp. 

„          5       „                        3 „ –   „      „ 

„          3       „                        2 „ –   „      „ 

1-ső földszinti zártszék                24 „     „ 

Karzat                                           20 „     „ 

1-ső földszint                                20 „     „ 

2-dik                                             12 „     „ 

Utosó hely                                     6 „     „ 

Páholy- és zártszéki jegyek reggeltől fogva esteli 5 óráig az állatgyűjtény – (Menagerie-)nél kaphatók 

Vasárnap és ünnepnapokon szabadjegyek minden kivétel nélkül érvénytelenek. 

Advinent Benoit, 

ezelőtti birtokosa a Schreier-féle majomszínháznak. 

------------------------------------------------------------------ 

Nyomatott Kozma Vazulnál 

*Illusztrált plakát: Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár  
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--- Circus gymnasticus >>> 

Circus gymnasticus* 

in der Theresienstadt, der Kirche gegenüber. 

Heute, Mittwoch den 29. Sept. 1841, 

wird 

Alexander Guerra, 

Direktor einer Kunstreiter-Gesellschaft, 

seine 

vierte Vorstellung in der höhern Reitkunst 

zu geben die Ehre haben, und macht hiezu seine ergebenste Einladung. 

Programm der vorkommenden Stücke: 

1. Indianische Spiele, producirt von dem neapolitanischen Zögling Joseph Mellilo; 
2. Variationen für die Flöte mit Begleitung des Orchesters, auf ungesatteltem Pferde vorgetragen vom Hrn. Alois 

Rantmann; 
3. wird sich die Wienerin Josephine Leeb mit gewählten Stellungen mit Blumen-Guirlanden, und mit Sprüngen über 

mehrere Shawls produciren; 
4. la poste royal de france. Exercitium auf 6 kleinen Ponys, das überall mit großem Beifall aufgenommen wurde, 

ausgeführt von dem kleinen Leopold Schönbrunner; 
5. kühne Grotesk-Sprünge und Stellungen, ausgeführt von dem beliebten Joseph Tardini; 
6. großer Reif-Sprung nebst andern Spielen und gewälten Stellungen auf ungesatteltem Pferde, ausgeführt von der 

Römerin Louise Letard; 
7. außerordentliche, beliebte Voltigirkünste, ausgeführt durch den kühnen Ant. Bottari; 
8. der Thebanische Herkules, ausgeführt auf ungesatteltem Pferde von dem starken Wiener Hrn. Ant. Brand; 
9. großes Damen-Manöver, ausgeführt von 8 weiblichen Mitgliedern der Gesellschaft unter Anführung der Direktrice 

Mab. Elise Guerra; 

10. zum ersten Male: großer amerikanischer Tanz mit Coccusnuß-Shalen, ausgeführt von 4 kleinen Zöglingen der 

Gesellschaft im Moren-Costume; 

11. außerordentliche Sprung über 8 Breter, nebst gewählten Stellungen, ausgeführt von dem berühmten Kunstreiter Hrn. 

Georg Cocchi; 

12. der Direktor Alex. Guerra wird das gut abgerichtete Pferd, „Solid” genannt, vorführen, welches nach dem Takte der Musik 

den Galopp und Walzer tanzen, und „die umgekehrte-Welt” darstellend, enden wird. 

Als Beschluß 

Die drei Herkules, 

ausgeführt von dem starken Ant. Brand, Ant. Bottari und Hypolit Letard. 

Anfang um hald 5 Uhr. – Ende halb 7 Uhr. 

Preise der Plätz in Cond. Münze: 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=090306_guerra_QTao


Loge Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, à 5 fl. – Loge Nr. 9, 4 fl. – Loge 5, 10, à 3 fl. – Ein Sperrsitz 40 kr. – Parterre 20 kr. – Erste 

Gallerie, zum Stehen, 12 kr. – Zweite Gallerie 8 kr. 

Zur Bequemlichkeit des geehrten Publikums sind Billets zu Logen und Sperrsitzen Vormittags von 10 bis 12 Uhr bei de 

Kasse im Circus zu haben. 

Das Tabakrauchen und das Mitnehmen der Hunde ist nicht gestattet. 

---------------------------------------------------- 

*Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár 

 

--- Herzog lovardája >>> 

Budapest.                                                                      19. előadás.* 

Herzog lovardája 

Váczi-körút és alkotmány-utcza sarkán. 

Hétfőn, 1883. október 22-én, esti 7 ½ órakor. 

Műsor. 

Hangverseny a lovarda zenekara által, 

Götze karmester vezénylete alatt. 

Links-Rechts, induló Neibig A.-tól. 

Papageno-Polka Stasny L.-tól. 

Nyitány „Lebenslust”-ból Latanntól. 

I. Rész. 

1. Renz Károly úr rendkívüli mutatványai nyergeletlen lovon. 

2. Jelenet, előadja Price A., bohócz. 

3. Osman pasa, arab aranybarna csődör, szabadon tanítva, elővezeti Herzog igazgató úr. 

4. Miss Elisa Perks kitűnő ugrásai és pirouettejei vágtató lovon. 

5. Zenészeti jelenet, előadja a 3 Almasio testvér. 

6. Mr. Fredy Hummerston utólérhetetlen galopp-voltigei lovon. 

7. Goldlack, vadász, ugró-ló, lovagolja Stark Teréz k.a. 

8. Miss Hariet, a sodronykötél-királynő fellépte, rendkívüli jongleurmutatványaival a sodronykötelen. 

10 percz szünet. 

Fiametta, polka mazurka, Rab W.-től 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=090307_herzog_G5Ul


II. Rész 

9. Miss Rosa, Mist. Henry és a kis Tomi föltűnést keltő testgyakorlatai a légben. Ismeretesek „az új világ csillagai” név alatt. 

Záradékul: mindhárman egy itt még nem látott óriási ugrással a tornakészülék legvégső csúcsáról a kifeszített hálóba, fognak 

kitűnni. 

10.  Albatros és Negus, két trakhén csődör, szabadon tanítva és egyidejűleg elővezeti Herzog igazgató úr. Végül: A hinta, 

előadja a két csődör Albatros és Negus. 

11.  Miss Ada nagyszerű és csodálatra méltó gyakorlatai nyergeletlen lovon. 

12.  A fogorvos. Komikus jelenet, előadják Pool és Duany bohóczok. 

13.  A kettős nagy iskola, lovagolja Herzog igazgató úr és neje, Beldemonio és Nem-Aly iskolalovakon. 

14.  Az angol jockey, előadja nyergeletlen lovon Roberts Róbert úr, ki a lovartér közepéből ugrik a vágtató ló hátára, és egy 

lábán áll meg. 

15.  Az ellenlábasok, Leon tanár úr által előadva. 

16.  Contre danse française, lovagolja 9 úr fényes rococo-öltözetben. 

 

A tagoknak betegsége esetén fentartja az igazgatóság magának azon jogot, hogy a műsor egyes számait megváltoztassa. 

Az istállók megtekintése csak páholy- vagy zártszékkel bíró látogatóknak van megengedve. 

Ellenőrzés végett kérjük a jegy egyik részét megtartani, valamint a szünet alkalmával való kimenetelnél a jegyszedőtől térti-

jegyet kérni. 

A jegyek csak azon előadáshoz érvényesek, a melyhez váltattak. 

Dohányzás, valamint kutyákat magával hozni, szigorúan tiltva van. 

Holnap, kedden 1883. Október 23-án, esti 7 ½ órakor: 

Rendkívüli előadás 

teljesen új műsorozattal. 

Másodszor: Új! Miss Rosa, Mist. Henry és a kis Tomi föltűnést keltő testgyakorlatai a légben. Ismeretesek „az új világ 

csillagai” név alatt. Záradékul: mindhárman egy itt még nem látott óriási ugrással a tornakészülék legvégső csúcsáról a 

kifeszített hálóba, fognak kitűnni. 

Először: A négy akrobata, előadja Leon tanár úr, Mr. Eugen, Mr. Henry és a kis Tomi. 

Először: Az ugró-utazóiskola, előadja „Felix” és „Ben-Said” ugró-lovakon Stark Teréz kisasszony. 

Az akadémiai voltige, vagy: nagy versenyugrás, előadja az egész férfiszemélyzet. Végül: Az óriási ugrás 9 lovon át Roberts 

Róbert úr által. 

Fantasia-négyes, lovagolja 4 nő és 4 úr fényes díszöltözetben. 

Petersdrup, arab barna csődör, mint apportáló ló szabadon tanítva, elővezeti Herzog igazgató úr. 

------------------------------------------------------------------------ 
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Forrásközlemények II.  

 

--- A Barnum cirkusz Békéscsabán 1901-ben >>> 

A Barnum cirkusz Békéscsabán 1901-ben[1] 

A Cirkuszi Akrobatika korábbi számaiban[2] már szerepeltek a Barnum és Bailey cirkusz 1901-es magyarországi turnéjáról 

szóló e-híradások. 

Jelen közlés a turné békéscsabai eseményeit mutatja be a helyi sajtó tükrén keresztül. A riportok és sajtóanyagok szövegét 

változtatás és rövidítés nélkül, teljes terjedelemben közöljük. Kivételt képez ez alól az egész oldalas hirdetés, amely a turné 

minden állomásán egységesített formában jelent meg, és a cirkusz saját nyomdájában készült, s melyet aktualizálva nem csak 

a helyi újságokban jelentettek meg, hanem – ahogy erről Mr. Watkins, a cirkusz sajtómunkatársa és reklámembere a teljes 

európai turnéról szóló könyvében beszámol[3] -, szórólapként is terjesztették és hordták szét a reklámcsapat munkatársai. 

Ahogy a korábbi pesti és szabadkai hírlapi közlések, úgy jelen híradások is szubjektív és színes képet adnak a korabeli Békés-

Csaba életét felpezsdítő izgalmas spektákulumról és annak fogadtatásáról. 

 BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY – Politikai Lap  

B.-Csaba 1901. XXVIII. évfolyam 

 BK XXVIII 10. szám 1901  február 3. 

 — Barnum Csabán. 

A világhírű cirkusz csakugyan eljön Csabára, a napokban itt járt a vállalat üzletvezetője, Palm Eduárd, kinek a 

főszolgabíróság megadta az engedélyt, hogy a cirkusz május hónapban — 8-ikán vagy 10-ikén — egy napig Csabán időzzék 

s délután és este mindössze két előadást tartson. A helyet is kiszemelték : a mén teleppel szemben elterülő nagysziken fog a 

hatalmas lovarda és állatsereglet táborozni, 15 ezer négyszögméternyi területen Az amerikai „Barnum & Bailey" 

tudvalevőleg a világ leghatalmasabb cirkusza, mely márciusban jön Bécsből Budapestre, ott harminc előadást tart, onnan 

lemegy Dunántúlra, Szegeden és Aradon át jön Csabára s innen Nagyvárad-felé megy tovább. Hetven hatalmas kocsiból álló 

nyolc különvonatja van magának a vállalatnak s a vasúti állomástól külön lerakott síneken fogják a vonatokat a helyszínére 

vinni. A cirkusz óriási méreteiről fogalmat nyújthat, hogy a többek közt 400 lova és. 40 elefántja van s van hatvan tagból álló 

külön rendőrsége is. Barnumék a csabai két előadásra nemcsak Békés, hanem a szomszédos Arad, Csanád, Csongrád, 

Szolnok és Bihar vármegyék közönségét össze akarják gyűjteni s már létre is jött az egyezség az államvasutak 

igazgatóságával és a vicinálisokkal, hogy öt irányból külön vonatok fognak jönni délután Csabára, melyek éjjel az előadás 

után indulnak vissza. Megelőzőleg Barnum hat fogattal reklámkörutat tesz e megyék nagyobb községeiben. 

BK XXVIII 26. szám1901  március 31. 

Amerika Budapesten. 

— Fővárosi levél. - 

Budapest, márc. 29. 

Nem esik zavaratlan csatangolás a főváros utcáin. Itt is csoport, ott is csoport, mely elállja az utat, bámulván és 

tanulmányozván a Barnum és Bailey fal-ragaszait, melyekkel „Amerika büszkeségét" a cirkuszát hirdeti. 

Ezek a reklám-ponyvák szokatlan ízt adnak az utcáknak. Valami amerikaias hangulat van a levegőben s az angol nyelvű 

plakátok előtt ácsorgó tömeget egy futó pillanatra csikágói közönségnek képzeli az ember. Hiába, de minden új, minden 

szokatlan, minden jó és rossz a Nyugatról jön. Nem csak a civilizáció vívmányai, nemcsak a tudomány legújabb eszméi, a 

művészet legújabb irányai, a divat legújabb szössze-netei, de az életiskola tanmódszerének a legújabb paragrafusai, az élni 

tudás legfrissebb mesterfogásai is. 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=090308_jokaybarnum_ZOav
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Mintha a szellemi élet áramlata párhuzamosan követné a föld forgását, mely nyugatról keletnek tart. A tudományra és 

művészetre a közvetlen nyugat tanít meg minket, de a gyakorlati életre Amerika, melyet a faji kiválás tett nagygyá az 

élettudomány terén. Odament Európának minden tetterős, vállalkozó embere (a sikkasztáshoz is energikus vállalkozás és 

kockázat is kell), a kik a gyakorlatiasságot soha nem álmodott rendszerré, ha tetszik : tudománynyá fejlesztették. S az ember 

földi boldogulásának szempontjából talán nem is áll hátrább ez a tudomány a teológusokénál. 

Most ennek a tudománynak egy rövidke fejezetét nálunk is előadja Barnum, a kinek a neve eddig csak homályos fogalmat 

jelentett nálunk, de most itt lesz ő maga is. Igaz, hogy nem az öreg, a humbugnak megalkotója, a ki már régen meghalt, 

hanem a fia. És megnyitja rengeteg cirkuszát a föltámadás ünnepén ós ez aktust amerikai módon készíti elő, megtanítván 

minket, szájtátó európaiakat, hogy mint kell a sikert kierőszakolni. 

Rengeteg, soha nem látott méretű plakátjai lefoglalnak minden helyet s a szemét szúrják annak, a ki rájok tekint. Elmenni 

mellettük pedig nem lehet, éppen nagyságuk miatt. Vannak nagy plakátok és vannak kis plakátok minden elképzelhető 

helyen: a járatlan Dembinszky-utcában épp úgy, mint a legúribb utcában, az üres telkek kerítésén épp úgy, mint a templomok 

falán. A vállalat hirdető osztályának főnöke nagy adminisztratív tehetség, a ki nem elégszik meg azzal, hogy a kisebb 

hirdetményeket a Városliget platánjaira ragassza és a napsugárra akaszsza. Plakátjai befurakodnak még az üzletekbe is, a 

kirakatok üvege alá is, s az amerikai reklám, ez a diadalmas szellem, és a hatalmas perisprit beszivárog mindenüvé, géne 

nélkül, a siker minden áron való biztosításának erős akaratával. 

S mi csodálkozva kérdezzük, hogy hát így is lehet ? Bizony lehet, mert ennek ez a módja, mi több, a sikernek ez a filozófiája. 

A jó közönség már egy hónappal az esemény előtt hallja a reklám trombitáját s mire megnyílik a nagy látványosság, alaposan 

meg lesz gyúrva. Még a bölcs is ingadoznék (ha ugyan van Budapesten bölcs), elmenjen, ne menjen, mint a virágszirmot tépő 

szerelmes s a vége az, hogy megnézi a cirkuszt, legalább egyszer. Mert végre is legyőzi a hipnózis, a mi a plakátról árad felé, 

hogy „Amerika büszkeségét" meg kell néznie. 

Óriási összegbe kerül ez a reklám, de Barnum tudja, hogy mit csinál. A közönség kíváncsiságát addig fokozza a 

paroxizmusig, míg ez a kíváncsiság végre is pénzzé változik át, mint a hogy a hő változik át delejjé. A dologban az a fő, hogy 

oly pénzzé változik át, mely az ő zsebébe folyik. 

Barnum elmegy majd tőlünk más hazába, de azt hisszük, a tanítása maradandó lesz s hatásának nyomai meg fognak látszani 

ezentúl való hirdetési rendszerünkön. 

BK XXVIII 30. szám 1901  április 14. 

Üzleti szellem. 

B.-Csaba, április 13. 

A fővárost most teljesen Barnum óriási reklámzaja tölti be s nemsokára a vidéket fogja elárasztani nagy-arányú plakátjaival. 

Eljön hozzánk Csabára is, a nagyobb tereken már ott éktelenkednek a hatalmas deszka falak, melyekre plakátjait ragasztja. Ez 

az amerikai megmutatta nekünk, miképp kell a világnak tudtára adni azt, a mi birtokunkban van, a mi felett rendelkezünk s a 

mit jó pénzért hajlandók vagyunk a közönségnek is megmutatni. 

Barnum igaz, hogy a reklám királya, de annál inkább jogosult az, hogy tanuljunk tőle üzleti szellemet, mely annyira hiányzik 

a magyar kereskedő világból. 

Az már rég bebizonyított axióma, melyet bizonyitani sem kell, hogy a hol nincs üzleti szellem, leleményesség, ott hiába 

erőlködik a társadalom, virágzásnak mi sem indulhat Sőt még a nagy forgatagban sokszor még a legcélszerűbb, 

leghasznosabb találmány is vállalkozás hiányában elkallódik. 

Hány példát hozhatnánk fel, hogy magyar találmány dicsőségét, gyümölcsét külföldi, idegen ember érdemetlenül élvezte. íme 

itt van mind-járt a varrógép példája. Mindenki tudja és elismeri, hogy a magyar ember találmánya. Egy szegény szabó mester 

fundálta ki és készítette el fából a modellét. Ám itthon nem talált olyan vállalkozóra, ki korszak alkotó találmányához a 

szükséges tőkét adta volna. Kiment Amerikába ott egy gépgyárosnak, bizonyos Howe-nak mutatta be. Az el is készítette, ki is 

állította, de mint a maga találmányát és milliókat keresett rajta. A magyar feltaláló pedig éhen halt. 

Ez a példa élénken illusztrálja a mi viszonyainkat, melyek azóta sem mondhatjuk, hogy e téren vajmi sokat változtak volna. 

Ép úgy nincs üzleti szellem a magyar kereskedőben, iparosban, gyárosban, termelőben ma sem, mint a hogy nem volt ötven 

év előtt. Még olyankor sem mer áldozni, a mikor a siker kézen fekvő dolog, Miért ? Mert hiányzik belőle az üzleti szellem. 

Kérdés azonban, vájjon lehet-e üzleti szellemet beleplántálni a magyar vállalkozóba ? Vájjon nem-e veleszületett 

tulajdonsága ez az illető népfajnak? 



E kérdésünkre a felelet az, hogy nézzük meg a többi külföldi államok polgárait, azok már régen elsajátították az üzleti 

szellemet az amerikaiktól ós sokban már túl is szárnyalták Őket. 

Nos tehát a mi a külföldnek sikerült, az nekünk lehetetlenség volna? Azt hiszszük mindenki egy véleményen van velünk, 

midőn azt állítjuk, hogy a magyar ember a legjobb anyag a földkerekségen, mert belőle mindent lehet formálni, csak legyen 

hozzáértő mester, a ki alakítani tudja. A magyar, ha kell jó katona, jó kereskedő, iparos, földműves, munkás, csak jó vezető 

kézre van szüksége, amely kioktassa. 

Hiszen külföldön már rég elismert a magyar faj e számos jó tulajdonsága és keresik és jól is honorálják a magyar 

munkásokat. A hol pedig enynyi jó alaptulajdonság van a népben, ott az üzleti szellem meghonosítása lehetetlen feladat volna 

? Bátran kimondhatjuk, hogy nem. Csak legyen aki megtanítson rá. 

A mester szerepét néha a természet vállalja magára, de ez a mester csak lassan és a mi kárunkon tanít meg jól és ésszzerüen 

gazdálkodni. De már annál mi sokkal messzebb tartunk, hogy ilyen drága tanítótól vegyünk leckéket. 

Egy olcsó módja van az üzleti szellem elsajátításának, ha ellesük azt a külföldtől. 

Küldjük ki fiainkat tanulmány-utakra, avagy teljes tanulásra a külföldi világcégekhez. Hadd lássuk meg ott a kohó 

belsejében, mikép ténykednek azok s vezetik vállalataikat oly nagy sikerrel. S ha ellesték, azt hiszszük, hogy hazatérve nem 

fognak szégyenkezni utánozni ama nagy példákat, melyeket a külföldön maguk előtt láttak. 

Van ugyan nekünk egy kapitális bajunk, melyet sokat hoznak fel az üzleti szellem pangása okául. Ez a pénzhiány. És ez 

részben sajnos tény. Ezideig nagyobb részt idegen tőkével dolgoztak vállalataink. De hiszen külföldön sem állott mindjárt a 

kezdetben a vállalkozónak rendelkezésére valami irtóztató nagy summa. Kis kezdetből indultak ki a nagy vállalatok. 

Szorgalom, munka és vállalkozó szellem, e hármas oszlopok emelték a bámult és irigyelt külföldi iparállamokat arra a magas 

polcra, a melyen most állanak. 

Erős a reményünk, hogy mi is tanulunk a külföldi példán és igyekezünk szert tenni mindarra, ami hiányzik 

boldogulásunkhoz. Mert régi és sokszor beigazolt közmondás, hogy mindenki a maga szerencséjének kovácsa. 

BK XXVIII 30. szám 1901.  április 14. Vasárnapi melléklet 

Barnum-láz. 

— Rimes móka. — 

Kárpátoktól - Adriáig 

Barnum neve járja ; 

Dagad szittya-kebelünkben 

Lelkesedés árja. 

  

A híres, nagy reklám-királyt 

Tárt karral fogadjuk; 

Jankee kóklerságaiért 

Ingünk is od'adjuk. 

  

Színház, sport, képzőművészet, 



Ma sutba mehetnek; 

A sok csodabogár mellett 

Szóba se' jöhetnek. 

  

Csodabogár ? . . Hohó ! kérem 

Lassabban a testtel ! 

Láthat mást is, ki Bantumhoz 

Benézni nem restel . . . 

  

Mondják: megyénkből is gyűjtött 

Sok szép ritkaságot, 

S velük bámulatba ejti 

A kerek világot . . . 

  

A gyulai egyetemnek 

Ott van embriója ! 

Enyészettől Barnum papa 

Spirituszban óvja. 

  

A csabai kibővített 

pályaház csodái 

Ott vannak : heringként kezelt 

Utasok bordái. 

  

Ott vagyon - igaz kitömve 

Az a tőkepénzes : 

Ki a barakonyi vasút 

Részvényére kényes. 



  

Szeghalom adott Barnumnak 

Egy anyányi cápát ; 

De már későn . . . leharapta 

Vashidjuknak lábát. 

  

Körös-Ladány egy díszpolgárt 

Küldött a porondra, 

A ki fejét, szerénységből 

Hóna alatt hordja. 

  

Vésztő kékbélü dinnyét visz 

A világpiacra. 

Doboz órjás hagymájával 

Állott ki a piacra. 

  

Ott láthatni üveg alatt 

Azt a gazda-embert : 

Ki Sárréten, a kotúba 

ősszel vetett kendert. 

  

Nem folytatom ! Azt mondanák : 

No már nem is kétes, 

Barnum úrtól a reklámért 

Meg van kenve Két-ess. 

  

De most, mikor szörnyen dühöng 

A Barnum extázis, 



Beláthatnánk: csodabogár 

Van minálunk száz is. 

Két-ess. 

BK XXVIII 32. szám 1901. április 21. 

Csodaszittyák. 

— Aktuális csevegés. — 

Akárhogy csipkedjük is Barnum és Társa kóklerságait, az üzleti zsenit el nem vitathatjuk tőlük. Jövedelmezővé tenni azokat 

az abnormitásokat, melyekkel a természet a teremtés koronáját: az embert sújtotta ; — kincses bányaként aknázni ki azt a 

hatalmat, melylyel az emberi kitartás az oktalan állatt felett uralkodik s a melylyel az állati ösztönt szinte művészetté képes 

idomítani, — valóban zseniális gondolat, s bámulatra méltó üzleti szellem. 

Sokszor megtörténik velünk az élet nagy vásárjában, hogy rendkívüli dolgot látunk, de közömbösen haladunk el mellette. 

Szánakozunk a furaságon, vagy kikacagjuk ; de hogy bennük dúsan kamatoz tatható tőkét keressünk, arra már gondolni is 

restellünk. 

Persze ! persze ! . . Barnuméknak is való az ilyen üzlet. Már csak inkább az acélos búzát, mint az időtlenségeket viszszük a 

piacra. Igy is megélünk hóttig ! 

Pedig akadtak is, akadnak is honi földünkön szittya-specialitások, a melyek Barnumék kezében kapitálissá válnának. De igy 

magunk között biz' azok elkallódnak s hirük sokszor még a szomszéd falu határáig sem ér el. 

Alkalomszerűnek vélem olvasóinknak egy pár honhazai csodaembert bemutatni, a kikre akár Mr. Bailey is ámulva nézhetne. 

Két-ess. 

BK XXVIII 35. szám 1901. május 2. 

Budapesti levél. 

— Hangulat az utcán, korzón. Városliget és a Stefania-ut. Barnum and Bailey. Külföldi színészek. - 

A tavaszi enyhe szellő a gyönyörűen kizöldült vadgesztenye ős jávorfák levelei között suhan tova. S mikor még el sem 

érkezett május, már akkor is májusi hangulat uralkodott mindenfelé. 

A kávéházak, éttermek már elfoglalták az aszfaltot. S állanak már a kis rácskeritések, melyen belől az apró márványasztalok, 

nádszékek s néhány kirakott oleander mutatja — a ligetet. A melyben a bámulni s magát bámultatni óhajtó pesti emberfia 

közvetlen közelről élvezheti a főváros zsibongását s az utca szines, tarka képét ós a pikkolóját. 

A Váci-utca, a Kossuth Lajos-utca, a korzó ragyog a nap sugárözönében. Teljesen elönti a sétáló közönség s a virágos női 

kalapok, blúzok tengerében bámulhatjuk a színek pompáját, A korzón a rengő Duna locsogó habjait, a mit fodroz a szellő s a 

melynek tükrében az öreg Gellérthegy tavaszi ruhát öltve nézi maga-magát. S a Duna partján végig futó villamos vonalon — 

mely a korzón kivül, de vele egy vonalban van építve — siklanak az új karcsú, narancssárga villamos kocsik ós hasitják a 

Duna vizét a propellerek. 

S a ligetet, a városligetet. Budapest tüdejét már mindig zsongó sokaság lepi el. A Stefánia-uton szüntelen robognak, a csak 

gyalogos, szerény halandót elgázolással fenyegetve, a pompás magánfog tok, gummiradlerek ós számozatlan fiakkerek. 

S tele van szinig a tavaszi levegő kacagással, zsivajjal s az elárusítók csalogató hangos szavaival. Megnyilt már a 

hullámhinta, a töméntelen „ringlispíl1', a százféle mutatványos bódé, Variete-szinház, Dalos-színház. E kis színházat Zöldi 

Márton szervezte pár éve, de azóta bizony sülyedt a művészi színvonalról. 

Mindenfelé szól a zene s az ezerféle kintorna, rezes banda, citerás kar által előcsalt dallamok összeolvadnak a kacagással, a 

kiáltó hangok zűrzavarával, a kocsirobogással ... Es ez a városligeti hangulat! A mit zöldülten mosolyogva, szellőtől suhogó 

lombokkal hallgatnak a liget százados, öreg fái. 



S a nép, az istenadta nép, élvezi a szabad délutánt . . . Szédülő fejjel száll le a cicus szive kifent bajuszu huszárjával a forgó 

hintáról, hogy a krajcáros fonográfon meghallgassa a burok csatadalát, citeraszó mellett igya meg a kávéját és végül kipihenje 

izgalmait a Barokaldi-cirkuszban, mely büszkén nevezi magát „néparénának" ! 

Cirkusz !. . . 'Nos tehát igen. Barnum elment. Hogy mindennemű és sokféle, szelid és vad barmaival és egyéb igen ritka 

„ingóságaival" bámulatba ejtse a vidéket. 

Csabát is meglátogatja nemsokára, hogy aztán minél tömegesebben kapja viszsza a „vizit"-et S ezért — talán nem leszek 

unalmas — ha egyet-mást elmondok a világ állítólag legnagyobb látványosságáról ! 

Az első az, hogy ugy Pesten, mint vidéken láttunk már sokkal rendezettebb nagy cirkuszokat. Második az, hogy nagyobb 

hatást ér el Barnum and Bailey a mennyiséggel, a tömeggel, mint a minőséggel. E kijelentéssel nem akarom lerántani a 

cirkusz „művészi nívóját", de jól tudom, hogy a vidéken is ismeretes valamelyesképen az amerikai reklám fogalma. 

A cirkusz óriási elipszis alakú. A fókuszok felé vannak az 1 kor. 20 filléres, mellettük a drágább, a közép felé a páholy-

helyek. Egyszerre három köröndön s két emelvényen játszanak s a szegény halandó, ki két szemével sem nézhet egyszerre 

kétfelé, hogy láthatna akkor ötfelé! Igaz, hogy némely köröndön egyformák a mutatványok, de mig a légben nyaktörően 

munkálkodik a lég királynője, addig a porondon John Bull mókázik, kutyák footballoznak és két emelet magas, rézsútos 

létrán suhan le a biciklista. 

Tessék ezt egyszerre „élvezni"! 

S az ülőhelyek — ezek már igazán amerikaiak. Mert az ember orra ülés közben igen közeli összeköttetésbe jön — a térdével. 

S mikor két órai ülés után feláll a szegény „elpuhult" európai észlény, hát még két óráig simogatja a lábát és nyujtózkodhatik, 

míg kiáll a görcs a derekából. 

S a ki óhajt fogalmat szerezni az eredeti amerikai otromba viccekről, okvetlen nézze meg a cirkuszelőadás után a Variete-

szinházt. A mire én több betűt nem is pocsékolok ! 

Nem mondom, hogy ne menjen el valaki Barnumba, csak menjen el mindenki. És lássa, hogy mi az az amerikai élelmesség, 

mit a magyar nem fog megtanulni soha ! 

. . . S most miután Barnum elment, szó eshetne talán, ha nem venné valaki zokon, a magyar művészetről is. . . De — s ennél a 

kis szócskáról meg kell állani. ... Mert Budapesten, Magyarország szép fővárosában, a haza szívében mostanában a külföldi 

művészetről lehet írni. 

Mig Barnum itt volt, a Magyar Színházban M e a 1 y kisasszony a francia szubrett aratta a sikert. Hétfőn ért véget szintén 

nagy „művészi eredménynyel" a Deutsches Theater vendégszereplése a Vígszínházban, elsején kezdte el előadásait a Berliner 

Theater a Magyar Színházban, ráadásul Keglevich intendáns most hivta meg a Bécsben vendégszereplő híres-neves francia 

táncosnőt: Clo de Merode-ot, ki egyidőben hősnője volt a párisi pletykáknak, mikor a II Lipót belga király figyelmét magára 

vonta. S a szellemes franciák a belgák fejedelmét el is nevezték — csípősen — Cleopoldnak. A kisasszony a párisi Nagy 

Opera táncosnője volt s a szecessziós frizurájával — fülre fésült haj középen elválasztva — ismertté tette nevét az egész 

világon. Most vendégszereplésekkel keresi gyémántjait. 

A magyar művészetről, a tárlatról jövőre ír 

Barangó. 

BK XXVIII 36. szám 1901.  május 5.  

!! egész oldalas hirdetés !! 

BK XXVIII 37. szám 1901.  május 9. 

Barnumék Csabán. Békésmegye fölött is elvonult a Barnum-láz. A keddi nap egészen Barnuméké volt: ezrével tódult a 

megyei és környékbeli közönség Csabára, hogy lássa a „föld legnagyobb látványosságát", volt a városban olyan népesség és 

forgalom, mint talán még soha. Hogy hogyan folyt le a rengeteg cirkusz kirakodása, bevonulása és felállítása, mi mindent 

mutogattak és produkáltak a hatalmas vászonsátrakban s a délutáni és esti előadáson, az mind bőven ismeretes a közönség 

előtt, mert hisz Barnum nálunk is elérte célját: egyszer megnézte mindenki. A két előadáson körülbelül 15.000 látogatója volt 

Barnumnak s elvitt ugyanannyi forintot. Aradon persze többet vettek be az előző napon; itt Csabán, az aradi ipar és népbank 

fiókintézete utján fizették be az angol-osztrák bankhoz az aradi bevételt: 50-000 koronát. Az ilyen bevételek mellett 

elenyésző csekélység az, amit vámokban és adókban itthagy a cirkusz. A csabai a 61. és 62. magyarországi előadás volt, 



tessék kiszámítani, mennyi pénzt visz el Barnum, mikor saját bevallásuk szerint átlag minden előadásukra esett 10.000 néző, 

a mi legkevesebb 10.000 frt bevételt tesz ki. Dehát igen jó üzletet csinál velük a magyar államvasút, igen jó üzletet csinálnak 

— a korcsmárosok, meg a kik az élelmi cikkeket szállítják a vállalatnak. Csaba különben emlékezetes lesz Barnumék európai 

turnéjában egy gyászos eset révén : szivszélhűdésben meghalt itt egy emberük a sátorverő munkások közül. Clark Henriknek 

hívták, az Egyesült Államok polgára volt s 30 évet élt. Kedden éjjel a cirkusz elvonult Mezőtúrra, de itt hagyták két 

emberüket, akik tegnap a kórház halottasházából eltemették kollegájukat.[1] 

* 

BK XXVIII 40. szám 1901. május 19. 

— Barnum a rendörségnek. 

Mr. Bailey, a Barnum cirkusz igazgatója 100 koronát juttatott a csabai főszolgabíróhoz a városi rendőrség megjutalmazására, 

azért a kitűnő szolgálatért, melyet a Barnum-előadások napján teljesitett. Sailer Elek tb. főszolgabíró osztotta szét a 

rendőrlegénység között a jutalmat, annak hangsúlyozásával, hogy vegyék azt elismerésül a fáradtságot nem ismerő 

buzgalommal teljesített szolgálatért. Az tény, hogy egyetlen vidéki városban oly példaszerű rendet nem találtak Barnumék, 

mint itt Csabán. A 100 koronából Valentinyi Márton alrendőr-biztos 10 kor., Zelenyánszki Pál és Dobróczki András 

tizedesek 6—6 kor., Darida Pál és Laczó András rendőrök, kik legjobban kitüntették magukat 5—5 korona jutalomban 

részesültek, a legénység többi tagjainak 4—4 korona jutott. 

  

Forrás és elérés: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1901_1/?pg=133&layout=s 

Az anyag a  Hugaricana gyűjtemény (https://hungaricana.hu/hu/ ) kereshető adatbázisában elérhető digitalizált folyóiratból 

származik. 

 

 

[1] Ezt a szomorú eseményt Watkins is megemlíti a korábbi lapszámban  idézett, a turnéról szóló könyvének magyar 

vonatkozású részében. 

 

 

[1] Jókay Zoltán gyűjtése nyomán 

[2] 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=02022_forraskozlemenyek:___barnum_and_61478

__bailey_1901_0yDU 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=040208_barnum_zEnS 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=06010401_jokay_cs2_mbuV 

[3] http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=070303_jokay_barnum_xkyN 

--- Artisták Pesthen és Budapesten (1. rész) >>> 

Kemény Gyula: Artisták Pesthen és Budapesten* (1. rész) 

A régi Pest és a palotás új világváros Budapest, mondhatnám a háború kitöréséig valóságos Eldorádója volt az artistáknak, 

mert a két testvérváros közönsége a legrégibb időkben is különös előszeretettel fogadott minden látványosságot. A régi Pest 

közönsége minden esztendőben a legnagyobb türelmetlenséggel várta a cirkusztársulatok megérkezését, amelyeket annak 

http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090308_jokaybarnum_ZOav#_ftn1
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1901_1/?pg=133&layout=s
https://hungaricana.hu/hu/
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090308_jokaybarnum_ZOav#_ftnref1
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090308_jokaybarnum_ZOav#_ftnref1
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090308_jokaybarnum_ZOav#_ftnref2
http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=02022_forraskozlemenyek:___barnum_and_61478__bailey_1901_0yDU
http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=02022_forraskozlemenyek:___barnum_and_61478__bailey_1901_0yDU
http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=040208_barnum_zEnS
http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=06010401_jokay_cs2_mbuV
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090308_jokaybarnum_ZOav#_ftnref3
http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=070303_jokay_barnum_xkyN
http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=090309_jubalb_kem1_yubM
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=090309_jubalb_kem1_yubM#_ftn1


idején „angol lovaroknak” hívtak. Az első artisták, akik Pesten a közönséget mulattatták, nem cirkuszartisták voltak, hanem a 

vándor állatseregletek vakmerő idomárjai. A negyvenes években járt Pesten legelőször cirkusz, a híres francia Lejars 

társulata, amely sátorát a Gizella-téren állította fel, ahol jelenleg a Haas-féle palota áll. Ott működtek híres bűvészek, illetve 

szemfényvesztők Döbler, Hofzinser, és Kompars Hermann, akiknek bámulatra méltó művészete nemcsak erkölcsi, hanem 

anyagi sikereket is hozott. A három bűvészhez csatlakozott később a világhírű Kratky Basik, aki az 1856-ban  megnyitot új 

német színházban, az Erzsébet-téren ragyogtatta kiváló képességeit. 

Ebben az Erzsébet-téri színházban nemcsak bűvészek, hanem más kiváló artisták is felléptek, így Petropolis, az első 

kontroszonista, Bonaire légakrobata, aki drótkötélen ereszkedett le a négyemelet magas karzatról a színpadra, a világhírű 

majomutánzó Klizsnigg. Teodora nevű leányával, az egylábú spanyoltáncos Donátó, egy Monsieur Charles nevű francia 

erőművész, aki Pest városának legerősebb embereit hívta ki bírkózásra és akit első fellépése alkalmával a híres magyar atléta 

és birkózó, Toldy János, a közönség viharos tapsai között másfél percnyi küzdelem után szabályosan földhöz teremtett. 

Ugyancsak a régi Erzsébet-téri színházban lépett fel 1863-ban az első arab művészcsoport Beni Zug Zug és az akkoriban 

nagy hírnévnek örvendő Schulz Ernő berlini mimikus, aki magát százfejű embernek nevezte el és akinek mutatványait 

későbbi utánzói közül egy sem közelítette meg. 

Ugyanebben az évben a Margitszigeten, amely akkor még inkább hasonlított az elhagyatott vadonhoz, mint valami kultúrált 

helyhez, mutatkozott be a pesti közönségnek Blondin kötéltáncos, a „Niagara hőse” és lázban tartotta nyaktörő 

mutatványaival az egész várost. 1864-ben, az akkoriban épült új budai Népszínházban, mely ott állott a Lánchídnál, a mai 

kereskedelmi minisztérium épülete helyén, szenzációs sikert aratott egy 12 főből álló japán artista csoport, amelynek minden 

egyes tagja a maga nemében páratlan művész volt. Ragyogó japán kosztümökben, kápráztató kiállítás mellett olyan 

bámulatos dolgokat mutattak be, hogy valósággal megbabonázták nézőjüket. Vendégszereplésük három hónapon át tartott, 

táblás házak mellett, amit csak az tud kellően értékelni, aki tudja, hogy mily nehezen határozták el magukat a pesti emberek 

arra, hogy Budára menjenek. 

A múlt század ötvenes éveiben jött Pestre De Bach, belga cirkusz-tulajdonos és a francia Charles Lejars, aki 1855-ben innen 

indult hatalmas társulatával, 18 lovával és különféle állataival Hamburga, ahol „Die neue Welt” nevű három árbócos 

vitorlásra szállt, hogy Buenos-Ayresbe utazzék. Útközben azonban óriási vihar tört ki a tengeren és Lejars egész társulatával 

hullámokban lelte sírját. 

Carré Vilmos, németalföldi cirkusz-igazgató 1856-ban a Beleznay-kertben hatalmas cirkuszt építtetett és ott kezdte meg 

előadásait. A híres Beleznay-kert a jelenlegi Rákóczi-út és Eszterházy-utca sarkán volt. Carré cirkuszának vonzóereje az 

akkoriban világhírű és ragyogó szépségű Carré Katica iskola-lovarnő mutatványai voltak, kívüle azonban nagyszerűt 

produkált a három Briatori fivér, akik elsőrendű nyújtótornászok voltak. 

A híres Renz Ernő 1862-ben jött először Pestre. A Dunaparton, a Tudományos-Akadémia háta mögött építette fel hatalmas 

deszkacirkuszát és nyomban meghódította a pesti közönséget. Renz Ernő elsőrendű iskolalovas volt és kitűnő idomító. Mikor 

szabadon elővezette 16 idomított csődörjét, a közönség valósággal tombolva tapsolt mutatványainak. Legidősebb fia Ferenc, 

leánya Amanda, ennek férje Hager, valamennyien kiváló lovasok voltak. Róbert nevű fia lóháton zsonglirozott, legkisebb fia 

pedig, Ernő, nagyszerűen idomított ponnyjait mutatta be. Renz hozta Pestre a világ legkitűnőbb clownját, Little Whealt, 

továbbá John Pricet, a nagyszerű zenebohócot, Gontard Clownt és a legvakmerőbb oroszlánszelídítőt, Batti Tamást, aki öt 

hatalmas oroszlánnal olyan mutatványokat produkált, hogy a közönség naponta roskadásig megtöltötte a cirkuszt. Renz volt 

az első, aki a cirkusz porondjára vitte a gyönyörűen kiállított némajátékokat és legelső ilyen némajátéka volt a Hamupipőke. 

Az idők folyamán láttuk Pesten W. Suhr, Troszt, Oscar Carré, Ciniselli, Herzog (ennek cirkusza Pesten leégett) Dersin, 

Sidoli, Salamansky, Kremsel, Schumann, Wulff, Codi, stb. cirkuszait, akik többé-kevésbé valamennyien sok babért és sok 

pénzt vittek el innen. 

Jellemző, hogy Pesten 1866-ban, amikor tudvalevőleg a porosz-osztrák háború folyt, két cirkusz működött, Renz a 

Dunaparton és Ciniselli a mai Lövölde-téren. Mindkettő, dacára a háborúnak és a dühöngő kolerajárványnak, óriási üzleteket 

csinált. A Ciniselli cirkusznak nagyszerű lóanyagán kívül csak egyetlen vonzóereje volt, az igazgató ragyogó leánya, 

Ciniselli Emma, aki később Oroszországban Stroganoff gróf felesége lett… 

Abban az időben magyar artista még nem volt. Vidéki városokban országos vásárokon lehetett látni néhány tarka-barka, 

bohócruhába öltözött embert, akik bódékban, sátrakban garasokért mutogatták művészetüket a jámbor vidéki atyafiaknak. 

Ezeket a jó vidéken „csepűrágóknak,” kócevőknek” és „kóklereknek” neveztek. Ezek a szegény flótások voltak 

tulajdonképen az úttörők, akik tojástáncot jártak, tüzet okádtak, színes szallagokat huzigáltak ki szájukból és minden egyes 

mutatványután elővették pléhtányérukat és gyűjteni mentek. Sorsuk, illetve jólétük attól függött, hogy milyen volt a 

kikiáltójuk. Ha a kikiáltó jó tüdejű, jó torkú ember volt, aki elmés, ügyes viccekkel és megjegyzésekkel be tudta terelni a 

kíváncsiakat a bódéba, akkor jól ment az üzlet. Ellenben, ha ilyenre szert tenni nem tudtak, akkor bizony felkopott az álluk. A 

kis Rothberger Izidor, aki később ismert művésügynök lett és Bányay Márton, a hajdani „óriástörpe”, pályafutásukat mint 

kikiáltók kezdték. 



A cirkuszláz miatt nagyon rossz viszonyok között éltek az úgynevezett hazai artisták, akik közé tartozott a már említett óriási 

erejű Toldy János, a Sámson-hajával, akinek legveszedelmesebb vetélytársa egy Marimaldi nevű olasz artista volt. Ezek mind 

a ketten a Városligetben szabad ég alatt mutogatták magukat és bár Marimaldinak nem volt olyan hatalmas testi ereje, mint 

Toldynak, de képzett birkózó lévén, 1861-ben a Beleznay kertben lévő Carré cirkuszban rendezett díjbirkózás alkalmával 

Toldy Jánost szabályszerűen elgyőzte, mait ez a gerinces magyar annyira restellt, hogy soha többé nem birkózott. Mikor 

néhány esztendő multán Marimaldi meghalt, Toldy János pedig korcsmát nyitott a Király-utcában, megérkezett Budapestre 

egy Barokaldi nevű művész Bukarestből, ahonnan nagyon szomorú viszonyok között távozott. Barokaldi eredetileg 

cirkuszbohóc volt és 1862-ben Berlinben tartózkodott szerződés nélkül, amikor Blondine, az akkori világhírű kötéltáncos ott 

produkálta magát. Blondinnek az volt a legszenzációsabb mutatványa, hogy a toronymagasságban kifeszített kötélen eleven 

emberrel a hátán futott végig. Ehhez a mutatványhoz mindenhova magával vitt egy szerződtetett francia embert, aki azonban 

történetesen Berlinben szélütés következtében meghalt. Blondin erre a szerződés nélküli artisták között keresett magának 

partnert és Barokaldira esett választása. Barokaldi Blondinnel utazott hónapokon keresztül, míg Bukarestben megtörtént vele 

az a szomorú eset, hogy Blondin Barokaldival a hátán a kötél közepén elvesztette az egyensúlyt és míg maga bele tudott 

kapaszkodni a kötélbe, addig Barokaldi lezuhant a mélységbe és lábát törte. Hetekig feküdt a kórházban és élete végéig sánta 

maradt. Hazafelé indult Olaszországba és útba ejtette Budapestet. A Városligetben nem volt  már se Marimaldi, se Toldy 

János, mire Barokaldi engedélyért folyamodott. Az évek folyamán tekintélyes vagyont gyűjtött és Budapest gyermekeinek ő 

volt a Barokaldi bácsija és legnépszerűbb mulattatója. 

Ebben az időben itt-ott feltűntek Budapesten az úgynevezett népénekesek. A negyvennyolcas forradalom előtti időben 

egyesek hárfával a hónuk alatt házról-házra jártak énekelni. A szabadságharc leverése után azonban a Pesten basáskodó 

rendőr-igazgató eltiltotta ezt, miáltal ezek a hárfás énekesek kénytelenek voltak működésüket az udvarokról, kávéházakba és 

étkezdékbe áthelyezni. Kisebb csoportokba verődtek és a rendőrségtől engedélyt kértek, hogy zárt helyiségekben 

énekelhessenek. Az első ilyen engedélyt Neumann Dávid kapta, aki fiával, Neumann Számival, Altmann Róza nevű 

énekesnővel és Honetz nevű komikussal énekelgetett kávéházról-kávéházra. Természetesen magyar szót akkoriban Pesten 

hallani ritkaság volt, különben is az elnyomatás korszakában nyilvánosan, csakis németül lehetett énekelni. A dalszövegek 

legnagyobbrésze Bécs városát, a császárvárost és a császárt magasztalta. Honetz Károly rövidesen kivált Neumann Dávid 

társulatából és Mutzbauer Feremnccel, az ismert harmonika művésszel új társulatot alakított, melynek tagjai voltak Honetzen 

és Mutzbauer Ferencen kívül utóbbinak két csodaszép és kitűnő hangú leánya, Mutzbauer Karolin és Róza. Ennél a 

társulatnál kezdte működését a később nagy hírnévre szert tett Schönberg Rudolf kómikus, aki régi pesti kereszténycsalád 

gyermeke volt, azonban szerelemre gyulladt egy szépséges zsidóleány iránt, akinek kívánságára áttért a zsidó vallásra. 

A népénekes társulat igazgatója a vendéglőstől, ahol játszott, csekély felpénzt kapott és a tagok minden szám után tányérozni 

mentek. Az összegyűjtött pénzen azután a társulat tagjai több-kevesebb veszekedéssel megosztoztak. A hatóság csak azt 

engedte meg, hogy a helyiség előtt az ajtó fölött háromszögletes ládikát állítsanak fel, melynek oldalfalaira olajpapíroson volt 

felírva a művészelőadás és annak műsora. A ládika belsejében pedig kis faggyúmécses égett, mely minden oldalról 

megvilágította a nagyszerű reklámot. 

Az előadásra kerülő dalokat a rendőrség cenzurázta, azok semmiféle pikantériát, vagy politikai célzást nem tartalmazhattak. 

A dalokat Bergmann Henrik, Schöppel és a zseniális Groys Antal írták, akik minden dalért két forint írói honoráriumot 

kaptak. A gyűlölt osztrák rendőrigazgató, Prottmann báró, 1861-ben megvált állásától és Pest város rendőrkapitánya Bizenti 

udvari tanácsos lett, aki többé nem a népénekeseknek, hanem a helyiség tulajdonosainak adta a játszási engedélyt és ezáltal a 

népénekeseket teljesen a helyiség tulajdonosainak szolgáltatta ki. A vnedéglősök és kávésok ezután már Bécsből kezdték 

importálni a népénekeseket, ami által a pestiek nagy nyomorba jutottak. A népénekesek ügy 1864-ben vett kedvező 

fordulatot, amikor Thaisz Eleket nevezték ki rendőrkapitánynak. Thaisz modern gondolkozású, liberális ember volt, aki maga 

is nagyon szeretett mulatni. Megengedte a népénekeseknek a kisebb bohózatok előadását és kötelezte őket, hogy műsoruknak 

egy-két száma okvetlenül magyar nyelvű legyen, egyúttal megszűntette a rendőri cenzurát is. A cenzura megszűnésével 

bevonult a trágárság a bretlire. A helyiségtulajdonosok rákényszerítették a népénekes társulatok vezetőit, tehetségre való 

tekintet nélkül a szép hölgyek alkalmazására, mai által növelték helyiségük látogatottságát. 

 

 

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

fennállásának emlékére (29-33. o.) 

  

--- Wulff Ede Lovarda [1896] >>> 

Wulff Ede Lovarda.[i] 

Ma hétfőn, aug. hó 24-én 7 ½ órakor nagy előadás. 
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7-7 ½ óráig a Circus-zenekar hangversenye Schmeling Márton karmester úr vezénylete alatt. 

Műsor. 

1. rész: 

1. Római játékok, előadva Victor úr által. 
2. Charles és Louis fivérek bámulatos egyensúly-mutatványaikban szabadon álló lajtorján. 
3. Ali Baba, lengyel tigriscsődör, szabadon elővezetve Miss Maude Francisco által. 
4. Pas de Baguette lovon, előadva Miss Mártha által. 
5. Little-Fred bohócz nemzetközi állatseregletével. 
6. 8 arab fehércsődör, egy egészen új módszer szerint szabadon idomítva és elővezetve Wulff Ede igazgató által. 
7. Mr. Victor Bedini amerikai jockey. 
8. Mr. Cashmore kómikus jelenete. 
9. Abdallah, török csődör, szabadon idomítva és elővezetve Wulff Ede igazg. Által. 10. Komikus zenés jelenet, előadva az 5 

Peretz testvér által. 

10 percz szünet 

2. rész: 

11.  XV. Lajos egy udvari ünnepélye Versaillesben. 

Nagy kiállításos látványosság, 1 felvonás és 15 képben, előadja 300 személy a czirkusz teljes lóállományának 

igénybevételével és az egész, 50 hölgy és 50 férfiből álló balett-kar. Rendezte és színre alkalmazta Wulff Ede igazgató. A 

tánczokat rendezte Signor G. Pastorini balettmester. A zenét szerzé Schmeling Márton karmester. Egészen új, rendkívül szép 

kiállítási és világítási hatások. Baruch Hugó és Tsa berlini czég műterméből. Ezen nagyszerű alkotásnak művészies 

kidolgozása, minden legkisebb részletében Wulff Ede igazgató eszméje szerint történt. 

Holnap, kedden este 7 ½ órakor nagy előadás. 

Az igazgatóság fentartja magának a jogot a műsor egyes számait megváltoztatni. 

Jegyek valamennyi helyekre előre válthatók Kertész Lujza szivartőzsdéjében, Szervita-tér. Jegyek csakis azon előadásra 

érvényesek, a melyre váltattak. 

A műsor ára 10 kr. B.m.h. – Pannonia nyomda Budapest Rombach-utcza 8. 

 

[i] Illusztrált, magyar-német nyelvű plakát [1896] OSzK Színháztörténet Tár „Vidék” [!] alá besoroltan  

Forrásközlemények III.  

 

--- Az életmentő Mozivarieté 1949-1963 >>> 

Racsmány Lajos: Az életmentő Mozivarieté 1949-1963* 

Magyarországon az artisták helyzete még a felszabadulás után közvetlenül is elég nehéz volt. Munkahely nem volt, ezért 

harcot indítottunk a Szakszervezeten belül a Mozivarieté megalapításáért. Mivel ez nem igényelt semmiféle anyagi 

beruházást, az artisták nagy örömére 1949 április hónapban megindult Magyarországon először a Mozivarieté, amiért már a 

felszabadulás előtt is harcoltunk, de eredménytelenül. 

Az Artista Egyesület ugyanis a Mozivarietéhez való jogunkat havi 1200 pengőért eladta a Filmkölcsönző Vállalatnak, így az 

Egyesületnek lett pénze, az artistáknak viszont továbbra sem lett munkahelyük. 

A Mozivarieté a Hivatásos Zenészek és Artisták Szakszervezete kezelésében indult, 4 peremkerületi moziban, jegyenként 30 

filléres pótdíj mellett. Az artisták napi 30 fillér fixet kaptak a Szakszervezettől, így az SZTK is járt. Ez némileg enyhítette az 

artisták helyzetét, de mivel a 30 filléres jegyenkénti pótdíj kevés volt, a Szakszervezet többezer forintot ráfizetett és kénytelen 
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volt 3 hónap után a Mozivarietét megszűntetni. Így aztán maradt a munkahely-hiány, mivel abban az időben még nem 

lehetett külföldre utazni. 

Újabb harcot kezdtünk a Mozivarietéért. Az én vezetésem mellett alakult Bizottság eljárt a pártnál, a Minisztertanácsnál, a 

Minisztériumban és a SZOT-nál a Mozivarieté érdekében. 

Sok vita után sikerült felsőbb hatóságainkat meggyőzni helyzetünk súlyosságáról, újból engedélyezték a Mozivarietét, de 

gazda és anyagiak nélkül, osztalékos alapon, SZTK nélkül, ami ellenkezett a munkatörvény szabályaival. 

Így indult el másodszor is a Mozivarieté 1949 szeptember 1-től az én vezetésem és egy választott bizottság vezetésével. A 

Szakszervezettől a helyiséget kaptuk és az ellenőrzést is ők gyakorolták. Sajnos az osztalék nagyon kevés volt, napi 15-30 

forint között mozgott. Mivel nagyon sok artista volt szerződés nélkül, kénytelenek voltunk 10-12 személyt beosztani egy 

moziba és még így is gyakran előfordult, hogy egy artistára csak minden második héten került sor. 

A vidéki mozikat a Vidéki Népszórakoztató Vállalat látta el műsorral és az artistáknak napi előadások számától függetlenül 

50 forintot fizetett naponta. Magánalapon (még Pajor Ferenc idejében) a Filmkölcsönző is, foglalkozott kisebb mértékben a 

Mozivarietével. Jobb volt az összeköttetése, mint nekünk, ő premiermozikat kapott és csak egy vagy két számot szerződtetett 

és elég jól keresett vele. 1953 végén jött a várvavárt státusz, megalakult a Cirkuszvállalat és így ismét megszűnt a 

Mozivarieté. 

Sajnos, az öröm nem soká tartott, mert a vállalat anyagilag nem bírta el az artisták státuszban tartását, és 1954 szeptember 

hónapban egy nagy racionalizálás folytán ismét sok artista vált állástalanná. 

1955-ben újabb Mozivarieté-harc következett, és a Szakszervezet ismét engem bízott meg a Mozivarieté kiharcolásával. A 

Bizottságban rajtam kívül még id. Török Gyula és Szögi János vett részt. Ez a harc nagy sikerrel járt. 

Megkaptuk az ország egész területét, a premier és utánjátszó mozikat is, ezenkívül a jegyenkénti pótdíj is 30 fillérről 50 

fillérre emelkedett. A Mozivarietében dolgozó artisták anyagi helyzete javult, mindenki állandó beosztást kapott és a havi 

átlagkereset elérte a 2000-2500 forint átlagot. 

Nagyon nagy segítség volt az is, hogy a Minisztérium és a SZOT úgy döntött, hogy a Mozivarietét a Vállalat felügyelete alá 

helyezte és kötelezte a vállalatot, hogy az artistákat bejelentse az SZTK-ba. 

Bár a Mozivarieté ismét osztalékos alapon működött, az artistáknak mégis volt SZTK-juk és munkaviszonyuk. 

A vidéki és a budapesti nagy mozik beállításával, valamint a vállalattól kapott két kis cirkusz bérbeadásával cirkuszonként 

250 ezer forintot fizettünk évi bérként, de még így is nagy haszonnal dolgoztunk. Saját rezsis, saját műsoros üzletünk volt, az 

én rendezésemben. 

A Mozivarieté ekkor 150-200 személyt foglalkoztatott állandóan, amellett a vállalatnak is adtunk artistákat, valamint 

külföldre is. 

A nyugodt munkaviszony és a jó kereset meghozta a Mozivarietében dolgozó artisták alkotó kedvét, az akkor dolgozó 

artisták ma egy-két kivétellel vagy a vállalatnál, vagy külföldön vannak szerződésben. A ma élő magyar artisták közül egy 

pár kivételével mindenki dolgozott a mozivarietében – még Rodolfo is. 

A Mozivarieté a vállalathoz tartozott, mint külön önelszámoló részleg, minden anyagi támogatás nélkül. Bevételét és kiadását 

a mozikban eladott jegyek pótdíja fedezte. A Mozivarieté munkaközösség-szerűen dolgozott, osztalékos alapon, 

munkateljesítmény szerint. 

A Mozivarieté irányítását négy független ember és egy választott bizottság látta el (1 igazgató, 1 szervező, 1 pénztáros, 1 

általános adminisztrátor). Az igazgatót a vállalat nevezte ki. 

Igazgatók voltak 1955-1957 októberéig: Auszländer Erzsébet, id. Török Gyula és Fekete Lajos 

1957 novembertől ismét én lettem az igazgató 1963 októberéig, a megszűnésig. 

A Mozivarieté közel 15 évi váltakozó sikerű működés után 1963 október 31-ével miniszteri rendelet alapján a vállalat és a 

Szakszervezet egyetértésével megszűnt, részben mert idejét múlta, részben a nívó sem volt már ekkor megfelelő. 

Racsmányi Lajos 



--------------------------------------------------------- 

A PORONDON... a magyar artistaművészet 25 éve A Magyar Cirkusz és Varieté Igazgatósága, Párt és Szakszervezete 

kiadványa (1969. novemberében meghirdetett pályázatára érkezett pályaművekből) 44-46. o. 

--- Az Alföldi Nagy Cirkusz >>> 

Az Alföldi Nagy Cirkusz 

műsora: 

Rendezte: Spiegel Annie. 

Szereposztás: 

Prológ……….. Rónaszéki Béla A kulák…………….. Jóska 
Cirkuszigazgató…… Rajna Aranka Az apród…………… Ernő 
Meluzina őrgrófnő… Fernandó A színházigazgató…. Lajos 
A herceg…………… Vidos A halál……………... Béla 

  

1. Rész 2. Rész  

1. Nyitány 

Játssza a cirkusz zenekara 

12. Szabad idomítás 6 lóval 

Elővezeti Pillár Aranka 
2. Prológ 

Rónaszéki Béla 

13. Játék lóval, szamárral és tevével 

Elővezeti Hanzi és Péter 
3. Csindadrá, bumdadrá, melyben 

a vidám társulat bemutatkozik 

14. Tóth Testvérek 

Hacsaturján, Lezginka 
4. Pillár Irén 

Excentric 

15. Három Kardos 

Gladiátorok 
5. Torelli 

Bűvész 

16. Az őrgrófnő titka,vagy kitették a 

holttestet a lichthófba 

Játsszák Fernandó, Vidos és a 

cirkusz bohócai 
6. Tóth Testvérek 

Klasszikus táncospár. Valse triste 

17. Négy Brabanti 

Lábikária 
8. Visszhang kuplé 

Vidos és a közönség 

18. Kristóf, a vastörő 

Erőművész 
9. Két Bíró 

a lengő dróton 

19. Nyolc Hortobágyi 

Akrobaták az ugródeszkán 
10. Két Péntek 

Játék a labdákkal 

20. Finálé 

melyben a társulat szívélyesen 

elbúcsúzik 

a közönségtől 
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11. Két Volton 

A villámszelídítők Az elektromos 

ember 

  

SZÜNET   

Az igazgatóság a műsor változtatási jogát fenntartja magának. 10 perc szünet alatt a büffében és a nézőtéren hűsítő italok és 

cukorkák kaphatók 

--- Artisták sportorvosi szemmel >>> 

Artisták sportorvosi szemmel*       

A korszerű artista művészet egyre újabb és nagyobb feladatok és követelmények elé állítja az abban résztvevőket s nem 

közömbös, hogy az artisták e feladatoknak úgy feleljenek meg, hogy egészségük ne szenvedjen károsodást. Amióta 

országunkban a artisták is állami alkalmazásba kerültek, lehetővé vált számukra a gondoskodás egészségükről, a 

népegészségügyi ellátás rájuk is kiterjedt. 

Ezen túlmenően az artistáknak, éppen úgy, mint a versenysportolóknak, fokozottabban kell ügyelniök testi képességeik 

fokozására, edzésére és teljesítményeik fenntartására. Az állandó gyakorlás és sűrű szereplés nagyfokú testi és szellemi 

erőnlétet kíván meg tőlük, amelynek birtokába csak megfelelő felkészülés, gyakori orvosi-egészségügyi ellenőrzés útján 

juthatnak el. A sportszerű, egészséges életmód, - amely nélkül sportolók ma már eredményt nem érhetnek el - vonatkozik az 

artistákra is. Ez a sportszerű életmód magában foglalja a táplálkozást, a pihenést, az edzést, a testápolást, a klimatikus 

alkalmazkodást, stb. 

A táplálkozás mennyiségén kívül ügyelni kell annak minőségére; ez alatt elsősorban a vegyes táplálkozás, a fehérjék, zsírok, 

cukrok megfelelő elosztása értendő. Az emberi emésztőrendszer vegyes táplálkozásra van berendezkedve, így az egyoldalú 

táplálkozás /a  csak növényi vagy csak állati eredetű/  előbb vagy utóbb hiányállapothoz vezet. Nem szabad elfeledkezni a 

vitaminok pótlásáról, különösen vitaminhiányos időben és helyeken. /Meg kell jegyeznem, hogy nálunk a mi táplálkozásunk 

mellett komoly vitaminhiány nem léphet fel/ A folyadékfelvétel, vízivás mértékletessége nagyon is szem előtt tartandó. 

Minden akrobatának ismernie kell a saját u.n. optimális testsúlyát, amely mellett a gyakorlatait a legkönnyebben tudja 

végrehajtani. A túlzott táplálék- és folyadékfelvétel ezt a testsúlyt megzavarja; nehézkessé teszi a mozgást. A jó kondíció-

edzés egyrészt a mozgások adagolásával, másrészt a táplálkozással állítja be az optimális versenysúlyt. Erőszakos fogyasztás, 

/túlzott koplalás, hosszú gőzfürdőzés / a szervezet kárára van, fáradtsághoz vezet. Az étkezések idejét is meg kell szabni; 

bemutatók, edzések előtt közvetlenül enni-inni helytelen. Az ételek összeállítása terén tág tere nyílik az egyéni ízlésnek, de 

vigyázni kell arra, hogy szokatlan, vagy esetleg túlzsíros, túlfüszeres ételekhez még külföldi turnék alkalmával se nyúljanak 

még kíváncsiságból sem. 

Az u.n. élvezeti cikkek közül a dohányban lévő nikotin a legerősebb érmérgek egyike. A szeszes ital, ha talán pillanatnyilag 

jó kedvre is hangol, a mozgások finomságát, összerendezettségét, pontos kivitelezését rontják. Nem egy artista, kiváltképp 

zsonglőr, /ahol különösen fontos a finom mozgások koordinációja/ szépen ívelő karrierje tört ketté, mert az alkohol rabjaivá 

váltak. A fekete kávé mértéktelen fogyasztása ingerültséghez, idegességhez vezet, ezért azt csak módjával szabad 

fogyasztani. Mindenesetre a koffein nem doppingszer és így mértéktartás mellett a szervezetre nem káros. Doppingszerek 

használata /kokain, heroin, aktedron és származékai/ szigorúan tilos, mert a szervezetben maradandó károsodást okoznak 

mind testi, mind szellemi téren; a szervezet óvóberendezéseit, a természetes és szükséges fáradtság érzetét eliminálják és a 

rászokás miatt szellemi-erkölcsi rombolást vonnak maguk után. 

A kellő idejű és jellegű pihenés igen fontos kondicionáló tényező. Az artista, aki idejének jó részét gyakorlással, edzéssel, 

bemutatással, szerepléssel tölti, erejével kell tudjon gazdálkodni. Az erőtartalékolás, a felfrissülés leghathatósabb eszköze a 

pihenés, elsősorban a megfelelő idejű és zavartalan alvás. Az alváson kívül fennmaradó pihenés lehet passzív pihenés 

/fekvés, olvasás, zene, film stb./, de lehet aktív pihenés is, amikor azokat az izomcsoportokat kell megmozgatni, vagy 

lazítani, amelyek a saját gyakorlataiban nem vesznek részt, amit a sportolóknál úgy hívnak, hogy kiegészítő sportág. Tehát 

talajakrobatánál vagy légtornásznál egy kis úszás vagy rövid labdajáték, zsonglőrnél, akinél a figyelemösszpontosítás fárasztó 

szellemi munkát jelent, kikapcsolódást kell keresnie a pihentető zenében vagy nem izgató játékokban. Elképzelhető, hogy a 

zenebohóc viszont a csendben, természetjárásban találja meg felüdülését. 

Az edzés, a gyakorlás, talán a leghatalmasabb fegyvere az erőnlétnek. Az edzésnek is megvan ma már a korszerű biológiája. 

Be kell tudni osztani az edzést időbelileg, tartalmilag, mennyiségileg. Mint a gyógyszert, úgy kell pontosan adagolni ahhoz, 

hogy mindig fokozódó, jobb és jobb eredményt érjünk el. Az edzésadagok közé szüneteket kell beiktatnunk. Előre tervet kell 

készíteni a gyakorlás helyét, idejét, mennyiségét illetően. Csak mindezek figyelembevételével kerülhető el a túledzés, a 

letörés, mely az eredmények hirtelen visszaesésében, majd testi, szellemi kimerülésben nyilvánul meg.  Ugyanezek a 

jelenségek mutatkoznak az artisták gyakorlásában, tréningjében is. Lelki világuk érzékeny, nem egyszer túlérzékeny a 
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megfeszített testi-szellemi munka miatt, amely a fellépéskor jelentkező lámpalázban törhet felszínre. Ennek leküzdése sokféle 

és nagyon egyéni lehet. Önakarat, máskor bátorító szó, vagy taps, ismét máskor gyógyszeres beavatkozás, néha szuggesztió 

segíthet a lámpalázon, amely teljesen azonos jelenség, mint a versenysportoló startláza. 

Egy további kondíciót támogató tényező a ruházat, amely nemcsak a mindennapi, időjáráshoz igazodó ruházkodásra 

vonatkozik, hanem az artistamunka jellegéhez idomuló öltözékre, amely azonkívül, hogy ízléses, tetszetős, nem szabad, hogy 

gátolja a mozgást, sőt védjen az esetleges külső behatásoktól.  Az artista felszerelések, eszközök - miként a sporteszközök - 

biztosságára, tisztántartására minden alkalommal ügyelni kell. 

A testápolás nemcsak a test tisztántartását jelenti, hanem edzeni kell a a testet a természet erőivel: levegővel, vízzel, igen 

mérsékelt napozással. 

A gyakorlatok előtti bemelegítés éppen olyan fontos, mint a sportolónál a verseny előtt. Ezzel nemcsak a teljesítményét tudja 

fokozni, hanem erejét növeli és sérüléseket tud megelőzni. Hasonló célt szolgál a passzív bemelegítés a gyúrás /masszázs/. 

Ha a fenti szempontokat artistáink figyelembe veszik, magukévá teszik, akkor ily módon tudományos alapozottságú 

művészetükben mind magasabb fokot fognak elérni saját maguk és az artista művészet elismerésére és dicséretére. 

Dr. Ligeti Imre 

--------------------------------------------------------- 
       

Porond [1958. XII.] kiadja az Artistaművészek szakszervezete 

 

 

 


