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--- Előszó >>> 

Az artisták porond helyett manézst mondanának. („Die Manege ist frei!”) A 

cirkuszi prológ hagyományos záró mondata azonban alkalmazkodik a 

köznyelvi szóhasználat igényeihez: „Szabad a porond, kezdődjék a játék!”. 

ELŐSZÓ 

Könyvemet az általánosan művelt, érdeklődő nagyközönség számára írtam. Abból indulok ki, hogy már az ötéves gyerekek 

többsége is rendelkezik egy teljes értékű képpel és helytálló ismeretekkel a legpopulárisabb kulturális intézményről, 

ugyanakkor – megbízható szakirodalom hiányában – a kritikusan gondolkodó értelmiségnek sincs lehetősége némileg 
szofisztikáltabb, hiteles vélemény kialakítására. 

Lassan harminc évvel ezelőtt kezdtem el tanulmányozni – első szakdolgozatom címével élve – a cirkuszt mint kulturális 

jelenséget előbb szociológiai, majd kommunikációs szempontok alapján. A legrövidebb időn belül kiderült, hogy a 

folyamatok megértéséhez múlhatatlanul szükséges lenne az előzmények, a régebbi korszakok adatainak ismerete. A 

történelmi tanulmányok folyamán aztán megint az elméleti iránytű hiányosságaitól szenvedtem. Csak remélni lehet, hogy e 
két pólus vonzásában spirálszerűen haladok az egyre nagyobb ismeretanyag átfogásában. 

Ebben a könyvben összegezni próbálom azt, ami az alapkutatások nyomán mostanra átláthatóvá tisztult, reményeim szerint 

olvasmányosan és gondolatébresztőn. Tudományos ismeretterjesztő kötetnek szánnám, ha már lenne hivatkozható 

tudományos szakszöveg. Nincs, ezért megpróbálkoztam az öszvér formával. A függelékben elhelyeztem néhány, nehezen 

hozzáférhető, de annál szükségesebbnek vélt forráskiadványt és adatbázisokat, a lábjegyzetben pedig a speciális 

részletkérdések szőrszálhasogatását, amelyekre esetleg ráharapnak majd érdeklődő szakértők – vitatkozva, korrigálva és 
értékelve a megállapításokat. 

Legfőbb ambícióm ugyanis az, hogy a cirkuszkutatás bekerüljön a tudományos diskurzusok sorába: „Egynek minden nehéz; 

Soknak semmi sem lehetetlen!" (Széchenyi). Az eltelt évtizedekben a kutatási infrastruktúra, a munkatársak hiánya volt az a 

fal, amelybe állandóan beleütköztem, és melynek áttörése teljesen kilátástalan feladatnak tűnt. Így visszatekintve már azon 

csodálkozom, hogy miért tartott olyan sokáig, hogy az ötlet megszülessen: ha nincs, hát meg kell teremteni a feltételeket. 

Az elhatározást tett követte, és létrehoztuk az első civil szervezetet egy kutatóhely megvalósítására. Büszkén jelenthetem, 

hogy nemcsak a szervezeti kereteket és a kicsi, de hatékony székhelyet alakítottuk ki, hanem mára sikerült sok kiváló 

együttműködő partner érdeklődését felkelteni, kecsegtető tervekről, beindított projektekről és eredményekről is 

beszámolhatok. A 2004-ben létrehozott Magyar Cirkusztörténeti és -Elméleti Kutató Alapítvány (McTEKA 

www.cirkuszkutato.hu) tavaly megjelentette első műhelykiadványát Cirkusz és tudomány címmel, melyben a magunk 
rendezte konferencia előadásainak és egyetemisták díjnyertes pályázati dolgozatainak a szövegét közöltük. 

Néhány hónappal ezelőtt elhatároztuk a cirkuszlexikon kiadatását, hiszen a „száraz” tények számbavétele már évtizedek óta 

folyik. Megkezdődtek az előmunkálatok, tapasztalt szerkesztő vezetésével és közreműködésével írjuk a szócikkeket. Ha 

minden jól alakul, 2008-ra talán meg is jelenhet a kötet, de az igazi kihívás egy magyar cirkusztörténeti nagymonográfia 

összeállítása lesz majd. Természetesen az sem lehet egyemberes könyv, és egy ilyen kaliberű munkába csak meghatározó 

elméleti alapkérdések tisztázását követően szabad belefogni. 

A jelen kötetben a kutatási lehetőségek feltérképezése nyomán eligazító számvetésként rajzolom meg egy korszak részletes 

bemutatásával a magyar cirkusz történeti fenomenológiájának vázlatát, mely (a további vizsgálatok eredményességétől 
függően) a nemzet-karakterisztika egyik összetevőjeként kell, hogy beépüljön a kulturális önképünket alakító panteonba. 
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--- Bevezetés >>> 

1.1. Tudományos szükséglet 

Mindenekelőtt fel kell tenni a kérdést, hogy miért van szükség a cirkusz diszciplinált vizsgálatára, kiknek és mi végre. Ha 

népes kutatógárda venné górcső alá a cirkuszi produkciókat és azok minden lehetséges vonatkozásait, attól az artista dolga 

semmivel sem válna egyszerűbbé vagy könnyebbé, és egy jottányit sem javulna a cirkuszműsorok minősége sem. Sőt, az 
intellektualizálódás a tradicionális cirkusz életben maradása szempontjából még komoly fenyegetést is jelenthet. 

A cirkuszközönségnek sincs szüksége tudományos-elméleti okfejtésekre. A műsorok élvezetéhez nem szükséges semmiféle 
előzetes képzettség, tanulás, műveltség vagy szellemi erőfeszítés, kizárólag jó cirkuszműsorokra van szükség. 

A kutatásra mindenekelőtt és leginkább magának a tudománynak van szüksége. A társadalomtudomány legfőbb feladata 

ugyanis a forgalomban lévő hétköznapi ideologikus hazugságtömeg detektálása és működési elveinek feltárása, a társadalmi 

szintű elfojtások felszínre hozása; márpedig a cirkusszal kapcsolatban nagyon is felmerül egy ilyen társadalmi szintű elfojtás 
lehetősége. 

A populáris kultúra legpregnánsabb jelensége, a cirkusz mindenekelőtt azért érdemel figyelmet, mert a maga szinte teljes 

feltáratlanságával zavaró fehér foltnak számít a kultúratudományok területén. Álljon itt egyetlen, ám abszurditásában annál 

árulkodóbb példa. A 2001-ben megjelent Humorlexikonban[1], amelyben hat teljes hasábot foglal el a Nemzeti Színház 
címszava, a cirkusz egyáltalán nem szerepel. Mintha ilyen intézmény még csak nem is létezne, néhány sort sem szántak neki. 

Talán ennél is jellemzőbb hiátusa a kötetnek a par excellence humor-logó figurájának negligálása. Az etimológia ismertetése 

után a ’bohóc’ címszó definíciója mindösszesen 57 leütésnyi terjedelmet tesz ki, tokkal, vonóval, szóközökkel 

egyetemben[2]. Illendően hosszú életrajzzal került be a lexikonba pl. Orbán Ottó, Spiró György stb., – ám Boros, Deddy, 

Fernandó, Gerard, Jancsi, Spaci, Stefi neve kimaradt – hogy csak a legjelentősebb bohócok közül említsek néhányat. Ez 

viccnek is rossz! Ez nem lehet más, mint egy társadalmi szintű elfojtás a korábban jól bevált prefreudiánus stratégia szerint: 

amiről nem beszélünk, az nincs is. 

A tudomány egy olyan heurisztikus rendszer, amelyben a tudósok százai, ezrei vizsgálnak egy-egy apró, egymástól 

elkülönülő problémakört, „szakterületeik azonban átfedő szomszédságok láncolatává állnak össze”[3]. Azért van szükség 

cirkuszkutatásra, hogy a gyermekpszichiáter, a kulturális antropológus, a filmesztéta és még számos kutató hiányzó 
láncszemként építhesse be e témakör vizsgálati eredményeit az ismeretei tárházába. 

1.2. Politikai tisztesség 

Ha rákattintunk a www.circuses.com-ra, a honlapon mást nem találunk, csak az állatvédők kirohanásait a tradicionális cirkusz 

embertelen kegyetlensége, a szisztematikusan felsorolt kínzások, balesetek stb. ellen. Nagy mozgósító erővel hívják fel a 

látogatót tiltakozásra és az aktív harcban való részvételre. Mottójuk egy Desmond Morris-idézet, mely szerint primitív és 

középkori dolog a cirkuszi állatidomítás, és azon a régi (tév)hiten alapszik, hogy az ember felsőbb rendű, mint az állat, és 

joga van ahhoz, hogy uralkodjon felette.[4] Tény, hogy az evolúciós fejlődés csúcsán elhelyezkedő emberi fajzat 

felsőbbrendű civilizációja definitív hatalommal és tempóban képes kiirtani az állatfajok sokaságát. Tesszük ezt azonban 

teljesen függetlenül a cirkuszi előadásoktól. 

Könyvem utolsó fejezetében tárgyalom majd az újcirkusz állatfóbiájának okát-fokát, következményét; itt csak arra hívom fel 

a figyelmet, hogy pillanatnyilag az állatvédők mindent elsöprő nyomulásával szemben (pl. az ismeretterjesztő csatornák 
műsoraiban) gyakorlatilag fegyvertelen defenzívába kényszerült az ellentábor. 

Bizonyos, hogy egyik napról a másikra ki lehetne irtani az állatidomítást egy egyszerű parlamenti szavazással. De látni kell, 

hogy ezzel a szavazással ugyanakkor magát a cirkuszt is kiirtanák. Egy jogállamban talán természetes igény, hogy a pro és 

kontra érveket összegyűjtsük, hogy megpróbáljuk számba venni a döntések következményeit, különösen egy olyan kulturális 

intézmény kapcsán, amely a viselkedési szabályozás alapjait is befolyásolhatja az elsődleges szocializáció egyik meghatározó 

elemeként. 

1.3. A cirkuszkutatás 

Úgy háromszáz évvel ezelőtt néhányan elkezdték az áttekinthetetlenül gazdag növény- és állatvilág egyedeinek leíró 

számbavételét. Úgy száz évvel ezelőtt néhányan elkezdték a primitív kultúrák eseményeinek, jelenségeinek leíró 

számbavételét… Ha tudományos igénnyel akarunk foglalkozni a cirkusszal, akkor ennek a munkának a produkciók, a 

cirkuszi tevékenységek leíró számbavételével kell kezdődnie. Amennyire át tudom tekinteni, a világon sehol nem történt meg 

ez a szisztematikus alapozó munka, az egyetemes cirkusztörténeti könyvek és az egyes országok cirkusztörténetei 

legnagyobbrészt bizonyos magángyűjtemények anyagainak feldolgozására épülnek. 
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A cirkusz nem ismer országhatárokat. Bármely ország cirkusztörténete, mint cseppben a tenger, egy nagyobb régió 

cirkusztörténetét is reprezentálja, hiszen egyrészt az adott ország cirkuszainak tulajdonosai gyakran szerepelnek külföldön is, 

másrészt a nagyobb társulatok összetétele nemzetközi. A leggyümölcsözőbb az lenne, ha egy globális, az egész világra 

kiterjedő adatbankot tudnánk létrehozni, melyhez minden ország hozzáadná a saját állományát. Ehhez viszont ki kellene 

alakítani egy nemzetközi szabványt, az információ-bevitel sztenderdizált formáját. Valószínűnek tartom, hogy az ilyen 

elképzelések az adott informatikai lehetőségek mellett pillanatnyilag még a legtöbb kultúrakutatási területen csak ábrándnak 
számítanak. 

Nekünk természetesen a magyar emlékek feldolgozására kell koncentrálnunk. Az 1970-es években még jómagam is 

számítógép nélkül, cipősdobozokba állított, lovasokkal tűzdelt cédulákkal, kockás füzetekkel kezdtem a munkát. A 90-es 

évek második felétől kezdve az adatokat folyamatosan viszem be a számítógépbe. Egyszerű táblázatos formákat használok, 

reménykedve a későbbi konvertálhatóság lehetőségében. Az így előálló nyersanyagtömeg természetesen a legkevésbé sem 
tarthat igényt a nagyközönség érdeklődésére, egyelőre az elméleti általánosítás első lépéseit tesszük meg. 

Mielőtt az egyes kutatási lehetőségeket számba vennénk, fel kell tenni egy alapkérdést. Ténylegesen kik lennének jogosultak 

arra, hogy részt vegyenek a cirkuszról folytatott tudományos diskurzusban? A cirkuszszakmának nincs értelmisége. Az 

alkotó- és előadóművészetek legfőbb képzési és elméletalkotási műhelyei az egyetemek és a főiskolák. Az artistaképzés 

legmagasabb szintje ehhez képest csak a szak(közép)iskolai akkreditáltatási fokra jutott el. Az OKJ felsőfokú szakképesítési 

jegyzékében szerepel az „artistaművész” foglalkozás, de ez nem jelent felsőfokú végzettséget. 

Az artisták egyik fontos pozitív jellemvonása, hogy az általános iskolázottsági és műveltségi kritériumokat átugorva alakítják 

ki autonóm világukat. Egy jól szocializált cirkuszos bakfis vagy kamasz ezer fontosabb készséget és jártasságot sajátít el, 

mint az iskolapadban penészedő kortársai (testérzetbeli, empatikus, metakommunikációs, zoológiai- és gendertapasztalások 
stb.). A cirkuszos életforma a lehető legtávolabb esik az elméleti irányultságtól, rájuk nem lehet számítani ebben a kérdésben. 

A szakmán kívüli jószándékú dilettánsok őrületes badarságokat tudnak összehordani, a praxisbéli féljártasság pedig általában 

lényegtelen szempontokat emel ki (ha valaki egyetemistaként egy nyáron át bohócmaszkot öltve utcaszínészként kereste meg 

az ösztöndíj-kiegészítőt, esetleg hajlamos elhitetni magával, hogy mindent tud a cirkuszról). 

Az Állami Artistaképző Intézet fő feladata a gyakorlati képzés. A szakembereknek sem idejük, de főleg kedvük nincs 

elméleti kérdésekkel foglalkozni; elvont problémákkal találkozva egészséges szkepticizmussal húzódnak 

sündisznóállásaikba. Nem írnak, nem olvasnak, hanem dolgoznak; tudásuk a megtapasztalt életvalóságból származik. A 
cirkusztudomány jelen állapotában a XX. század eleji filmtudományéval hasonlítható össze. 

A filmelmélet születése során felmerült probléma ellentmondásosságát Balázs Béla a következő passzusban foglalta össze: 

ezen a közönséges giccsen keresztül mégis magas optikai kultúra fejlődött ki. Ez a kultúra pedig még a legsivárabb rutinú 

szakember kisujjában is benne van. (Ez a kisujj egyébként a kultúra székhelye.) A film nyelve (bármennyire visszaéltek is 

vele) feltarthatatlanul kifinomult, és a legprimitívebb közönség felfogóképessége is követte ezt a fejlődést. Szeretném a 
nyelvtanát leírni ennek az új nyelvnek és talán a stilisztikáját és a poétikáját is”[5]. 

Balázs Béla az orosz filmrendezők példáját hozta fel, akik gyakorlati problémáikat vitákban és publikációkban fogalmi 

szintre emelve teremtették meg azok elméleti kérdésekké formálásának lehetőségét. A mi esetünkben ez a folyamat alig-alig 

indult be. Az 1950-es évektől a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalatnál alkalmaztak ugyan jó néhány dramaturgot, rendezőt és 
hasonlókat, de ők inkább művészi allűrökkel, mintsem fegyelmezett szellemi erőfeszítésekkel tűntek ki. 

Már évtizedek óta mindenki jól tudja, hogy megoldást a felsőfokú képzés bevezetése jelentene, ám a jelenlegi szakmai 

vezetés messzemenően ellenérdekelt ennek előmozdításában. Pedig, ha életben akarjuk tartani a tradicionális, tehát 

antiintellektuális cirkuszt, bármily paradoxnak tűnik is, de ki kell nevelni egy olyan gárdát, amelynek tagjai intellektuális 

súllyal rendelkeznek. Ha nem sikerül a tudomány presztízsével hitelesített aprólékos munkát beindítani, akkor ez a szakma 

mellesleg lemond egy értékes fegyver összekovácsolásának lehetőségéről, melyre a politikai érdekérvényesítésben előbb-
utóbb feltétlen szükség lesz. 

Bár egyelőre nincs kutatói apparátus vagy státusz, ez a helyzet politikai döntések függvényében bármikor megváltozhat, és az 

adatgyűjtést, a vizsgálódásokat természetesen bárki, bármikor folytathatja. Elképzelhető, hogy a cirkusz veszélyeztetettsége 
növekedésének arányában fog növekedni a téma iránti érdeklődés (és a politikai figyelem). 

1.3.1. A kutatóhelyek 

A Magyar Országos Levéltárban a mutatók alapján csak a felszabadulás utáni időszakra vonatkozóan található egy külön 

fond, a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat anyaga (XXIX-I-3-as). Ez pillanatnyilag 92 dobozt tartalmaz, rendezetlen 

iratállománnyal. Keresztes Csaba dolgozatának[6] útmutatása nyomán a XIX-I-3-a fondban további állományokban lehet 
számunkra érdekes aktákat találni. 
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A Fővárosi Levéltár tárgymutatói alapján (néhány magisztrátusi ülés jegyzőkönyvét leszámítva) nem bukkanunk anyagra. A 

dokumentumokhoz csak a már ismert személyek nyomát követve, névmutató alapján lehet eljutni. A vidéki levéltárak 
dokumentumai feldolgozásra várnak. 

A közkönyvtárak közül a legnagyobb cirkusztörténeti anyaggal (ezres nagyságrend) az Országos Széchenyi Könyvtár 

Színháztörténeti Tára rendelkezik. A legrégibb grafikai plakátok is az OSZK-ban, a Plakát- és Kisnyomtatvány Tárban 

találhatók (néhány tucat). E két tár állományát az elmúlt időszakban teljesen átrendezték, éveken, évtizedeken átívelő, 

folyamatos változássorozatok zajlanak le itt, és ez a hivatkozások ellenőrizhetőségét megnehezítheti[7]. 

A Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában sem működnek már a régi jelzetek, ebből következőleg a szakkatalógus 

alapján sok esetben már nem lehet megtalálni az adott könyvet. A Budapest Gyűjteményben legnagyobb számban a XX. 

század második feléből (százas nagyságrend) találhatók plakátok, ill. fontos szakkönyvek. A Színházi Múzeum és Intézetben 
kevés könyv, de köztük néhány igazi ritkaság is akad. 

Az Állami Artistaképző Intézet könyvtára és archívuma a százas nagyságrendű állományával kicsi ugyan, de szakmai 

jellegénél fogva igen jelentős, melybe igazgatói engedély alapján nyerhetnek betekintést az érdeklődők. Állandó nyitvatartási 

rendje a McTEKA Magyar Cirkusztörténeti és -Elméleti Kutató Alapítvány gyűjteményének sincs, de ez már kifejezetten 

kutatók fogadására létesült civil kezdeményezés[8]. A magángyűjtemények anyagai nagyon érdekesek lennének, de az 

általános hozzáférhetőség hiánya miatt csak korlátozottan felhasználhatók. Legendák szólnak arról, hogy a Színházi Intézet 

kezelésébe került volna az ún. Bárczy-gyűjtemény, a 80-as években ott azonban ez már nem volt megtalálható. Meglepetések 

természetesen mindig érhetik az embert, bizonyára több közgyűjteményben léteznek eddig feltáratlan források (pl. a kiscelli 
múzeumiról a Népszabadság újságírójától szereztem tudomást). 

1.3.2. Az előzmények 

Ha reálisan értékelünk, azt kell konstatálnunk, hogy tudományos igényességgel, megfelelő jegyzetapparátussal a korábbi 

évtizedekben magyar cirkusztörténeti szakirodalomként mindössze egyetlen A/5-ös méretű, 83 oldalas kis füzetecske[9] 

jelent meg. Ha nem is közvetlen előzmény, de valamiféle előhírnöki kísérlet gyanánt azonban mégis fel tudunk sorolni 
néhány kezdeményezést. 

A XIX.-XX. század fordulóján létezett fontos magyarországi szakperiodikában, az Internationale Artisten Revue-ben jelentek 

meg a hazai cirkuszkutatás előhírnökei, az első komolyabb cikkek, amelyek a tudományos igényesség irányába mutatnak. A 

szövegek némelyike tanulmánynak is beillik a terjedelme és alapossága okán, témának az artistamunka esztétikáját, az ókori 
forrásokat, az állatidomítást és hasonlókat választottak. 

A következő említésre méltó eseménysor az 1960-as évekre esik. Az Országos Levéltárban fennmaradt dokumentumokból jól 

kirajzolódik egy  folyamat, amelynek során a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat vezetői bizonyos elméleti munkát is 

indikáló fejlesztéseket kezdeményeztek.  Három ilyen momentumot érdemes megemlíteni: egy archívum létrehozásának 

tervét, egy ankét jegyzőkönyvét és a MACIVA nyomtatott formában is megjelent jubileumi évkönyvét. 

Sajnos évszám jelölése nélkül maradt fenn dr. Szekeres József tervjavaslata[10] egy „artista, cirkusz, varieté dokumentáció 

létesítésére”. Szekeres az anyagfeldolgozás praktikusan alkalmazható rendezési elvét is megadta a következő négyes 

csoportosításban: 1. az artistaprodukció, 2. a számzsáner, 3. a cirkuszegyüttesek 4. az állandó cirkuszépületek.  A történeti 

összehasonlításhoz pedig megfelelő kiindulási alapnak tűnik az a 32 tételből álló zsánerjegyzék is, melyet a tervezethez 
mellékelt. 

Amennyire jól áttekinthető és hasznosítható lett volna ennek a tervezetnek a megvalósítása, annyira értelmezhetetlen a 

Cirkuszi látványosság és attraktivitás címmel megtartott ankéton elhangzott okfejtések zöme. Az 1965. január 11-i 

nagyszabású rendezvénynek a  jegyzőkönyve fényesen tanúskodik arról, hogy egy ilyen fórum hogyan viheti zsákutcába az 

amúgy létjosogult kérdésfeltevéseket. Az ankéton[11] összesen 29 személy vett részt: vállalati vezetők és artisták, egy 

minisztériumi főelőadó, a Színháztudományi Intézet igazgatóhelyettese, valamint egyik munkatársaként az előbb jó 

osztályozási készségéről és logikájáról megismert Szekeres József. 

Rövid részletet idézek egy hozzászólásból: „különbséget kell tenni az artistaszámoknál a mondanivaló és tartalom között… A 

kiállítás színvonala szintén egy része a számnak. Az attraktivitás kérdésénél különbséget kell tenni a tőkés országokban 

megkívánt attrakció  és a mi általunk kívánt esztétikai attrakció között.” A 25 éves jubileumi kiadványt sem szükséges itt 

részletesen elemezni, elég annyi, hogy a szerkesztők számos információt gyűjtöttek össze és publikáltak (de az 
ellenőrizhetőség és az elméleti megalapozottság hiánya sokat levon az adatok értékéből). 

Érdemes egy pillantást vetni a hozzáférhető primer és szekunder forrásokra, ill. az eddig megjelent további kiadványokra is. 

1.3.3. Magyarnyelvű feldolgozások 
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A legmegbízhatóbb forrásgyűjtemény a témában Zoltán József két könyvének egy-egy fejezete, amelyek számba veszik a 

cirkuszt is: A barokk Pest-Buda élete (1963) és Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán (1975). 

A fentebb már említett füzetecske (Dr. Szekeres József: A Fővárosi Nagycirkusz története Budapest, 1966.) 

dokumentumértéke nagy, mert felhasznált olyan anyagokat is, melyek azóta már elkallódtak.  Pontatlanságai miatt 

fenntartásokkal kell kezelni e kötetet (pl. az épület megnyitásának évét tévesen közli, azt írja, hogy 1896-ban, a millennium 

évében nem játszott a cirkusz stb.). E szerzőnek stencilezett formában jelent meg három tanjegyzete az Artistaképző Iskola 

részére (Ókor, Szovjetunió, Magyarország), ezek jegyzetapparátussal nem rendelkeznek, adatainak egy részét ellenőriztem, 
tapasztalataim vegyes képet mutatnak. 

A Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat (MACIVA) gondozásában megjelent Szilágyi-Szekeres: Circus című kötetnek (1979) 

erőssége, hogy viszonylag nagy képanyagot publikál. A kompiláció megengedhetetlen módon, lelőhely feltüntetése nélkül 

közli régebbi kiadványok részleteit, a fő hibája pedig az, hogy átfogó kép bemutatásának látszatát sugallja, ugyanakkor 

teljesen esetleges, hogy ki és miért került be a kötetbe, ill. maradt ki belőle. Hasonló színvonalú és megbízhatatlanságú 

Szilágyi György: Komédia nagyban és kicsinyben (1985) c. könyvecskéje. 

Budai Imre a MACIVA igazgatója volt hosszabb ideig, az általa összeállított 1980-as tanjegyzet A cirkuszművészet rövid 
története az előbb felsoroltak adataira épít, saját eredménye egy „szocialista esztétikai” számvetés. 

Részterületeket érintő feldolgozások jelentek meg Rodolfóról (Vigyázat, most nem csalok! 1987), Eötvös Gáborról (Van má-

ásik! é.n.), (ez történetesen nem került forgalomba), a 2 Axtról (Pintér-Szamay Szerzői kiadás 1987). Kellő kritikával az 

információk egy része jól felhasználható. Kb. 1970-ben jelent meg az imént már említett kiadvány, A porondon... (MACIVA 

é.n.) artisták és cirkuszi vezetők szerkesztésében, mely a felszabadulás utáni történésekről villant fel egy-egy képet, és 

nagyjából megbízható listákat közöl az artistákról és artistaszámokról (de sajnos például a számzsánereket nem tünteti fel). 

Egyéb természetű kiadványokban véletlenszerűen bárhol feltűnhetnek cirkusztörténeti vonatkozású  adatok (pl. Alfonzó, 
Kellér Dezsõ stb.), valamint az elméleti tisztázás szempontjából praktikusan felhasználható részletek[12]. 

A Fővárosi Nagycirkusz közönsége körében négy alkalommal készült szociológiai felmérés (Diósi 1998, 1999, 2003, 2005, 

kézirat), mindössze ezek empirikus adatai állnak rendelkezésünkre hitelt érdemlő részkövetkeztetések levonásához, ill. egy 
szintén kiadatlan egyetemi szakdolgozat az Állami Artistaképző Intézet növendékeiről (Murainé Szakáts Ildikó 2001). 

1.3.4. Primer források 

1.3.4.1.  Plakátok és műsorfüzetek 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye a XIX/XX. század fordulójának korszakából néhány tucat plakátot 

és műsorfüzetet tartalmaz, az OSzK Színháztörténeti Tárában viszont ezekből több ezer példányt őriznek (a grafikai 

plakátokat továbbra is az Apró- és Kisnyomtatványtárban).  A nyolcvanas évek közepén még a megjelenés topográfiája 

szerint lehetett a nagy dobozokat kikérni, mára katalogizálták a darabokat, jómagam így kevésbé tudom áttekinteni az 

egészet. A fő probléma itt az, hogy némelyik anyag oly mértékben porlik, hogy egy teljes körűen átfogó, többszöri 

kézbevételt feltételező feldolgozásra jó lelkiismerettel nem is lehet gondolni, mert minden érintés jóvátehetetlen károsodást 
okoz a dokumentumokban. 

1.3.4.2. Fényképanyag, videofelvételek 

A produkciókat tekintve a legfontosabb és leghitelesebb forrás a videofelvétel. A Fővárosi Nagycirkusz műsorairól készített 

filmek vagy ott helyben vagy a MACIVÁ-nál találhatók, ám a gyűjtemény messze nem teljes, az állomány nagysága 

ellenőrizhetetlen. A McTEKA digitális fényképgyűjteménye (egyebek mellett az Állami Artistaképző Intézet több ezer 
darabos szkennelt fotójával) elemzések jó kiindulása lehet. 

1.3.4.3. Szaksajtó 

A Budapesten szerkesztett Internationale Artisten Revue 1891-1914 között tíznaponként jelent meg nagy terjedelemben. E 

szaklap néhány rovatát (Aus der Zirkuswelt, Aus Nah und Fern) teljes alapossággal feldolgoztam. A két világháború közötti 

Artisták Lapjából csak szórványosan maradtak fenn példányok, az ötvenes évek közepén pedig csak néhány éven keresztül 

létezett a Porond c. újság. 1994 óta időszaki belső kiadványként ad ki a MACIVA egy Manézs c. lapocskát egyre 
szórványosabban és rendszertelen időközönként. 

1.3.4.4. Szakdolgozatok 
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Az Állami Artistaképző Intézet végzős növendékeinek diplomamunkái nagyrészt kompilációk, melyeket egy kisebb 

szakirodalom alapján állítanak össze. Vannak azonban praktikusan jól felhasználható dolgozatok is (egy-egy turné során 
készített feljegyzések, öreg artisták szakmai életrajza, cirkuszi felszerelések technikai leírásai stb.). 

Arra vonatkozóan, hogy az ország különböző egyetemein és főiskoláin készülnek-e szakdolgozatok, kevés információval 

rendelkezem. A tudomásomra jutott esetekből (TF, VE Színháztudományi Tanszék stb.) az ilyen diplomamunkák számát 
tucatnyira becsülöm. 

1.3.4.5. Orális archívum 

A McTEKA archívumában vannak azok a magnókazetták, melyeken az artistákkal, ill. szakmai vezetőkkel, egy-két esetben 

privátokkal is (pl. a Balettgimnázium tanárai) különböző időpontokban készített interjúkat rögzítem. Ugyanitt találhatók 

azoknak a beszélgetéseknek a felvételei, melyeket a magyar szellemi élet prominens személyiségeivel folytatok a cirkuszról. 

Mivel a tárolás időrendi sorrendben történik (táblázatos formában a leltári file), hivatkozásként a kazetta rögzítésének 

dátumát adom meg. 

1.3.5. A külföldi irodalom 

A cirkuszkönyveknek és brossúráknak se szeri se száma. Gyönyörű szép és méregdrága kiadványok jelennek meg szerte a 

világon, melyekből elvétve kerül be egy-egy példány az országba. Az Artistaképzõ Intézet nem rendelkezik 

könyvtárfejlesztési kerettel, a teljes dokumentumállomány ajándékpéldányokból kerül ki, néhány régi szaklap szórvány-

példánya fellelhető ugyan, a kurrens Circuszeitungot a MACIVÁ-tól, ill. artistáktól szoktam kölcsönkérni. Az informális 

kapcsolatok esetlegessége szabja meg ismereteim korlátait, mert az elmúlt években a nagy közgyűjtemények sem szereztek 
be a témára vonatkozó könyveket. 

Említést kell tenni az interneten megjelenő hatalmas adattömegről. Az itt hozzáférhető információk hasznosításában nagy 

elővigyázatossággal kell eljárni a forrásmegjelölés fix pontjának kérdésessége miatt. A keresőprogramok vagy túl sok, vagy 

túl kevés találatot produkálnak. Magyar vonatkozású adat egyelőre alig akad a világhálón. Jelenleg csupán két-három 
sztárartistának van honlapja, és rendezvényekre kiajánlott, varieté jellegű műsoroknak. 

Az interneten található bibliográfiák és a feltüntetett absztraktok alapján úgy tűnik, hogy a másodlagos irodalom egységesnek 

tekinthető mindenütt a világon. Nagyjából ugyanazok a trendek rajzolódnak ki minden ország cirkusztörténetében és 

gyakorlatában, és gyanítható, hogy a külföldi cirkuszkönyv-kiadásban is a szórakoztató elem dominál. Jellemző anekdotaként 
megemlítem, hogy a címek alapján történt első lelkes online vásárlásom eredménye három gyerekkönyv és egy lektűr volt. 

Könyvem elsősorban saját cirkusztörténeti alapkutatásaim adatbázisára épül, de természetesen felhasználtam a 

nagykönyvtárakban fellelhető átfogó cirkusztörténeti munkákat (Speaight, Kuznyecov, Thetard, Eberstaler, Winkler stb.) is, a 

részterületekre vonatkozó feldolgozásokat (bohóc, vadállat, zsonglőr, néhány életrajz és régió) zömét az NDK 
Henschelverlag kiadványaiból ismerem. 

1.4. Az egyes tudományterületek adalékai 

Számba kell venni, hogy mely tudományterületek egyes kutatóinak a figyelmét keltette fel a cirkusz, de még sokkal 

árulkodóbb a negatív előfordulások hatalmas territóriuma. Miért nem jutott eszükbe a cirkusz olyan kutatóknak, akik számára 

szinte ösztönösen az első és legszembeötlőbb jelenségként kellett volna foglalkozniuk vele? Mindenekelőtt a tömeg- és a 

gyerekkultúra specialistáira gondolok. 

A legsajnálatosabb ténynek az mondható, hogy a gyermek-pszichoterápia szakembereinek még csak meg sem fordul a 

fejükben, hogy az ilyen-olyan művészeti foglalkozások sorába be lehetne emelni a cirkuszkunsztokat. Logikusan 

végiggondolva, minden bizonnyal ez lehetne a legeredményesebb módszer(ek egyike). Itt ki kell emelni a terápia azon 
meghatározó mozzanatát, mely elsődleges feladatának tekinti azt, hogy a gyerek önbizalmát felépítse, ill. helyreállítsa[13]. 

A legjobb esetben sem történik több, mint a „panem et circenses” szállóige közhelyszerű felemlegetése. Akár az elméleti 

gondolatmeneteket, akár az empirikus vizsgálatokat nézzük, a témát nem fedezték fel. Lehet bármily mélyenszántó és alapos 

a vizsgálat, a kutatók számára a kultúra a lektűrnél és a ponyvánál kezdődik. Az alsóbb néposztályok, a szegénykultúra 
vizsgálatának szinte minden kérdőívén szerepel könyv, újság, film, színház stb., de cirkusz egyáltalán nem[14]. 

Az alábbiakban minél nagyobb teljességre törekedve próbálom felvonultatni mindazokat a problémaköröket, melyek 
vizsgálata a különböző tudományterületek ismereteit, és ebből következőleg interdiszciplináris megközelítést igényelnek. 

1.4.1. Történettudomány 
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Amit a kis- és középiskolában tanítanak, az legnagyobbrészt az uralkodócsaládok, háborúk és politikai csatározások története. 

A mindennapi események vizsgálatának értékére és a követendő kutatási módszerekre Ariés, Norbert Elias hívta fel a 

figyelmet. Mindenekelőtt össze kell gyűjteni a forrásokat a játékra, a szórakozásra, a szocializációra és főleg a testnyelvi 

megnyilvánulásokra vonatkozóan, és az így rendelkezésünkre álló anyagot kell a fellelhető cirkuszi hagyományokkal 
egybevetni. 

Kiindulhatunk az ókorból. Ha a hétköznapi mozdulatok hitelességét az élethelyzetekben való helytállás adja, akkor a görög 

emberábrázolások harmóniájának egyik összetevőjét a gesztusnyelvi elemzéssel tárhatjuk fel. A hősi ethosz mellett jelentős 

apróságok adták az élet szép tejességét. Hume-nak tűnt fel a klasszikus görögség mindennapi természetes viselkedésmódja, 

hogy a királylányok maguk mennek a kútra vízért, és a hősöknek sincs komornyikjuk[15]. A köznapi magatartás, a 

jellegzetes mozdulat, a felvett póz  meghatározott személyiségjegyekre utal. „Az alázatosság, a takarékosság és a 

lelkiismeretesség nem jelenhetett meg egyetlen görög erénylistán sem”[16]. Ha a cirkuszi akrobata hőstetteinek számítanak a 

„halálos ugrásai”, akkor természetesnek kell vennünk a kísérő mozdulatokban az ún. akadémiai pózokat is, melyek a XIX. 
század folyamán divatoztak. 

A produkciók kommunikációelméleti elemzése során fogjuk részletesen tárgyalni a gesztusnyelvi szubkódot, ezen belül 

pedig a „complement”-et. Az artista nem meghajol, hanem kiáll vagy más szóval „komplamál”, a complement a 

legjellemzőbb cirkuszi mozdulatok közé tartozik. E mozdulat egyik variációjának lehetséges előképét vélhetjük felfedezni a 

nyugati homagium szertartásának leírásában: „a vazallus emelt fővel ereszkedett féltérdre”[17]. Egyes bohócjeleneteket 

idézhet viszont az a ceremónia, melyben a keleti szolgálóember „földig hajolt, kézcsókra járult, vagy éppen földre vetve 
magát,  a porban kúszva csókolgatta urának ruhaszegélyét”[18]. 

Az akrobatikus elemekre vonatkozó adatokat, a művészettörténeti ábrázolásokat és írott forrásokat összegyűjtötték ugyan az 

egyiptomi sziklasírokig visszamenőleg; az összefoglaló cirkusztörténeti munkák rendre felsorolják a listát. Az aprólékos 

filológiai munkához azonban a kutatónak birtokolnia kellene mind az adott korszakra vonatkozó tudásanyagot, mind pedig az 
artistaszakma gyakorlatának alapos ismeretét, ill. a két terület szakértői közös erőfeszítésekkel juthatnak eredményre. 

Elég itt egyetlen forrásban felmutatható elemzési lehetőségeket felhozni példának. Xenophon Lakomájában leírja egy 

táncosnő számait, aki „tánc közben pörgetve a levegőbe dobálta”[19] karikáit, szám szerint tizenkettőt. Később egyenesen 

álló kardokból formált kör közepébe és onnan megint visszajutott levegőben tett bukfenccel. Ha ennek a leírásnak alapján 

akarjuk értelmezni magát a produkciót, akkor arra a következtetésre kell jussunk, hogy vagy elképzelhetetlenül nehéz 

trükkről van itt szó, vagy pontatlan leírásról. 

Ez a mozzanat persze csak tárgyszerűségét illetően bír jelentőséggel, annál fontosabb társaslélektani konzekvenciákat 

fogalmaz meg a produkciókra adott Szókratész-reflexió a női egyenértékűségről és a bátorság taníthatóságáról, hiszen itt a 
nőkkel kapcsolatban kialakított athéni elképzelésekhez képest egy egészen ritka álláspontot vet fel. 

Az ókori római cirkusz olyan kultúrtörténeti kincs, amelynek kutatásával emberek százai, ha nem ezrei foglalkoztak. A 

valamirevaló gladiátor is a fentebb, a homagium kapcsán idézett méltósággal fogadta a végső döfést és a halált, rekonstruálni 

tudták egy-egy küzdelem lefolyását, tudunk nők szerepléséről, feltárták, hogy mely császárok vettek részt a játékokon, stb. A 

bökkenő az, hogy mindezt az információtömeget esetleg a cirkusztörténet címszó alatt rögzítik, holott ezt az anyagot 
nyilvánvalóan a sportesemények (a birkózásé, a fogathajtásé) előzményeként kellene számon tartani[20]. 

Azokat a jeleneteket, amelyek valóban a mai cirkuszi produkciók egyértelmű megfelelői, csak interludiumként mutatták be, 

nem voltak a játékok szerves részei; úgy fogyasztották őket, mint mi a színházi szünetben a molnárkát és kávét. A modern 

cirkusz névválasztása persze tudatosan nyúlt vissza az ókori hagyományhoz, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 

első cirkusz tulajdonosa a másik meghatározó játékfajta bemutatására szolgáló épület nevét választotta: Astley's Amphitheatre 

of Arts volt az (ne felejtsük el, hogy az amfiteátrum rendelkezett közelítőleg kör alaprajzú arénával, a cirkuszé erősen nyújtott 
ellipszist formázott). 

A középkori források alapján kitapintható az udvari ioculatorok és a vásári komédiások rétegének elkülönülése. Tudomásom 

szerint a legalaposabb feldolgozását a későközépkor időszakának Bahtyin végezte el. Monumentális könyve két 
kulcsfogalom, a népi nevetéskultúra és a karneváli világérzékelés körbejárását adja. 

Munkájában hatszor szerepel a 'cirkusz' szó. Kétszer a test groteszk ábrázolását, kétszer az ellentétek ikerítésének technikáját 

illetően, és kétszer a topográfiát tárgyalva beszél a cirkuszról. Mindannyiszor csak utalásszerűen említi e technikák mai 
cirkuszi előfordulásait. 

A testábrázolás groteszkségét és az ikerítést világosan, érthetően tárgyalja, ám a topográfiát illetően, vagyis amint a dolognak 

valamiféle szellemi vetületét akarná adni, azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon mi indokolja az általánosítás felé tett lépést: 

„A népi komédiákban látható testmozgások logikája (ami a mutatványosok és a cirkuszok előadásaiban mind a mai napig 

megfigyelhető) mindig testi-topográfiai logika. E test mozdulatainak rendszerét hol a »fent«, hol a »lent« határozza meg: hol 

fölszállások, hol lehullások (bukások). Ennek legegyszerűbb kifejeződése, mondhatnók: a népi komikus »ősfenoménja« a 
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kerék forgása, másként szólva, a test felső és alsó részeinek szüntelen helycseréje (vagy pedig – ennek ekvivalenseként –  a 

föld és az ég állandó helycseréje).” Hogyan kerül ide az ekvivalens? 

Az alábbiakban pedig a kozmikus elemi erők érzékelését tartom értelmezhetetlennek. Ráadásul sántít is a hasonlat, mert a 

színházzal ellentétben a cirkusz nem használ süllyesztőt, tehát a „pokol” nem jelenik itt meg. „A testi topográfia a groteszk 

komikumban szorosan összefonódik a kozmikus topográfiával: a mutatványosok és a cirkuszok játékterének fölépítése, az a 

tér tehát, melyben a komikus test mozog, topográfiailag ugyanúgy tagolódik, ahogy a misztériumjátékok színpada: itt is 

megtaláljuk a földet, a poklot és a mennyet (persze misztériumjátékok színpadképének keresztényi jelentése nélkül); 

érzékelhetjük a kozmosz elemi erőit is: a levegőt (akrobatikus mutatványok, légtornászók), a vizet (úszás), a földet és a 
tüzet.”[21] 

Az egyszerű dokumentarista leírásokon túllépve olyan elméleti kérdésekbe ütközünk, amelyek esztétikai, kulturális 
antropológiai és egyéb vizsgálatokat igényelnek. 

1.4.2. Általános társadalomelméleti munkák, művészetfilozófia, esztétika 

Marxtól, Max Webertől és Durkheimtől kezdve a világ elvarázstalanodása, a munka, a munkaerkölcs kerül az emberi valóság 

meghatározójaként a legáltalánosabb szintű elméletalkotás érdeklődésének középpontjába. A magányos tömeg, a dologtalan 

osztály, az egydimenziós ember vagy bármely központi gondolat köré csoportosított elmélet túlságosan általános keretek 

között mozog ahhoz, hogy a cirkusz vizsgálatában előre vihetne. Vajon az artista (esetleg a tipikus cirkuszközönség) kívülről, 

belülről vagy a tradíció által irányíttatik-e?  Nem lenne túl értelmes kérdés az sem, hogy kibillent-e az egy dimenzióból egy 

cirkuszi előadás. Ugyanakkor az ilyen és ehhez hasonló felvetéseket szem előtt tartva kell az egyes szakágak hozadékait 
számba venni. 

A művészet a legtöbb filozófiai konstrukcióban[22] fontos referenciaterületnek számít. A cirkusz értelmezésének szempontját 

szem előtt tartva nemigen találni olyan pontot, ahol be lehetne kapcsolódni ezekbe a diskurzusokba. Zarathustra ugyan 

megbecsülése jeléül eltemeti a kötéltáncost[23], de ennek a momentumnak a továbbiakban semmi szerepe nincsen, és az sem 

vinne közelebb a témához, ha a dionüszoszi elvet a Bahtyin-féle karneváli életérzéssel egybevetve próbálnánk a cirkusz 
közelébe férkőzni. 

Sir Charles Popper szerint azért gondolkodunk, hogy az elméleteink haljanak meg helyettünk[24]. Ez a tömör megállapítás a 

cirkuszra vonatkoztatva egészen konkrét jelentést vesz fel: a légtornásznak vagy tigrisidomárnak bizonyos szituációkban nem 

adatik meg a tévedés lehetősége. Véleményem szerint kevésbé világosak Popper művészetre vonatkozó gondolatai. 

„Harmadik világ”-ának körvonalai egyértelműen kirajzolódni látszanak: érthető, hogy a művészet előfeltétele a művészet 

megértése, de menthetetlenül elakad az ember az olyan mondatoknál, mint „mind a tisztán kifejező, mind a tisztán 

kommunikatív művészet olyan zsákutca, amely a kérdéses művészet felbomlásához vezet”.[25] Feltéve, hogy a cirkusz 

művészet, vajon kifejezőnek vagy kommunikatívnak kell-e tekinteni? 

A marxi indíttatású művészeti elméletek is kevés magyarázó erővel kecsegtetnek, Lukács nagyesztétikájában[26] szó sem 

esik a cirkuszról, tükrözéselmélete nem látszik továbbgondolhatónak. Adorno esztétikai írásaiban[27] többször megemlíti a 

cirkuszt, a legnagyobb terjedelemben ő is a bohócokkal foglalkozik, és megállapításai nem lépik túl azt a kört, hogy a 
művészet előképe ezen a környéken található. 

A legtermékenyebb esztétikai eszmefuttatások azok, amelyek a konkrét megfigyelések valóságához közelítenek. Füst Milán 

pl. az elsődleges indulatok szerepét hangsúlyozza, a tetszéssel mint élettani jelenséggel foglalkozik, a befogadó szerepében 

pedig kiemel egy érdekes momentumot: „az ember gyermekes hajlamai, a naivitása hozzák benne létre filozófiáját”[28]. A 

legtermékenyebbnek tűnő gondolatban végtére az esztétika felolvadni látszik, hiszen ez az életformák vizsgálatát tekinti 

feladatának. „Ahhoz, hogy világosan lássunk az esztétikai kifejezések kérdésében, életmódokat kell leírnunk. Rendszerint azt 

hisszük, hogy olyan esztétikai ítéletekről kell beszélnünk, mint hogy 'Ez szép.' Aztán ráébredünk, hogy ha esztétikai ítéletekről 

kell beszélnünk, egyáltalán nem ilyen szavakba botlunk, hanem valami gesztusszerű kifejezésbe, ami egy bonyolult 
tevékenységet kísér.”[29] 

Amennyi a posztmodern esztétikából a látóterembe bekerült, abból úgy tűnik, hogy ezen a környéken ma mással, mint 
hermeneutikával nemigen találkozhat az ember. 

Ha a művészet vizsgálatára kidolgozott fogalomrendszerrel nem látszik megközelíthetőnek a cirkuszi előadás értelmezése, itt 

azt is meg kell jegyezni, hogy a giccs tanulmányozóinak ugyanígy nem jut eszükbe a cirkuszi előadásra való hivatkozás. A 
boldogság művészete[30] hazudik, a cirkusz viszont legfeljebb túloz, de játékát a lehető legkomolyabban veszi. 

1.4.3. Szociológia 

Önéletrajzokból, ifjúsági regényekből számtalan idézetet lehetne hozni arra, hogy milyen érzelmi gazdagsággal szóltak a 

magyar és a világirodalom nagyjai a gyerekkori emlékeknek erről a fajtájáról. A mai magyar kultúrában a cirkusz a 
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szocializációban játszhat fontos szerepet, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy egyre szűkül az a réteg, amelyik egyáltalán 

eljut a cirkuszba. Az 1970-es évekig az érkezési napokon sok száz gyerek segédkezett a cirkusz felépítésénél, hordták az 

ülésdeszkákat, székeket, kannában a vizet. A 80-as évek végére ez a gyakorlat teljesen megszűnt, és egyre többször lehet 

olyan gyerekkel találkozni, aki életében soha nem volt cirkuszban. Az Artistaképző Intézet növendékeinek 14%-a (!) is ebbe 
a csoportba tartozik[31]. 

A téma vizsgálatára a szociológiai felméréseknek két fajtája kínálkozik: az egyik a befogadói attitűdvizsgálat, a másik pedig 

a cirkuszos életmód felmérése. A korábbi időszakokból egyáltalán nincs említésre méltó adat, a 90-es évek végétől Diósi Pál 
készített felméréseket a Fővárosi Nagycirkusz látogatói körében. A közönség demográfiai eloszlása 1999-ben (N=1000): 

Nemek szerint                                    % 

  

férfiak 30 
nők 69 
nem válaszolt 1 

Életkor szerint 

20 éves korig 

 4 
21-30 éves 27 
31-40 éves 38 
41-50 éves 16 
51-60 éves 9 
61-70 éves 4 
71 évtől 1 
nem válaszolt 1 

Iskolai végzettség szerint 

nyolc általánosnál kevesebb 1 
nyolc általános 4 
szakiskola, szakmunkásképző 19 
középiskola 42 
főiskola, egyetem 31 
nem válaszolt 3 

A válaszadók 89%-a gyermek(ek)kel érkezett, a gyerekek életkori megoszlása: 

% 

6 éves korig 38 
7-10 éves 37 
11-14 éves 20 
15 évtől 4 
nem válaszolt 1 

Arra a kérdésre, hogy „Holnap újra megnézné-e ezt a műsort”, a válaszadók 78%-a igennel válaszolt, 17%-uk szívesebben 

nézne más műsort, és csak 1% mondta, hogy „egy ideig nem szeretne cirkuszba jönni”. Diósi a közös élmény momentumát 

tartja a legfontosabbnak: „a pillanatnyi élmény, szórakozás, élvezet örömén túl abban látjuk ezt a szerepet, hogy az együttes 

program során spontán születő reakciók célzatos gyereknevelési szándéktól, kikupálási törekvésektől függetlenül is 

erőteljesen hatnak (nem biztos, hogy gyakran átlátható szándékosság esetén ugyanilyen erőteljesen), és feltehetően beépülnek 

a gyerekek örömről, kellemességről kialakuló rendszerébe. Abba, hogy mit tartanak kívánatosnak, kellemesnek, 

felszabadítónak vagy éppen jólesően hátborzongatónak. És ezzel alapélményeket formálhat, a leendő felnőtt esztétikai 

irányultságát építgeti.”[32] 

Életmódvizsgálatot Magyarországon soha senki nem végzett ebben a szakmában. Az ilyen vizsgálatok bizonyos aspektusai 

azonban már átvisznek a humánetológia, a pszichológia és a kulturális antropológia vizeire. Miután ebben a témakörben nem 

volt módom elmélyedni, meg kell itt elégedni egy régebbi angol vizsgálat[33] néhány olyan megállapításával, melyek 
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igaznak, és megfelelő célvizsgálatokkal további kutatásra érdemesnek tűnnek. Kiterjedt genealógiai ismeretekkel és közös 

tapasztalatokkal rendelkeznek; mind privát, mind üzleti életük nyitott könyv; leggyakrabban a szakmájukról beszélgetnek; 

nemigen vallásosak; nincs határozott cezúra a munka és a szabadidő között; sokszor az asszony végzi a titkári teendőket, 
kevés a válás, szigorúan tartják a lányokat.... 

Számos felmerülő szociológiai kérdést lenne érdemes közelről megvizsgálni: milyen változások, hogyan zajlanak le, melyik 

cirkusz, milyen gazdasági jegyeket mutat fel, ezek mely változókkal, hogyan függnek össze stb. Kézenfekvő feltételezés, 

hogy minél szegényebb egy ország, annál több és jobb artistája van (Kína, SZU), hogy résztvevőinek kivételesen alacsony 

iskolai végzettségét tekintve a cirkusz a modern társadalomban egészen egyedülálló kulturális intézmény. Ez a tény egy 

totálisan szuverén értékrendre utal. „Mi éljük azt, amiről mások csak álmodnak” – e gondolat különféle megfogalmazásai 
gyakran felbukkannak a cirkuszi programfüzetekben, a tematikus műsorok vezérmotívumaként. 

1.4.4. Pszichológia 

A mélylélektan nagyjai a hisztériát a művészet torzképének tartották. Ferenczi Sándor feltételezte, hogy a hisztériások 

autoplasztikus mutatványai szolgálták az artisták és színészek testi produkcióihoz a példát: „a hisztériáról megmondta Freud, 

hogy az a művészet torzképe. Nos, a hisztériás 'materializáció' a szervezetet tényleg plaszticitásának, sőt alkotó ügyességének 

teljében mutatja be. Valószínűleg ki fog derülni, hogy a hisztériások tisztán 'autoplasztikus' mutatványai példányképeül 

szolgálnak, nemcsak az artisták és színészek testi produkcióinak, hanem azon alkotóművészek munkájának is, akik már nem a 
saját testükkel, hanem külvilági anyaggal dolgoznak.”[34] 

Középkori illusztrációk a boszorkányok ördögi testficamításairól, nagyroham alkalmával produkált bógni (híd) az ilyesmiben 

teljesen gyakorlatlan beteg kivitelezésében, és talán még egy-két hasonló jelenség szolgálhatna alapul a hipotézis 

alátámasztására. A továbbiakban ez a kutatási lehetőség nem került a klasszikus pszichoanalízis érdeklődésének fókuszába, 

Bálint Mihály azonban a borzongásokról és regressziókról szóló tanulmányában egy teljes kis elméletet alakított ki a címben 

megadott témakör magyarázatára. Magától értetődő természetességgel sorolta be a cirkuszi eseményeket a vizsgálandó 
jelenségek sorába, és tárgyalja őket számos példa részletes elemzésével. 

A thrillekkel kapcsolatban a következőket mondja: „pszichológiáját senki, semmilyen terjedelemben nem tárgyalta még, nem 

csoda, hogy érvényes kifejezéskészletünk – amely főleg az oralitással kapcsolatos korai élményeken alapszik –, meglehetősen 

szánalmassá válik, ha ezeket a jelenségeket kíséreljük meg leírni velük. Hogy e leírást mégis megtehessük, két, bevezetésre 

váró, új kifejezést kell ajánlanom. Görög műveltséggel rendelkező olvasóim tudni fogják, hogy az akrobata szó szerint a 

biztonságos földtől távol, a lába ujján járó embert jelenti. Megtartva ezt a szót megalkottam a 'filobata' kifejezését, hogy 

segítségével egy olyan típusra utalhassak, aki kedvét leli az ilyesfajta borzongásokban”[35]. 

A filobata-oknofil fogalompár nagyon erősen emlékeztet az extravertált–introvertált kettősre. Bálintnál azonban a közvetlen 

testérzetek dominanciája válik hangsúlyossá. 

El kell fogadni Bálintnak a mutatványokkal kapcsolatos tárgyszerű és gondolatébresztő megállapításait, valamint a 

nárcisztikus-szublimációs elképzelését, mely szerint a „progresszió a regresszióért” működési elvét követő gyakorlat 

meghatározó személyiségjegyeket alakít ki. A szimbolikus értelmezésekkel kapcsolatos fejtegetéseivel azonban nem lehet 

mit kezdeni. A cirkuszos szakirodalom (az etológiai ismeretekre támaszkodva) azt mondja, hogy az oroszlánszelídítő ostora 

arra való, hogy az idomárnak a szó szoros értelmében vett  felsőbbségét bizonyítsa: az állat az ember testrészének tekinti a 

kezében tartott ostort vagy botot, és tapasztalhatja, hogy hiába harapja vagy karmolja meg, láthatóan semmi kárt nem tud 

tenni az emberben. A magasdrótosok rúdja azért kell, mert (ld. newtoni törvények, erő-erőkar, testtömeg stb.) annak 

segítségével könnyebb az egyensúly megtartása. Nehezen követhetők az olyan fantáziaszülemények, mint az, mely szerint: 

„az oroszlánszelídítő ostora, a kötéltáncos rúdja, a síelő botja... az erektált, potens pénisz kétségtelen szimbóluma”.[36] 

Bálint Mihály nem fejti ki, hogy mi lehet az az „ősjelenet”, amit a trapézon dolgozó maszkulin férfi és az őt a talajon 

aggódva visszaváró csinos nő szimbolizálna (NB. szolotrapézon nők legalább olyan gyakran dolgoznak, mint férfiak). 

Félreértés ne essék: azt nem gondolom, hogy nincsenek olyan emberek, akik szimbólumképzésre hajlamosak, én csak azt 

állítom, hogy ezek az emberek nem rendeltetésszerűen használják a cirkuszélményt. Azt gondolom, hogy a cirkuszi 

események éppen azon a preverbális kommunikációs csatornán fejtik ki hatásukat, amelynek lényege a közvetlenség, a 

szimbólumoknak a hiánya. 

Érthető viszont, és osztom is Bálint Mihály hitét a civilizációt megelőző preambivalens állapotok szeretettörvényű 

működéséről. Magam is hiszek a tevékenységek, a mozdulatok tudattalan mozgatórugóiban. Azt gondolom, hogy a 

kötéltáncos azért nem zuhan le, mert a közönség izgul érte, és lezuhanna, ha a Karinthy Frigyes delejes halálát képviselő 
személyek töltenék meg a nézőtér sorait. 

Bálint Mihály bizonyos gondolatai a szociálpszichológia területére vezetnek át: „a meghatározó különbség az általában vett 

mutatvány és a filobatikus tett között a valós külső veszély jelenlétében adható meg. A civilizáció fejlődésével a tényleges 

halál fokozatosan illúziókba, így a színházba (a Hamlet utolsó felvonásának végén körülbelül fél tucat hulla hever a 

színpadon), vagy a halálos veszély fenyegetése a modern cirkuszba helyeződött át. De bárhogyan történt is, a modern 
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cirkuszok és színházak hivatásos előadói megörökölték az egykori hősöktől a közönség mély és ambivalens érzelmekkel 

átitatott tiszteletét, a nézők félelmét és irigységét, a megvetést és a bámulatot stb. Az ambivalens tisztelet dinamikus értelme, 

hogy a közönség előtt az akrobatáknak és a színészeknek is megengedett az ősjelenetet szimbolizáló filobatikus felvonás 
nyilvános bemutatása”[37]. 

Bálint Mihály, mint annyian mások, összemossa a határt cirkusz és színház között, ahelyett, hogy kiemelné az áthághatatlan 

szakadék jelentőségét: az akrobata vállalja a valós veszélyt, a színész meg szimbolizál. A Hamlet végén fekvő hullahegyek 

bináris opozícióban állnak egy lezuhant légtornásszal. A cirkuszélmény: élvezetes; a színházi: mű-élvezés. 

A kommunikációelmélet eredményeit és lehetőségeit egy későbbi fejezetben fogjuk részletesen tárgyalni a cirkuszi előadás 

kódjának vizsgálata alkalmával. 
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--- A kutatás tárgyának körülhatárolása >>> 

A Történeti Etimológiai Szótár szerint a cirkusz kifejezés (mint szórakoztató üzem; 'Zirkus') először 1850-ben fordult elő. Az 

elnevezés a századforduló tájékán válhatott általánossá. A vizsgált korszak első felében a „lovarda”, „műlovarda”, 

„hippodrom” kifejezések fordultak elő gyakrabban, a második felében már a cirkusz valamely változata. A váltás a budapesti 

magistratus azon 1907-es iratán mutatkozik meg látványosan, melyen a „lovarda” kifejezést mindenütt áthúzták, és az 
áthúzás fölé került a „cirkusz” szó.[1] 

A lexikonok definíciója az évtizedek folyamán alig változik, pl. a XX. század második felében is jellemzőként emlegetik az 

előző század deszkacirkuszát. „A cirkusz <lat. ’kör’>: az ókorban a napimádással összefüggő kultikus hely, később a játékok, 

versenyek színhelye… A modern cirkusz elgondolása az angol Philipp [sic!] Astleytől származik, akinek lovaglóiskolájában a 

18. sz. második felében először rendeztek műlovar- előadásokat és lovasdrámákat. A mai cirkuszépület színházra emlékeztető, 

többnyire fából készült építmény, körbefutó széksorokkal, köralakú poronddal és zenekari emelvénnyel. A vándorcirkuszok 

hatalmas ponyvasátorban tartják előadásaikat. A modern cirkusz műsorán akrobaták, állatidomítók, műlovarok, bűvészek és 

bohócok mutatványai szerepelnek, többnyire zenekísérettel…” [2] 

A Pallas Nagy Lexikona cirkusz címszó alatt a következőket közli: „A modern cirkusz arra a célra emelt színházszerű épület, 

hogy abban a lovagló, lóidomító, gimnasztikus mutatványokkal szórakoztassák a közönséget. A cirkusz nélkülözhetetlen 

alakja a clown, a bohóc, aki kiszámíthatatlan bolondságaival gondoskodik a szünetek élvezetes kitöltéséről. A cirkuszokban 

ma már egész színpadi előadásokat rendeznek, külön erre a célra irt némajátékokkal és nagy ballet-karokkal. Idomított 

vadállatok is gyakori vendégei a cirkusznak. 200-300 lóból álló istálló, 100-200 főnyi személyzet tartozik egy cirkusz-

vállalathoz, amely általában nem szokott egy helyen állomásozni, hanem gyakran változtatja működésének színhelyét; nagy 

cirkusz természetesen csak nagy városokban fordulhat meg, mert másutt nem tudná fedezni óriási kiadásait. Külföldön 

sokfelé állandó cirkusz-épületek vannak; Magyarországon ilyet még nem építettek, első kísérlet ebben az irányban 

Budapesten az állatkerti vasszerkezetű cirkusz, amelyet azonban hasonlítani sem lehet a párisi nagy cirkuszhoz. A modern 

cirkusz megalapítója Renz.” A Révai nagy lexikon meghatározásában gyakorlatilag semmi eltérést nem mutat, csak 
megemlíti Reinhardt cirkuszi kísérleteit, és felsorol néhány európai nagycirkuszt. 

Az újabb egyetemes cirkusztörténeti könyvek szerzői – szemben a Révai lexikon feltételezésével – a modern cirkusz atyjának 

Philip Astleyt tekintik, akinek színházcirkuszában már a XVIII. század utolsó évtizedeire megtörtént a három nagy 
számzsáner-osztály egységes műsorrá ötvöződése: akrobaták, állatidomárok és bohócok szerepeltetésével. 

Astley és társai néhány évtized alatt az egész civilizált világban elterjesztették az újfajta szórakozást, és 1798-ban[3] Pestre is 

megérkeztek az első angol műlovarok. Az eltelt bő kétszáz év folyamán forradalmi változások alig, csak lassú átmenetek 

zajlottak le a cirkuszok világában mind a produkciókat, mind pedig az életformát illetően. A magyarok a XIX. század 

közepén, majd a századfordulón rukkoltak elő azokkal a specialitásokkal, melyek a mai napig képesek voltak időről időre 
újraéledni, éspedig a világszínvonalat képviselő produkciókban. 

A lexikonok csak a nagyvárosi, stabil helyen játszó, a mai méreteket igencsak meghaladó cirkuszok jellegzetességeit vették 

figyelembe. Egymagában az a tény, hogy léteztek ilyen hatalmas cirkuszistállók, tanúskodik egyrészt arról, hogy a 

századforduló az egyetemes cirkusztörténet egyik fényes korszakát képviseli, másrészt arról, hogy a lovas jelleg meghatározó 
dominanciával uralkodott a modern cirkuszban a kezdetektől több mint száz éven keresztül. 

A lexikonok szűk látószögét kitágítva, a kapitalisztikus vállalatként üzemelő nagycirkuszok mellé be kell emelni a 

vizsgálatok körébe az üzletek zömét kitevő családi cirkuszokat is. Magyarországon ezek voltak a meghatározóak egészen a 
II. világháborúig, ill. a rendszerváltás után szintén azok. 

2.1. Határterületek 

A cirkusz nagyon jellegzetes szórakoztató intézmény, de megjelenési formáinak körülhatárolása a mi esetünkben 

természetesen alaposabb vizsgálatot igényel. Magától értetődik, hogy a Fővárosi Nagycirkusz állandó műsorainak zöménél 

senkinek nincs a legcsekélyebb kétsége sem afelől, hogy vajon cirkuszi előadást lát-e. Az épület maga azonban számtalan 

egyéb célra is kibérelhető. A század elején pl. ezen a helyen tartottak már birkózó Európa-bajnokságot, rendezett színházi 

előadást a világ egyik leghíresebb rendezője, és olyan is előfordult már, hogy cirkuszépületet béreltek politikai nagygyűlés 

lebonyolítására. Ezek az alkalmi bérleti szerződések a XXI. században is gyakran előfordulnak, a szimfonikus zenekaroktól 

kezdve az utcai harcosokig, a legkülönfélébb előadások formájában. 

A kölcsönbérlet esetében nyilvánvaló, hogy egy más társadalmi intézmény (bár a birkózás cirkuszi zsáner is volt) csupán 

mintegy kölcsönvette magát az épületet, azokban az esetekben viszont, amikor rokonműfajok (esztrád, jégrevü stb.) jelennek 
meg a porondon, sokkal nehezebb meghúzni a határvonalat, különösen, ha artistaszámok is szerepelnek a műsorban. 

Ugyanakkor a cirkuszépület nem feltétele az előadásoknak, hiszen a világ legnagyobb cirkuszának, a Ringlingnek (USA) a 

XX. sz. második felétől kezdve nincs saját épülete vagy építménye, és a cirkusztörténetben gyakran jelentek meg 
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cirkusztársulatok a színházak színpadain, de kisebb együttesek felléphettek a legképtelenebbnek tűnő helyeken is, pl. 

istállókban. 

Mielőtt elkezdjük tárgyalni a „tipikus” cirkusz eseményeit, érintenünk kell a határeseteket és rokon intézményeket is. A 

szórakoztatás és vendéglátás területei a legkülönbözőbb funkcionális, üzleti, családi, személyi és egyéb szálakon 

kapcsolódhatnak egymáshoz. A szórakoztatók vándorló életformája és a közönség igényeinek változatossága nagy 
rugalmasságot követel mind az életvitelt, mind az üzleti tevékenységet illetően. 

A cirkusztulajdonos a közönségigényhez alkalmazkodva, saját lehetőségei szerint élete során profilt válthat, ill. gyakran tart a 

cirkusz mellett egyéb üzletet is. A leggyakoribb ilyen szimbiózis (az ügynökösködést nem számítva) valamilyen 

vidámparkszerű vállalkozás. A legutóbbi időkben az extrém élményt nyújtó, ill. a kisgyerekek igényeit kielégítő elektromos 

üzletek, korábban hinta, lövölde, állatkert, panoptikum, mozi. A modern cirkusztörténet bő 200 éve során így volt ez 
mindenütt a világon. 

2.1.1. Mutatványosok 

A mutatványosokat és cirkuszosokat nemcsak a működésük gyakori térbeli közelsége (vásár, sokadalom), az életfeltételek 

nagymértékű hasonlósága, hanem üzleti és családi kapcsolatok is összeköthetik. Ma is gyakori jelenség az, hogy kiöregedés 
vagy egészségi problémák miatt a manézstól megválni kényszerülő artista mutatványos üzletet, játékautomatát stb. vásárol. 

A világ nagy vidámparkjai az ezredfordulón is gyakran szerződtetnek ún. szenzációszámokat napi többszöri fellépésre (főleg 

az USA-ban), de sok vidámpark területén működik olyan színpad vagy manézs, melyen artistaműsorokat mutatnak be 

(különösen a Skandináv országokban és a Mediteranumban). Ez esetben a vidámpark kínál munkalehetőséget az artistáknak, 

de a képlet sokszor fordítva is igaz, mert sok kisebb-nagyobb mutatványos üzlet él meg úgy, hogy valamelyik utazócirkusz 
kísérőjeként járja a városokat, falvakat. 

Az első világháborúig általánosan elterjedt volt a cirkuszosokat mutatványos névvel illetni. Artistáknak ekkoriban az 

orfeumokban, dalcsarnokokban fellépő színészeket, énekeseket, táncosokat, hangszeres számot előadókat nevezték; a mai 

szóhasználat szerinti artistákat pedig a számzsenerük szerint emlegették akrobatának, zsonglőrnek, erőművésznek, 
légtornásznak, stb. 

Egy 1883. január 1-től 1885. december 31-ig terjedő időszakra a fővárosi rendőrség kimutatást készített[4] az idegen 

mutatványosoktól szedett helyi díjakról és szegényalapi járulékokról. A felsorolt 167 legkülönfélébb szórakoztató egység 

(viaszbáb, körhinta, léghajó, spiritiszta, erőművész, állatsereglet stb.) közt megtalálható 1883-ból Sidoli Tivadar Lovarda 

előadása és Herzog Heinrich műlovardája. Mindkét név kimagasló helyet foglal el az egyetemes cirkusztörténetben.[5] 

A századfordulón is elterjedten használták a „mutatványos”-t, mint a cirkuszigazgató szinonimáját, akár a legnagyobbakra 

vonatkoztatva is, Wulffra, Beketowra, ill. az itt megforduló más világnagyságokra. A szabályrendeletek is a mutatványosok 
között sorolják fel a lovardákat, cirkuszokat. 

Mai fogalmaink szerint a mutatványosok a Vidámparkban találhatók. Tudomásom szerint ennek a területnek sincs különösen 

nagy irodalma, számomra jól használhatónak tűnt egy angol szociográfia, továbbá Goffman társaslélektani elemzése a 
ringlispielről.[6] A céllövölde, hajóhinta, erőgép stb. valamiféle sporttevékenység lehetőségét biztosítja. 

A népi szórakozási formában a közönség aktivizálásának mértéke csökkent. A XX. század második felében a vidámparkban 

jellegzetes tevékenység ülni valamilyen gépben vagy állni, és gombokat, karokat nyomogatni, tekergetni. Az 1980-as 

években a budapesti nagyvidámparkban sem erőgép, sem hajóhinta nem üzemelt, céllövölde is csak egy[7]. Az 

ezredfordulóra az új technikai lehetőségek nyomán  az extrém (sok G-s gravitáció) gyorsulás egyfajta sensation-seeking 
igényt kielégítő, sokkoló testérzetbeli tapasztalatot kínál, mintegy idegérzetként pótolva az erőfeszítést. 

A századfordulón minél nagyobb izomerő-próbát jelentett valamely üzlet, annál gyakoribb volt az előfordulása. 1897-ben 

(március 31-ig) a főkapitányság a városligeti népligetben a következő mutatványos engedélyeket adta ki: búvár (1), Paprika 

Jancsi (1), múzeum (1), körcsolnakázás (1), hegy- és völgy- ill. hullámvasút (1-1), hinta (2), körhinta, céllövölde, hajóhinta 

(3-3), erőgép (4).[8] 1902-re az üzletek száma 37-re emelkedett, gyakoribb lett az egy kézben lévő több egység, és 
megjelentek a csak szemlélődést szolgáló gépek: mozgófénykép, villanygép, beszélőgép.[9] 

A századfordulón legjellegzetesebben a Barokaldi név kötötte össze a mutatványosok és cirkuszosok világát. A néparéna 

kapcsán részletesen esik majd szó a családról, itt csak a melléküzemágként működő tevékenységek egy-egy jellemzőjét 

említem meg. 1895-ben Barokaldi József 5 évre bérbe kért egy kb. 1700-1800�öl területet a IX. kerületben kialakítandó ún. 

„új népliget” területére néparéna, dalcsarnok, forgó hinta, kávéház emelése céljából. A kérvény egyébként inkább csak afféle 

udvariassági gesztus lehetett („engedve a nagyérdemű fővárosi közönség részéről több oldalról hozzám intézett azon 

óhajnak...”[10]), miután a kérelmező még csak tervvázlatot sem nyújtott be, sőt a mérnöki hivatalnál tett nyilatkozatából 

kitűnt, hogy szándéka nem komoly; az engedélyt nem kapta meg. Barokaldi egyébként jól mérhette fel az új mulatóterület 
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kilátásait (a néhány évvel később itt megnyílt Koller cirkusz még évekig alig volt képes eltartani magát). Számára az igazi 

üzlet a városligeti néparéna volt, melynek bővítésére 1896-ban a szomszédos I. sz. parcellát kérvényezte meg. Ide hajó 

körhintát szándékozott építtetni, hozzá még egy szilárd épületet, szoba, konyha, műhely vagy raktár és pince helyiségből. A 

mérnöki hivatal véleménye szerint a körhinta csak ürügy lett volna arra, hogy a kérelmező a néparéna szomszédságában 

lakóházhoz jusson; a kérvényt elutasították.[11] A bővítésre 1901-ben került sor, amikor az I. sz. parcellából 203 m2 

kiterjedésű területet kapott Barokaldi bérbe 3 évre (100 frt., ill. 200 K. bérért) egy öltöző építése céljából.[12] 

Nem találtam nyomát annak, hogy a családfő mutatványos üzleteket tartott volna, de menye, Barokaldi Györgyné, sz. Baor 

Róza üzletéről maradtak fent adatok. 1898-ban, miután az V. Széchenyi térre nem kapott helyet, a X. kerületben magántelken 

állt fel és kapott engedélyt a rendőrségtől hajóhinták működtetésére.[13] Egy másik kérvényen is feltűnik ugyanez a név, és 

mivel a beadványt jellegzetesnek találom, részletesebben idézek Zeller Mátyás 1900. július 26-i, 231 kor 50 fill. bér 

leengedéséért benyújtott kérvényéből: „miután az április és május hónapok olyan rosszak voltak, mindig eső és szél, nem 

kerestünk semmit, úgy hogy a társam Barokaldi Györgyné már nem bírta kitartani és június első napjában elment az üzlettel 

a Városmajortól és engemet ott hagyott, miután a hely most üres és én nem bírom annyit keresni...”. A tanácsi határozat 

egyébként a megható rimánkodás ellenére hajthatatlan maradt (nyilván azt tapasztalták, hogy a június és július hónapok 

időjárása kirándulásra alkalmas volt), és valószínűleg fizetett is Zeller Mátyás, miután a csomóban pereskedésnek nyoma 

nincs.[14] 

Bár vizsgálódásaim más irányúak, jó néhány számomra érdekes adatra bukkantam; ilyen pl. az, hogy a Magyar 

Mutatványosok és Érdektársaik Országos Szövetsége vezetőségében gyakran előforduló név volt a Barokaldi[15]. A vizsgált 

korszaknak már a legelején megvolt Barokaldi József hírneve, hiszen különben nem bízta volna meg őt a tanács  a 25 éves 

koronázási jubileum városmajori népünnepélye szórakoztató látványosságainak megrendezésével. A kilencféle mutatványos 

üzlet közt első helyen szerepelt a nagy Barokaldi-féle néparéna, vagyis cirkusz, a többi pedig: 1 panoptikum, 1 bűvészeti 

színház, 2 caroussel, 1 magneta, 1 erőgép, 1 lövölde, 1 Paprika Jancsi színház, 1 gyorsfényképészeti bódé. Belépti díjak 
fejében 5-10 Kr-t szedtek.[16] 

A népünnepélyeken (millennium, tavaszünnep stb.) gyakran szerepeltettek artistákat is.[17] A kötéltáncosok fellépésének 

több száz éves hagyományai voltak, Blondin 1864-es vendégszereplése kétségtelenül a világszínvonalat képviselte.[18] Az 

állatkerti előadásokra külön ki fogok térni, itt csak érdekességként említem meg az 1896. június 27-29-re tervezett 

kötéltáncos verseny hirdetését, mely 1000 M díjat írt ki.[19] Szemléltetésül említem még azt a plakátot, mely szerint Blondin 

utódja, Kaposztrini Natalez, Magyarország leghíresebb, 65 éves kötéltáncosa 15 m magas és 40 m hosszú kötélen 
dolgozott.[20] 

2.1.2. Kiállítások 

Nagy múltra tekinthet vissza, de mára ez a szórakoztatás-fajta egészen ritkának mondható (Mme Tussaud panoptikuma). A 

különféle panorámák (városképek, égő városok, csatajelenetek stb.) és viaszalakok kiállítása[21] a vásári mutatványos bódék 

filléres látványosságai közé tartoztak már a reformkorban is. A századfordulón e műfaj tovább élt, említésre érdemes Reiner 
mechanikai plasztikuma, Lifka múzeuma és panoptikuma, a Winter Vilmos-féle panoptikum.[22] 

Az egyik legnagyobb menazséria a következő látnivalókat ígérte Mű-múzeum és panoptikuma hirdetésében:[23] 

I. OSZTÁLY. Panoptika. Urak, hölgyek és gyermekek által is megtekinthető. – Láthatók a jelenkor uralkodói, fejedelmei, 

tábornokai és államférfiai, továbbá népfajok mind az 5 világrészből. – Banditák és mulattató jelenetek, emberi és állati 

csontvázak, cs. és kir. prágai és pathológiai műintézetből különös látnivaló: mechanikus mozgó csoportok, továbbá az 

alakzatok és mechanikai műremekei. Őfelsége Frigyes Vilmos császáron eszközölt műtét (gégemetszés) a jelenkor 

legnevezetesebb csoportozata. Új! Itt először! Pompás csoportozatok! Az Ezeregyéj czimű regényvilágból. A fekete nyakleves 

vagy a czivakodó inasok – nevettető csoportozat. Egy óriási Elefánt csontváza. II. Sándor orosz czár a halálos ágyon a 

Nihilisták dynamit merénylete után. Napoleon Lajos herczeg meggyilkoltatása a zulukaferek által Dél-Afrikában. E 

nagyszerű csoportozat még egyetlen múzeumban sem látható. Valeria Messalina római császárnő, feltüntetve az ő szépsége 

és kegyetlensége. Pályakoszorúzott műremek. Miss Ella világhirű akrobata-nő, ki a közönség legnagyobb bámulatára 

homlokán egy éles karddal balancziroz. Luigi Lucheni a királyné gyilkosa életnagyságú viasz alakban. Bresci Umberto olasz 
király gyilkosa.  

II. OSZTÁLY. Anatómia. Csak felnőttek által tekinthető meg. 18 éves kortól fölfelé (Embriológia és Foetus.) A gyermek 

fejlődése 8 napos kortól világrajöttéig, továbbá az összes szülési segedelmek, műtétek, a császárvágás műtéte. A spanyol 

inquisitio. A 15. 16. században készült kínzó eszközök eredeti nagyságban. A haldokló zuáv sziklán fekvő haldokló 

állapotban. Pályakoszorúzott mű  

III. OSZTÁLY. Titkos Syphilis és bőrbetegségek, melyek az embernél előfordulnak. Mindezen tárgyak nemcsak 

látványosságok, hanem tanulmány szempontjából is ajánlhatók a megtekintésre, mivel az ember belszervezete feltűnő módon 

látható. Katalógus a pénztárnál 20 fillérért kapható. Látható reggel 8-tól este 9 óráig. Helyárak: Panoptikum 30 fillér. 

Anatómiai múzeum 40 fillér. Egy jegy a 3 osztályra 60 fillér. A 2-ik és 3-ik osztályt csak 18 éven felüliek nézhetik meg. 

Tisztelettel: Koczka Antal és Fiai.” 
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2.1.3. A mozi 

A mozi közvetlen elődei szintén a vásárokon jelentek meg. Angliában pl. egy 1825-ös „kukucskáló műsor”-t a mozi 

előzményeként tartanak számon.[24] Érdekes, hogy a legkorábbi magyar cirkusznyomtatványok egyike is (1815: a korzikai 

csodalovat, egyensúlyozási és akrobatikus mutatványokat is hirdetnek ezen) valami hasonlót sejtet: „A műsor fénypontját a 

fantasztikus 'Levegőképek' (Luftbilder) és optikai szemfényvesztések alkotják. Ezekben egykor élt és ma élő híres emberek 

jelennek meg a levegőben, a megszólalásig híven, a nézőkhöz közelednek, azután ismét eltűnnek a semmiben. Hogy ezek az 

optikai 'varázslatok' még meglepőbben hassanak a közönségre, a mutatványokat mesterséges mennydörgés és villámlás 

kíséri”[25]. Itt említendő előzmény lehet még Lankás Mátyás társulata, amely 1881-ben „Gymnastika és ködfátyolképek”-et 
hirdetett.[26] 

A XX. század első felében sok cirkuszigazgató mutatott be hosszabb-rövidebb ideig filmvetítéseket (eleinte gyakran 

műsorszámként, a későbbiekben melléküzemágként), többek közt: Antalek, Donert, Dworzák, Jurnyik, Katona, Kratejl, 
Schneller, Wertheim, Wollner stb. 

Néhány cirkuszigazgató mozitulajdonossá vedlett át, volt olyan cirkuszi üzletvezető, aki filmszínészek menedzselésével is 

foglalkozott, de a későbbiek folyamán, az 1950-es években különösen érdekes szimbiózist jelentett az ún. mozivarieté. Az 

artista-mukahelyek gyarapítása céljából vezették be azt a gyakorlatot, hogy sok helyen 50 filléres felárért a híradó és a 

nagyfilm közötti szünetben egy-két artistaszám szórakoztatta a moziba látogató közönséget. Viszonylag rövid életű és 
igencsak problematikus kísérlet volt, legalábbis erre enged következtetni a nagyszámú levéltári adat[27]. 

Külön könyvet érdemelne a filmművészeti vonatkozások vizsgálata kezdve Chaplinnel, az Orfei Cirkusz és Fellini 

kapcsolatán át, Menzel kötéltáncosi múltjáig. Itt most csak azt emelném ki, hogy Franciaországban az 1960-as, 70-es 

években a legnagyobb utazócirkusz-érdekeltséggel egy igen népszerű filmszínész, Jean Richard (Maigret felügyelő 
megszemélyesítője) rendelkezett, akinek a vadállat-idomításról könyve is megjelent[28]. 

A XIX. század végén, a kinetoscop bemutatása után néhány évvel a világ szórakoztatóiparában már általánosan elterjedtté 

vált az új találmány hasznosítása. Az Internationale Artisten Revue-ben 1896-ban jelent meg az első olyan hirdetés, melyben 

filmek és vetítőgépek kölcsönzését ajánlották.[29] Olyan nagymértékű és gyorsütemű volt az új médium felfutása, hogy bő 

10 évvel később külön rovat indult, „Der Kinematograph”[30], mely az első világháború kitöréséig folyamatosan mind 
nagyobb és nagyobb helyet töltött ki az újságban. 

1907-ben a főváros közgyűlésén egy projectográf-színházzal kapcsolatos interpelláció alapján esett szó arról a 

szabályrendelet-tervezetről, mely „a mulatók, a dalcsarnokok és egyéb látványos és mutatványos helyekre” vonatkozóan 
egységesen adná meg a tűzrendészeti, életbiztonsági és kulturális előírásokat.[31] 

Álljon itt csupán három példa a határterületeken mozgó életutakról: Thaler Ede előbb cirkuszigazgató, majd mozitulajdonos 

volt[32]; Gustav Deutsch pedig amellett, hogy a Schmidt cirkusz üzletvezetőjeként tevékenykedett, egy filmszínésznőt is 

menedzselt.[33] Még az is feltételezhető esetleg, hogy Beketow Mátyás az 1920-as évek elején mozi érdekeltséggel is 
rendelkezett.[34] 

2.1.4. A sport 

A sport és a cirkusz, annak ellenére, hogy nagyon szoros szálakkal kötődnek egymáshoz, alapvetően eltérő pszichológiai 

szükségleteket elégítenek ki. Anélkül, hogy az ösztönélet mélységesen ingoványos területére kalandoznánk, itt végletesen 

leegyszerűsített formában idézem Bálint Lajos gondolatát, mely szerint a sport az agresszív ösztönök megszelídítését, 
lekötését (a másik fél legyőzése, a felülkerekedés a cél), a cirkusz a játékösztön kielégítését szolgálja. 

Siklóssy László nagy összefoglaló sporttörténeti munkájában az időrendnek megfelelően külön fejezetekben szól a 

cirkuszról. Meleg elismeréssel ír arról a fontos szerepről, melyet a cirkusz vállalt a sport szervezeti kereteinek kiépítése 

időszakában. Általánosságban véve azt lehet mondani, hogy a cirkusz minden szempontból előtte járt a sportoknak. 

Napjainkra a helyzet 180 fokos fordulattal változott meg. Ma a sportokban összehasonlíthatatlanul nagyobb tőkeerő, a 

csúcstechnika adta lehetőségek, invenció, képzett és jólfizetett munkaerő, szórakoztatási kapacitás, technikailag tökéletes 

tudás, hírérték, ismertség és elismertség, reputáció stb. van, mint a mi területünkön. 

A mai viszonyok alapján az tűnne természetesnek, hogy a cirkusszal történő összehasonlításban a legnagyobb súllyal a torna 

sport fog szerepelni. Erről szó sincs. A századfordulón a tornasport a cirkuszihoz képest csak elenyésző eredményeket tudott 

felmutatni, a tornászok a cirkuszba jártak tanulni, még az 1930-as években is lehetett olimpiát nyerni olyan ugrássorozattal, 

amely a cirkuszban mindennaposnak számított. A munkásszármazású fiatalok sokaságának jelentett felemelkedési 
lehetőséget a profi artista-hivatás. 

A felszabadulás után ez a gárda adta az állami cirkuszvállalat kádereinek jelentős részét. A többhónapos külföldi utazások, a 

jó kereseti lehetőség (és talán az elismertség) a későbbiekben is sok tornászt vonzott a pályára. Ma már az élsportolók 
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nemigen állnak be artistának (legfeljebb a kanadai Cirque du Soleil-hez), az ő teljesítményük a standard elemeket illetően 

meghaladja a cirkuszban láthatókat. Persze csínján kell bánni az összehasonlítással. A sport lényege az összemérhetőség, a 

szigorú szabályokhoz való alkalmazkodás. A cirkuszban épp ellenkezőleg. A tornában tökéletesen gleichschlichtolt 

gépezetként működő gyerekembereket látunk, a cirkuszban a familiáris háziipar termékeként jön létre az előadás. A tornász 

csúcsformára időzít, húsz éves korára veterán. Az artista nap mint nap ledolgozik, hidegben, melegben, esőben, sárban, a 

legkülönbözőbb körülmények között – lehetőleg évtizedeken át. 

Az akrobatikát természetesen alapvető elemnek kell tekinteni, mint meghatározó összekötő kapcsot, de azt a cirkuszi előadás 

kódjaként egy későbbi fejezetben fogjuk számba venni. Itt, ebben az alfejezetben két sportágat kell megtárgyalni, a lósportot 
és a birkózást. Az előbbi jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

2.1.4.1. A lósport 

Az ókori cirkuszok és hippodromok sem időben, sem tematikailag nem tartoznak vizsgálati körömbe, amint fölösleges lenne 

elidőzni a középkori lovagi játékoknál is, de mindenképpen említést kell tennünk a lovaglás kultúrtörténetéről. Harcászati és 
közlekedési, szállítási szerepe mellett évszázadokon át nagyon elterjedt főúri passzió is volt. 

A kúriákon élő és vadászatokat rendező nemesség életformájának természetes kiegészítője volt a lovaglás. A gyerekek 

pónilovon kezdték e művészet elsajátítását, a normál méretű lóra való áttérés pedig játékos voltizsálást, lovastornát jelentett. 

Az oktatói feladatot megfelelő gyakorlattal, éspedig gyakran cirkuszi gyakorlattal rendelkező szakemberek látták el. A korai 

modern cirkusz a lovasművészetének köszönhette, hogy a főnemesség pártfogását is élvezte, ill. minden bizonnyal éppen e 
pártfogásnak köszönhető, hogy a lovas produkcióknak meghatározó jelentőségük volt több mint száz éven keresztül. 

Szükségesnek látszik, hogy erről a jelenségről legalább egy rövid összefoglalást felvillantsunk az egyetemes cirkusztörténeti 

könyvek alapján. Köztudott, hogy a XVIII. században a felvilágosult abszolutista udvarok intézkedései nyomán váltotta fel a 

bandériumokat a professzionális hadsereg, melyben a lovasságnak kiemelkedő szerep jutott.  Európában két nagy lovasiskola 
létezett, az angol és a spanyol. 

Jean Porté, aki 1780-ban alapította meg az első bécsi cirkuszt, elnyerte Mária Terézia császárnőtől a különleges lovászmesteri 

címet. 1775 táján ő volt Ausztria hőse. Városról városra utazott egy akrobatikus lovasokból álló társulattal, és rendkívül 

népszerű volt a lovastisztek körében. Amikor társulatával belépett a városba, a helyőrségi ezred trombitásai és üstdobosai a 

cirkusz elé vonultak, és fanfárszóval haladtak egészen addig a negyedig, ahol a fellépésre sor került. A társulat sztárja Hyem 

volt, akitől állítólag Mária Terézia paranccsal kényszerült eltiltani a komornáit. A XVIII. sz. végén Pierre Mahyeu is elnyerte 

Bécsben az „Ő Császári és Királyi Felségének lovászmestere” címet, a XIX. sz. második felében is több cirkuszigazgató 

dicsekedhetett különféle lovászmesteri címekkel, így Ciniselli, Soulliere egyenesen a török szultán magasrangú kitüntetését 

viselhette. (Wulff Ede, a budapesti állandó cirkusz építtetője 1892-ben négy belga és egy bajor kitüntetést tudhatott 

magáénak[35].) 

Magyarországon a reformkorban az arisztokrácia legkiválóbbjai bábáskodtak a polgári intézmények megalakításánál. A korai 

társasági élet egyik legfontosabb színtere a lósport lett. Ennek fellendítésében Széchenyi István is jelentős szerepet játszott, 

többek közt „A lovakrul”[36] is adott ki könyvet. Az első lófuttatást Pesten 1828-ban tartották. A helyszínt, a személyeket, az 

idomítási technikákat illetően a reformkor cirkuszai számtalan szállal kötődtek a lósporthoz. A XIX. század folyamán írt 

cirkuszi tudósítások a lovaglás iránti nagy érdeklődést és alapos szakismeretet tükröznek. 

A nagy cirkuszok műsorait a főnemesség és a királyi családok is gyakran látogatták. Hazánkban közismert volt Erzsébet 

királyné lovasszenvedélye, és mivel őt a történeti anekdotakincs alapján privátim Magyarország királynőjének szoktuk 

tekinteni, bizonyosan nagy befolyást gyakorolt a közvélekedésre. Számunkra ez a közvélekedés a fontos, nem pedig a 

történettudományi hitelesség, ezért illusztrációként bemutatok itt néhány hosszabb idézetet egy nagyon decens, a pöttyös 
vagy csíkos leányregény-sorozat stílusát közelítő élettörténetéből[37]. 

Erzsébet általában irtózik az ünnepségektől, de egyben az április 29-i népünnepben, öröme telik, mert amit Renz műlovastól 

lát, mindez az ő szeretett szülőföldjére, az apjára, meg az apja müncheni cirkuszszenvedélyére emlékezteti. Igaz, Renz ki is 

tesz magáért. Középkori ruhába bujtatott személyzet 60 paripát vezet végig a Práteren ragyogó menetben, csupa pompás 

fajló. A Feuerwerksplatzon, a harmadik kávéháznál, megállapodik a cirkuszkirály. Tizenkét fehér, meg tizenkét fekete lóval 

négyest táncolnak. Végül valamennyi lovas félkörbe áll, negyvennégy furcsánál-furcsább ember- meg állatformájú léggömböt 

eregetnek a levegőbe. Renz úr pedig pompás fehér arabménjén a magas iskolát lovagolja. Máskor Erzsébet alig győzi 

bevárni az ünnepségek végét, ezúttal alig lehet elvinni, s amikor a császár sürgeti, figyelmezteti, a császárnő azt mondja neki 
hazamenet: – Hát ez nagyon szép volt, igazán nagyon szép. Evvel az emberrel feltétlenül meg kell ismerkednem. (41.o.) 

Lassan lovagolni is kezd újra. Lelkesedéssel üdvözli kedvenceit az istállóban (95. o.). Öltözködés közben magyarul beszél a 

komornájával s csak azután fordul tornaszereihez, a gyűrűkhöz és súlyzókhoz, hogy gyakorolja és acélozza testét, hogy minél 

hamarabb elhessegesse betegségének minden emlékét s megszerezze azt a rugalmasságot, amely nélkül nem élhet kedves 

foglalkozásának, a lovaglásnak (97. o.)  
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Egyízben valami vándorkomédiás vetődik hozzájuk. Szelídített medvét hoz magával s ezzel teljesen boldoggá teszi a kis 

Valériát, de lehet, még boldogabbá magát Erzsébetet. Erzsébet megtáncoltatja a medvét, egy almát vet a tóba, a medve utána 

ugrik, boldogan paskolja a vizet s úgy uszkál benne, akárcsak egy ember. Gőzhajó közeledik, a medve megijed, nagyot morog 

s partra úszik, hatalmasakat ugrálva. A medve oly szelíd, hogy bátran meg lehet cirógatni s tűri, hogy kézből etessék. 

Erzsébet a legszívesebben ittfogná és magával vinné Ausztriába. „Hétszáz forintba kerül” írja félre nem érthető célzással 

Ferenc Józsefnek. (170. o.)  

Az apjáról, Miksa hercegről azt mesélik, hogy egy ízben ezt mondotta: – Ha nem lennénk hercegek, akkor bizonyára 

műlovasok volnánk (216) Mint mindig, amikor különösen ideges és különösen aggódik, Erzsébet most is megkettőzi 

testgyakorlatait. Ezidén lovaglólázának tetőpontján áll. A lovasvadászat és az iskolai lovaglás már nem elégíti ki, holott 

naponta több órán keresztül foglalkozik rendszeresen vele. Többet akar. Szeretne olyan tökéletességre szert tenni, aminőt a 

cirkuszban látott. Éppen most érkezett Bécsbe Renz Ernő Jakab, a róla elnevezett híres világcirkusz megalapítója. 

Kötéltáncos fia, s valóságos művészetre tett szert a maga szakmájában. Világraszóló vállalkozássá fejlesztette cirkuszát, 

amelyben a képzelhető legpompásabb és mesébe illő idomított lovakat látni. Az emberek, s köztük mindenekelőtt Erzsébet, 

különösen a cirkusz tulajdonosának lányától, Eliztől vannak elragadtatva. Erzsébet szolgálatába fogadja Renz egyik 

belovaglóját, Hüttemannt. Az udvari istállókhoz kis kerek lovardát függesztenek s négy igazi cirkuszlovat vásárolnak. Köztük 

van a híres 'Avolo', amely térdreereszkedik a nyeregben ülő Erzsébettel együtt. Renz Eliz oktatja Erzsébetet. Erzsébet csak 

attól fél, hogy távollevő férje a nyilvánosságra való tekintettel rossznéven veszi tőle a dolgot és ezért megnyugtatja, hogy Eliz 

nagyon tisztességes lány. A német követtől tudja, hogy Berlinben is oktatja a hölgyeket. Erzsébet többször egymagában vagy 

Valériával kettesben eljár az előadásokra, amelyek ilyenkor végtelen hosszúra nyúlnak, mert Renz a császárnő tiszteletére 

mindenféle számot iktat a műsorába. A császárnő úgy örül neki, akárcsak egy gyermek. Nemcsak a lovakért lelkesedik, 
hanem a vadállatokért is. Nem tud betelni velük. A némajáték és más dolgok viszont untatják. (233-234. o.) 

Mostanában Erzsébet különösen a cirkuszlovakat kedveli. Elviszi őket Ischlbe, ahol naponta idomítja őket és egy kis ugró- és 

idomítóiskolát akar berendezni „egész hátul a kertben, ahol nem látják” (246. o.) Gödöllőn szinte már csak a 

lovaglóiskolában fogad. … azzal vigasztalódik, hogy a páratlan, világhírű spanyol lovaglóiskolában órákat vesz majd a 

„magas iskola” művészetéből. (249. o.) Gödöllőn él, kedves lovai mellett. Itt vannak remek fehér paripái, „Flick” és 

„Flock”; ezt a két lovat ő idomítja. A kis lovaglóiskola közepén áll, kezében cukor és kenyér, a lovakat egyszerre engedik be 

különböző oldalról, úrnőjük felé végtatnak, akitől mindig kapnak valami jót. Pontosan Erzsébet előtt megállnak. Egyik kedves 

mulatsága, hogy az idegeneknek bemutassa, amikor a lovak hirtelen beszáguldanak. A nézők ilyenkor megrettennek. (257. o.) 

„'Majestoson', a nagyszerű lipicain, 'lançade' és 'ruade' figurákat próbál ki a királyné, ez a lovaglás magas iskolája. 

Nemcsak gyakorlatilag, hanem elméletileg is továbbképzi magát a lovaglásban. Könyvtára ebben az időben számtalan a lóról 

és lovaglásról szóló könyvvel, lovaglónaptárakkal és hasonlókkal gyarapodik. Ehhez járulnak az akkori legújabb keletű 
tanulmányok a torna köréből, és arról, hogyan lehet a testet sporttal és testgyakorlatokkal a legjobban megedzeni.” (265. o.) 

Természetesen nem gondolható ez a lovasszenvedély tipikusnak az arisztokrácia körében, mindazonáltal, mivel a cirkuszosok 
„testközeli” kapcsolatban álltak a főnemességgel, társadalmi presztízsük viszonylag magas lehetett. 

A lósport a reformkortól kezdődően szoros szálakkal kötödött a cirkuszhoz. A nemes ifjak lovaglásoktatása, mint már 

említettük, inkább lovastornának számított, melyben cirkuszigazgatók és/vagy lovászmestereik látták el a tréner 

szerepkörét.[38] A XIX. század folyamán írt cirkuszi tudósítások a lovaglás iránti nagy érdeklődést és alapos szakismeretet 

tükröznek.[39] A lósporttal kialakított szoros kapcsolat a századfordulón is fennállt, nem véletlen pl., hogy a legnagyobb 

utazócirkuszok a Tattersall területét bérelték ki vendégjátékuk céljaira, ugyanitt tartotta és trenírozta lovait Beketow Mátyás, 

Barnum pedig lovas versenyeket is hirdetett itt. 

A „lovarda” kifejezés bizonyos esetekben megnehezítheti az intézmény működési körének megállapítását. A műsor leírása 

vagy a híranyag ad eligazítást arról, hogy cirkuszi előadásról van-e szó.[40] Előfordul a két szórakozási forma kombinációja 
is, az előbbire példa Salamonski Hippodromja, az utóbbira pedig Reymetter Árpádé. 

Albert Salamonski az egyetemes cirkusztörténet legnagyobb alakjai közé tartozik. 1893-ban bérelte egyik társulatával Wulff 

városligeti cirkuszát, a VII. ker. Csömöry úton pedig Hippodromot nyitott: az épület állítólag olyannak készült, mint a 

párizsi, sőt még nagyobbnak; különös figyelmet érdemel, hogy a manézst 63 m átmérőjűnek tervezték (az általánosan 

elfogadott szabvány 13 m), az épületet és a műsort római hangulatúnak hirdették.[41] 

Egészen másfajta Hippodrom lehetett a Városligetben Reymetter Árpádé, melyről a szaklapban 1909-ben jelentek meg 

hirdetések. Artistaszezonja március 15-től november 1-ig tartott,[42] az előadásokra 3-tól 11 óráig került sor, de az üzlet 

reggeltől éjszakáig tartott nyitva. A 15 m átmérőjű manézsban lovaglási leckéket lehetett venni, hátaslovakat bérelni. Az 

újság címképe ábrázolja is a lovardát: urak és úrhölgyek lovagolnak egy manézsban, a magas piszni (a porondot körülvevő 

dobogó) és a fal közt lehet álldogálni, büfé, zenekar (4 rézfúvós, 1 dob), kördrapéria, díszek, zászlók láthatók a képen, 

középen két nagy lámpa lóg.[43] 

2.1.4.2. Birkózás 
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A hagyomány szerint az első ilyen sportrendezvény 1835-ben volt Pest-Budán, amikoris Dupuis, a „Herkules” az általa 

legyőzött birkózókat egymással szemben állította ki versenyre. Az 1850-es évek erős embere Toldi János volt. A XIX. század 

végére pedig a legtöbb cirkusznak megvolt a saját atléta-díjbirkózója, a nagy cirkuszok pedig nemzetközi bajnokságokat 
rendeztek. 

Ha nem is mélyedhetünk bele a sporttörténeti vonatkozások feltárásába, legalább a Czája testvérek (József, János, Bertalan) 

nevét meg kell említeni, akik a legnagyobb birkózó versenyeken szerepeltek és nyertek el sok kimagasló díjat. Az első 

világháborút követő néhány évben a ligeti kis cirkuszt bérelték, az 1930-as, 40-es években pedig Magyarország egyik 
legnagyobb utazócirkusza volt a Czája cirkusz. 

Az első világháborúig a birkózás inkább a cirkuszporondon volt otthonos, a nagyobb versenyeket nagycirkuszok igazgatói 

hirdették meg. Néhány cirkusz nevében is szerepelt a „sport” kifejezés: Fekete Ede első Universal Sport Cirkusza; William & 

Fred Circus Sport; Sport Circus Variete stb.[44] Emellett gyakorlatilag minden cirkusztípusban a díjbirkózás jelentette a 

legfőbb attrakciót. A vendégszereplés végére időzítették pl. a nemzetközi birkózóversenyt, mely természetesen ritka 

csemegének számított, s leginkább a nagyvárosokban fordulhatott elő. 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. 

A békés együttélés erőviszonyait példázza az a levéltári jegyzőkönyv, mely szerint Beketow Mátyás cirkuszigazgató 

városligeti épületét 1910. március 5-6-7. napjára készséggel és díjtalanul átengedi a Budapesti Posta- és Tisztviselők Sport 

Egyesületének az egyesület által az Európa-bajnokság amatőr birkózóversenye céljaira.[45] Az IAR 1908-tól[46] külön 

rovatot indított a sporttevékenységek ismertetésére, mely rovat egészen a lap megszűntéig teljes rendszerességgel megjelent. 

Az újságban 1906-tól fordultak elő gyakran birkózók hirdetései[47], eleinte inkább egyes birkózók hirdettek, a 10-es években 

viszont inkább birkózó csoportok ajánlkoztak, s a cirkuszigazgatók kereslete is csoportokra irányult. 1910-ben női 

birokversenyt is hirdettek. 

A cirkuszi birkózások gyakran botrányos következményeikkel hívták fel magukra a figyelmet: 1893 októberében Nagy János 

cirkuszigazgatót leszúrták; Érsekújváron a helybeli jelentkező olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett a birkózás során, 
hogy másnap meghalt; a cirkuszi birkózóversenyt követően a cseh-magyar ellentét községi verekedésben csúcsosodott ki.[48] 

2.1.5. A menazséria 

A menazséria, vagyis az utazó állatkert valamilyen formája az írott történelem folyamán mindig és majdnem mindenhol 

felbukkant. Az ó- és középkori medvetáncoltatók (ha nem csupán egyetlen komédiás produkciójaként mutatkoztak be) 

rendszerint ritkaságszámba menő állatok felvonultatásával keresték kenyerüket. A XVI. sz. végéig gyakorlatilag minden 
egzotikus szárazföldi emlősállatot (zsiráf, elefánt, tigris) megtekinthettek Európa városaiban. 

Az Országos Széchenyi Könyvtár Plakáttárának talán legrégebbi darabja egy ilyen gyűjteményt hirdet, 1792-ből. A 

reformkori utazó menazsériák között kutya- és majomszínházak[49] is akadtak, de ezek a századfordulón már meglehetősen 
szegényes társaságok lehettek.[50] 

Társadalmi mobilitásra utal, hogy korábbi vagy későbbi nagyobb cirkuszi vállalkozók vagy artisták családi neve is felbukkan 

közöttük: Cremser igazgatásával Plesz és Csapó János Varieté és Kutyaszínháza; Dubszky Antal Kutya és Majomcircusa.[51] 

A legtöbb plakát Spinetto József Majomszínházáról, Precht Hermann Kutyaszínházáról (toskánai nagyhercegi elismertetést 

hirdetett 1900-ból) és Precht Majomszínházáról (Frigyes és Izabella főhercegi pár előtti 1902-es fellépést hirdetett) maradt 

fenn; feltehetően ezek lehettek a legnagyobb ilyen jellegű üzletek.[52] 

A tényleges menazsériák fő látványosságai a vadállatok voltak, s a korszakban már a cirkuszi számok sorozatának előadása 
gyakorlatilag elengedhetetlennek tűnt. 

Montenegro Ede 1886-ban A. Bach-hal egyszer már járt Pesten.[53] A főváros 1890 december 15-től engedélyezte neki 4 

havi időtartamra az előlegesen lefizetendő 500 frt bérátalány ellenében, a megfelelő közegészségi, köztisztasági és tűzrendőri 

rendszabályok betartása mellett állatsereglete műsorának bemutatását.[54] Montenegro állatkertjének és műsorának leírását, 

sőt a tulajdonos életrajzát is közölte a Budapester Universum.[55] 

Ez a deszkaépületben bemutatkozó menazséria is leginkább cirkusznak volt tekinthető. Bár nem tartozik szorosan 

tárgyunkhoz, itt kell említést tenni a pesti Hetz-színházról, annál is inkább, mert ez szolgált helyszínéül az első modern 

cirkuszinak tekinthető előadásnak, Kolter és Wieland angol műlovarok 1798-as fellépése alkalmával. Az ókori venatióra 
emlékeztető állathecc Gvadányi-féle leírása teljes terjedelmében megtalálható Zoltán József könyvében. 

2.1.6. A budapesti állatkert 
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A világvárosok nagy állatkertjeihez hasonlóan a XIX. sz. közepe táján alapították a budapesti Állat- és Növénykertet (1866), 

éspedig azon a külvárosi területen, a Városligetben (Stadtwäldchen), mely a XVIII.-XIX. sz. fordulójától kezdve fokozatosan 

épült ki egyszerű szórakoztató területből vigalmi övezetté. A liget artisztikumáról egy művészeti folyóirat 1911-ben a 

következőket írta: „az olcsó malter ruhába öltöztetett városliget groteszkül igaz tükre a mi fővárosunknak.... olyan fontos és 

izgató problémánál, mint a városliget is, a szabadjára eresztett pallérfantázia aztán olyan dolgokat produkál, mint a mostani 

városliget... Mert talmi ott kint minden. A kő, a fa a vas is. És benne az emberek is.”[56] 

Szépészeti szempontok alapján az esztéták silánynak ítélték a ligetet, mint mulatóterület azonban feladatát remekül ellátta. 

A liget legfontosabb intézménye tehát 1966-tól az állatkert volt. Dr. Gyenes Rózsa kis összefoglalójából kiderül, hogy már 

1868 előtt meghonosították itt a szórakoztató mutatványokat. A szerző szerint 1873-tól „ez a 30 év szégyenfolt a magyar 

kultúrtörténetben. Serák, mint látni fogjuk, mulatóhelyet, cirkuszi mutatványos bódét teremt a kultúrintézményből”, vagyis az 
állatkertből.[57] 

1893-ban kocsikázó és lovaglóhelyet készítettek, 1896-ban megnyílt Ősbudavára, valamint „tengeri ütközet” látványosságot 

mutattak be, 1897 egyik szenzációja a kalmük férfiak, nők és gyerekek egzotikus bemutatója volt. 1904-től a mutatványok 

(medve-, kecskeidomítók) kevésbé vonzották a közönséget, a Krausz és Bettelheim rövidárucég bikaviadalt rendezett. „1907 

október 30-án a törvényhatósági bizottság határozatot hozott: az Állatkert területén levő mutatványos telepek bérjövedelmét 

az Állatkert kapja. Szóval, még nem számolták fel a mutatványokat. De hozzáértő, becsületes, haladó gondolkodású emberek 
kezébe került az Állatkert sorsa.”[58] 

A pesti állatkerti-részvénytásulat már alapszabályaiban leszögezte, hogy az intézmény célja a természettudományok iránti 

érdek ébresztése és terjesztése, „valamint művészeti tanulmányokra alkalmat nyújtani, és egyszersmind vendéglő és 

koronként zene hozzájárulásával a közönségnek kellemes mulatóhelyet szerezni.”[59] A cirkuszi jellegű mutatványok 
szerepeltetése a közönség szórakozási igényeinek természetes kielégítését jelentette. 

1889-ben az állatkert nagyszámú közönséget vonzó, fő látványosságát Anastasini és Biasini csoportjának, „a levegő 

tornászainak” 80 lábnyi magasban kifeszített sodronyon bemutatott produkciója jelentette.[60] 1890 végén a szaklapban 

foglalkoztak az állatkerttel, eszerint Wildmann Rudolf, az állatkert főügynöke eddig is szenzációs produkciókat szerződtetett, 

mint Blondin, Leona Dare vagy Spelterini, s a későbbiekre vonatkozó tervei hasonlóan kielégítők (pl. Weltruf 
menazsériája).[61] 

A főváros tanácsának közgyűlése több alkalommal foglalkozott Ős-Budavára mulatóhely megnyitásával, üzemeltetésével 

kapcsolatos ügyekkel,[62] s a millenáris évben kiemelten az egyéb látványosságokkal is. Az Állat- és Növényhonosító, mint 

rendesen, a megfelelő előírások mellett (az építmények stb. a kiállítás befejeztével lebontandók; fát, cserjét kivágni tilos) 

kapta meg az engedélyt a nyári idény alatt tervezett mutatványokra. Ezek közül különösen kiemelt volt egy bizonyos „Ballon 

Captiv”, valamint „az állatkert taván apró, villamos erő által hajtott miniatur tengeri hajócskákkal történő tengeri csaták stb. 
bemutatása”[63] 

Egy másik állatkerti látványosság (1904-ben), mellyel a közgyűlés többször foglalkozott, a bikaviadal volt. Ez a vállalkozás, 

a nagy reklám (és megütközés) ellenére sem volt sikeres. Az idegenforgalom nem nyert vele, a pletykák szerint az állatokat 

narkotizálták, azért voltak olyan mélák, s így nem vonzották a közönséget. A várt botrány elmaradt, az ügy szép csendesen 

kimúlt.[64] 

Talán a látványosságok is közrejátszottak abban, hogy az állatkert közönsége úgymond lezüllött. A kertet 1908-ban vasár- és 

ünnepnap délután „semmiféle figyelmeztetésre nem hallgató, a tulajdont egyáltalában nem tisztelő, teljesen fékevesztett 

közönség látogatja”, az állatokat kínozták, az ültetvényeket rongálták, a közvagyonban kárt okoztak. Az egy egyenruhás 

rendőrőrszem és a városi szolgák nem voltak képesek fenntartani a rendet, ezért a város a rendőrfőkapitánytól (du. 1-től a 8 
órai zárlatig) 5 egyenruhás rendőr kivezénylését kérte és kapta meg.[65] 

Az IAR címképeinek és hirdetéseinek ajánlattételre (offerálás) és szerződésajánlatra történő felhasználása csak az 1900-as 

évektől jött igazán divatba. Az állatkert titkára és házi ügynöke, Árpád Reymetter is élt a lehetőséggel, az áprilistól 

szeptemberig terjedő szezonra szabadtéren bemutatható egzotikus népcsoportokat (Völkertruppen), vadállat-idomításokat és 
nagy artistaszámokat (Schaunummern) keresett.[66] 

Az egzotikus csoportok bemutatásának divatja inkább a 70-es, 80-as évekre tehető, de még 1892-ben is hírül adták, hogy a 

„Kolibri-karaván” az állatkertben a rossz idő ellenére egy hónapig is képes volt vonzani a közönséget, az ünnepek alatt 

előfordult, hogy 3000 néző is megcsodálta az előadást.[67] A leghíresebb etnográfiai látványosságot Hagenbeck állatkerti 

bemutatkozása jelentette.[68] Előfordult, hogy az állatkertben utazó menazséria mutatta be műsorát, mint pl. 1902-ben Kocka 
Antal és fiai, 1906-ban Jerovov Kocka.[69] 

Az állatkerti artistaműsorokat természetesen a vad- és vegyesállat-számok uralták. Általában olyan kiváló idomárokat 

szerződtettek, akik a világ élvonalát képviselték, s legtöbbjük nevét az egyetemes cirkusztörténet legelsői között tartják 
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számon: Tilly Bébe (12 oroszlán), Roberto (10 jegesmedve), Louise Mary (7 jeges-, 5 barnamedve), Las Corridas (bikák, 

kutyák), Roberto (5 jeges-, 2 barnamedve, 2 kutya), Richard Sawade (oroszlánok, tigrisek, jeges- és örvösmedvék, 
kutyák).[70] 

Az egyéb látványosságok közül címképre került – talpig páncélban – Josef Brunner, a dunai hős.[71] A korszak legtipikusabb 
nagy látványossága, a magasdrót szintén szerepelt az állatkerti műsorok között.[72] 

Itt kell még megjegyezni, hogy a budapesti nagycirkusz igazgatói nemegyszer ajándékozták meg az állatkertet ilyen-olyan 

állatokkal, és természetesen üzleti kapcsolat is lehetett az állatkert és cirkuszigazgatók, artisták közt. Reymetter pl. kiválóan 
idomítható tevéket ajánlott eladásra, Hagenbeck pedig az állatkert szállítói közt szerepelt.[73] 

2.1.7. A színház 

Elég csak a távoli országokra vagy a commedia dell'artéra, különösen pedig az avantgárd kísérleti műhelyek darabjaira utalni 

– a színháztörténet fejezeteiben gyakran feltűnnek nemcsak bohócszerű komikus figurák, hanem akrobatikus produkciók is. 

Az ilyen jellegű színházi mutatványok felkutatása messze meghaladná e könyv kereteit, de az utolsó fejezetben elemezni 
fogom azt a mozdulatművészeti irányzatot, amely veszélyezteti a tradicionális cirkusz életben maradását. 

A XIX. sz. közepéig a cirkuszi produkciók jelesebbjei a színházakban jelentek meg, azok műsorpolitikáját ugyanis mindig 

meghatározta a haszonelvűség is, hiszen létük függött a bevételektől, márpedig a közönség szélesebb rétegeit a látványos, 

mulattató szórakozási lehetőség vonzotta. Itt most csak néhány példát sorolok fel azok közül, amelyeket emlegetni szoktak a 

magyar cirkusz (vagy színház) történetéből[74]. 

1837-ben a Budai Színkörben Regenti és Gautier urak műsorán gimnasztika, erőművészet, bohózat, tűzijáték és lovas 

ütközetek szerepeltek. A Budai Városi Színházban mutatkozott be 1838-ban Averino Mihály akrobata és gymnaszta 

társasága, a pesti Nemzeti Színház pedig Pietro Bono tagfintorgató társaságát léptette fel. A század második felében a 

Népszínházban dolgoztak artisták, 1868-ban pl. a japán Sárkány társulat (lábikária, bűvészet, akrobatika, egyensúlyozás). A 

Nemzeti Színházban lépett fel Klischnigg a „Joko, a szentdomingói majom” c. darab főszereplőjeként. A legnagyobb 
bűvészek a fővárosi és vidéki színházak gyakori vendégei voltak (pl. Bosco, Hermann stb.) 

A XIX. század középső felében igen gyakori volt, hogy varietétársulatok, artistaprodukciók színházakban tartottak előadást. 

A századfordulóra ez a gyakorlat minden bizonnyal megszűnt, a cirkuszépületnek színházi célokra történő felhasználása 

viszont előfordult egyrészt a cirkuszépület kikölcsönzésével, másrészt végleges átalakítással, mely gyakorlat a 
színháztörténetből is ismert.[75] 

Ez utóbbi esetre lehet következtetni egy fővárosi levéltári iratcsomó alapján.[76] Az iratok közt található terv szerint (melyen 

azonban nincs feltüntetve a bérlő neve vagy az iktatási szám) kétségtelen, hogy cirkuszépületről van szó, a korai 

színházcirkuszok elrendezésében: 9 m átmérőjű manézs körül 12 sorban futnak körben az ülések, hátul 7,68 x 4 m-es 

színpad, feljárattal a zsinórpadlásra, jobb oldalon a zenekar. Az épület egyéb helyiségei: 2 db szoba, egy női és egy férfi 

ruhatár (nyilván öltöző), egy 3,16 x 4,80 m-es istálló és egy kamra, a bejárat két oldalán pénztár. Hátul udvar, árnyékszék 

nincs jelölve. A mérnöki hivatal az építési engedélyt kiadni javasolta, ha a nézőteret mindkét oldalán 1,30 m széles 

közlekedővel két részre osztják; a közlekedő utak szélessége 1,30 m, a kijáróé 1,60 m; a menage [sic!] mellvéd fala legalább 

0,6 m magas; az ülések 0,40 m szélesek, az ülések közti tér 0,60 m széles; a kéményeket az udvar felőli falba helyezik, az 

egész arénát körülvevő fakerítés 2,00 m-nél nem magasabb; az istállót csatornázzák; az istállóhoz, valamint az árnyékszékben 

szabályszerűen falazott és boltozott pöcegödröt építenek.[77] A mellékelt „költségvetés egy a városligetben (:népliget:) 

építendő magyar 'Műaréna' részéről” szerint a tervezett teljes összeg (osztr. ért. frt.): 7893,96.[78] 

Az építési előkészületek 1892 őszén zajlottak, a bérleti szerződést Pollantz sz. Balázs Terézzel és Lázár Mihállyal 

decemberben kötötte meg a Tanács, „kizárólag magyar nyelvű előadásokkal műszínkör üzlet czéljára”.[79] Megelőzőleg az 

1892-es nyári szezonban Pollantzné már bemutatta előadásait, mégpedig „testgyakorlati és ezzel összefüggő mutatványok”-at, 

a jelek szerint nem nagy sikerrel, mert szeptemberben kérte a 150 frt bérleti hátralék elengedését, „minthogy üzletet 

egyáltalában nem csináltam, hanem mindenemet elvesztettem” - írta. Ugyanezen az előadói íven azonban október 14-én a 

gazdasági hivatal igazolta, hogy az összeget befizették, sőt október 18-i kérvénye szerint a bérlő pénzestársat is talált Lázár 
Mihály személyében, s megindultak a fenti előkészületek, ill. köttetett meg a bérleti szerződés.[80] 

A műaréna (műszínkör-cirkusz) sorsa a továbbiakban igencsak viszontagságos volt. Lázár Mihály 1893. április 27-én 

jelentette, hogy az épület elkészült, május 8-án kiadták a lakhatósági engedélyt, de a bérleti szerződést már május 12-én 

átruházták Szeletzky E. Lajos építészre (a költségvetés készítőjére), aki viszont többszöri felszólítás ellenére sem mutatta be a 

tűzkár elleni biztosítást, és a már folyamatban volt előadásokat minden előleges bejelentés nélkül beszüntette.[81] 

A műaréna története 1896 tavaszán zárult a gazdasági hivatal átiratával, mely szerint Lázár Mihályné az épületet színházzá 
alakítván, tűzkár elleni biztosítást kötött.[82] 
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Külön kell megemlíteni Max Reinhardt kísérleteit, ill. a Beketow cirkusz épületében tartott Oedipus király előadásait.[83] 

2.1.8. Varieté, orpheum 

Az előadóművészetek többsége viszonylag jól körülhatárolható intézményekben jelenik meg: színház, cirkusz, opera. Vannak 

azonban olyan vegyes műsorok is, melyek megjelenési formáinak részletesebb differenciálására nem vállalkoznék 

(vaudeville, music hall, bretli, orpheum, zenés kávéház, kabaré, esztrád, revü stb.), ezeket a „varieté” kategóriájában 

foglalom össze. Ezek a műsorok kifejezetten a felnőtt közönségnek készülnek, ízlésviláguk polgári, félvilági igényeket elégít 
ki. 

A varieté jellegű szórakozóhelyeket az jellemzi, hogy színpadon (gyakran a közönség étel- és italfogyasztása közben) ének-, 

zene-, tánc- és artistaszámokból álló, megrendezett, állandó műsort mutatnak be. Az artisták gázsiját a ház igazgatósága 

fizeti, szemben a dalcsarnoki előzményekkel, ahol az előadók fellépése esetleges volt, a számok bemutatása után a közönség 
borravalója tette ki a fizetséget. 

Napjainkban szerte a világon csökken a varieték száma, ill. a kisebb méretű helyiségek rendre bezárnak. Ma Budapesten 

ilyen színház egyáltalán nem működik (az 1950-es években két-három varieté is működött itt: Tarka Színpad, Budapest 

Varieté és több évtizedig volt közkedvelt a körúti Kamara Varieté), és azoknak a mulatóhelyeknek a száma is csökken, 
amelyek elvétve még alkalmaznak artistaszámokat. 

Az esti és éjjeli szórakozóhelyek alapításának láza a XIX. sz. közepétől kezdődő időszakra esik. Pesten az első varietétársulat 

az 1860-as években alakult, a Király utcai Kék Macskában. A századfordulón a legkedveltebb mulatóknak a Somossy és a 

Fővárosi Orfeum számítottak. Színpadaikon a leggyakrabban szereplő zsánerek a következők voltak: énekes-táncos, 
zenebohóc, bűvész, akrobata, kaucsuk, céllövő, kerékpáros, kisállatszámok stb. 

Ezek a szórakozóhelyek szerződtettek műsoraikba néhány artistaszámot is. A mai gyakorlattal összevetve meglepőnek tűnik, 

hogy nem csupán az ún. varietészámokat, hanem kimondottan cirkuszszámokat is szerződtettek a mulatók. Szemléltetésül az 

állatszámokat hozom fel példának: ma is igen gyakori a varietészínpadokon a galamb-, a kutyaszám vagy a vegyes 

kisállatszám (majmok, kutyák, macskák, galambok stb.).[84] Ezek természetesen a vizsgált korszakban is megtalálhatók 

voltak, a lovon bemutatott idomítás viszont már csak nagyobb helyiségben jelenhetett meg, de pl. a Leonidas-féle csoport is 

nagyon drága és helyigényes produkció lehetett; hirdetési fényképükön ugyanis több tucat kutya és az idomáron kívül még 

hat kisegítő férfi látható.[85] Nem tekinthető varietészámnak Rudesino Roché 12 farkasával vagy Charles Prinze 4 

medvéjével.[86] 

A leggyakrabban szereplő zsánerek természetesen a bűvész, zenebohóc, énekes-táncos, céllövő, akrobata, kerékpár stb. 
számok voltak. 

Külön kell szólni a vidéki vándortársulatokról, melyek rendszerint szolid, családi műsort és természetesen világvárosi 

színvonalat hirdettek; szállodák nagytermében, kávéházakban mutatkoztak be.[87] Hirdetéseikben gyakran utalnak arra, hogy 

erkölcsi szempontból a legnagyobb elővigyázattal élnek, és külön jelzik, ha valamely előadás gyermekek számára nem 

ajánlott. 

Különálló terület, de itt kell megemlíteni a nyári szabadtéri látványosságokat. Nem tartozik szorosan a témámhoz, így csak 

illusztrációképpen közlök egy híradást: „nagy amerikai ünnepélyre készül 'Ős-Budavára' agilis igazgatósága, felbuzdulva 

azon az impozáns sikeren, melyet múlt hó 28-án a Szünidei Gyermektelep javára rendezett ünnepélye ért el. A maga nemében 

páratlan ünnepély e hó 4-én, csütörtökön este lesz... érdekes betekintést fog nyújtani Amerikában élő hazánkfiai életébe és 

egy nagyjelentőségű történelmi esemény hű képét fogja nyújtani: Kossuth Lajos fogadtatását New York-ban 1851. deczember 

havában. Óriási költségbe és fáradságba kerül, hogy e nagyszabású látványosság élethűen kerüljön bemutatásra, de a 

vállalat nagy tapasztalatokban gazdag igazgatója semmitől sem riad vissza, csakhogy olyat nyújtson, a minőben Budapestnek 
még sohasem volt része...”[88] 

A századfordulón legalább 14 utazócirkusz mutatott be varieté jellegű műsorokat. A jelentősebbek közülük: Flora Grand 
Circus Varieté Americain, Killiany Circus-Varieté, Claire-Laforte Circus Varieté, Wollner Circus-Varieté stb. 

 

 

[1] BFL 246587/1907 

[2] Új magyar lexikon Akadémiai Kiadó Budapest 1960 

[3] Ofner Zeitung 1798 márc. 1. 151. o. 
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[33] IAR 1913. 05. 01 

[34] A cirkuszigazgató címe egy okiraton a következőképpen szerepel: Schöneberg Hauptstrasse 139. Passsage Cinotheater. 

BFL 161327/1922 

[35] IAR 1892. 06. 01. 

[36] Pest 1823. 

[37] Gróf Corti Egon Cäsar: Erzsébet Révai Kiadás 1936 Német eredetiből fordították: dr. Turóczi-Trostler József, vitéz 

Farkas Jenő 

[38] Siklóssy 

[39] Pl. Honművész 18350716 457.o., 1835. 10. 29. 696-7.o. 

[40] B. Alexander nemzeti lovardája 1900. 08. 13. SztT. Kecskemét; Alhambra T. elsőrangú lovardája 1908. 03. 27.,28. SztT. 

Csákova 

[41] IAR 1893. 08. 10. 

[42] IAR 1909. 02. 10. 

[43] IAR 1909. 06. 10. 

[44] SztT Besztercebálnya, Kolozsvár, Mezőtúr stb.; IAR útirány 1911. 06. 20., 1906. 04. 20. 

[45] BFL 015321/1910. 02. 16. 

[46] IAR 1908. 05. 01. 

[47] IAR 1906. 09. 10. 

[48] IAR 1893. 10. 20., 1903. 09. 20., 1904. 07. 01. 1910. 04. 10. 

[49] Akené - Homnűvész 1833 540.o., 554.o. 

[50] A feltüntetett helyárak pénzneme és a külső megjelenés alapján nagy valószínűséggel ebbe a korszakba sorolhatók ezek 
a plakátok. 

[51] SztT Kalocsa, Gyulafehérvár, Pécska 

[52] SztT Deés, Győr, Kecskemét, Szombathely 

[53] Bper 1891. 01. 10. 

[54] BFL kgy.sz.1158/1890, 43534/1890 

[55] Bper 1891. 01. 10. 

[56] A Ház 1911 219-20. o. 

[57] Gyenes /é.n. 25.o. 

[58] u.o.  48.o. 

[59] BFL 75261/1865 
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[60] Pesti Napló 1889. márc. 21-26. 

[61] Bper 1890. 12. 10. 

[62] BFL kgy.sz. 1000, 1306, 1316/1896; 781, 953, 1017, 1133/1898; 499, 673, 965, 997/1899. stb. 

[63] BFL kgy.sz. 400/1896, 9407/1896 

[64] BFL kgy.sz. 614,841,1008/1904 

[65] BFL 103221/1908, ill. az államrendőrség 4310/1908 sz. alatti válasza BFL 2958/1905 

[66] IAR 1903. 01. 01. 

[67] 1878-ban „szerződtette Hagenbeck nubiai bennszülöttekből álló csoportját” - Gyenes 28.o.; IAR 18920620 

[68] IAR 1913. 04. 20. 

[69] IAR 1902. 09. 20.; 1906. 09. 10. 

[70] IAR 1904. 07. 10.,1905. 04. 10., 1906. 07. 10., 1905. 07. 20., 1905. 04. 20., 1905. 07. 20., 1905. 08. 01. 

[71] IAR 1904. 03. 20. 

[72] Franz Binder IAR  1906. 08. 01. 

[73] IAR 1905. 06. 20., 1909. 07. 10. 

[74] Pl. Szilágyi-Szekeres 

[75] A színház világtörténete (1986) 600. o. 

[76] BFL VI 342/1892 

[77] BFL 9292/1892 

[78] BFL VI 342/1892 

[79] BFL 51590, 4874/1892-VI 
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alatt tartotta előadásait” - BFL 44321/1892, BFL 38296/1892 

[81] BFL 41640/1892, szám nélkül, a 9074/1893 sz. építési engedélyre hivatkozva, 17614/1893, 16523/1893, 30300/1893 

[82] BFL 544/1896, 5804/1894 

[83] IAR 1911. 02. 01-től több cikkben 

[84] IAR 1903. 03. 20., 1908. 01. 20., 1905. 01. 01. 

[85] IAR 1903. 03. 01. 
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[88] Magyar Nemzet 1901. 07. 02. 
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--- A századforduló cirkusza >>> 

3.1. Jogi szabályozás 

Miután a vonatkozó jogi intézkedésekről szóló dokumentumok felkutatása meglehetősen körülményes feladat, a szabályozás 

vizsgálatánál először a szaksajtó utalásait használtam fel. Ezek az utalások azonban mindenkori aktualitásuk 

mellékkörülményeinek ismerete hiányában alig értelmezhetők; 1910 elején pl. egy főkapitányi rendeletről esett szó, melynek 

kiadását a MAE megakadályozni igyekezett,[1] 1911-ben pedig az artistaélet bénultságát „a miniszteri rendelet” 
következményének tekintette az újság.[2] 

A cirkuszokra vonatkozó országos jogi szabályozás a vizsgált korszakban nem létezett, a rendelkezések kialakítása helyi 

szinten folyt, olyannyira, hogy a szaksajtó szerint Sopronban egy régi rendelkezés alapján egészen 1914-ig – a feloldó 

belügyminiszteri rendelkezés megjelenéséig – mindenféle látványosság tulajdonosa bevételének 10%-át köteles volt a 
színházigazgatóknak lefizetni.[3] 

1901-ben jelent meg a belügyminiszternek 64573/1901. sz. rendelete, mely országosan megszabta az engedélyezés 

feltételeit.[4] Kétségtelen, hogy a korszak folyamán végig két engedély megszerzése volt szükséges az előadások 
megrendezéséhez; a helyhatósági és a rendőrhatósági. 

Az alábbiakban a fővárosi helyzetképet tudom felvázolni. 

3.1.1. Helyhatósági engedélyezés 

A Budapester Universum szerint Budapesten kellett Európában a legmagasabb díjakat fizetni a különféle előadások 
megrendezése után.[5] 

A fővárosi tanács 1886-ban gyűjteményben tette közzé a korábban hozott szabályrendeleteket.[6] Ezek közt található 1882-

84-ből a Városligetben és a főváros összes kültelkén működő nyilvános játékok, előadások és mutatványokra szóló rendőri 

engedélyek után a szegényalap javára fizetendő helyi díjak jegyzéke, ill. a főváros területére adandó színháznyitási és 

mindennemű nyilvános színi, valamint más előadásokra, mutatványokra és táncmulatságokra szóló hatósági engedélyek után 

fizetendő díjak jegyzéke.[7] Az 1890-ben kiadott szabályrendelet cirkuszt érintő előírásai megegyeznek a fentiekkel;[8] az 

első világháborúig ezek a rendelkezések voltak érvényben, bár 1907-ben már hosszabb idő óta tárgyalás alatt állt a tanács 

jogügyi osztályán egy vonatkozó szabályrendeleti tervezet.[9] 

A lovardai engedélyek helyi díja a fentiek szerint 3 hónapnál rövidebb időre 500-tól 2000 frt-ig terjedhetett. Az állatseregleti 

engedélyek után havonta 5-30 frt között kellett fizetni.[10] 

A napi bevételről kimutatást kellett készíteni, azt egy-egy példányban a rendőrségnek és a fővárosi kerületi elöljáróságnak a 

következő nap déli 12 órájáig be kellett mutatni, és a helyi díjakon felül a nyers bevétel 5%-át naponta be kellett fizetni, 
szintén a szegényalap javára.[11] 

Egyetlen ilyen kimutatás maradt fenn csupán az 1912-es esztendőből.[12] Az 1890-es években a városligeti cirkusz az 5%-os 

járulékot a szezonra, májustól szeptemberig, átalányban 5 x 800 frt-tal szokta megváltani.[13] Előfordult, hogy a rossz 

üzletmenetre való hivatkozással kérte a bérlő (Krembser), hogy a járulékot 4%-ra csökkentsék, s ekkor is csak azt 
engedélyezték, hogy a IX. pont szerint, tehát kimutatás alapján fizethesse azt.[14] 

Az 1900-as években Beketow Mátyás igen komoly összegeket fizetett be ezen a címen: 1904-ben 7200 K, 1905-ben 9213 K 
32 f, 1906-ban 9093 K 34 f, 1907-ben 13020 K, 1908-ban 14980 K, 1909-ben 15400 K, 1910 júliusig 5915 K összeget.[15] 

A szabályrendelet szerint „a IX. pontban említett % fizetésére a helyben állandóan lakó és vállalatuk után adózó egyének 

nem köteleztetnek”.[16] Elképzelhető, hogy éppen ennek a rendelkezésnek is köszönhető az, hogy némely cirkuszigazgató 
igyekezett a magyar állampolgárságot megszerezni (pl. Wulff, Beketow, a Villand testvérek). 

Beketow Mátyás esete azt mutatja, hogy a város a legritkább esetben lehetett hajlandó erről a járulékról lemondani. A 

hosszadalmas ügy végül a bíróságon zárult le. Beketow kérvényében az imént részletezett összegek visszafizetését kérte, 

többek közt ilyen indoklással: „házat is vettem magamnak a Lendvay utczában gyermekeimet magyarra tanítom és úgy 

rendezkedtem be, hogy többé még a cirkussal sem megyek idegenbe. Ezen előrebocsátás után kérelmem lényegére áttérve 

előadom, hogy én, a fentecsetelt állandó ittlakásom folytán vállalatom után 1904 év óta szakadatlanul III osztályú kereseti 

adóval lettem megadóztatva, miként ezt a ./. és 2./ alatti adókivonatok igazolják”.[17] A számlakivonat szerint csak állami 

adóként átlag 2000 K körül fizetett be Beketow Mátyás (1907-ben kivételesen magas összeget, 3776,10 K-t).[18] 
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A helyhatóság július 10-én kelt bizonyítványa szerint pedig „a VI. Lendvay u. 20.a. lakó Beketow Mátyás 1904 évtől 1907 

évig megszakításokkal a VI. kerület területén és 1908 év óta pedig állandóan a fenti helyen lakik”.[19] A rendőrség 

bejelentési hivatalától kapott információk (korábban félévekre, 1908-tól 3 helyre is be lett jelentve) alapján a felmentést 

szeptember 22-én a tanács elutasította.[20] Beketow október 13-i fellebbezésében hivatkozott arra, hogy elutazása mindig 

üzleti ügyben történt, családja pedig azalatt is Budapesten tartózkodott, „de még a sérelmes végzés értelmében is nekem a 

1909 és 1910 évekre szólólag befizetett összegek visszautalványozandók lettek volna, mert én 1909 és 1910 években 

egyáltalán nem mozdultam ki Budapestről”.[21] Közben 10710 K megváltási díja címén 5390 K becsértékű ingóságot a 

tanács foglalás alá vett, de a végrehajtást Beketow újabb kérvényére decemberben felfüggesztették.[22] A kivételes 

érdemekkel bíró cirkuszigazgató igaza teljes tudatában pert indított, de panaszának a közigazgatási bíróság sem adott 

helyt.[23] 

3.1.2. Rendőrhatósági engedélyezés 

1897 június 15-én adták ki Rudnay Béla aláírásával a budapesti mulatók, dalcsarnokok s egyéb látványos és mutatványos 

helyek rendjét tartalmazó főkapitányi rendeletet.[24] 

A rendelet intézkedései kiterjednek a következő szórakoztató intézményekre: a) mulatók (orfeum), b) dalcsarnokok és c) 

„műszínkörök (a népligetben) cirkuszok, plasztikonok, körképek, panorámák s minden néven nevezendő nyilvános 

látványossági és mutatványi helyek és bódék, sőt maguk a mutatványok és látványosságok is, mihelyt azok nyilvános helyeken 
rendeztetnek, habár belépődíj nélkül is” (1.§). 

A legtöbb kérdésben éppen e c) pont alatt felsorolt látványok és mutatványok esetében érvényesül kivételes, ill. esetenkénti 

elbírálás: nem feltétlen szükséges, hogy az engedélyes magyar honos legyen (4§), külön megállapítandó, hogy színpad vagy 

emelvény állítható-e fel (8.§), kivételesen megengedhető a kőolajvilágítás (14.§), csak műlovartársulatok szerződtethetnek 

egy hónapnál hosszabb időre nem magyar honosokat (17.§), a gyám hozzájárulásával 16 éven aluli tornászok is 
szerződtethetők (19.§), tányérozni mulatókban és az állandó cirkuszban tilos, a többi helyen megengedett (45.§). 

Az engedély feltételei az engedélyest illetőleg a büntetlen előélet, s hogy bordélyt nem tart és nem tartott soha (4.§). A 

helyiséget illetően az előírások a közrend szempontjait tartják szem előtt. A szórakoztatóhelyet iskolától, kórháztól, 

templomtól legalább 50 m-re kell elhelyezni (6.§), a kérvényben feltüntetendő az alaprajz, a szedhető legmagasabb és 

legalacsonyabb belépődíj, az előadás milyensége. Az illetékes kerületi elöljáróság mint tűzrendészeti, közegészségügyi és 

építésrendészeti hatóság szemlét tart az engedély kiadása előtt (7.§). A legkörültekintőbben a tűzbiztonsági előírásokat adták 
meg (8-14.§). 

A szereplők szerződését állandóan ellenőrizhette a rendőrség (17-19.§), s az előadások a nép hazafiúi, vallási és erkölcsi 
érzületére felemelőleg kellett, hogy hassanak (20.§). 

A részletes rendtartás is a köz- és tűzbiztonsági kérdéseket tárgyalja a legrészletesebben, de helyt kapott itt az is, hogy a 

férfiak és nők öltözője elkülönítendő (33.§), hogy a belépőjegyen fel kell tüntetni a napot és az elfoglalandó helyet (38.§), s 
hogy a különálló épületekben megengedett (éjjel 12 óráig) a rézfúvó hangszerek, a dob, a cintányér használata (42.§). 

A rendelet megszegése 100 frt (ill. 10 nap elzárás) pénzbüntetést vont maga után (50.§). Az előadásokon egy, a főkapitány 

által külön kirendelt tisztviselő, továbbá kellő számú rendőr felügyelt, ezek díjait az engedélyes fizette (51.§). A 

tisztviselőnek minden előadás után írásban jelentést kellett tennie. 

3.2. A szervezeti élet 

1890 végén az Andrássy úton, Ferdinand Veith Radial kávéházában szoktak összejönni az artisták.[25] Ekkor már működött 

az Internationale Artisten Genossenschaft (IAG) Budapesti szekciója, mely meglehetősen gyakran tartotta üléseit.[26] 1890-

93 az egyesületi élet megteremtésének kísérleti időszaka volt. 

A társaság kezdeményezői nem a mai értelemben vett artisták, hanem orfeumokban, dalcsarnokokban fellépő színészek, 

énekesek, táncosok voltak. Az 1891-es novemberi választásokon pl. a vezetőségben voltaképpen artista neve nem szerepelt, a 

bizalmiak közt ott volt viszont Ferdinand Steiner színházi ügynök, a kivételesen sikeres és hosszú életű szaklap 

szerkesztője.[27] A klasszikus egyesületi érdekeken (biztosítás, nyugdíj stb.) túl az artisták életformája (nevezetesen a 

megélhetésnek az utazáshoz kötöttsége, stabil kapcsolatok hiánya) különösen indokolttá tette valamiféle érdekképviseleti 

rendszer kiépítését, ill. az európai vagy legalábbis közép-európai kommunikáció megteremtésének kereteit. 

Az IAG budapesti szekciójába 1890-ben a belépési díj 3,50 frt, a havi tagdíj 75 kr. volt. A felvételhez szükséges volt az 

utolsó szerződés igazolása.[28] Az egyesületnek saját orvosa volt, az Andrássy úti patikában az egyesületi tagok 50%-os 

kedvezményt kaptak.[29] Tervezték életbiztosítás és nyugdíjalap megteremtése feltételeinek kialakítását.[30] A 

szervezkedésnek e klasszikus területei mellett legfontosabb tevékenységi körükhöz a jótékony célú matinék rendezése 

tartozott. Az ilyen előadások anyagi eredményessége változó volt: 1891 elején a helyi alap és az IAG központi betegpénztára 
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javára tartott előadás bevétele 207 frt volt, melyből 50 frt-ot juttattak el az IAG-hoz.[31] Somossynál az 1891. december 13-i 

matiné tiszta haszna 670 frt volt, ugyanitt 1900 végén viszont egy hasonló előadás 44 K 40f. deficitet hozott.[32] 

A társaság budapesti szekciója 1893 végén feloszlott, novemberben már közvetlenül Berlinbe kellett a tagdíjakat 

befizetni.[33] 1897-ben alakult meg a Budapesti Artista Egyesület.[34] Hivatalos óráit hétköznapokon 3-4-ig tartotta a VI. 

ker. Dávid-köz 10. sz. alatt.[35] Az egyesület jubileumi albumából kitűnik, hogy az alakuló vezetőség körében cirkuszi 

artista nem szerepelt.[36] Ugyanez derül ki az IAR-nek a zászlóavatás alkalmából ünnepiként megjelent számából is, melybe 

a 24 tagú elnökség fényképes tablója is bekerült.[37] 

1907 februárjában a szervezet apróbb alapszabály-módosítás mellett a Magyar Artista Egyesület nevet vette fel. Az egyesület 

céljai közt szerepelt: a szaktársak közt a társas érintkezést és együvé tartozást előmozdítani; visszafizetendő és készpénz 

segélyt nyújtani a rendes tagoknak; a tagok és családtagjaik részére orvosi és gyógyszeres ellátást biztosítani; a tagok 

szellemi és erkölcsi érdekeit előmozdítani; ingyenes jogi tanácsokkal szolgálni. A következő források szolgáltatták az 

egyesületi célok eléréséhez az anyagi eszközöket: tagsági és beiratkozási díjak, adományok, ezzel a céllal rendezett előadások 

jövedelme.[38] 

Nem tekintem feladatomnak az egyesület történetének részletes megrajzolását. A MAE több-kevesebb sikerrel ellátta 

feladatát: tartotta évi rendes közgyűléseit (általában áprilisban); elfogadta és megköszönte az adományokat (többek közt 

Ferenc Józsefét is[39]), szervezte a társasági együttlét alkalmait: farsangot, bált rendezett.[40] Az utazással kapcsolatos 

tudnivalókról pl., hogy kolera elleni oltás kell Romániába, tájékoztatta tagjait.[41] Beszámolt igazgatók üzleti útjairól, 

Budapestre érkezéséről.[42] Szakkönyvek megjelenésére hívta fel a figyelmet.[43] Hivatalos helyeken képviselte tagjainak 

érdekeit. Az egyetemi ifjúság túlzott magyarítási törekvéseivel szemben pl. Rudnay rendőrfőkapitánynál tiltakozott.[44] 

Körlevélben értesítette a vidéki hatóságokat, hogy működésre jogosulatlan személyek ne okozhassanak károkat a 

szakmának.[45] Beadványban fordult az illetékes alispáni hivatalhoz, ha egy már megadott játszási engedélyt 

visszavontak.[46] Igyekezett a kompromisszumos megoldások útját egyengetni, pl. úgy is, hogy 1909-től rendszeresen 

közölte azoknak a városoknak a jegyzékét, melyekben színházi társulatok léptek fel, hiszen ott várhatóan cirkuszok nem 
kaphattak engedélyt. 

Természetesen viták, frakciók is kialakulhattak, az egyesületen belül türelmetlenebb hangok is megszólaltak. Az alapszabályt 

módosító, vagy módosítani akaró rendkívüli közgyűlések rendszerint azokban az időszakokban szaporodtak meg, melyekben 

egy-egy csoport kiválási törekvése önálló lap létrehozását is eredményezte.[47] Ilyen újságok voltak az Artista Világ 1902-

ben, az Artista Lap 1905-ben és az Artista Közlöny 1909-ben. Ez utóbbi meglehetős türelmetlenséggel nyilatkozott a 

cirkuszok megélhetési lehetőségeiről: „a legrongyosabb faluban, hol még száraz kenyeret is alig lehet keresni, körülbelül 

ilyen listát állítanak össze: 2 kor. szegényalap, 3 kor. az Orsz. Színész Egy. nyugdíj-alapja javára, 6 kor. engedély-díj, 

rendőri díj 4 kor. egy rendőr 1 kor. 80 fillér, 2 kor. világítási díj, 2 kor. flaster koptatási díj stb. stb. Aztán jön a színigazgató, 

ki csak akkor engedi a társulatot működni, ha ő is kap valamit, pl. 10%-ot a bevételből. Esetleg hajlandó kiegyezni napi 10 

koronára. De különböző díjszabások mellett a legbotrányosabb az volt, amikor egy magyar czirkusz igazgatót megadóztak 
egy Ausztriából bevándorolt német színigazgató javára. Ezek az állapotok is gyors orvoslásra várnak."[48] 

Az Internationale Artisten Revue ezzel szemben az alakulástól kezdődően az Artista Egyesületnek (sőt közvetlen elődjének, a 

Vulkán humanitárius társaságnak) a hivatalos lapja volt,[49] itt jelentek meg az egyesületnek imént felsorolt közleményei. 

Magát Ausztria-Magyarország egyetlen ilyen szaklapjának hirdette (előfizetési díja egy évre 6 frt volt), s az évek során 

megfelelő tekintélyt vívott ki magának: a legnagyobb cégek is hirdettek benne, s egy bécsi mellékletet is csatoltak a 

laphoz.[50] A szakma jellegéből adódóan kezdettől fogva nemzetközi híranyagot közölt és kapcsolatokat épített ki a 

testvérlapokkal (New York, London, Düsseldorf, Berlin, Milano, Hamburg, Pirmasens).[51] Európa 39 nagyvárosában 1-5 

példányban volt olvasható a lap a kávéházakban, éttermekben, valamennyi komoly cirkuszigazgató és ügynök járatta az 

újságot.[52] A híranyagon túl fő profilja természetesen a hirdetések és egyéb (pl. tartózkodási helyek, egyesületi anyagok) 
információk közlése volt. 

A lap alapítója, Ferdinand Steiner Aradon született, fiatalkorától Bécsben színházi ügynökként működött, majd Budapestre 

telepedett át. A MAE egyik alapító tagja volt, 1907-ben, 61 évesen halt meg, a lapot ekkor már Kiss Dénes szerkesztette, 
ügynökségét özvegye vette át.[53] 

3.3. Az állandó cirkuszok 

Az egyetemes cirkusztörténet egyik legkiemelkedőbb alakja, Albert Schumann, miután az 1893-as szezonban nem sikerült 

kibérelnie a budapesti Wulff épületet,[54] két alkalommal is jelentkezett a tanácsnál komoly cirkuszépítési szándékkal. 1894-

ben először a Klotild-Koháry-Szemere utcák közti területből kért bérbe az 1069 hrsz. alatt fekvő városi telekből 1848,32 

négyszögöl területet egy egész évben üzemelő, a kor kívánalmainak maximálisan megfelelő cirkusz építése céljaira. Egy 

teljesen különálló gépházban elhelyezett gőzkazán szolgáltatta volna a fűtést, a világítást pedig villamos áram. Schumann 

hajlandó volt a város minden intézkedésének alávetni magát, minden óvintézkedést megtenni, a főváros által meghatározandó 

biztosítékot nyújtani. Évi bérként 3000 frt-ot ajánlott fel.[55] A mellékelt tervrajz szerint (a manézs 13,20 m átmérőjű) 3 

vendéglő, büfé, iroda is épült volna; a területet illetően alternatívaként az Izabella-Podmaniczky-Vörösmarty utca 

szerepelt.[56] A tanácsi közgyűlés a kérvényt elutasította, „mert eltekintve attól, hogy Budapest cirkusszal már el van látva, 
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mely az erre nézve érvényesülő igényeknek megfelel, a székes fővárosnak fentebb megjelölt részén, a mely ez idő szerint már 

a legnagyobb fejlődésnek indult s a melyen a legszebb és legnagyobb középületek egész sorozata van elhelyezve, egy nagy 
czirkusz a megfelelő istállókkal nemcsak tűzbiztonsági, hanem közegészségügyi szempontból sem létesíthető.”[57] 

Albert Schumann még egyszer, 1909-ben jelentkezett egy állandó cirkusz építése tárgyában; felajánlotta, hogy az épületet 

egy idő után a főváros tulajdonába engedné át.[58] Levéltári nyomára nem akadtam, de állítólag stabil cirkuszt kívánt 

építtetni 1895-ben Wulff, 1908-ban pedig Sidoli is, ez utóbbi (szándéka komolyságát alátámasztandó?!) egy elefántot 

ajándékozott a budapesti állatkertnek.[59] 

A fővárosnak még a XVIII. századra visszamenően kedvelt kirándulóhelyei voltak a Városliget és a Városmajor.[60] Az 

előbbiben 1890 és 1914 között végig működött a Barokaldi-féle néparéna és a városi cirkusz. A Városmajorban mutatványos 

bódék folyamatosan üzemeltek, itt zajlott a koronázás jubileumának népünnepélye is.[61] Raab Elek kísérletet tett egy artista 
kolónia létrehozására, egy-két alkalommal hírt adott magáról az Elek Mulató, ill. a Raab cirkuszvarieté.[62] 

3.3.1. A Koller cirkusz 

A század elején lassan kezdett kialakulni az ún. Üllői úti új népliget, és a város mintha támogatta volna a szórakoztató üzletek 

idetelepítését. Amikor Koller Gusztáv 1901. augusztus 11-én kérvényt nyújtott be a tanácshoz, mely szerint 7-8000 K 

értékben egy, a Barokadiéhoz hasonló néparénát akart építtetni, októberben a mérnöki hivatal az úttörő vállalkozást melegen 

támogatta. A tanácsülés november 11-én ennek alapján bekérte a terveket, s azokat Koller tíz nap múlva be is mutatta. 1902 

januárjában a mérnöki hivatal a terület átengedését javasolta, és azt, legyen kikötendő, hogy a bérlőnek saját költségén a 

mérnöki hivatal és a főkertész utasítása szerint a területet be kelljen fásítania. Augusztusban (egy év telt el a kérvény 
benyújtása óta) közölte Koller, hogy csak 1904-től igényli a területet.[63] 

1903 októberében Korngut Salamon és Markovits Sándor is kérvényezte ugyanennek a területnek a bérletét, de mindkettőjük 

ajánlatának mellőzésével a tanácsi véghatározat egy 1900 négyszögméter kiterjedésű területet Koller Gusztávnak adott bérbe 

hat évre.[64] A bérleti idő és a bérfizetési kötelezettség a cirkusz tényleges megnyitásától számíttatott: „bérlőnek azonban az 

1905-iki évadnál előbb megnyitnia a czirkuszt nem szabad, de viszont ha legkésőbb 1906. évi április hó 1-éig a czirkuszt a 

közönség számára meg nem nyitja... a főváros jogosítva lesz a bérbe adott területet bírói közben járás nélkül vissza venni, 

mely esetben bérlő biztosítékát is elveszti.” Az évi bért a szerződés első három évére 500, a második három évére 1000 

koronában állapították meg, melyet május és július 1-jén két egyenlő előleges részletben kellett fizetni. „A bérbe vett 

területen létesítendő czirkuszban csakis szorosan vett czirkuszi mutatványok tarthatók, egyes előadások tartása tiltva van.” 

Az előadások megkezdéséhez természetesen meg kellett szerezni a rendőrségi játszási engedélyt is, és 200 korona 

biztosítékot a központi pénztárban letétbe helyezni.[65] Az 1905. szeptember 30-án kelt bérleti szerződés 20 pontja szigorú 

kötelezettségeket rótt a bérlőre, míg a tanács csak azt vállalta, hogy három évig a népligeti mutatványos területen cirkusz 

nyitására más kérvényezőnek területet nem ad ki (kivéve, ha a Városliget területéről lenne áthelyezendő).[66] Az 

építkezéshez természetesen külön tanácsi engedély kellett; az épület a cirkuszon kívül lakásul szolgáló egy szobát, konyhát és 

éléskamrát is tartalmazhatott, ahol csak a szorosan vett családtagok lakhattak. A bérlőnek a szerződés egész időtartamára 

szóló biztosítási kötvényt és nyugtát kellett a tanácsnál leadnia, de „tűzkár esetén a biztosítási összeget a főváros veszi fel s 

azt bérlőnek újra építés esetén az építkezés arányában kiutalványozza.”[67] Kikötötték, hogy április és október közt az 

előadásokat két hétnél tovább csak külön engedéllyel szüneteltethetik (2.), hogy jó ízlést sértő tárgyakat, különösen ruhát 

kiaggatni tilos (14). Szintén tilos volt a tűzijáték, az „erkölcsiségbe ütköző mutatvány”, és külön kerületi engedélyt igényelt a 

nagy zajjal járó, ill. oly mutatvány, melynek szerkezete műszaki felülvizsgálatot igényelt (15.). 

Az egyik kérvény felzete szerint az épület nyitott néparéna volt, melynek építéséhez a mérnöki hivatal a következő kikötések 

mellet járult hozzá: egységes méretű csapok, a pöcegödör falai és talpazata téglával vízhatlanul falazandó, a pénztár és a 
főbejárat elé korlát nem helyezhető.[68] 

A Koller cirkusz 1905 áprilisában nyílt meg. [69] 1906-ban kezdte meg hirdetéseit az IAR-ben, mint National Circus.[70] Az 
1907-es szezon március 24-i megnyitására a tél folyamán a cirkuszt teljesen felújították.[71] 

Koller 1907 áprilisában kérte először a bér leszállítását 250 K-ra. A megélhetési nehézségekre hivatkozott, arra, hogy a 

népliget fejlődésére alig van remény, a hétköznapi előadások bevétele jóformán semmi, de még a vasár- és ünnepnapi 

bevételeket is teljesen leapasztotta 1906-ban a rossz időjárás. A belépti díjak igen alacsonyak voltak (10-40 fil.). Érvként 
hozta fel még azt is, hogy a népligeti műszínkör tulajdonosa ugyanakkora telekért csak 40 K bért fizetett. 

A városgazda gyér látogatottságot tanúsító jelentése alapján a tanácsi határozat június 9-én az évi bért 300 K-ra 

leszállította.[72] Az 1908-as évre a tanács már ragaszkodott az 500 K-hoz.[73] 1909-ben Koller kérvényezte, hogy továbbra 

is csak 500 K-t fizessen, mivel az évi karbantartásra fordított átlagos 1000 K helyett ez évben 4-5000 K között költött, és a 

Városligetben megtörtént rendezések lezárulásával meghiúsult az a reménye, hogy mutatványosokat telepítenek át a 

Népligetbe. A tanácsi határozat értelmében 1910. március 31-ig továbbra is csak 500 K-t kellett fizetnie.[74] 1910 

februárjában az elmúlt évek nyári abnormális időjárására, több gyermekére és özvegységére hivatkozva kérte az esedékes 

1000 K bérösszeg leszállítását. Azt állította, hogy az előző szezonban összes bevétele 15-20 vasárnapi előadásból származott, 

kiadásai pedig egyre emelkedtek.[75] A mérnöki hivatal továbbra is az 500 K bérösszeg kikötését javasolta.[76] 

http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn57
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn58
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn59
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn60
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn61
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn62
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn63
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn64
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn65
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn66
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn67
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn68
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn69
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn70
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn71
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn72
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn73
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn74
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn75
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100206_a_szazadfordulo_FAp8#_ftn76


Koller az 1910-es szezont március 27-én kezdte, feltehetően nyereséggel működött, mivel 1911-ben a régi Fleith cirkusz 

teljes felszerelését megvásárolta.[77] 1913-ban, miután a stabil épületben a szezont befejezte, augusztus 30-án Óbudán 

sátorban kezdett dolgozni, majd az 1914-es szezonját március 15-én kezdte meg.[78] Az igazgató lovakkal dolgozott, a 
cirkusz műsora az átlagos utazócirkuszi műsorokhoz volt hasonló 

A Koller cirkusz a két világháború közt, sőt még 1945 után is üzemelt. Az ott dolgozott ma élő idősebb artisták állítása 

szerint ad hoc tartotta előadásait, vasárnaponként sorozatban. 1951-ben[79] az artista szakszervezet tiltakozott az ellen, hogy 

még mindig nem államosították az épületet, ám a minisztérium az államosítást az épület rozogasága miatt nem tartotta 
aktuálisnak. 

3.3.2. Barokaldi Néparéna 

A 80-as évek közepétől lett minden pesti gyerek legendás Barokaldi papája az a komédiás, aki megtanította őket nevetni, az 

első ember, aki meghajolt előttük: „az öreg Barokaldi, az igazi Barokaldi, apja annak, aki most meghalt, pompás ember volt” 

- írta a Hét egyik cikke 1915-ben.[80] 

Barokaldi József fia, György 1915. szeptember 25-én halt meg.[81] A Hét cikkének hangulata alapján azt gondolhatni, hogy 

az öreg Barokaldi jóideje már csak a múlt emlékezetében élt, holott 1914 novemberében 92 éves volt, és Barokaldi Józsefné 
egy későbbi, 1915 októberi kérvényében ezt írta: „folyó évben meghalt férjem, két hónapra rá pedig György fiam.”[82] 

1906-ban Barokaldi magyarországi tartózkodásának évfordulóját ünnepelte. Június 26-án ez alkalomból 4 gála előadást 

rendeztek. A sok jókívánságot (köztük Vázsonyi Vilmosét) külön hirdetésben köszönte meg az öreg.[83] Ez alkalomból az 

IAR rövid életrajzot közölt:[84] az elszegényedett olasz nemesi családból származó Barokaldi 1876-ban jött Magyarországra 

a Suhr cirkusszal, mely itt feloszlott. Ekkortól kezdve feleségével és fiával hármasban tartották az előadásokat 10-20 filléres 

belépődíj mellett. A 82 éves tulajdonos cirkusza 70 tagból áll, 30 lóval. Az üzletet fia, György segítsége mellett, a felesége 

vezeti; a műsor egyik kiválósága Kornelie Barokaldi, az igazgató unokája, lovas számot mutat be.[85] 

1912-ben az IAR a fentiekhez hasonló rövid életrajzot közölt Barokaldi 90. születésnapja és aranylakodalmának ünnepe 

alkalmából.[86] A cikk szerint 1885-től 25 éven át a fürdő mellett volt az üzlet. Azóta a kiállítótérnél levő kő, vas, üvegfalú 

épületben a márciustól októberig tartó szezon során szolid, megbízható, jó műsorok futnak. Az öreg jóideje már csak mint 
néző fordul meg cirkuszában, de korábban nagyon sokoldalú artista volt. 

Ugyanezt erősíti meg egy korai híradás is, mely szerint Barokaldi volt kötéltáncos, bohóc, akrobata, egyensúlyozó, idomár 

stb. 1893-ban (bár elektromos világítás még csak a Fényes panoptikumban volt) a városligeti mutatványosok között már az 

első helyen említették Barokaldi színpad-cirkuszát: a nézőtéren sokszor több ezren is szorongtak.[87] 

Barokaldi a Budapester Universumban ill. IAR-ban 1890-1894 közt rendszeresen közzétette hirdetéseit, később a műsorát. 

Gyakorlatilag minden szezonja márciustól októberig tartott. Elképzelhető, hogy a cirkuszépület portábilis volt, mivel 1892-
ben a Városmajorban, 1909-ben pedig Békásmegyeren dolgoztak.[88] Mérsékelt helyárak mellett, jól ment az üzlet.[89] 

Az IAR hírei közt szerepelt, hogy Mme Barokaldi, a látogatottság ellenére helyet tartott fenn az Árvaház árváinak.[90] 1904-
ben vezették be az elektromos világítást és 1909-ben közölték, hogy a cirkuszt renoválták, újjáépítették.[91] 

Barokaldi József eredetileg színkör építésére kért engedélyt a VI. kerületi Népligetben. A mérnöki hivatal műszaki 
szempontból kifogást nem emelt, az engedélyt a tanács 1886. január  9-i ülésének határozata alapján megadták. 

Az építési költségvetésben föld- és kőművesmunkákra 1947 frt, ács, asztalos, lakatos, mázoló, üveges munkákra 2187 frt, 
összesen 4124 frt összeget terveztek.[92] 

Sajnos, a cirkuszra vonatkozó eredeti bérleti szerződést (városligeti VI. és VII. sz. mutatványos parcellák) nem sikerült 

megtalálnom, csak az I/a. sz. 203 négyzetméter területről szólót (körhinta üzlet céljára) 1901-ből, valamint meghosszabbítási 
záradékát 1904 és 1906-ból.[93] 

A cirkuszra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításai szerint 1899-ig az évi bér 140 frt, 1900-tól 1903 április végéig 

500 frt volt, majd 1906-ig 1200 K-t, az 1908-as rendezés után pedig az új mutatványos telep 21. sz. mintegy 1757 
négyzetméteres parcelláért évi bérként 2800 K-t kellett fizetni.[94] 

Az 1912-ig érvényes, és 1900. június 30-án bemutatott tűzkár-biztosítási kötvényt 9000 K átalányösszegre, a néparénai 
melléképítményekre 1904 januárjában bemutatott kötvényt pedig 2000 K átalányösszegre kötötték meg.[95] 

1890 és 1914 közt a Barokaldi néparéna lépésről lépésre, de megállás nélkül, folyamatosan egyre gyarapodott, olyannyira, 

hogy 1915 márciusában Beketow Mátyás panaszt emelt a tanácsnál a cirkusszá lett néparéna ellen.[96] Egy alkalommal 
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azonban, 1903-ban kérvényezték, hogy a tanács tekintsen el a 600 K óvadék letételétől, de a nemleges válasz után az összeget 

rendben lefizették.[97] 

A már említett hajóhinta mellett hol ruhatár, hol fészer, hol férfiöltöző építésének engedélyezéséért folyamodtak a 

tanácshoz.[98] Már 1895-ben kért Barokaldi József a szomszédos parcellából legalább egy részt bérbe, „tekintettel arra, hogy 

nagyszámú családom és lábas jószágom van; a jelzett és általunk bírt területen igen kevés szabad tér marad bármi házi 
teendők, vagy szabad mozgás használatára mely tisztasági és egészségi szempontból is nagyon szükséges.”[99] 

Az idősebb Barokaldi házaspárnak egy 1906-os fellebbezéséből a következőket lehet megtudni: az eredetileg benyújtott 

terveken annak idején büfé is szerepelt. A terv elfogadása alapján a házaspár úgymond feltételezte, hogy bort és sört 

árusíthatnak; „igaz, hogy jóhiszeműleg vélelmezett jogunkkal mintegy 20 évig nem éltünk, de ennek oka az volt, hogy a 

magyar állampolgárságot csak mintegy 12 esztendővel ezelőtt megszerezhettük 's így italmérési jogot nem kaphattunk.” Az 

alkoholárusítást a tanács természetesen betiltotta, a fellebbezést, majd a büfé berendezésére szabályosan benyújtott kérvényt 
szintén elutasította.[100] 

Érdekességként megemlítem még, hogy az idős házaspárnak nem tudott mindkét tagja írni és olvasni. Az első időkben a férj, 

később a feleség vezette az üzletet; ez a munka komoly szakértelmet, felelősséget kívánhatott egy ilyen sikeres vállalkozás 
esetében, tehát az analfabétizmus mindenképpen meglepőnek tűnik. Egy 1903-as jegyzőkönyv alján az aláírás helyén ez áll: 

„Barokaldi Franciska 

x x x azaz Barokaldi József”[101] 

Egy „Meghosszabbítási záradék”-ról készült tanácsi másolat viszont így zárul: „Barokaldi Józseef sk. 

frau Francziska 

Barokaldi 

x x x”[102] 

Úgy gondolom, hogy a tanácsi írnok nem is nagyon figyelte meg az eredeti okmányt,  számára természetesnek az ő variációja 

tűnhetett. A magam tapasztalata és egy angol mutatványosokról szóló XX. századi kötet[103] analógiája azt erősíti meg, 

hogy a mutatványosok, cirkuszosok körében a nők szerepköréhez gyakrabban tartozik az ügyintézői feladatok ellátása, a 
férfiakéhoz viszont a mesterségbeli tudást igénylő, kétkezi munkák elvégzése. 

Külön kell még szót ejteni a Barokaldi cirkusz műsoráról. A műsorok az utazócirkuszok produkcióinak jellegzetességeit 

mutatják, de míg egy átlagos cirkuszműsor 15 körüli számból szokott állni, addig Barokaldiéknál 30-ból, de előfordult, hogy 
40 számot hirdettek.[104] 

3.3.3. Az állatkerti állandó cirkusz 

A legtöbb lexikonban, a Budapest enciklopédiában stb. az áll, hogy a Wulff cirkusz 1891-ben nyitotta meg kapuit. Vitányi 

Iván szerint 1908-ban avatták fel az új cirkuszt.[105] Mindkét adat tartalmaz némi igazságot, 1908-ban ui. az áthelyezett 

épületet avatták fel, és 1891-ben is, mint rendesen, a szezont ünnepélyes díszelőadással nyitották meg. Az ominózus 1891-es 

premierről készült ismertetés azonban így kezdődik: „régi jó ismerőse a budapesti közönségnek: Wulff igazgató czirkuszával 

ismét megjött a fővárosba és ma bemutatta magát”.[106] Nyilvánvaló tehát, hogy már korábban is járt itt, 1893-ban már 4 

szezonja futott le, könnyű volt tehát megtalálni a pontos dátumot.[107] A Nemzet 1889. június 28-i számában közölte: a 

„Wulff-circus társulata ma este tartotta bemutató előadását az állatkert új, csinos és practicusan épített vascircusában”. 

Miután a köztudatba téves adat került be (1966-ban ünnepelte például a Fővárosi Nagycirkusz fennállásának 75. évfordulóját, 

1991-ben centenáriumi gálát rendeztek), szükségesnek látom részletesebben foglalkozni az építés és megnyitás eseményeivel. 

A fővárosi tanács 1889. április 24-i közgyűlése „igen látogatott volt a minek oka abban keresendő, hogy ma került az 

állatkerti czirkusz ügye eldöntésre”.[108] Az állat- és növényhonosító társaság a kertet rendes bevételeiből nem tudta 

fenntartani és fejleszteni, az igazgatóság kénytelen volt tehát etnográfiai előadásokkal, cirkuszi mutatványokkal felkelteni a 

közönség érdeklődését. A társaság néhány tagja minden befolyását latba vetette, mivel a cirkusz építésének kérvénye 

elutasító tanácsi javaslattal került a közgyűlés elé, „mert a népszínház bérlőjével kötött szerződésnek egy pontja szerint a 

bérlő felbonthatja a szerződést, ha a főváros területén kőből vagy vasból épült oly állandó czirkusz létesülne, melyben hűvös 

és hideg idényben előadások tartathatnak”. A közgyűlés figyelmen kívül hagyva a városligeti bizottmány, a tanács és Feld 

Zsigmond, a városligeti színkör tulajdonosa javaslatait, engedélyezte, hogy „a kérelmezett czirkusz, a beterjesztett terveknek 

műszaki elbírálása után, az állatkertben felállíttathassék, s hogy abban az állatkerti területen használata iránt fennálló, a 
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folyamodó társaságra az 1882. évi jan. hó 21-én 2.546/1882 tanácsi szám alatt jóváhagyott záradékkal engedélyezett 

szerződés fennállásáig vagyis 1896. évi április hó 24-ig, minden év május hó 1-től szeptember hó végéig 
czirkuszmutatványokat rendeztethessen”.[109] 

A cirkusz még az év első felében elkészült. Az építkezésről és az épületről így írt a sajtó: „az állatkertben épülő vasszerkezetű 

circus munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy az előadások két hét múlva megkezdődhetők lesznek. Az imposans és 

rendkívül elmés szerkezetű építmény valódi technikai remekmű, a minő Európában sehol sem épült. A colossális épület 3 ezer 

látogatónak nyújt kényelmes helyet és teljes biztonságot ad, a mennyiben minden része kovácsolt vasból készült. Az érdekes 

látványt nyújtó épület megérdemli, hogy azt különösen jelenlegi állapotában, a mikor még annak minden egyes része a 

valóban elmés constructiója könnyen áttekinthető, úgy a szakemberek mint a nagy közönség érdeklődését felköltse”.[110] „Az 

állatkerti circus-épület teljesen elkészült és méltán mondható a technika mesterművének. Az egész szerkezet valamint a helyek 

talapzatai kovácsolt vasból, a falak burkolatai pedig hullámbádog lemezekből készültek. A helyek alatt köröskörül 

vasboltozat van, ezek alatt a művészeknek öltözői, szintén vasból, úgy hogy a tűzveszély annál is inkább teljesen ki van zárva, 

mivel az 50 méter hosszú és 15 méter széles istálló külön épületet képez, melynek bordázata, fala és tetőzete szintén vasból 

készült. A lovarda belseje elegánsan van berendezve és nagyon barátságos képet nyújt, úgyszintén gondoskodva van elegendő 
kijáratról.”[111] 

A premierről a következőket írta ugyanez a lap: „a közönség, mely már hasonló mutatványokat rég nem látott, zsúfolásig 

megtöltötte a nézőtért és egyforma zajossággal megtapsolta az ismertebb mutatványokat is, valamint az újakat. Általában 

constatálható, hogy amit mutattak, azt ügyesen, csinosan, érdekesen producálták. Különösen tetszettek a zenész-clownok és 

Zampa kisasszony. A mi kisebb rendetlenség ma tapasztalható volt (a kijáratok rossz megvilágítása, jegyek nehézkes 

elárusítása stb.) az a kezdet nehézségeinek és annak tulajdonítható, hogy maga az igazgató hirtelen beteg lett. A társulat 

tagjai, kik között több franczia és olasz van, általában fiatalok, s különösen azzal lepik meg a közönséget, hogy mutatványaik 

ép oly kecsesek, mint vakmerőek. Az kétségtelen, hogy a circus jövedelmes estéknek néz eléje, aminek bizony nagy kárát fogja 
vallani a két magyar színkör.”[112] 

Az állatkerti cirkusz nyári szezonjaiban a következő kiváló társulatok tartották előadásaikat: 

1889-1892 Wulff 

1893 Salamonski 

1894-96 Wulff 

1897 Krembser 

1898 Wulff 

1899 Henry 

1900 Carré 

1901 Wulff 

1902 Carré 

1903 Sidoli 

1904 Beketow 

1905 Ciniselli 

1906-1914 Beketow 

3.3.3.1. A Wulff-korszak 

A cirkusz tulajdonjogára vonatkozó levéltári adatokat nem sikerült találnom. Az artista szaklap szerint Wulff 1893-ban eladta 

cirkuszépületeit – így a budapestit is – egy 55.000 Ł-tal rendelkező konzorciumnak.[113]1897-ben közölte ugyanez az újság, 

hogy az eladás alkalmával a mérnöki hivatal elmulasztott jelentést írni a Wulff cirkuszépület becsértékéről.[114] Dr. Gyenes 

Rózsa a következőket írja: „amikor Wulff 50000 Ft-ért eladta a cirkuszt, Serák megvette a társulattal együtt”.[115] El nem 

tudom képzelni, hogy egy társulat miként lehetett adásvétel tárgya, mindenesetre, ha a kis kötet kronológiai sorrendben 
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haladt, akkor a tranzakció időpontja 1895/96-ra tehető. Ugyanitt olvasható, hogy „még 1902-ben is tartoztak a cirkusznak”, 

sőt 1904-ben is „még mindig törlesztenek a cirkuszbérletre, az építkezésekre”.[116] Bizonyos, hogy az 1907-es bérleti 

szerződés, az állat- és növényhonosító társaság feloszlatásával (Beketow kártérítési igényének fenntartása mellett), az 
épületet már mint a „Budapest székesfőváros közönséges tulajdonát képező czirkusz-épületet” említi.[117] 

A szegényalapi járulék fizetése ügyében Wulff először 1890-ben folyamodott a tanácshoz: „kötelezve vagyok a szegény alap 

javára napi bevételem 5%-ékát átengedni, mi azonban sok kellemetlenség és költséggel jár, amennyiben külön személyt kell 

tartanom, ki ezen ügyet naponkint rendezi. Minek elejét veendő, hajlandó volnék inkább egy általányt felajánlani, még pedig 

úgy a folyó idényre, leszámításba hozva a már addig beadott 5%-ot valamint a következő 1891, 1892, 1893, 1894 és 1895-ik 

évben a május-szeptemberi idénynek elején fognám az évenkénti 1000 szóval ezer frtnyi általányt még az esetben is lefizetni 

ha esetleg társulatommal valamelyik évben el is maradnék”. Ezt a kérvényt a tanács, miután május 1. és szeptember 8. közt 

ezen a címen 2540 frt 30 kr. illeték folyt be, elutasította.[118] A későbbiekben a szegényalapi járulékot a májustól 

szeptemberig tartó szezonra általában 5 x 800 frt átalányösszegben állapították meg.[119] Ennek leszállításáért csak 

Krembser folyamodott,[120] Wulff viszont többször is kérvényezte (eredménytelenül) az összeg elengedését.[121] 1894-ben 
a magyar állampolgárság megszerzéséért folyamodott.[122] 

Az épület eredeti állapotáról igen keveset tudhatni. Az állandó színházvizsgáló bizottmány hivatalos jelentései a rendesen 

megejtett vizsgálatokról keveset árulnak el magáról az épületről: a páholy mögött tetemesen kiszélesített erkélyre 

engedélyezték a zártszék elhelyezését; az istállóhoz vezető fa folyosót viszont tűzveszélyesnek ítélték; esetleg egy állványt (a 

kijárattól) javasoltak elhelyezni stb., de leggyakrabban azt állapították meg, hogy az épület szerkezetében változtatás nem 

történt. Az 1891-es szemle alkalmával megállapították a látogatók maximális számát (egy ülőhelynek 50 cm-esnek kellett 
lennie, az állóhelyen egy méterre 3 egyént számíthattak): 

páholy 168 

számozott zártszék 258 

tribün 120 

számozatlan I. hely 570 

számozatlan II. hely 904 

karzat 270 

összesen 2290 fő[123] 

A technikai felszereltséget illetően említést érdemel, hogy 1901-ben süllyeszthető manézs létesítésére kért és kapott 
engedélyt Serák Károly és Wulff Ede.[124] 

A hatóságok figyelme elsősorban a tűzrendészeti szempontokra irányult, a tűzoltó főparancsnokság szigorú intézkedéseket 
kért, ha a vízellátás nem volt megfelelő, vagy a tűzjelző készülék nem működött.[125] 

A vízvezetéki igazgatóság 85-93 ló, 4 closet, 2-3 vizelde és a sörmérés után 6 hónap vízdíjat vetett ki, így a cirkusz 44-47 frt 
közötti vízdíjakat fizetett.[126] 

1901-ben Wulff vízi pantomimot tervezett, melyhez kb. 12 héten át heti 250, összesen 3000 köbméter vízre volt szüksége. 

Külön vízvezetéket engedélyeztek e célra, melyet az éjszakai órákban volt szabad használni. Wulff azonban nem ebből, 

hanem az állatkertnek a vízmérővel el nem látott vezetékéből vette a vizet. Ezért őt a kiróható legnagyobb összeggel, 200 K-
val bírságolták meg.[127] 

Két alkalommal is hírt adtak az állatkerti cirkusz felújításáról.[128] Az épület egyébként az 1880-as évek vége felé készült, 
eredetileg transportábilisnak tervezték[129]. 

Az állatkerti cirkusz az 1897-99-es három szezont leszámítva az első világháborúig mindig szép anyagi sikerrel dolgozott. 

Mivel a cirkusz a színházaknál kevésbé volt tűzveszélyes, az állatkertnek viszont anyagi hasznot hozott, a tanács már 1889-

ben engedélyezte, hogy délutáni előadásokat is tartsanak vasár- és ünnepnapokon, majd 1891-től csütörtökön is[130]. Nem 

engedélyezték viszont a szezonnak (október végéig történő) meghosszabbítását, csak kivételesen okt. 2-ig, ill. "a kiállítást 
látogató közönségre való tekintettel" 1896-ban október 12-ig[131]. 

A szaklapban közölt ismertetések arról számolnak be, hogy a premierekre rendszerint minden jegy elkelt, ezek az előadások 
disztingvált, sőt előkelő közönség előtt zajlottak le. Általában hétköznapokon is jó házakat csináltak[132]. 
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A három gyönge év során 1897-ben Krembser a szegényalapi járulék leszállításáért folyamodott, a következő két szezonban 

pedig a műsorok a szokásosnál rövidebb ideig dolgoztak a fővárosban[133]. 

Miután Wulff Ede a fővárosi cirkuszéletnek meghatározó személyisége volt, az alábbiakban megpróbálom összeállítani az 
életrajzának vázlatát. 

Wulffot a legjobb cirkusztörténeti szakírók, pl. Eberstaller és R. Toole-Stott Who's Who-ja is a legkiemelkedőbb lovas 

cirkuszigazgatók közé sorolja[134]. Az artistalexikon[135] szerint 1851. július 26-án született Passauban. Az IAR 1892-es 

rövid életrajzi ismertetése születési évét 1865-re teszi. Édesapja 9 évesen kezdte őt tanítani. Négy év múlva mutatkozott be a 

közönség előtt, majd édesapja cirkuszával beutazta fél Európát. Szerződött Salamonskyhoz, majd a párisi Hyppodromba, ahol 

a veszélyes Richard-Voltige lovaglásért havi 4000 Fks gázsit kapott. A szelíd idomítás híve volt, 50 lóval csinált szabad 
idomítást[136]. 

Wulff neveltetése, pályakezdése tipikusnak mondható. Cirkuszát 1879-ben alapította, Európa nagyvárosaiban dolgozott[137]. 

1897 december 6-án Brüsszelben kötött házasságot Maude Francisco Isacchival, társulata iskola-lovarával[138]. Karrierjének 

kiteljesedése nagyjából a XIX. század utolsó évtizedére tehető. Igaz, hogy 1903-ban még Brüsszelben állandó közönsége a 

belga nemesség soraiból került ki, ugyanez év nyarának három hete viszont 20000 Gulden deficitet hozott[139]. Bécsben 

1907 januárjában a bevétel nem fedezte a kiadásokat (3000 koronába került naponta csak az állatok etetése)[140]. Február-

márciusban következett be az összeomlás[141]. Az árverés után a május-június hónapokat feleségével már artistaként 

dolgozta végig Ős-Budavárában[142]. Későbbi sorsáról nem tudok, egy 1912-es híradás szerint a Busch Cirkusznál egy 

baleset során H. Wulff (ez lehet Herr Wulff) súlyosan megsérült[143]. 

A Wulff cirkusz fénykorának műsora európai mércével mérve is kiemelkedő volt. Pantomimjeleneteihez 300 statisztát 

alkalmazott, 100 tagú balettkara volt. A jelenetek tárgyválasztása is költséges kivitelezést feltételez, pl. "Udvari ünnep XV. 

Lajos Versailles-i kastélyában"[144]. 1907-ben egy vonattűz következtében megsemmisült kosztümjeinek kárértéke 200000 
Francs volt[145]. 

3.3.3.2. Beketow-korszak 

Míg Wulff helyét egy-egy szezonra más bérlő foglalta el, addig Beketow Mátyás 1904-ben, majd 1906-tól folyamatosan, 
megszakítás nélkül bérelte az állatkerti cirkuszépületet 1919-ig, néhány év szünet után pedig haláláig (1928). 

Beketow Hagenbecknél bohócként lépett fel, akinek 1895-ban már cirkusza volt[146]. 1899-ben a Grand Cirque Russe 

Beketow Franciaországban utazott, ugyanakkor megvételre ajánlott fel egy akkoriban nagynak számító, Odensében (Dánia), 

saját házában elhelyezett teljes felszerelést[147]. 

1901-ben Beketow bécsi premierje alkalmával közölték, hogy társulata 150 tagot számlál, 15 bohóc, 80 ló, oroszlánok, 

elefántok szerepelnek műsorán[148]. Ekkor már a legnagyobbak közt tarthatták őt számon. 1902-ben igazi jó reklámot 

jelentett számára, hogy a király, aki közel 20 évig egyáltalán nem volt cirkuszban, két héten belül kétszer is megnézte 
Beketow műsorát; 1904-ben szintén látta az előadást[149]. 

Beketow az orosz állampolgárságot csak 1910-ben cserélte fel a magyarral, de 1904-től sorsa egyre erősebb szálakkal 

kötődött Magyarországhoz. Egy 1908-ban megjelent füzetecskében látott napvilágot a következő szövegrész: „Budapesttel 

úgy van az ember, mint az artistasággal. Azt tartják, hogy aki ezen a pályán egy pár czipőt elrongyolt, az visszatér. Aki pedig 

a budapesti aszfalton koptatta czipője talpát, az elmondhatja magának: »A nagyvilágon e kívül, nincsen számodra hely«. Hát 

én másutt nem is érzem helyemet és szívből örülök, hogy visszajöhetek, remélve, hogy már ott is maradhatok és a magyar 

artista egyesület 25 éves jubileumában személyesen vehetek majd részt. Sajnos, a tíz éves jubileumhoz csak szerencse 

kívánataimat küldhetem. London 1908 január hava Beketow Mátyás czirkuszigazgató"[150] 

Ha Beketow ismerte a Szózatot, akár azt is elhihetjük, hogy tényleg érzelmi okai is voltak (nemcsak a szegényalapi járulék) 
az állampolgárság megszerzésének. Tény, hogy hátralevő életét itt élte le, itt is lett öngyilkos. 

Életrajzából néhány momentum felvillantása látszik ésszerűnek. Egy (a házasság kihirdetése alóli felmentéshez szükséges) 
nyomtatvány alapján személyi adatai neki és menyasszonyának a következők voltak[151]: 

  Vőlegény Menyasszony 

Neve: Biketow (Beketow) Mátyás Klein Valentine 
Csal.áll.: elvált hajadon 
Foglalk.: circus tulajdonos --- 
Vallása: g. keleti r. kath. 
Szül. ideje: 1867. nov. 15. 1889. nov. 8. 
Szül. helye: Krasny (Oroszország) Solingen (Poroszország) 
Lakhelye: VI. Lendvay u. 20. VIII. Csokonai u. 3. 
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Apja neve: Biketow János Ezimor Klein Bálint 
Anyja neve: --- Chionia Schmidt Mária Erzsében 

1912 októberében házasodhattak össze. Érdekes, hogy erről az eseményről nem jelent meg hirdetés, holott előző 

házasságkötéséről, mely 1910 január 11-én történt St. Petersburgban, igen[152]. Előző felesége Mlle Helene Gérard volt, 

feltételezem, hogy ebből a házasságból származott Sándor nevű első fia, aki  a cirkuszigazgató halála után az üzletet vezette. 

A két kisebbik fiú, Mátyás és Borisz édesanyja lehetett Klein Valentine: 1913. október 21-én született meg első 

gyermekük[153]. Beketownak sógora volt Oskar Schumann[154]. 

Ami cirkuszigazgatói tevékenységét illeti, premierjei mindig zsúfolt házak előtt zajlottak, műsoraiba a legnagyobb artistákat 

szerződtette[155]. A téli szezont általában valamely európai nagyvárosban dolgozta végig, leggyakrabban Londont, 

Koppenhágát, Bécset kereste fel[156]. 1909-től többször is előfordult, hogy maga nem vállalt télire munkát, csak lovait (E. 
Gautier elővezetésével) szerződtette külföldre[157]. 

Először 1914 októberében fordult elő, hogy a hadi állapot miatt beszüntetett előadások jövedelem kiesésére hivatkozva kérte 

a bérhátralék elengedését. A tanács elutasította kérését, az előadó ceruzával a következőket írta a lap tetejére: „azokban az 

években, melyekben fényesen ment az üzlete, bezzeg nem ajánlott fel a szerződésnél több bért”[158]. 

Beketow előadásonként 70 K átalány szegényalapi járulékot fizetett, de „tekintettel arra, hogy a csütörtök délutáni 

előadásokat a budapesti összes árvagyermekek ingyen, a szegényebb sorsú polgárság pedig félhelyárak mellett látogatja”, 

ezek után az előadások után 35 K-t[159]. A m. kir. díj- és illetékkiszabási hivatal 1909. január 12-i jelentése szerint Beketow 

1907-ben a szerződés alapján 22000 K bért fizetett, valamint engedélydíj megváltása fejében 13020 K-t, vízdíjat 284 K 04 f-t, 

vízmérőóra-díjat 30 K-t. A rendőri díjak összegét az államrendőrség, az egyéb kiadásokét pedig maga a vállalkozó volt 

hivatott megmondani[160]. 

Általánosságban megjegyzem, hogy a levéltári anyag továbbra is leginkább a köz- és tűzbiztonsági kérdésekkel foglalkozik 

(a szezon megnyitásától kezdve több rendőrt vezényeltek ki, a állóhely jegyeire feltüntették a megfelelő jelzést stb.)[161]. 

Érdekes, hogy a tűzjelzőnek, ill.  a tűzoltóságnak a díját határozottan vonakodott fizetni Beketow[162]. Tűzkár ellen viszont a 
műlovardát 95000 K erejéig, a 300 métermázsa elsőrendű szénát pedig 3600 K becsértékben biztosította[163]. 

Beketow 1909-ben a cirkusz épületét a tanács engedélye nélkül albérletbe adta Vas Rezső impresszáriójának birkózóverseny 

céljára, ezért a tanács őt 500 K bírsággal sújtotta[164]. 1911 szept. 18. és okt. 19. közt Beöthy László vette a cirkusz épületét 

albérletbe az Ödipus előadások megrendezésére[165]. 

Az állat- és növényhonosító társaság feloszlatásával (1907) a cirkusz épülete az állatkerttel együtt a főváros tulajdonába ment 
át. A birtokbavétel alkalmával leltárt készítettek, melynek jegyzékét a Függelékben közlöm[166]. 

3.3.3.2.1. Az épület 

Az állatkerti átépítések tervezete kapcsán dr. Neuschlosz Kornél műépítész a cirkuszról a következő szakvéleményt 

készítette: „az ötödik tétel alatti czirkuszra felvett 50000 korona még a jelenlegi czirkusz áthelyezési költségeit sem fedezné. 

Ezt a jelenlegi czirkuszt megvizsgáltam és jelenthetem, hogy igen rossz állapotban van. Maga az épület, mely 

Németországban a 80-as évek vége felé épült, úgy van már eredetileg tervezve, hogy szétszedhető és ismét felállítható, szóval 

transportabilis czirkusz. Az épület vasszerkezete, nevezetesen a főoszlopzat és a sátortető vasalkatrészei, valamint a padsorok 

alatti szerkezet még elég jó állapotban vannak, az istállók szerkezete teljesen rossz. Az oldalfalakat képező 

hullámbádogburok legnagyobb része rossz. Az áthelyezés költségeit, nevezetesen: lebontást, újbóli felállítást a hiányos 

szerkezeti részek kiváltásával és helyettesítésével együtt egészen új istállókat és új belső decoratió kiképzést, új világítási 

berendezést, a padok és széksorok páholyok új ácsmunkáit, valamint az egészen új tetőbefödést deszkázattal és asphalt 

lemezekkel együtt circa 130000 koronára becsülöm. Véleményem szerint azonban nem érdemes az áthelyezés, mert mind a 

mellett ezen már átalakított czirkusz sem felel meg a világváros követelményeinek. Ezen régi czirkuszt a város bármikor 
eladhatja, vidéki városban még teljesen megfelelő  és használható”[167]. 

Beketow saját tőkével 300 méterrel beljebb helyeztette és felújíttatta a cirkuszt, mely egészen 1966-ig üzemelt, a mai épület 

helyén. A tényleges költségek igazolására egy 141315 K-ról szóló nyugtát mutatott be; a mérnöki hivatal pedig igazolta, 

hogy ezen felül felszerelték a 380 db. hajlított fából készült csapószéket és ülőpadot, valamint, hogy az állat és növénykert 

művezetősége irányította és ellenőrizte az áthelyezési munkálatokat; ha az engedélyhez képest eltérés mutatkozott, az a 
művezetőséggel összhangban és a dolog előnyére történt[168]. 

A megnyitó alkalmával az épületet egy ékszerdobozhoz hasonlították, különösen a 18 méteres façade-ot, a világítást, a 
kókuszszőnyeget és a 2 1/2 m-es medencét dicsérték[169]. 

3.3.3.2.2. A bérleti viszony 
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Az 1904-től 1907-ig terjedő időszakról (melynek során Beketow az állat- és növényhonosító társasággal állt szerződéses 

viszonyban) levéltári anyagot nem sikerült találnom. 

Az 1907-es állatkerti csődeljárás alkalmával az IAR közlése szerint Beketow 20000 K óvadékköveteléssel lépett fel, a 

cirkuszigazgatónak pedig egy későbbi előterjesztésében ez áll: „én 26000 korona bérleti biztosítékot vesztettem az 
állatkertnél, holott ezen társaság a főváros felügyelete alatt állott és én a garancziát a fővárosba helyeztem”[170]. 

A főváros és Beketow közt először 1907. március 24-én létrejött bérleti szerződés leszögezte, hogy „az állatkert területén 

levő czirkusz bérlete tárgyában létrejött szerződések a társaság feloszlatása folytán megszűntek. Az állat és növényhonosító 
társaság ellen azonban Beketow Mátyás a szerződéseken alapuló minden jogát és kártérítési igényét fenntartja”. 

A szerződés az 1907. április 1. és 1907. okt. 15. közti hat és fél hónapra köttetett. A 21 pontba foglalt megállapodás 

nagyjából megegyezik a későbbiekkel, az eltérések a következők: a 22000 K évi bért 5 egyenlő részletben kellett befizetni; a 

szerződési biztosíték 4000 K volt; a büfé kapcsán nem esett szó az alkalmazottaknak felszolgálható meleg ételekről. A bérlő 

vállalta, hogy az épületet saját költségén és a főváros utasítása szerint használható állapotba helyezi, valamint a közönség 
használatára legalább 10 kagylóval és 4 ülőhellyel bíró, vízöblítéssel ellátott árnyékszéket létesít[171]. 

A főváros által kiírt, a külföldi nagycirkuszok igazgatóinak is megküldött pályázati felhívás szerint a) egy új cirkusz 

építésére, b) a főváros által esetleg építendő vagy c) a régi cirkusz bérletére lehetett jelentkezni[172]. Többen (pl. Busch, 

Carré és Schumann is) kértek részletes információkat. Fényes Miklós egy alkalmasabb helyre kívánt volna cirkuszt építtetni. 

A tanács január 22-i közgyűlése  a következőképpen határozott: „a pénzügyi és gazdasági bizottmánynak a tanács által 

pártolólag előterjesztett javaslata alapján a közgyűlés Beketow Mátyás cirkuszvállalkozó ajánlatát, amely szerint nevezett az 

állatkerti régi cirkuszépületet saját költségén lebontani, az állatkertnek a Hermina-út felé eső végében, a mutatványos telep 

közvetlen szomszédságában kijelölendő területen a régi épület anyagának felhasználásával és további 120000 

(Egyszázhúszezer) korona költség befektetésével sajátjából 1909. évi május hó végéig új vasszerkezetű cirkuszt építeni s az 

ekként létesülő s azonnal a főváros tulajdonát képező épületet és annak tartozékait 1908. évi január hó 1-től kezdődő öt évi 

időtartamra 18000 (Tizennyolcezer) korona évi bér, valamint az előterjesztett szerződési tervezetben megállapított összes 

egyéb feltételek és kikötések mellett bérbevenni hajlandó: elfogadja s utasítja a tanácsot, hogy a szerződést Beketow 
Mátyással kösse meg”[173]. 

Az 1908. március 10-én megkötött és augusztus 5-én jóváhagyott szerződést a későbbiekben rendre 
meghosszabbították[174]. A szerződés kivonatolt formáját a Függelékben közlöm. 

Problémák a szerződésnek 17. és 22. pontjával kapcsolatban merültek fel: 1908. júliusában Beketow egy új zenekari 

emelvényt, valamint egy 100 m3 űrtartalmú víztartályt építtetett, s az utóbbi is a főváros tulajdonába ment át, hiába 

hivatkozott a cirkuszigazgató arra, hogy „ezidén az ún. Helgoland vízmutatvány alkalmából elkészíttetett víztartályt a főváros 

tulajdonának jelentette ki... ily álláspont mellett akár a némajáték garderobja is a Főváros tulajdonába mehetne át”[175]. 

A felmondási jog Beketow megítélése szerint csak azért került be a szerződésbe, mert az állatkert és cirkusz sorsa akkor még 

nem volt véglegesnek tekinthető. Amikor 1910 végén a tanács béremelési igénnyel lépett fel, azt az igazgató kénytelen lett 

volna elfogadni, mivel akkorra már leszerződtette a jövő szezon artistáit, és állítólag ilymódon 200000 K-ig elkötelezte 

magát[176]. 1911 tavaszán még nem dőlt el a béremelés kérdése, ekkor még 14000 korona értékben állatokat (elefánt, 

pónilovak) ajánlott fel az állatkertnek arra az esetre, ha a tanács elállna a béremelésről[177]. Feltételezhető, hogy eszerint 

alakult ki a kompromisszumos megoldás, hiszen egyébként a tanácsnak még a 120000 K 2-szer 1/5 részét vissza kellett volna 

fizetnie. A következő öt évre szóló meghosszabbítási záradék 1913. jan. 1-től évi 5000 K bért és 25000 K szerződési 

biztosítékot írt elő, de egyben intézkedett a szerződés 22. pontjának hatályon kívül helyezéséről is[178]. A közgyűlés már 

1911. októberében döntött e kérdésről, s kötelezte Beketowot az istálló átépítésére, s az így felszabadult területnek 

átadására[179]. 1913-ban és 1914-ben Beketow ezért a Tattersalltól volt kénytelen gyakorló területet és istállókat 
bérelni[180]. 

3.4. Az utazócirkuszok 

3.4.1. Az ország cirkuszi ellátottsága 

Az Internationale Artisten Revue-nek gyakorlatilag minden számában megjelent egy rovat, cirkuszok tartózkodási helyének 

felsorolásával. A lap – nevéhez híven – nagy számban közölte külföldi cirkuszok állomáshelyét is, az átlagos arány 1/3-2/3 

volt, a külföldiek javára. A tengeren túlról csak a legnagyobb cirkuszokról, Magyarországról viszont előfordult, hogy az 
egészen kis társulatokról is hírt adtak.[181] 

Miután számonként több tucatnyi információ áll rendelkezésre, a nagy adathalmaz feldolgozásával meg lehet kísérelni a 

vándorcirkuszok működési területének felvázolását,[182] bár természetesen számtalan probléma nehezíti a valós kép 
rekonstruálását. 
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A legnagyobb cirkuszok (Barnum, Charles) még a nagyvárosokban is legfeljebb néhány napot tartózkodtak, a szaklapban 

tehát általában csak Budapestet és Magyarországot jelölték meg tartózkodási helynek. A kisebb cirkuszok pedig kevésbé 

szigorúan tervezték meg az útvonalakat; egy-egy jó üzletmenet alkalmával többszöri prolongáció is előfordulhatott, és az 
útirányok módosításának egyéb okai is lehettek (pl. technikai problémák). 

Kb. 15-20%-ra becsülöm azokat az eseteket, amikor a helységek pontos megjelölése helyett tágabb környezetben helyezték el 

az adott cirkuszokat, pl. Erdély, Magyarország, Ausztria-Magyarország; ill. előfordult, hogy az Internationale Artisten Revue 

szerkesztőségébe kérték postájukat a cirkuszigazgatók. 

Külön problémát okoz, hogy a tartózkodási hely nem mindig jelent játszási helyet is. Feltételezhető, hogy az áttelelés 

hónapjaiban nem, vagy csak alkalmanként tartottak előadásokat, ezért a téli szállást csak részben tekintettem működési 
területnek (3 előfordulásnak számítottam a két hónapnál hosszabb téli tartózkodást). 

Meglehetősen nagy volt az azonosíthatatlan helységek száma. Előfordult, hogy hiányosan adták meg a nevet (pl. Tétény, 

Piski) és az útirány nem szolgált megfejtésül; vagy a megye megjelölése volt hibás (pl. Bükk, Sopron megye); esetleg a 
Révai lexikonban nem volt megtalálható a név (Baranyamonostor). 

A felsorolt nehézségek ellenére remélhető, hogy a dokumentált esetek feldolgozásával (ha nem is pontos, de legalább) reális 
képet tudok rajzolni az ország cirkuszi ellátottságáról. 

A Magyarországon utazó cirkuszok száma a korszak folyamán állandóan emelkedett. 1892-ben 10, 1901-ben 16, 1906-ban 

30, 1911-ben 46, 1913-ban 52 cirkusz fordult meg dokumentálhatóan is az országban. Körülbelül 850-900 helységben 

láthattak cirkuszi előadásokat. A városokban általában nagy számban léptek fel cirkuszok, az ezer lakosra jutó előfordulások 

száma (1,31) magasabb az országos átlagnál (1,17)[183]. Kivételnek számítanak a Dunántúlon egy (Kőszeg), Erdélyben kettő 

(Medgyes, Vajda Hunyad), a Felvidéken 5 megyében egy-egy helység (Galgócz, Selmecbánya, Dobsina, Gölnicbánya,  

Bártfa), valamint az ország középső részén összefüggően elhelyezkedő hat megyében 3-4-3-2-2-1 város: Hajdúböszörmény, 

Hajdúnánás, Hajdúszoboszló; Jászberény, Karczag, Kisújszállás, Túrkeve; Hódmezővásárhely, Szeged, Szentes; Kecskemét, 
Kiskunhalas; Magyar-Kanizsa, Szabadka; Pancsova. 

A kisközségekben különösen magas az egy főre jutó előfordulások száma (1,63). Ha azt vizsgáljuk tehát, hogy egy-egy 

helység lélekszámához képest hány cirkuszt tudott eltartani, azt tapasztaljuk, hogy a települések nagysága befolyásolja a 

cirkuszok megjelenésének gyakoriságát: a városok és kisebb falvak lélekszámukhoz viszonyítva több cirkuszt fogadtak, mint 

a nagyközségek. Borsod és Moson kivételével (melyek az átlagot képviselik) azok a megyék, melyekben a nagyközségek 
száma dominál, az országos átlag alatt maradtak. 

Különösen alacsony mutatószámmal rendelkezik az ország középső részén Hajdu (0,52), Jász-Nagykun-Szolnok (0,66), 

Békés (0,62), és Csanád megye (0,4):, az ország keleti felében pedig Máramaros (0,5), Torda-Aranyos (0,7) és Fogaras 
(0,64)[184]. 

Kifejezetten magas számokat mutat Maros-Torda (1,69), Kis-Küküllő (2,26) és Krassó-Szörény (1,48) Erdélyben; Veszprém 

(1,88) és Somogy megye (1,55) a Dunántúlon; valamint szinte az egész Felvidék: Bars (1,47), Borsod (1,51), Esztergom 
(1,6), Gömör (2,34), Győr (1,63), Hont (1,41), Nógrád (1,44), Túrócz (1,52), Ung (1,55), Zólyom (1,57). 

A fenti adatok nem abszolút értékek, mert itt csak azok a helységek szerepelnek, amelyekben legalább egy cirkusz 

megfordult. Technikai akadályokba ütközött annak megállapítása, hogy megyék szerint mekkora a cirkuszlátogatási 
arányszám.[185] 

A cirkuszok útirányának vizsgálata azonban szintén a fenti kép megerősítését adja.[186] A cirkuszok zöme az egész országot 

beutazta. Ezeket az üzleteket legalább két csoportra kell osztani: a csak városba beálló nagycirkuszok egy része külföldi 

tulajdonos igazgatásával pár hónapig időzött az országban, néhány napot töltve egy-egy városban. A legszámottevőbb üzletek 

rövid ismertetését a Függelékben közlöm.[187] Csak városokban dolgozott továbbá  A. Koczka, J. Enders, Claire Laforte, a 

Lipót, F. Wollner és a Wollner testvérek cirkusza. A közepes nagyságú üzletek, melyek gyakorlatilag csak Magyarországon 

dolgoztak (a szomszédos területekre esetleg átruccantak), a városok mellett kisebb helységekbe is beálltak: Brabanti, Donert, 

W. Koczka, E. Krausz, Lefkovits-Martini, Nagy Antal, Alex és Johann Picard, A. Sliva, F. Stepanek, B. Stutzbart, K. Tautz, 
E. Thaler, G. Waberzsinecz, J. Waczlavek. 

Sok cirkusz egy-egy országrészen belül utazott csak, s ezek egy része hosszabb időt tölthetett az adott szomszédos országban 

is. D. Wollnernek pl. Horvátország volt a játszási területe, de évről-évre meglátogatott néhány Dél-Erdélyi, Dél-Dunántúli 
helységet is. 

Egyetlen olyan cirkuszt sem találtam, mely kizárólag az ország középső felén utazott volna. Adam Adolf, a Hungaria cirkusz, 

a Schnellerek és Wertheim csak a Dunántúlon dolgozott. Az osztrák Taraba is meglátogatott néhány helységet ezen a 

területen, és 1911-es villámlátogatása alkalmával a német Strasburger sem utazott beljebb az országba. 
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Sok cirkusz gyakorlatilag csak Erdélyben dolgozott: Cajetan, Dimitrius, Ditton, a Flora cirkusz, Lodi, Novacsek, Pollantz, 

valamint a Wollner család egyik ága. A Picard cirkusz 1905 és 1910 közt szintén csak Erdélyben utazott, ezután vált külön a 
két testvér. 

A Felvidéket járta J. Koczka, a két Liebel, Szayka és az Union (A. Kiss) cirkusz. Ide sorolható Wilson is, aki szintén az 
ország északi felén dolgozott, de évente lejárt a téli szállására, Debrecenbe ill. Budapestre. 

A vállalkozások komolysága miatt érdemel külön figyelmet a Fekete, a Reich-Gazdag, a Horváth Rozenzweig-féle 

Colosseum és a Schmidt cirkusz. Ezek működési területe az ország észak-kelet-déli peremvidékére esik; vagyis fő játszási 
helyük a Felvidék és Erdély volt, csak elvétve látogattak meg egy-egy várost az ország belsejében. 

Az elmúlt másfél évszázad során a vendégszereplések időtartama folyamatosan csökkent. A XIX. század 50-es éveiben 

rendszerint több mint egy hónapig dolgoztak a vidéki városokban a cirkuszok.[188] Manapság már csak néhány napot 

töltenek a legnagyobb helységekben is (Magyarországon kevésbé, de vannak országok, pl. Lengyelország, Franciaország, 

ahol természetesnek számít akár még a naponkénti utazás is, az egynapozás). A századforduló cirkuszplakátjai ritkán adnak 

pontos eligazítást a vendégszereplés hosszáról, vagyis kevés olyan plakátsor maradt meg, melyen az évszám, hónap, nap 

megjelölése mellett a megnyitás és távozás tényét is feltüntették. Előfordult, hogy az utolsónak meghirdetett előadás után egy 

héttel még ugyanott dolgoztak;[189] ill. technikai okok miatti prolongációról is tudunk.[190] Már a XIX. században is 

hirdették, hogy „csak néhány előadást” tartanak.[191] Rendszerint a vendégjáték vége felé néhány előadást mérsékelt 
helyárak mellett tartottak meg. 

A plakátok tanúsága szerint az 1890-es években a helységenkénti átlagos tartózkodási idő 14 nap, 1900 és 1914 közt pedig 9 

nap volt. Az első időszakban egyetlen kiugróan rövid tartózkodási idővel Szombathely (4 nap) tűnik ki, a második 

periódusban Nagyszebenben (25 nap) és Sepsiszentgyörgyön (32 nap) tartózkodott kivételesen hosszú ideig egy-egy cirkusz. 

3.4.2. A nagycirkuszok 

3.4.2.1. A Barnum and Bailey 

A Barnum cirkusz európai körútja során 1901 áprilisában tartotta előadásait Budapesten, majd beutazta az ország 

nagyvárosait. A reklámhadjáratairól hírhedtté vált „humbug király”, Phineas Barnum, ekkor már nem élt.[192] Tovább 

működő vállalata talán legsikeresebben reprezentálta azt a kapitalista vállalkozási formát, melynek megjelenése sokak szerint 
visszahozhatatlanul megszüntette a patriarchális jegyeket mutató, klasszikus lovascirkusz dominanciáját.[193] 

Az alábbiakban részletezem azokat a jellegzetességeket, melyek ezt az amerikai látványosságot megkülönböztetik az európai 

cirkusztól.[194] A sajtóban kb. két héttel az érkezésük előtt, itt Pesten is, megkezdődtek a rendszeres híradások. „Nem volt 

üres fal Budapesten, melyet Barnum hirdető táblái nem tarkítottak volna. Nem volt korcsma, kávéház, nem volt kereskedő-

bolt, melynek ablakai, kirakatai ne lettek volna tele aggatva a legkülönbözőbb képes hirdetésekkel. És mily hirdetések! 

Képeik csupa művészi munkák kompositban és színben. Óriásak és aprók; mindmegannyi remekei a publicitás mesterségének. 

És hányfélék! Százak, ezrek; és egyik sem hasonlít a másikhoz.”[195] A Hét erről így fogalmazott: „A Barnum reklámja 

tulajdonképpen hatványozott hírharang: azt hirdeti, hogy Barnum tud reklámot csinálni. Azaz reklámot csinál a reklámjának, 
amely végre megjelenve mindjárt pro primo csalódást okoz.”[196] 

Az előadás 3 manézsban, 2 színpadon és egy, az egészet körülvevő, ellipszis alakú pályán zajlik, igen gyakran egyidejűleg. A 

fenti két cikk erről a következőket írta: „Mily mutatványok ezek? a maguk nemében határozottan silányak. Egy óriási méretű 

nagy táborban öt porondon 'dolgozik' egyszerre a nagy akrobata-sereg, melyben a mi csak alsórendű komédiás volt a 

világon, helyet talált. Kellemetlen őket nézni és lehetetlen őket látni. Annyian vannak, hogy belebódul az ember feje.”[197] A 

Hét pedig: „a czirkusz csak olyan foglalkozás, mint bármely más, azzal a különbséggel, hogy nagy állatismeretet, tudást, erőt 

és ügyességet kíván meg, csupa oly kvalitás, amellyel másutt könnyebben lehetne boldogulni. A Schumannok, Renzek, Fillisek 

a manége porát megnemesítették: volt társadalmi poziciójuk; ezzel szemben Barnuméknál/ a nagy anyaghalmaz bizonyára 

hat; körülbelül úgy, mint az életveszélyes tolongás vagy a szédületes orom a neuraszténiás emberre. De hogy akár a 

lóidomítás terén,... akár az erővel párosult ötlet valami sajátos megnyilatkozásában olyan eredményt mutatna föl, ami a 
tudóst, vagy az intelligensebb elemet érdekelné, az egész prospektustól és plakát-irodalomtól hiába vártam”.[198] 

Már maga a kirakodás látványosságszámba ment. „A vállalat oly aprólékosan fel van szerelve mindennel, hogy még egy 

sivatagban is tarthatna előadást. Hatalmas kocsikban egész vízvezetéket hord magával, más kocsikra a szivattyúkészülékek 

vannak felrakva, ismét öt-hat óriási kocsi egy-egy mozgó villanytelep, mely a czirkusz és összes mellékhelyiségei számára a 

villamosfényt szolgáltatja. Amint az egyik vonat kirakodásával készen voltak, nyomban jött a másik, mintha egy-egy vonat 

kirakodásának az ideje perczre ki lenne számítva... Délre egészen elkészül minden. A mit ma láttunk az amerikaiaktól, az a 

szervezetnek és a munkamegosztásnak valódi csodája volt.”[199] A legnagyobb sátor 12000 személy befogadására volt 

alkalmas[200] (összehasonlításul: ma a legnagyobb utazócirkusz, a Magyar Nemzeti Cirkusz befogadóképessége 1500 fő). A 
személyzet elhelyezése minősíthetetlenül praktikus. 
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50 fillér ellenében a mellék-sátorban különféle torzszülötteket mutattak be (sziámi ikrek, szakállas nő stb.) Miután a 

cirkusznak legfontosabb jellegzetessége itt a cirkusz nagysága, a 62 kocsiból álló 4 különvonat tartalmának osztályozásánál 
lényegesebb információt nehéz lenne találni:[201] 

Vasúti kocsik száma 

 Rendeltetés Tényleges súly Rakomány s. 
8 háló kocsi 16,400 kg szem.podgy. 
1 málha  " 15,400   " " 
17 lószállító k. 15,400   " 10 tonna 
1 szelídített áll. 15,400   " 10 tonna 
3 elefánt száll. 15,900   " 12 tonna 
1 teve száll. 15,900    " 12 tonna 
31 nyitott teher 10,800   " 9 tonna 

3.4.2.2. Buffalo Bill's Wild West 

A tanács határozata értelmében, a Buffalo Bill cirkusz 49 vasúti kocsi után 1628 K 85 f vámot fizetett.[202] Cody W. F. és 

Bailey James New York-i cége 1906 június 16-tól június 24-ig tartotta előadásait a Tattersall területén. A városi szállítási adó 

átalány összegének megállapítása céljából a következő információkat közölték a tanáccsal: „Vállalatunk összesen az 

előadások megtartásával kapcsolatban, illetve a vállalat egész vezetésével kapcsolatban 486 embert alkalmaz, kik közül 14 

egyén a vállalat igazgatását látja el, 150 egyén a vállalat előadásaiban vesz részt és a többiek különféle feladatokkal bíró 

munkások. Vállalatunk továbbá 183 lovat és 8 öszvért hoz magával külön vonatain. A mi az előadásokat illeti, vállalatunk 

kilencz napon át naponként két előadást kíván tartani, úgy hogy a székesfővárosban leendő tartózkodása alatt összesen 

tizennyolcz előadást fog tartani. A Hyppodrom üléseinek számát illetőleg van szerencsénk jelenteni, miszerint abban összesen 

7500 ülőhely fog felállíttatni, mely ülőhelyek túlnyomó többsége K.2.- árral fog bírni, kisebbsége pedig K.4-K.5., és K. 8 
összegben lesz megállapítva.”[203] A 22 számból álló műsor zsúfolt házak előtt ment.[204] 

3.4.2.3. Charles Krone 

A Charles cirkusz 1912-ben a maihoz hasonló módon, a maihoz hasonló műsort (sok vadállattal) hirdetett. Az újságcikkek itt 

is kiemelték a szervezettséget, pontosságot („meseszerű szorgalom, mellyel a sátrakat verték fel”), a cirkusz viszonylagos 

nagyságát („sátorváros”).[205] Ez a cirkusz azonban mégsem az amerikai manager szemléletű nagyvállalkozást jelentette, 

hanem a klasszikus kapitalista patriarchális üzlet kiteljesedett formáját. Ez az igazgató-házaspár képviselte a család 

történetében a nagy nemzedéket.[206] Feltételezésem szerint jórészt az oroszlánszelídítő Ida Kronéről mintázta meg E. Bass 
regényének igazgatóné figuráját.[207] 

Charles Krone a szegényalapi járulék megállapítására benyújtott kérvényében a kiadásait és bevételeit az alábbiak szerint 

adta meg:[208] 

Kiadás 

Személyzet 27 állandó művész, 9 irodai alkalmazott, 44 munkás 48 zenész napi fizetésük K. 1600,- 
Állatállomány 60 ló, 24 oroszlán, 15 teve és dromedár, 10 zebra, 10 jegesmedve, 8 elefánt, 7 tigris, 7 fóka, 1 

giraff, 2 afrikai strucz, 10 indiai bivaly, gnons antilopok, kutyák, etc. Ezen állatok élelmezése naponta 
K. 300,- 

Helypénz naponta K. 200,- 
Utazási átalány K. 300,- 
Bélyeg, rendőr, tűzoltók költsége naponta K. 150,- 
Szállítók naponta K. 100,- 
Reklám, újság, hirdetés naponta K. 1000,- 
Kövezetvám K. 50,- 
Átlagos napi kiadás a kirovandó állami és városi adón kívül: K. 3700,- 

  
Befogadó képesség   Bevétel 

  
160 páholyülés á 5.- K 800,- 
240 zártszék á 4.- K 960,- 
500 első hely á 2,40 K 1200,- 
600 második hely á 1,60 K 960,- 
200 harmadik hely á 1,20 K 240,- 
800 karzat á 0,60 K 480,- 
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Összesen   K 4640,- 

Ebből levonandó állandó tiszteletjegyek: 

82 páholyülés 410,- 
30 zártszék 120,- 

  

Napontai reklám 

100 drb. második hely 160,- 
  K 690,- 

Tiszta bevétel minden jegy eladása alkalmával                    K 3950,- 

Bár a tűzrendészeti szemle ugyanezt a nézőszámot fogadta el, és a jegyzőkönyv szerint „az ügyeletes szolgálatot teljesítő 

rendőrség fog gondoskodni arról, hogy a megállapított befogadóképesség mérvén túl a nézőtérre a közönség be ne 

bocsájtassék”, a megmaradt kimutatások szerint az október 5-i bevétel 5363,60; október 6. délutáni 5093,-, esti 7009.20; okt. 
7-i 5432,40 Korona volt (a délutáni előadáson félhelyárakat is számítottak). 

A kimutatás szerinti legnagyobb bevétel alkalmával a következő jegyeket adták el:[209] 

5.- 128 páholyülés K.    640.- 
4.- 240 zártszék K.    960.- 
2.40 648 I. hely K. 1.555.20.- 
1.60 1565 II. hely K. 2.504.- 
1.20 235 III. hely K.    282.- 
-.60 1780 karzat K. 1.068.- 
Összesen:   K 7.009.20.- 

3.4.2.4. A Villand cirkusz 

A Kronéhoz hasonló nagyságú cirkusz lehetett még a Villand testvéreké. A Villand testvérek Beketow bohócaiként jöttek 

Budapestre.[210] Sok entrée-jük (hosszabb bohóc-jelenet) volt, az első időkben is magyarul beszéltek. A „közismert, és 

magyar honpolgárrá lett” testvérek 1907-ben önállósították magukat, március 23-tól április 26-ig a Tattersall területén 

dolgoztak, majd vidéki körútra indultak.[211] A cirkusz 3500 néző számára elegánsan és praktikusan volt berendezve, 

elektromos világítással ellátva. Műsoruk 25 számból állt, 60 lóval (később 30-ról esett szó), 4 elefánttal rendelkeztek.[212]A 

premierre a 24 páholyt a nemzeti kaszinó vásárolta meg.[213] A nyári szezonokat általában Ausztria-Magyarországon és 

Olaszországban utazták végig, télre a testvérpár Varsóba Cinisellihez, olasz színházakhoz vagy a Balkánra szerződött.[214] 

3.4.3. A kisebb cirkuszok 

Az utazócirkuszok zömének 20-26 m. átmérőjű sátra volt, melyet két fő tartóoszlopra (maszt) vontak fel. 

A cirkuszi felszerelést illetően a legtöbb információt a különböző hirdetések tartalmazzák. G. Kludsky 1912-ben egy 25 m 

átmérőjű, csak fél évet használt sátrat, teljes felszereléssel, az új ár (4700 K) helyett 3700 K-ért kínált megvételre.[215] Igen 

magas ez az ár, még ha a századeleji fokozatos áremelkedést figyelembe vesszük is. A legtöbb felkínált cirkuszsátor 22-24 m 

átmérőjű, 600-1000 személy befogadóképességű volt.[216] Megvételre általában 400 K körül, de előfordult, hogy 100 K-ért 
kínáltak cirkuszsátrat.[217] Található utalás arra is, hogy pénztár és öltöző céljaira szintén sátrat alkalmaztak.[218] 

A pakk-kocsik általában 5-6 m, a lakókocsik 6-8 m hosszúak voltak.[219] A kocsi lehetett simán „lakó”-kocsi, „elegáns 

lakókocsi” vagy „szalonkocsi”.[220] Egy szalonkocsi leírása a következő volt: 6 1/4 m hosszú, 2 m 20 cm széles, 3 részből, 

úgymint konyha, fogadó- és hálószobából állt.[221] Lakókocsikat 230 frt és 300-700 K értékben árusítottak, de Paul Lorenz 

cseh lakókocsi készítő 1913-ban hirdetés útján köszönte meg a Könyöt testvéreknek azt, hogy pontosan fizették ki a 
leszállított lakókocsik árát, a 15.000 K-t.[222] 

Az állatszállító kocsikat külön kell megemlíteni; ezeket gyakran az állatokkal együtt árusították, általában az állatkertek. A 

szállítás során szoktak leginkább előfordulni olyan balesetek, hogy a rács mögül kiszabadultak az állatok. Számtalan ilyen 
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hírt olvastam, s a legritkább esetben lett baja embernek, viszont elég gyakran megesett, hogy az állatokat agyonverték vagy 

lelőtték.[223] 

Egy oroszlán több száz koronába került (1913-ban 800 Koronáért kínáltak nőstényeket), de eszmei értéke az állat gazdája 

szempontjából természetesen nagyobb volt; egyrészt az érzelmi kapcsolat, másrészt a belefektetett és kieső munka 

miatt.[224] A XIX. sz. végén kezdett elterjedni a gitter vagyis a körketrec, az itthoni menazséria-cirkuszokban azonban a 

plakátok tanúsága szerint az idomár ment be a nagyobb méretű állatkocsikba.[225] Ez a változat a mainál sokkal 

veszélyesebb volt, ui. az állat sarokba szorítva érezhette magát, egészen szűk helyen, ami könnyebben vezethetett az 
agresszivitás kitöréséhez. 

Az elefántokat 3000 M-ért árusították, jegesmedvéket 600-ért, a medvék 130-250 M-s árban voltak, majmokat már 90 M-ért 

lehetett kapni, a lovak természetesen vagyonokat is érhettek.[226] Nemcsak állatokat, hanem állatszámokat is kínáltak 

megvételre, igaz, csak kutyaszámot, állatostul, rekvizitestül.[227] Adásvétel tárgya lehetett egy-egy szám teljes felszerelése 

(pl. drótkötél, golyó) kosztümökkel, bőröndökkel.[228] Már a XX. sz. elején nikkeleztethették a rekviziteket.[229] Gyakran 

kerestek és kínáltak lószerszámokat, nyerget, panneau-t (különleges, dobogószerű nyereg).[230] Nagykikindáról megvételre 

két új motorkerékpárt ajánlottak pályával és tartozékokkal együtt, vállalták azt is, hogy a vevőt a produkcióra betanítják.[231] 

Akadt, aki tornászok részére kifejezetten biztonsági oktatást kínált, és voltak, akik minden előképzettség nélkül kívántak 
artistaszámot vásárolni.[232] 

Természetesen nemcsak használt cikkek cseréltek gazdát, hanem műhelyek, üzletek álltak a cirkuszi szükségletek 

szolgálatában. 1902-től az Elsinger és fiai cég sátrakat szállított; lakó- és szállítókocsikat készített a malomeritzi Paul Lorenz; 

Berlinben 60 M-ért 1000 db artista-litográfiát készített Conrad Ernst.[233] Trikókat varrt minden színben és méretben a 

kívánt anyagból (pamut, cérna, gyapjúszövet, selyem) a bécsi Georg Pfortner.[234] Az Opera patikában a hajfestéktől a 

vazelinig és a színpadi kihúzóceruzákig mindent árusítottak, az artista-egyesületi tagoknak árengedménnyel.[235] Bizonyára 

a korábbinál erősebb fényt adtak Rungénak a cirkuszok és arénák megvilágítására kifejlesztett gázlámpái: Carl Hagenbeck 

elismerő nyilatkozatot tett közre róluk.[236] Az acetylen lámpák robbanásveszélyesek voltak, erősen reklámozták a 

Washington-világítást. A cirkuszi és színházi tűzijátékoknak is megvolt a (bajor) szállítója.[237] A világítóeszközök árait 
illetően egyetlen adatot találtam.[238] 

Bécsben cirkusz és mutatványos felszerelési bizományos, Berlinben pedig artista kosztümre és rekvizitre specializált üzlet 
működött, ugyanitt pedig különleges gyár vállalta a legújabb eszközök készítését, a régiek javítását.[239] 

A komplett cirkuszi felszerelés számbavételéhez már csak a zeneszerszámok felsorolása hiányzik. Hangszereket azonban 

csak valamely artistaszám tartozékaként kínáltak megvételre (bendzsó, mandolin, cső-harangjáték), egy esetben „éneklő-

apparatot” kerestek.[240] Feltételezem, hogy saját hangszerükkel játszottak a zenészek, bár Wulff felszerelése hangszereket 
is tartalmazott. 

A kereslet-kínálat tárgyát maguk a zenekarok képezték.[241] 1908-tól minden tavasszal megtalálható jó néhány hirdetés 

zenekar szerződtetéséről. Az átlagos zenekari nagyság 6-8 fő volt, bár a Könyöt testvérek 1914-ben 12-20 emberből álló 

fúvószenekart kerestek.[242] W. Koczka pedig 2 zenekart is szerződtetett.[243] A plakátokon legnagyobbrészt saját zenekart 

hirdettek, máskor cigány- vagy tűzoltózenekar, de leggyakrabban a helybeli gyalogezred zenekara kísérte az 
előadásokat.[244] 

A katonazenekarok gyakori megjelenése régi hagyomány továbbélését jelzi: a XIX. század 60-as éveiben még gyakori volt 

Európában, hogy a helybeli katonazenekar a város szélétől a játszási helyükig kísérte a megérkező társulatot, ez volt a parádé 

(reklám célú felvonulás) előzménye.[245] Valószínűleg innen ered az egyenruha használata is.[246] A magyar 

díszegyenruhák 1914-ben Norvégiában keltettek nagy feltűnést a London cirkusznál, ahol már 1911-ben is dolgoztak a 

muzsikusaink.[247] E cirkusz igazgatója 1913-ban is magyar vagy cseh zenekart kívánt szerződtetni.[248] IAR hirdetéssel 

egy tipikus cseh figura is szerződést keresett: az illető karmester és sátormester volt egy személyben, bár megjegyzendő, 

hogy vonós zenekaránál sokkal elfogadottabbnak számított a rézfúvósoké.[249] Az építés-bontáshoz a zenekaron kívül 

besegítettek a „legények” és lovászok is (11 lóhoz pl. kettőt alkalmaztak).[250] 

Minél nagyobb volt a cirkusz, természetesen, annál nagyobb volt a személyzete is. A nagycirkuszok, mint Henry vagy 

Strasburger több személyt is alkalmaztak a reklám teendőinek ellátására (plakátragasztókat, „Zettelträger”-eket stb.), ezek 

száma Henrynél 10 volt.[251] Ő egyébként irodai személyzetet, sajtóügynököt, gépírót is alkalmazott.[252] A pénztárosoktól 

elvárták, hogy kaucióval rendelkezzenek, egy alkalommal találkoztam összeg megjelölésével, ez 600 K volt.[253] Előfordult, 

hogy cirkuszigazgatók üzletükhöz társat kerestek.[254] Alexander Picard pl. feltételként legalább 1000 K tőkét kötött 

ki.[255] 

Artisták partnert kereshettek a lap hasábjain: ugrót, voltizsálót, drótost, hand- és kopfstandost, mittelmannt, 

asszisztensnőt.[256] Gyakori hirdetés volt a tanulógyerek felfogadásáról szóló: általában 10-12 vagy 13-14 éves korban, 

szinte kizárólag fiúgyerekeket kerestek, akár örökbefogadási ajánlattal is.[257] Érdekességként említem meg, hogy W. 
Koczka kisgyerekekhez tanítót és tanárnőt keresett, s egy alkalommal komornának ajánlkozott egy hölgy.[258] 
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A cirkusz-varietékhez általában 10-12 táncosnőt kerestek, de Stutzbart is keresett 6-ot, a Lipót meg a Villand testvérek pedig 

20-at.[259] Henry 30 csinos táncosnőt, havi 120 M gázsiért, sőt a „Puszta” című jelenethez kifejezetten csárdás-táncosnőket 
kívánt szerződtetni. [260] Wulff 60 jó táncosnőt keresett.[261] 

Az üzletvezetői volt a legjobban dokumentált cirkuszi foglalkozás. A kisebb cégek olyan üzletvezetőket kerestek, akik egyéb 

tevékenységeket is elláttak: pl. tőkéstárs, aki egyben artista is, esetleg „Dummer August”.[262] Az átlagos cégeknél számos 

jó tulajdonsággal kellett rendelkeznie az ideális üzletvezetőnek[263] Az ajánlkozók közt előfordult volt újságíró, és olyan, aki 

tíz nyelven beszélt.[264]Akadtak igen szerény képességűek is: „intelligens egyén ajánlkozik 2.-3. rendű cirkuszhoz 

üzletvezetőnek. Szükség esetén az előadásban is részt vesz, 'Nemzetközi táncos' és 'Bűvész paródiák'-kal, saját kosztümmel. 6 
éves kis fiát és 4 éves kis lányát artistává való kiképzésre átengedi".[265] 
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[23] BFL 2310/1910, 6206/1911 K. ítélet 19120410 

[24] BFL VIII. 877/1882, 7445 eln. 897. számú főkapitányi rendelet 

[25] Bper 18900909 

[26] 1890. 12. 22., 1890. 12. 31., 1891. 01. 02., 01. 12., 02. 16., 02. 23., 03. 02. stb. Ld. Bper Nr t., 1890. 12. 31., 1891. 01. 
10., 1891. 02. 15., Bper 1891. 02. 15., 1891. 03. 28., IAR 1896. 03. 01. 

[27] Bper 1891. 11. 08. 

[28] Bper 1891. 07. 22. 

[29] Bper 1891. 02. 15., 1892. 01. 24., 1892. 02. 08. 

[30] Bper 1892. 04. 01. 

[31] Bper 1891. 02. 15. 

[32] Bper 1891. 12. 24., IAR 1900. 12. 01. 

[33] IAR 1893. 11. 01. 

[34] A MOL egyesületi anyag csak 1896-ig van meg. 

[35] IAR 1897. 06. 20. 

[36] p.  4-26 

[37] IAR 1900. 05. 20. 

[38] A MAE alapszabályai 

[39] IAR 1900. 07. 10. 

[40] IAR 1900. 02. 20., 1900. 07. 10., 1899. 02. 20., 1908. 01. 10. 

[41] IAR 1910. 10. 10. 

[42] IAR 1912. 01. 01. 

[43] IAR 1901. 01. 01., 1901. 11. 20., 1903. 12. 10. stb. 

[44] Magyar Nemzet 1901. 12. 28. p.7. 

[45] IAR 1911. 01. 10. 

[46] IAR 1910. 05. 20. 

[47] IAR 1902. 03. 10., 1904. 06. 10., 1904. 04. 20., 1907. 06. 10., 1909. 07. 10., 1909. 06. 01., 1910. 01. 10., 1910. 03. 10., 

1911. 07. 01. 

[48] Arista Közlöny 1909. 11. 06. I. évf. 2.sz. p.1-2. 

[49] IAR 18970120: Fachorgan für Variétébühnen, Circus, Schausteller und reisende Theater. Offizieles Organ d. human. 
Artisten-Club „Vulkan” 

[50] IAR 1897. 01. 20., 1903. 07. 10. 
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[51] IAR 1892. 05. 20. 

[52] IAR 1897. 01. 20., 1902. 01. 20. 

[53] IAR 1907. 05. 01. 

[54] IAR 1893. 02. 10. 

[55] BFL 18276/1894-VI. 

[56] BFL VI. 239/1894 

[57] BFL kgy.sz. 926/1894 

[58] BFL 10843/1909, VI. 2958/1905 

[59] IAR 18950720, 1908. 12. 20., 1908. 12. 01. 

[60] BFL 102754/1910, ld. Zoltán /1963/ 

[61] BFL 20054/1892, IX. 1234/1892 

[62] IAR 1908. 05. 10., 1908. 09. 01. 

[63] BFL 53921/1901-VI. 

[64] BFL 24456/1903, 225812/1903-VI. 

[65] BFL 185141/1903-VI. 

[66] BFL VI 3105/1901 

[67] u.o. 12.) pont: a városgazda utasítása (52168) 1905.sz. márc. 7. értelmében az 1904 jún. 24. 1914. jún 24-ig 10500 K 

átalányösszegre 2981093 tűzkár-biztosítási Koller kötvény (Franciere pesti biztosító intézet) a levéltári vasszekrényben volt 
elhelyezendő. 

[68] BFL 65446/1904 

[69] BFL VI. 3105/1901: a X. kerületi elöljáróság 1905. szept. 30-i jelentése, 3905.sz. 

[70] IAR 1906. 06. 10. 

[71] IAR 1907. 02. 20. 

[72] BFL 83092/1907.VI. 

[73] BFL 92780/1908 

[74] BFL 18929/1909 

[75] BFL 18029/1910 VI. 

[76] BFL 7319/1910 

[77] IAR 1910. 03. 01., 1911. 09. 01. 

[78] IAR 1913. 09. 01., 1914. 03. 01. 
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[79] Orsz. Levéltár XIX-I-3-a 608-as doboz: 5563/20-44/1951.IV. 

[80] A Hét 1915. 10. 03. p.559-61. 

[81] BFL.ü.o. 771 kcs. 1886-1672 Barokaldi Györgyné sz. Zapotocny Katalin kérvénye szerint, melyben a bérleti 
szerződésnek özvegyi jogon történő átruházását kérte. 107350/19151207. XVI. 

[82] BFL 130521/1914 Barokaldi Józsefné sz. Kacsmarek Francziska folyamodvány, mely szerint társnak vették Könyöt 

Adolf és társait. BFL 102640/1915 

[83] IAR 1906. 07. 01., 

[84] Ennek tartalma megegyezik a Barokaldi-albuméval 

[85] IAR 1906. 06.: két évvel később egy hirdetés szerint Mr. Halton hasbeszélővel kötött házasságot Frl. K.B., az igazgató 

neveltlánya 

[86] IAR 1912. 07. 20. 

[87] IAR 1893. 04. 10. 

[88] BFL 20054/1892. IX.,IAR 1909. 01. 20. 

[89] IAR 1892. 04. 10., 1892. 05. 20., 1893. 06. 01. 

[90] IAR 1893. 07. 20. 

[91] IAR 1904. 02. 20., 1909. 03. 20. 

[92] 771 kcs. VI.üo. 1886-1672 

[93] BFL 69231/1910, 50047/1904.VI. 

[94] BFL 771 kcs.VI.üo. 1886-1672, VI. 219286/1908 

[95] BFL 559/1900-VI., 22361/1904-VI. 

[96] BFL 771 kcs.VI. üo. 1886-1672 

[97] BFL 559/1900 

[98] BFL 9669/1897, 034848/1903, 47893/1911 

[99] BFL 27733/1895, 3419.VI. 

[100] BFL 1990. 4/1906, 179754/1906-VI 

[101] BFL Jzk. 1903.máj.4. - 771 kcs.VI.üo. 1886-1672 

[102] BFL 50047/1904-VI. 

[103] D. Dallas /1971/ p. 71., 73., 78-9. 

[104] IAR 1902. 05. 01. 

[105] Vitányi /1965/ 126. o. 

[106] Nemzet 1891. 05. 08. 
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[107] IAR 1893. 05. 10. 

[108] Pesti Napló 1889. 04. 25. 

[109] BFL kgy.sz. 487/1889 

[110] Nemzet 1889. 06. 08. 

[111] Nemzet 1889. 06. 25. 

[112] Nemzet 1889. 06. 28. 

[113] IAR 1893. 08. 10. 

[114] IAR 1897. 02. 10. 

[115] Gyenes /é.n./ 40.o. 

[116] uo. 42.o. 

[117] BFL 77236/1907-VI. 

[118] BFL IX. 2116/1890 

[119] BFL kgy.sz. 456/1893, kgy.sz. 452/1894, kgy.sz. 719/1895, kgy.sz. 523/1896, kgy.sz. 622/1897, kgy.sz. 524/1900 

[120] BFL kgy.sz. 622/1897, kgy.sz. 1194/1897 

[121] BFL kgy.sz. 708/1891, kgy.sz. 1063/1890, kgy.sz. 964/1893 

[122] IAR 1894. 08. 20., 1894. 09. 01. 

[123] BFL IX. 874/1889 

[124] BFL 24971/1901-1698.III. 

[125] BFL 18155/1891, IX. 1037/1893: jzk. 1894. 04. 24., 18607/1895, 33865/1898-IX. 

[126] BFL 28270/1892-2708.II., II. 1051/1893, 24436/1894-2458 II. 

[127] BFL 38259/1901-2619-II. Vízipantomimot egyébként már 1891-ben is mutattak be, ld. Bpes. 1891. VIII.5. 

[128] IAR 1897.05.01.; 1903.11.01. 

[129] BFL 229789/1907-VI. 

[130] BFL kgy.sz. 775/1889; kgy.sz. 713/1891 

[131] BFL kgy.sz. 847/1889; kgy.sz. 908/1892; kgy.sz. 1149/1896. 

[132] Nemzet 1891.0508.; Bper 1891.05.28.; 1891.07.05.; IAR 1892.0510.; 1893.05.10.; 1895.05.10.; 1896.05.01.; 
1896..05.10 

[133] IAR 1897.10.01.; 1898.07.10.; 1898.09.10.; 1899.09.01. 

[134] Eberstaller p. 72.; Toole-Stott/3. 
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[135] Artisten Lexikon Düsseldorf 1891 

[136] IAR 1892.06.01. 

[137] IAR 1904.05.10. 

[138] IAR 1897.12.10.; 1898.05.10. 

[139] IAR 1903.03.01. 

[140] IAR 1907.02.01. 

[141] IAR 1907.02.10.-1907.03.10. 

[142] IAR 1907.05.20.; 1907.06.20. 

[143] IAR 1912. 08. 20. 

[144] IAR 1896. 08. 01. 

[145] IAR 1897. 06. 20. 

[146] IAR 1892. 08. 01.; 1895. 04. 10. 

[147] IAR 1899. 02. 10. 

[148] IAR 1901. 12. 10. 

[149] IAR 1902. 02. 10.; 1902. 03. 01. 

[150] Tingli-tangli... 

[151] BFL 124307/1912 

[152] IAR 1910. 02. 10. 

[153] BFL VI. 771/1886; IAR 1913. 11. 01. 

[154] IAR 1912. 09. 01. 

[155] Hogy csak az első szezont említsem: Tom Belling fia (IAR 1904. 05. 10.), A. Schneider kerékpáros halálugrása (IAR 
1904. 06. 01.), Cesare Fontana (IAR 1904. 06. 01.) 

[156] IAR 1906. 06. 10. 

[157] IAR 1909. 10. 01.; 1913. 09. 10. 

[158] BFL 120895/1914. 15807.III. 

[159] BFL 23092-23481/1911 

[160] BFL 132507/VI-1908 

[161] BFL VI. 2958/1905; 39839/1910 

[162] BFL 566/1908; 132507/1908 
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[163] BFL 84157/1907-VI.; 256442/1907.-VI. 

[164] BFL VI. 2208/1909 

[165] BFL 77236/VI-1907 

[166] BFL 17902/1907 

[167] BFL 229789/1907-VI. 

[168] „A vasszerkezet lebontása és áthelyezése a szükséges alkatrészek pótlásával, állványozással, mázolással együtt teljesen 

készen 32000,- Az ácsmunka lebontása és áthelyezése a szükséges új anyagok hozzáadásával, ezeknek részben való 

mázolásával együtt teljesen készen 42000,- Betonozás és földmunka az alapokban a cirkusz és istálló épület vasszerkezete 

alatt a porond vízmedencéjével együtt 10000,- Gáz-, villamosvilágítás és vízvezetéki berendezés beszerelése és átszerelése, a 

hiányzó alkatrészeknek újakkal való pótlásával teljesen készen 9000,- A mostani parapot téglafalazat lebontása és a felállítás 

után új anyagból való felépítése 5000,- Belső dekorációkra 12000,- Előre nem láthatókra 8/10 % (ebben bentfoglaltatnak 
apróbb iparos munkák, pl. üvegezés stb. székek a páholyban és a zártszékek) 10000,- K" BFL 15651/1910 

[169] IAR 1908. 05. 10. 

[170] IAR 1907. 04. 20.; BFL VI 2958/1905 

[171] BFL 77236/VI-1907 

[172] BFL 231910/VI-1907; Fővárosi Közlöny 1908. jan. 17. p. 93-97. 

[173] BFL kgy.sz. 96/1908 

[174] BFL 48857/VI-1908 

[175] BFL 227040/1908 

[176] BFL VI. 2958/1905 

[177] BFL 41699/VI-1911 

[178] BFL 113141/1911 

[179] BFL kgy.sz. 1745/1911 

[180] BFL 162382/1912; 61827/1913 

[181] A cirkuszoknak Magyarországon kívüli útjairól adataimat a teljességre való törekvés nélkül gyűjtöttem. Az IAR 

minden évfolyamának egy bizonyos téli (január 20.) és nyári (június 20.) számából írtam csak ki minden cirkuszra 

vonatkozóan a tartózkodási helyet. 

[182] A magyarországi helységeket illetően valamennyi adatot kigyűjtöttem. Első lépésben a cirkuszok útirányait kaptam 

meg egy-egy cédulán, majd ennek a cédulasornak alapján az előforduló helységek szerinti cédulákra utóbb átvezettem az 
előforduló cirkuszokat, ezt az előfordulási számot vetettem össze a Révai Lexikon által megadott lélekszámmal. 

[183] Ezt a számot a megyei összesítések alapján adtam meg:, természetesen a számtani középarányost számítottam ki 
mindkét esetben. 

[184] A 0,7-es érték alattit gyér, az 1,4-es érték felettit különösen magas látogatottságnak tekintem. Fiume (0,6) szintén 
idetartozik. 

[185] A Révai Lexikon nem egységesen adja meg a lélekszámot: egyes megyéknél felsorolják, mely városok lakosságát nem 

számították be, ez esetben egyszerűen kiemelhetők lennének az ezeknek megfelelő cédulák. Előfordul azonban másfajta 
megfelelés is: pl. a törvényhatósági jogú városok nélkül stb. 
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[186] A legtöbb cirkusz esetében a tartózkodási helyet olyan szórványosan közölték, hogy működési területről nem lehet 

semmiféle képet kialakítani. 

[187] A Charles cirkusz azért maradt ki a listáról, mert e rovatban nem szerepelt. 

[188] A korai plakátok fényképeit őrzi az OSZK Színháztörténeti Tára. Folyamatos adatsor található a következő városokból: 

Brassó, Győr, Kolozsvár, Komárom, Székesfehérvár. 

[189] Pl. Cirkusz Varieté 1902. szept. 5.-8.-14. 

[190] Hammerschmidt 1897-ben azért tartott néhány további előadást, mert az útirányban következő városban a 
cirkuszépítést még nem fejezték be. (SztT. Szombathely) 

[191] Pl. Circus Contintal 1898. okt. 25.-29. SztT. Beszterce 

[192] Rövid életrajza az OSzK Színháztörténeti Tárában megtalálható. Franciaországban és Svájcban a nettó jövedelmük 
2,714.000 Franc volt az IAR 1903. 12. 10-i közlése szerint 

[193] ld. pl. Kusnezow 

[194] Célszerűnek látszik ezt az összefoglalást nem a korabeli sajtó, hanem a megfelelő cirkusztörténeti munkák alapján 
összeállítani. 

[195] Magyar Nemzet 1901. 04. 14. 

[196] A Hét 1901 p.219. 

[197] Magyar Nemzet 1901. 04. 14. 

[198] A Hét 1901 p.219. 

[199] Magyar Nmezet 1901. 04. 03. 

[200] BFL 23092-23481/1901.sz. alatt a rendőrfőkapitány  11536/1901.sz. végzés 

[201] BFL 21963/1901 

[202] BFL 22741/1901 

[203] BFL 104509/1906-VI. 

[204] IAR 1906. 06. 20. 

[205] Debreceni Újság 1912. 08. 29. 

[206] ld. F. Sembach-Krone 

[207] Eduard Bass: A Humberto Cirkusz Európa 1956 

[208] BFL 122955/1912 

[209] BFL 23092-23481/1901, 18870/1912.X.ker. elöljárósági szám 

[210] IAR 1906. 11. 10. 

[211] BFL VIII. 72/1907, 21246/1907.VIII. 

[212] IAR 1908. 03. 20. 
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[213] uo. 

[214] IAR 1908. 10. 01., 1908. 10. 10., 1908. 11. 10., 1910. 12. 20., 1911. 08. 20., 1910.01. 01., 1910. 03. 20. 

[215] IAR 1912. 12. 20. 

[216] IAR 1903. 08. 10., 1906. 12. 10., 1914. 06. 10., 1906. 04. 10. 

[217] IAR 1910. 08. 01., 1911. 10. 20., 1914. 06. 10., 1912. 05. 10., 1906. 01. 01., 1911. 07. 10. 

[218] IAR 1907. 11. 01. 

[219] IAR 1909. 06. 10., 1895. 02. 10., 1895. 10. 01., 1913. 12. 10. 

[220] IAR 1912. 12. 20., 1903. 07. 20., 1912. 01. 01. 

[221] IAR 1914. 01. 20. 

[222] IAR 1905. 07. 10., 1914. 07. 01., 1913. 04. 01. 

[223] IAR 1913. 11. 10. 

[224] IAR 1913. 02. 20. 

[225] IAR 1903. 06. 10. 

[226] IAR 1894. 10. 20., 1895. 03. 20., 1908. 09. 01. 

[227] IAR 1894. 07. 01., 1912. 07. 01., 1913. 04. 01. 

[228] IAR 1913. 05. 01., 1914. 03. 10., 1914. 07. 20. 

[229] IAR 1903. 10. 20., 1914. 07. 20. 

[230] IAR 1909. 05. 20. 

[231] IAR 1908. 02. 10. 

[232] IAR 1899. 08. 10., 1913. 09. 20. 

[233] 1905-ben pl. minden számban megjelent. IAR 1913. 04. 01., 1906. 05. 01. 

[234] IAR 1911. 04. 10. 

[235] IAR 1895. 05. 01. 

[236] IAR 1897. 02. 20. 

[237] IAR 1902. 07. 01., 1901. 11. 10. 

[238] "5 Stück Grosse Petroleumgas-Lucida-Lampen, 1 Jahr im Gebrauch, prachtvolles Licht Anschaffungspreis 800 K. 
Gebe dieselben 300 K ab” IAR 1914. 01. 20. 

[239] Pollak Neuron IAR 1906. 09. 10.; Semmel IAR 1902. 01. 20.; August Eschner IAR 1897. 01. 20. 

[240] IAR 1907. 07. 10., 1909. 02. 20., 1912. 08. 20., 1907. 03. 10. 
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[241] IAR 1904. 04. 20. 

[242] IAR 1914. 08. 01. 

[243] „die eigene Kapelle spielt im Circus, die neue Kapelle hat in der Stadt, in der Parade und ind der Raubtierschau zu 
spielen” IAR 1913. 05. 10. 

[244] SztT. Baja tűzoltó zenekar (Kratejl 1899), SztT. Beszterce 82. gyalogezred (Schmidt Lovarda 1905); uo. 63. sz. 

gyalogezred (Circus Brabanti 1901); SztT. Debrecen 39. sz. gyalogezred (Cirkusz Leo 1901); SztT. Gyulafehérvár helybeli 
katonazenekar (Grand Circus Oriental 1900); SztT. Karcag helybeli cigányzenekar (Nemzeti Műaréna 1899) 

[245] pl.: Thetard 

[246] Egy Franz Mahler nevű máslaki karmester például a következőképpen ajánlotta bandáját: ”Circuskapelle von 8-12 

Mann, nach 3-jahriger Tätigkeit frei für die Saison 1913 ab 1 Marz. Die Kapelle besitzt Phantasie-Uniform und besteht aus 
hübschen, starken Jungen.”.IAR 1912. 11. 20. 

[247] IAR 1914. 05. 20., 1911. 06. 10. 

[248] IAR 1913. 02. 01. A cseh építő-bontó zenekaroknak számos említése fordul elő mind a szépirodalomban, mind a 
történeti munkákban (Humberto cirkusz, Zoli bohóc emlékiratai, Thetard, Eberstaller stb.). 

[249] IAR 1912. 02. 20. 

[250] IAR 1911. 02. 20. 

[251] IAR 1908. 04. 20., 1910. 04. 10. 

[252] IAR 1909. 11. 10. 

[253] IAR 1914. 03. 10. 

[254] IAR 1910. 03. 01. 

[255] IAR 1914. 06. 10. 

[256] IAR 1910. 01. 01., 1911. 10. 20., 1911. 08. 10., 1914. 05. 20., 1913. 06. 20., 1912. 11. 10., 1911. 05. 20., 1909. 07. 10. 

[257] IAR 1891. 02. 10., 1901. 02. 20., 1912. 07. 10., 1895. 05. 10. 

[258] IAR 1913. 12. 10., 1906. 11. 10. 

[259] IAR 1902. 07. 10., 1904. 02. 01., 1906. 01. 20., 1907. 01. 10., 1909. 02. 01.,1908. 01. 10., 1911. 09. 20. 

[260] IAR 1908. 02. 01., 1913. 09. 01. 

[261] IAR 1901. 02. 01. 

[262] IAR 1913. 01. 20., 1913. 01. 01. 

[263] ”ein durchaus erfahrener, routinierter, in Oesterr.-Ungarn bei den Behörden sowie im Platzeabmachen gut eingeführter, 

gewandter und sprachenkundiger Geschaftsführer. Derselbe muss auch im Abmachen von Schüler- und Militarvorstellungen 

tüchtig sein.”IAR 1912. 12. 20.; ”routiniert in Reclame welcher in ganz Ungarn mit sämmtlichen Behörden und Pressen die 

grössten Verbindungen hat und in den höchsten Kreisen auf das beste eingeführt ist”  IAR 1909. 01. 10. 

[264] IAR1910. 01. 20., 1907. 03. 20. 

[265] IAR 1912. 11. 20. 
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--- A cirkuszi előadás kódja >>> 

4.1. A cirkuszműsorok a századfordulón 

A századfordulón a cirkuszműsorok három típusát lehet megkülönböztetni. Ebben az időszakban még a lovas produkciókra 

építő klasszikus cirkuszi műsor dominált, melyben testügyességi mutatványok is igen fontos szerepet játszottak; az ún. 

„Sport” cirkuszok is idesorolhatók. A varietécirkusz nem különül el határozottan a klasszikus cirkusztól; előfordulhat, hogy 

ugyanazok a számzsánerek képviseltetik magukat mindkét műsortípusban, ám a számok aránya árulkodó. Itt természetesen 

kevesebb volt az állatszám, viszont igen fontos szerepet kapott a balettkar. Meg kell jegyezni, hogy az európai cirkusztörténet 

valamennyi korszakában határozottan kirajzolódnak a periodikusan vissza-visszatérő revüsítési hullámok. A menazséria-

cirkusz eredeti ismeretterjesztő funkciójából megőrzött annyit, hogy ez a műsor külön típusnak számítson. Az előadás 

rendszerint az állatok "természettudományos" ismertetésével, bemutatásával kezdődött. A néhány ügyességi és bohóc számon 
kívül sok vadállatszám szerepelt. A műsort az állatok etetése zárta. 

A századfordulón ötvöződött össze e három típusból a XX. sz. tipikus vegyes cirkuszműsora, melynek jellegzetessége az 

artista teljes szakosodása, s a műsornak az a felépítési gyakorlata, hogy az igazgató a szezon elején megvásárolja az egyes 

számokat, s az ezekből összeállított produkciósor gyakorlatilag változatlanul megy le estéről estére, hónapról hónapra. Az 

átmenet annál hamarabb zajlott le, minél nagyobb volt a cirkusz. A Barnum és a Charles cirkusz már gyakorlatilag a mai 
műsortípussal dolgozott nálunk. A városi cirkuszban a Beketow korszak folyamán érződik a váltás tendenciája.[1] 

A közönség naponta új előadást láthatott, a műsort változatosan állították össze. A változatosság több szempontból értendő. 

Egyrészt az artisták naponta ténylegesen más és más műsorszámmal léphettek fel, másrészt feltételezhető a számon belüli 

változtatgatás is. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ugyanazt a trükksort más köntösben adták elő, s a produkciót más címmel 

látták el (a számoknak ugyanis gyakran volt meséje: pl. kertészlány lóháton, a részeg matróz lovaglása stb.). A számok 

egymás után következésének sorrendjét is változtatták, és záradékul naponta új pantomimot mutathattak be, a társulatoknak 

akár féltucatnyi pantomimjük is lehetett. Ehhez társult még a vendégfellépés intézménye, vagyis a nagyvárosokba néhány 
napra szerződtettek egy-egy világszámot. 

A nagyvárosokba akár több hétre is beállhatott egy-egy közepes nagyságú utazócirkusz. A tipikus menete egy ilyen 

vendégjátéknak a következőképpen zajlott le: az első 1-2 hétben végigjátszották a szokásos repertoárt, majd következett az 

attrakció néhány napja, utóbb pedig a birokverseny, melyen belül a párok egymás közötti mérkőzéseinek sorozatát követték a 
döntő mérkőzések. A kisebb cirkuszok a helybeli amatőr jelentkezőket léptették fel, az egészen nagyok profikat is. 

A műsorok összetételének vizsgálatához az Országos Széchenyi Könyvtárban található aprónyomtatványokat vettem alapul. 

A műsorlapok  – ellentétben az újságban található programismertetéssel – mindig feltüntették a szereplők neve mellett a 
számok zsánerét is.[2] 

Kétségtelen, hogy a leggyakoribb számtípus a lovasprodukció volt: szabadidomítás (46), magas iskola (32), zsoké (28), 

voltizs (24), parforce (11), groteszk (9), nyergeletlen lovak (5), pas de deux (1) mellett 14 lovas jelenet is előfordult 
(cserkesz, Wild West, tourbillon, caroussel), valamint a lovaszsonglőr (5) sem volt ismeretlen. 

Az ügyességi (akrobatikus) számok gyakorisága listáján az akrobata csoportok (22) (földszinti és trambolin, ugró, 

sportjelenet stb.) vezetnek. Hasonlóan népszerű volt a tipikusan szolisztikus equilibrisztika (statikus, kéz- és fejállásokon 

alapuló szám) (18). A rekvizitek (kellékek) között a kerékpár (17) állt az élen, ezt pedig a légtornász (gyűrű, trapéz, lógó 

bambusz) mutatvány (16) követte. A zsonglőrök (13), excentrikusok (11) és kígyóemberek (11) sorát a viszonylagosan sok 

nyújtó (9), műlövész (6) és ikária (4) zárta. A melange (3) (vegyes) számok mellett akadt néhány nehezen osztályozható 
ügyességi produkció: lábequilibrisztika, földgömb, székpiramida, létrai lábmutatvány, bambusz stb. 

Tucatnyi atléta, gladiátor szerepelt, voltak fogerőművészek (5) és egy kínai hajmutatvány. Itt említendők a fakírok (2) és 
tűznyelők (2) is. 

Az állatszámok megoszlása a következő volt: kutya (15), vegyes (7), szamár (5), medve (4), elefánt (3), majom (3), 
jegesmedve (1). Vadállatszámokat a menazsériákon kívül csak a legnagyobb cirkuszok szerződtettek. 

A társulatoknak 2-5 bohóca műsoronként általában 2 entrét (teljes értékű bohócszám) csinált. A plakátok gyakori 

megfogalmazása szerint „a n.é. közönséget a szünetek alatt a társulat bohócai és a Dummer August mulattatja”. Esetenként 

előfordult egy-egy bohócnak az artistaszámokon belüli megjelenése is. Természetesen a bohócjeleneteken kívül bármely 
zsánert komikus számként is előadhatták. 

A cirkuszban szerepeltek varietészámok is: volt hasbeszélő (2), árnyjáték (1) és feltűnően kevés bűvész (1). A zeneszámokat 

(31) énekkel és tánccal kombinálhatták, de leggyakrabban zeneexcentrikusok, ill. zenebohócokként dolgoztak. A táncszámok 

(38) a karakter ill. társasági táncok köréből kerültek ki: spanyol-, román-, lengyel-, zsidó-, orosz-, magyar-, csárdás-, toborzó-
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, huszár-, cigány-, matróztáncok mellett a keringő, a cake walk, a „lábujjhegy” és „forgószél” különböző változatai 

divatoztak. 

A számok felépítéséről, a dolog természetéből adódóan, gyakorlatilag semmit nem lehet megtudni, miután alig feltételezhető, 

hogy konkrét, pontos számleírások előkerülnének, kivételt képez ez alól a lószámok zsánere. A lovas produkciók kiemelkedő 

jelentőséggel bírtak, a lovak nevét is rendre közölték a műsorfüzetek és plakátok. A szaklapban számleírások is találhatók, pl. 
a díjlovaglás lépésnemeinek részletes elemzése jellemezhette a kritikákat.[3] 

A „Looping the Loop” szenzációszámként voltaképpen egyetlen trükkből állt: az artista a magas emelvényről gurult le egy 

hengerben, biciklivel vagy autóval. Chester Dick földet érés előtt az emelvény aljánál álló hintó felett végezte el a szaltót.[4] 

Az Internationale Artisten Revue egyik hirdetése egy looping pálya pontos leírását közölte. Az ábrázolások az átlagos artista 

produkciókról árulkodnak: kivételesen jó hajlékony számok fényképei maradtak meg; a vonalkázott nyilak jelzései 

duplaszaltók forgását mutatják pl. ugródeszkaszámnál; trapézon pedig fejállásban tartott hátsómérleg látható két férfitól (itt a 

trükk felépítése létráról a mai motoros felvitelnél nehezebb fokozatot képvisel). A leírásoknak inkább hangulatkeltő, mint 

tényközlő funkciójuk volt: „Miss Roppordini a hold tündére utazik gyorsvonaton a levegőben. Magyarázat: a hölgy 

megjelenik, mint a hold tündére kibontott hosszú hajjal. A felszállás Mist. Roppordini úr által feltalált miniatur 

gőzmozdonyon történik 60 láb magasságra, s ott a hold tündére légkirálynővé változik át. Az elindulást harangszó jelzi, a 

légkirálynő a jelzést viszonozza. Ekkor a mozdony mozgásba jön, a hol a légkirálynő fogánál fogva tartja magát s légutazását 

megteszi. A mozdonyban el van helyezve 4 hatlövetű revolver, melyek utazás közben maguktól 24 lövést tesznek. A mutatvány 
nagy művészies tűzijátékkal van egybekötve és egészen úgy történik, mint a falragaszok hirdetik”. 

Külön kell beszélni a cirkusztársulatok színészi teljesítményéről is. A műsorok túlnyomó többsége valamilyen záradékul 

bemutatott külön kis „egyfelvonásos”-sal fejeződött be. Míg artistaszámmal csak 42 esetben záródott a műsor és birkózással 

is csak 27-szer, addig a beszélő- vagy némaképletek száma 200 körül van. Többségük természetesen vígjáték, de 

előfordulnak nagy történelmi némaképletek is tableaux-val és görögtűzfénnyel befejezésként. Ezeknél a daraboknál általában 
külön is hangsúlyozták a korabeli kosztümök korhű és gazdag kiállítását. 

A darabokat a társulat több tagja vagy az egész együttes, 20-30 fő szokta előadni a közepes cirkuszoknál, Wulff és a 

legnagyobbak esetében a statisztákkal és tánckarral együtt 2-300 fős szereplőgárda is előfordult. Természetesen a 

látványosság volt ezeknek a daraboknak főszereplője. A címek alapján a következő főbb csoportokat lehet elkülöníteni 
egymástól: 

–      lovas játékok, melyeknek két fajtája lehetett. Még a XX. században is játszották Magyarországon a Mazeppát (Enders 

1902), minden idők legnagyobb lovasdrámáját. Az Ónémet lovasjáték, a Quadrille noblesse és Grand Manőver minden 

bizonnyal szintén idetartozik. E csoporthoz kapcsolódhat a western különböző megjelenése: Texas Tex, Wild West, Indus 

lóháton, ill. a magyar puszta-romantika: Csikós-voltige, A csikós posta, Pusztabetyárok, Huszár négyes. Külön alcsoportként 

kezelhetők a komikus lovasjelenetek, mint Mons et Madame Deni az ő bolondos Jon szolgájukkal, az Amatőr lovaglás, 

valamint a leggyakrabban megjelenő 99 éves nagymama lóháton. 

–      A balettek közül a következők jelentek meg többször is: Cake-Walk, Herold, Journalisten Gavotte, Kánkán a bíróság 

előtt, La Espagnola, 40 amazon, A párisi élet, Walzer. 

–      A történeti és egzotikus darabok lényege a mesés környezet. Köztük átmenetnek tekintem a Helgolandont, a 

Millenniumi képeket és a Maffiát, esetleg a Cavalier Rustinacot. A Mazeppa a XVIII. századi Ukrajnában játszódott, a 

főszereplő maga a ló volt. Barbara Ubrik címen a krakkói karmelita kolostor befalazott apácájának szomorú történetét adták 

elő. Az Ördög Róbert cselekménye lovagi udvarban, temetőben, szellemek, koboldok, nimfák közreműködésével játszódott. 

A római kori kosztümös jelenetek mellett igen sok variánsban élt a rablók vagy cigányok története a bakonyi erdőből, mely a 

főerdész gyermekének elrablása vagy egy éjjeli gyilkosság körül forgott. Feltehetően a darab egyik változata volt a Rózsa 
Sándor a bakonyi erdőben, és ez élt tovább a két világháború közt a Cigányok a Bakonyban c. egyfelvonásosban. 

Budapesten már 1879-ben megjelent a Távol-Kelet Renz porondján az Egy éj Calcuttában c. darabban. A századfordulón is 

élt a téma Egy kínai családi mulatság, Kínai lakodalom címek alatt. Feltételezhető, hogy a kosztümöket és díszleteket 

többször is felhasználták. Az Enders cirkusz pl. az 1901-es Egy est Pekingben című pantomimjét megelőzően 1899-ben 

mutatta be a következő darabot: „Japán vagy egy nyári ünnep Titipuban Nagy összjáték látványossággal, ballet-

fölvonulással, csoportosítás, tornázás stb. Előadva 50 személy által 5 képben, többféle japán és chinai tánczbetéttel. A 

lovarda részére rendezve Wollner úrtól. végül nagy Tableaux brilliáns görögtűzfénynyel”.[5] A XX. század első éveiben 
Afrika is megjelent a porondon: A négerek Afrikában és Az eredeti Transvaal búrok c. pantomimekben. 

–      A tréfás némaképletek vagy humoros beszélő jelenetek közül a három leggyakoribbnak népszerűsége igen hosszú időn 

keresztül tartott, hiszen a Cigányok a Bakonyban c. darabhoz hasonlóan egészen a második világháborúig a komédiás 

cirkuszok állandó darabjai közt szerepelt Az iskolás, az Álarcosbál és a Drótostót.[6] Az utóbbi kettő a századfordulón 

változatlan címmel ment: Álarczosbál 5 forint vagy jegy, ill. A gróf és a drótos vagy 10 percig egy grófi palotában. A pajkos 

iskolás gyermekeknek viszont számos változata is szerepelt a korszak repertoárján: pl. Zűrzavar a leánynevelőintézetben, A 

neveldében stb. A darabok némelyikének cselekménye tematikusan nem osztályozható: A panoptikumban, Az elégetett 
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paróka stb. Halvány társadalmi kritika fordulhatott elő az olyan jelenetekben, mint A rászedett báró, Az igazgató vacsorája, a 

Betegek az önsegélyező egyletben. A vígjátékok esetében ritkán adták meg a szereplőket, ill. a jelenetek sorrendjét. Jellemző 

kivétel A varázsfuvola: 1) Leánykérő, 2) A tündér átadja a varázsfuvolát, 3) Cancan a bíróság előtt, ill. A két önfeláldozó vívó 

vagy a varázspálcza szereplői: grófnő, szerelmes báró, szerelmes varázslónő, szolga, szerelmes úr. A szerelem természetesen 

több darabban is központi jelentőséggel bírt, pl. Szerelem a műhelyben, Ámor, tréfás jelenet a konyhában vagy az ostoba 

tisztiszolga. Több variánsa van az Együgyű újoncnak és A hamis őrnek (Miska és a medve az őrháznál, A medve és az őrház), 
melynek végezetéül gyakran egy eleven ember tűnt el a porondról. 

A leggyakrabban e színdarabtípus az iparosok világát jelenítette meg. A kék hétfő bármely műhely másnapos legényeinek 

játékát adhatta, de a legtöbb esetben konkrét mesterséget választottak ki: A bécsi mosónő, A falusi patikárius, Párisi szabó, A 

politikus csizmadia, A víg kádárok, A víg molnárok. A leggyakrabban előforduló figura: Egy amerikai borbély, A falusi 

borbély, A szevillai borbély. Esetleg hibás következtetésre adhat okot a Bíró ezer félelemben című darab foglalkozásneve, 
mert itt minden bizonnyal a népetimológia szerint módosított Pierrot-Piró-Biró alakváltozatról lehet szó. 

–      Egyéb szórakoztató műsorok is szolgálhattak az előadás záradékául: a birkózásokon kívül kinematográf, állatetetés és 

amatőrök szerepeltetése. 

Itt kell megemlíteni, hogy a cirkuszok a közönséggel konkrét, személyes kapcsolatokat igyekeztek kialakítani. A birkózó 

versenyekre benevező helybeli segédlegények, a bohócprodukcióban egymást püfölő, amateur szereplőknek hirdetett 

gyereksereg; a vadállatok ketrecébe bemerészkedő kívülállók (borotválás, kalabriászparti, borozgatás az oroszlánketrecben); 

a helybeli szereplőknek gyakran név szerint történő feltüntetése a plakátokon; és egyáltalán a hirdetéseknek személyhez szóló 
hangvétele – mind erről a tendenciáról tanúskodik. 

  

Az előző fejezetekben a „századforduló” tényanyagát ismertetve igyekeztem lehetőség szerint minél árnyaltabb képet festeni 

a cirkusz működési feltételeiről, jellegzetességeiről. A továbbiakban a térbeli és időhatárok széthúzásával egy általánosabb, 

elméleti nézőpontot igyekszem majd elfoglalni a produkciók hatásmechanizmusának elemzése során. Mielőtt azonban a 

fogalmi pontosságot feltételező tudományos szövegek felfejtéséhez kezdenénk, teszünk egy kitérőt a cirkusz társadalmi 
reprezentációjának irányába egy csokorra való különféle vélekedés felvillantásával. 

4.2. „Cirkusz”: a mindennapi szóhasználat 

A cirkusztörténeti szakirodalom emleget bizonyos egyházi zsinatokat, szabályzatokat, melyek rendelkezései eltiltották a 

híveket a kötéltáncosok és más vásári komédiások előadásainak látogatásától. E tény ismeretében lehet kellőképp értékelni a 

XX. század két nagy pápájának pozitív nyilatkozatát a cirkuszról: „az artisták békében élnek a testükkel meg az állatokkal 

is”[7]; „a cirkusz szolgál bizonyítékul arra, hogy különböző fajtájú, vallású, nemzetiségű és nézetű emberek együtt tudnak 
működni abban, hogy másoknak se többet, se kevesebbet ne nyújtsanak, mint örömet”[8]. 

Bizonyos, hogy a legártatlanabb szórakozások közé tartozik, kifejezetten a gyerekkultúra részét képezi manapság már a 

tradicionális cirkusz, és ebben a szerepkörben – legalább bizonyos életkorhoz kapcsolódóan – meghatározó élményt adhat. 

Mielőtt elmegy az ember (a gyerek) a cirkuszba, már van egy előzetes képe, egy elvárása arról, hogy mi fog ott történni, és ez 
a kép feltehetőleg nagyban befolyásolja az élményt magát. 

Vezető értelmiségiekkel készített interjúkból[9], irodalmi visszaemlékezésekből[10] meglehetősen egységes kép rajzolódik 

ki.  Kiemelek egy tipikusnak vélt interjúrészletet: „nálunk az úgy volt, mikor kicsik voltunk, nekem volt egy nagyon jópofa 

nagynénikém, és ő volt a különböző gyerekattrakciókért felelős. Orvosnő volt, és a saját fiát, aki az én unokaöcsém, meg 

bennünket a nővéremmel rendszeresen vitt cirkuszba. Akkor az egy nagy élmény volt. Aztán egy idő után, ahogy növekedtem, 

kezdtem kinőni belőle, és akkor már nagyon nem érdekelt. Volt egy hosszú periódus, amikor nem jártam cirkuszba, aztán a 

gyerekeimmel kezdtem megint. Azt tudom, hogy az egy nagy ünnep volt. Az egy nagyon komoly dolog volt, hogy elmentünk a 

cirkuszba. Arra mi készültünk, szép ruhába fölöltöztünk, tehát az olyan volt, mint egy nagyon komoly dolog. Valahogy úgy 

együtt volt a Vidám Park meg a cirkusz, meg a vurstli, meg lehetett kapni léggömböt meg forgót meg cukorkát. Azt a 

cukorkát, ami spirálba megy föl, lehetett szopogatni, valahogy oly mókás, nem tudom, ezek léteznek-e még, celofánba 
csomagolták. És hát az biztos, hogy sokkal szegényebb lenne a lelkem, hogyha mindez nem lett volna.”[11] 

Magától értetődik, hogy a cirkuszi PR-kiadványok fényezik az összképet, de éppen ezért, az alábbi nyilatkozatrészletek 
kiváló segítséget nyújtanak az erősségek feltérképezéséhez. 

„A cirkuszművészet számomra nem egyszerűen szórakozást, kikapcsolódást jelent, hanem egy kicsit a néplélek 

megnyilvánulását... gyerekkoromtól kezdve vonzott, izgatott az a különös varázs, csillogás, a létezésnek az az egyszeri 
csodája, amit a cirkusz világa jelent.”[12] 
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A görkörcsolyázó artisták a gyerek élményében „különleges, szinte misztikus lényeknek tűntek”[13], akik utóbb ugyanúgy 

imádkoztak vacsora előtt, mint ők maguk. 

„Nekem a cirkusz valahogy a legigazibb valóság. Ha jól játszunk a színházban, olyan nemesek vagyunk, mint az artisták. Én 

hiszek a személyiségben, de a kollektív játék, a szép egymásrautaltság nagyon nagy élmény. Hogy két artista fogja egymás 

kezét a magasban, az számomra példa és szinte parancs. Ha a színpadon úgy figyelünk egymásra, ahogy ők a magasban, 

akkor nem egyszerűen színészek vagyunk, hanem emberek. És a bohócok! Az az önfeledtség, ahogy egy gyerek képes figyelni 

a bohócot, ahogy mozdul az arcán mindaz, amit a porondon lát... Jó volna ezt a varázslást a színházban is tudni, 
megvalósítani.”[14] 

„A poros, földönjáró cirkuszokat szeretem, mert az azokban fellépők mitikus embereknek tűnnek számomra, mindig úgy 
látom, hogy igazán ők szabadok... Hogy halálosan szabadok…”[15] 

„Én mindig együtt élek a látvánnyal, a porondon mosolygó, s közben iszonyatos erőfeszítéssel dolgozó artistával. Amit ők 

csinálnak, kenyérkereset, de csupán kenyérkeresésként nem lehet csinálni, hit kell hozzá, belső erő, és ami ennél is több: 

imádni kell azt a munkát... Én mindenkit, aki a cirkuszban dolgozik, a testvéremnek tekintem. Magát a cirkuszt pedig 

babonásan tisztelem.”[16] 

„Szent meggyőződésem, hogy a színészet forrása a bohóc. Jó néhány évtizedet eltöltöttem a színház világában, de a cirkuszé 

jobban vonzott; titokzatosabbnak, különlegesebbnek éreztem.”[17] 

„Szinte babonás tisztelettel vonzódom a cirkuszhoz. Ott minden este megszületik a csoda. És ezért a csodáért minden este 
újra és elölről meg kell küzdeni. A cirkusz világát én példaértékűnek érzem.”[18] 

„Gyerekkoromban Zalaegerszegen éltem. A nyár igazi eseménye mindig a cirkusz volt. Soha nem maradtam el egyetlen 
előadásról... a legősibb emberi szórakozás és szórakoztatás, amit én a legtöbbre becsülök.”[19] 

Az itt kiszemezgetett összeállítás záró darabja Tolnai Klári mosolyogtatóan megható leírása az első nyilvános 

fellépéséről.[20] Hasonlóan szép történetben mesélte el Kállai Ferenc egy tévébeszélgetés[21] alkalmával azt, hogy ötéves 
korában hogyan állt be vándorcirkuszosnak. 

Az erősen szubjektív megnyilatkozások mellett gondolatébresztő lehet az a definíciósor, melyet egy interjúsorozatban vezető 

értelmiségiek rögtönöztek "első nekifutásra". Természetesen itt is figyelembe kell venni, hogy a reálisnál kedvezőbb képet 

mutatnak az alábbiak, hiszen a cirkuszkutatóként beazonosított kérdező feltételezett igényeihez igazodva, vélhetőleg a 
ténylegesnél pozitívabb képet vázoltak fel az interjúalanyok, már csak a minimális udvariasság okán is. 

A cirkusz „a kultúra egy nagyon sajátos, produktív ága, valami a magaskultúra, a tömegkultúra, a művészet, a szaktudás 

határán.” (Horányi Özséb) „A cirkusz egy ilyen mitikus dolog, átmenet a színház és az élet között, határmezsgye. Már több 

mint az élet, de kevesebb mint a színház.” (Csepeli György) „A cirkusz egy ága az emberi kreatív tevékenységnek, egy 

kultúra, egy nagyon ősi kulturális produktum.” (Csányi Vilmos) „Nem gondoltam végig, de tán igaz: minden cirkuszi műfaj a 

szabadságnak valamilyen metaforája, az egész cirkusz ugye ennek a fölnőtt világnak üzen hadat, minden módon, a cirkusz is 

mint egész tulajdonképpen. Én ilyen szabadságharcosnak látom, a szabadságnak a játékai.” (Esterházy Péter) „A cirkusz 
nekem ilyen szent és egy saját világ, amit én áhítattal és egy pici szomorúsággal nézek.” (Seregi László)[22] 

Csepeli György, az egyik legnagyobb áttekintéssel rendelkező magyar társadalomtudós, azt emelte ki, hogy a cirkusz a 

szocializációban játszik múlhatatlanul fontos szerepet: „a gyereknek egy olyan világlátása van, amiben tulajdonképpen még a 

cezúra a valóság és a mágia között nem világos a gyermek számára, minden többszörös jelentésű. És én az olyan felnőtt 

életnek vagyok a híve, ami ezt megtartja, és azt hiszem, hogy ha valaki rendszeresen jár cirkuszba, akkor kiképződik ez a fajta 

érzése, hogy állandóan képes a valóságnak egy ilyen varázsosabb, egy ilyen tulajdonképpen nemlétező, de ha akarom, mégis 

létező, költőibb verzióját látni, és akarni látni. Ez a cirkusznak egy őrült fontos funkciója. És mindezt eleven emberekkel, 

testekkel, az előadásnak a minden fényével és hanghatásával együtt teszi, mindezt játékosan, szórakoztatóan – és 

hangsúlyozom, elevenségében, és ez azért nagyon fontos, mert a mai szocializációs eszközök, azok borzalmasan 

másodlagosak, elidegenítőek, gépszerűek, gépek is végzik, és mikor ember embernek mutat valamit, ez szerintem a gyerek 

számára pótolhatatlan, és hogyha ezt nem éli meg, akkor robot lesz felnőtt korára.” (Csepeli György)[23] 

*** 

Wittgenstein vizsgálódásai, a beszédaktus-elmélet nyomán közhelyszámba megy, hogy az elhangzása pillanatának 

körülményei, a cselekvési szituáció elemzése szükséges egy szó jelentésének megfejtéséhez, az értelmezés munkája nem 

más, mint a konnotációs mező feltérképezése. A „cirkusz” szó használata a legkülönfélébb szituációkban fordulhat elő. 

Néhány példa: a doktori program tanévkezdésén az adminisztratív teendők neveztetnek „cirkusz”-nak; kedélyes barátnői 

beszélgetésben hallható a trolin, hogy „tegnap olyan cirkusz volt az irodában”; máskor a dühtől magából ijesztően 

kivetkőzött férfi üvölti a szerencsétlen ruhatárosnak. Az újságírók némely politikus tevékenységét, filmen egy idegbeteg 
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rohamát minősítik ezzel a kifejezéssel, és számtalan más szituációban fordulhat elő a „cirkuszolás”. Ezeket a tapasztalatokat 

rendszerezni, elemezni majdhogynem kilátástalan feladatnak tűnik, hiszen elképzelhetetlen a laboratóriumi tesztelés 
körülményeinek biztosítása. 

Sokkal inkább járhatónak tűnik egy másik módszer, az írott dokumentumok vizsgálata. A saját olvasmányélményeimből 

kigyűjtött idézetek elemzésénél a kiindulópont, vagyis a mintavétel módszertani szigora persze szóba sem jöhet, viszont 

egyfajta véletlenszerűség mégiscsak adott, és ha nem is akarunk általános érvényű következtetéseket levonni, de bizonyos 

tendenciák körvonalazódni látszanak, és kiemelhető a gondolkozást előrevivő megfogalmazások sora. 

Az első megállapítás az lehet, hogy a cirkusz, a cirkusz-metafora előfordulása nagy. 15 verseskötetből[24] egyetlen olyan 

gyűjteményt találtam (Nemes Nagy Ágnes), amelyben egyáltalán nem került elő cirkuszi utalás. A versek persze a 

legkülönfélébb érzelmek megfestéséhez használhatják metaforaként a cirkuszi késdobálót, a bohócot vagy a légtornászt. Az 

én vizsgálataim szempontjából azok a legjelentősebbek, amelyek az élmény intenzitására helyezik a hangsúlyt: „Pénteken 

életet kóstoltam. Hatalmas morzsa volt. Egy cirkusz ment el a házunk előtt – még mindig érzem a pirosat a tudatomban, 

ámbár a dobok elhallgattak.”[25] 

Egy másik érdeklődésre számot tartó terület lehet az önéletrajzi regényeknek a gyerekkori emlékeket felelevenítő részei, ill. 

az ifjúsági irodalom. A Tom Sawyerban vagy a Huckleberry Finnben előforduló utalások a tipikus cirkuszélményt adják: 

hogyan mozgatja meg a gyerekek fantáziáját, mennyi játékot inspirál, milyen vigaszt, majd undort vált ki az az ábránd, hogy 

megszökhet bohócnak vagy légtornásznak. Hogy ma van-e még, azt nem tudom, de tény, hogy a cirkusznak több mint száz 

éven keresztül meghatározó  szerepe volt a gyerekkultúrában. 

Ám a szépirodalomban bárhol, bármikor akadhatunk nagy megvilágító erővel rendelkező mondatokra. Egy középszerű 

regénynek  odavetett kitétele is plasztikusan emelheti ki az artista mentalitás tipikusnak vélt elemét: „Ha nagyon faggatják, 

majd elárulja nekik, hogy évi hatezer dollár fizetése van és azonkívül ingyen lakása.   Micsoda gyerekség! Hencegni, mint egy 
cirkuszi műlovar. De azért egész mulatságos lenne.”[26] Az artista tehát henceg. 

Ezeket a példákat csak jelzésnek szántam, a teljességre törekvés nélkül bemutatom még azt, hogy hogyan képzelem az 

irodalmi anyagok mozaikjait összeszedni a további elemzés céljára. A közelmúltban tíz Agatha Christie könyvet 

olvastam[27], ezek között szintén csak egyetlen könyv akadt, amelyben nem szerepel valamilyen cirkuszi jelenségnek a 
megemlítése. A krimikben előforduló szavak gyakorisági megoszlása a következő: 

bohóc 1 
bűvészkedés 1 
idomárnő 1 
szemfényvesztés 1 
mutatvány 2 
bűvész 4 
bűvészmutatvány 4 
cirkusz 9 

Magától értetődik, hogy a bűvészkedés nem a cirkuszműsorban játszott szerepének fontossága miatt, hanem a krimiben 

előforduló témákból adódóan lesz ebben a műfajban ilyen túlreprezentált. Másfajta szépirodalmi alkotásokban egyéb cirkuszi 

műfajok kerülnek a gyakorisági lista élére. Mario Vargas Llosa három regényének[28] kigyűjtött adatai a következő 

táblázatot adják: 

kötéltánc 1 
tűznyelő 1 
légtornász 2 
bohóc 6 
cirkusz 6 

Ha magát a „cirkusz” kifejezést vizsgáljuk, azt találjuk, hogy Llosánál a hatból két esetben egyértelműen pejoratív 

értelemben szerepel a kifejezés 1. „a nagy vádaskodásban mindent a fejéhez vágtak, még az Achilles-sarkát is előhozták. 
Képzelheted, micsoda cirkusz volt”; 2. „Hát nem érted, hogy mekkora cirkusz lehet belőle, ha a férjem megtudja?” 

Négy alkalommal a tényleges cirkusz-intézmény szerepel, az 1-es sz. előfordulás tényközlés, a másik három idézetben 

hasonlatként fordul elő: 1. „Gyermekkoromban légtornász akartam lenni egy cirkuszban, 2. Narciso olyan könnyedséggel 

ontotta a nemi serkentőkre vonatkozó ismereteket, mint amilyennel a nagy Richardi – don Rigoberto sóhajtva emlékezett 

vissza gyermekkora cirkuszára – kendőket húzott elő a cilinderéből; 3. »Emberi sasok« cirkusz légtornászainak látványa, 

ahogy tíz méterrel a porond fölött elrugaszkodtak – háló nélkül végezték mutatványukat –, a levegőben repültek, majd 

találkoztak. Ilyen szerencsés, tökéletes és egymáshoz illő volt Lucrecia és Narciso; 4. A pornográfia passzív és kollektivista, 

az erotika kreatív és individuális, még amikor kettesben vagy hármasban űzik is (ismétlem, ellene vagyok, hogy a résztvevők 
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száma emelkedjék, nehogy ezek az alkalmak elveszítsék ünnepélyes, individualista jellegüket, és hatalmi játékokká váljanak; 

beszennyezze őket egy nagygyűlés, sportesemény, cirkuszi attrakció látszata).” 

A legutolsó idézet rávilágít a „cirkusz” szó helyiérték-változtatási képességére: Llosa értelmezésében a hatalmi játékokhoz és 

sporteseményekhez hasonlóan a cirkuszi attrakció beszennyezheti az erotika kreatív individualitását, a korábbi idézetekből 

viszont valami gyermeki tisztaságú ámulat csengett ki. Az előbb említett Agatha Christie idézetek esetében sokkal egysíkúbb 
a képlet: a kilenc előfordulásból nyolcszor az egyértelműen pejoratív értelmű változat szerepelt. 

Az ambivalens megítélés különösen a sporttal való egybevetés eseteiben szembetűnő. Két újságcikket hozok itt fel példaként: 

Buda Béla: A verseny – a sport lényege?[29] c. írásában az elüzletiesedő, a harmóniát, játékosságot nélkülöző versenyek 

kapcsán mondja a következőt: a mai viszonyok kritikus figyelőjének nem kell magyarázni, hogy a sport ma is cirkusz, az 

utolsó fél évszázadban mindinkább globális cirkusz. György Péter pedig[30] a street fighting önszerveződési elvét és értékeit 
félti a professzionalizálódástól, ennek kapcsán éles gúnnyal jegyzi meg: van út kifelé a mozgalomból a cirkusz felé. 

Valamilyen formában nyilván mindenki értelmezi ezeket az előfordulásokat, könyvemnek nem célja hogy a probléma végére 

járjak, csupán illusztrációként használom az irodalmi utalásokat. Tény, hogy egy egészen vegyes anyagban (periodika, 

ismeretterjesztés, szépirodalom) a kigyűjtött 125 „cirkusz”-előfordulásból 81 volt pejoratív értelmű, a többi leíró jellegű. 

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a cirkuszon belüli zsánerek eloszlása szerint a bohóc egymaga 102-szer, míg az összes 

többi számfajta együtt is csupán 147-szer szerepelt. A cirkuszi kifejezések használatának leginkább stilisztikai értéket lehet 

tulajdonítani, mint például az alábbi esetben Lukács Györgyre és Jánossy Ferencre vonatkoztatva, akik „nem tudtak volna 

meglenni Gertrúd, a feleség és anya, a matematikus és közgazdász nélkül, aki a villámsebességgel működő szöveges és 

grafikus multimédia-artisták felügyelője, mintegy belső, lelki, szakmai és erkölcsi számtartója”[31]. Itt ugyanaz a 
hangulatfestő motívum dominál, mint a „lepedőakrobata” kifejezés használata esetében. 

Ezek az esetleges példák nem magyarázó, csak megvilágító erővel bírnak. Próbálkozásokat kell tenni annak megértésére, 

hogy mi lehet azoknak a szituációknak a közös vonása, amelyekben előszeretettel használják a cirkuszi kifejezéseket. Paul 

Bouissac a következő magyarázatot adja e kivételes rugalmasságra: „A cirkusz olymértékű szabadsággal kezel egy kulturális 

rendszert, hogy a közönség az előadást úgy foghatja fel, mint az adott (melyben lezajlik) kultúra alól felszabadított emberi 

természet demonstrációját. ... lelkesedés, melyet a kultúra alóli felszabadítás okoz, és ezt kíséri a félelem, hogy ez a 

lehetséges felforgatás általánossá válhat. Vagyis éppen a kultúrában játszott fontos szerepe miatt kapja a cirkusz a kultúrától 
a felemás visszautasítást.”[32] 

4.2.1. Történeti kitérő 

A cirkusz-konnotációk vizsgálatánál elkerülhetetlen legalább egy rövid kitérővel megemlíteni a történeti vonatkozásokat, 

nevezetesen az intézmény társadalmi presztízsének megváltozását. Bő száz éven keresztül újságcikkekben, naplókban, 

irodalmi művekben jelentek csak meg szövegek a cirkuszról; ezek elsősorban leíró jellegűek voltak. Nagyjából a XX. század 

elején születtek meg azok az írások, amelyek valamely fogalmi keretbe ágyazottan, bizonyos mértékig elméleti síkon 

reflektáltak erre a kulturális jelenségre. Szemléltetésül két jellegzetes példát adok itt meg, egy szakkönyvecskét, valamint 

Popper Leónak egy esszéjét. Az első, az 1911-es  kislexikon[33] a lelki finomságokat hiányolja a cirkuszból. Két címszónak, 

az akrobatának és a zsonglőrnek a leírását összeötvözve, a definíciók lényege így adható vissza: az artista produkáló ember, 

de sohasem művész, mert mozgások láncolatával nem lelki folyamatok láncolatát adja vissza. A bohóc pedig a közönség 
nevető izmainak zsonglőrje, mulattató ember.  

Egy kicsit hosszabb idézetet hozok Popper Leónak a giccsről írott század eleji esszéjéből. A tanulmány a modern kor két 

szörnyű találmányának, a konfekciónak és az individualizmusnak párhuzamos megjelenéséből vezeti le a giccs térhódítását: 

„a régi iparban volt munka és volt szépség, amelyek feltételezték egymást. Most viszont a munka a gépbe olvadt bele, és a 

szépség ingerekké foszlott szét”. Az esszé utolsó gondolatmenete egy némileg meglepő fordulattal zárul: „keressük és egyre 

keressük azt a művészetet... amely eddig még nem vált giccsé. És íme ráakadtunk a cirkuszra...   a cirkusz végső hatásaiban 

éppoly magasrendű, mint a művészet; csak abban különbözik tőle, hogy benne nem lehet szélhámoskodni   ...   aki ma eléggé 

fél és undorodik a giccstől, az tekintsen a cirkuszra”[34]. 

Mint látható, a legelső reflektált gondolatmenetek végletes ellentétességgel nyilatkoztak a cirkusz hordozta  értékeket 

illetően, ám hosszú távon a fumigáló irányultság győzedelmeskedett, hiszen mára a cirkusz szó pejoratív értelmű használata 

(Micsoda cirkusz!, Ne cirkuszolj! stb.) – úgy tűnik – gyakoribbá vált, mint az eredeti jelentésű. A Történeti Etimológiai 

Szótár szerint először 1927-ben fordult elő ez a lekezelő jelentésváltozat (szerintem kicsit korábban, Kaffka Margit század 

eleji regényének[35] szeretetteljes mondata, hogy „Furcsa egy cirkusz ez a világ!” már ebbe a kategóriába tartozik). 

Plasztikusan rajzolódik ki a kritikus időszak egy Thomas Mann-regény példáján. A Lányi Viktor fordításában megjelent 

Buddenbrook ház szövegét egybevetve az eredetivel, azt találtam, hogy Thomas Mann a 'Zirkus' szót soha, egyetlen 

alkalommal sem használta átvitt értelemben, csakis a megfelelő kulturális intézmény jelölésére. A magyar fordítás ezzel 

szemben következetesen, minden egyes alkalommal a „cirkusz” kifejezéssel vált ki több pejoratív árnyalatú szinonimát, 

úgymint: 'Narrenposse', 'Hetz', 'Possen', 'Spektakel'[36]. 

4.3. A művészek cirkusz-képéről 
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A különböző művészeti alkotások előszeretettel nyúlnak cirkuszi vagy cirkusszal kapcsolatos témákhoz. Az irodalmár 

eszközrendszerével megközelítve újfent e toposz kétarcúsága rajzolódik ki, és ugyanakkor az értelmiségi világlátás 
ambivalenciája is. 

A tudós életvilága tipikusan filiszteri életvilág. A polgári beállítottság nem tud mit kezdeni a cirkusszal, amely a plebejus 

nyilvánosság színtere, ahol az érzékközeli élmények, a testiség és életöröm uralkodik. Nem így a művészet. Az avantgárd 

művészek a legizgalmasabb problémákat fedezik fel egyrészt a cirkuszi produkciók plaszticitásában, másrészt az 

életkörülmények rapszodikus ellentmondásaiban, a vándorlás romantikájától a kiszolgáltatottságig, a fény és árnyék 
játékaiban, stb. A látszat szerint a művész világa közelebb áll a cirkuszéhoz, mint a tudósé. 

Amikor egy irodalomtörténész adott munkájában a kiemelt momentumok jellemzőit górcső alá veszem, akkor ezzel az 

eljárással a polgári mentalitás néhány tipikus anomáliájára szeretnék rávilágítani. A cirkusz legfőbb jellemzői közé tartozik 

az antiintellektualizmus és az ideológiamentesség. Ezzel az életszemlélettel az értelmiségi nem tud mit kezdeni, de mégis 

szeretné azt kisajátítani. Három pontban lehet összefoglalni a kutatók jellemző elfedéseit, csúsztatásait. 1. Magának a 

cirkusznak a határait elmossák. 2. Látszólag a cirkusszal foglalkoznak, de tényleges cirkuszi eseményekről és személyekről 

lehetőleg nem ejtenek szót. 3. A legátszellemültebb figurát, a bohócot nagymértékben túlreprezentáltan szerepeltetik. 

És ha az előbb hangsúlyoztam, hogy a látszat szerint áll közelebb a művész a cirkuszhoz, akkor itt meghagyom annak a 
lehetőségét, hogy esetleg a művész is hajlamos az elkenésre, de itt most erre nem tudok kitérni. 

Nem célom sem Szabolcsi Miklós munkásságának, sem A clown... c. könyve tartalmának  ismertetése, elsősorban a fent 

említett három jellemző momentumot igyekszem megvilágítani. A középpontba Szabolcsi könyvét állítottam, azon egyszerű 

oknál fogva, mert ez az egyedüli átfogó munka ebben a témában. Néhány esetben összehasonlításként felhasználtam még két 

kötetet[37], Jean Starobinski: Portrait de l'artiste en saltimbanque[38] c könyvét, valamint egy nemrégiben megjelent kis 
füzetecskét: Csibra Zsuzsanna: A színház és a cirkusz-motívum a XX. századi költészetben[39]. 

Az eljárásom az volt, hogy kigyűjtöttem a kötetekben szereplő tulajdonneveket, és azokat különféle táblázatokban rendeztem 

el. Mivel a nevek mögött közismert művészi kvalitások állnak, nem az adathalmaz statisztikai vonatkozásait hangsúlyozom, 
hanem az olvasóban törvényszerűen aktíválódó hatalmas háttér-ismeretanyagot szeretném mozgósítani. 

Az előforduló tulajdonneveket három kategóriába osztottam: 1. a könyv(ek)ben előforduló művészek neve (pl. Shakespeare), 

2. a művészeti alkotások címe vagy szereplőjeként előforduló, csak a fantáziában létező nevek (pl. Hamlet, de idesoroltam 

Jézust is), 3. egyebek (pl. Liszt Ferenc tér, de idekerültek a cirkuszi artisták is). Némely esetben gondot okozott a 

tulajdonnévi-köznévi besorolás (pl. Bohóc, Halál, de a kis kezdőbetűvel írt isten is), ill. az ugyanannak a névnek a többféle 
írásos változata (pl. Arlecchino, Arlekin)[40]. 

4.3.1. Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe 

Ezen a címen jelent meg 1974-ben Szabolcsi Miklós könyve. A kötet ötezer példányát igen gyorsan elkapkodták. A szerző 

ezzel az írásával óriási népszerűségre tett szert, egyetemi előadásain az ELTE bölcsészhallgatói zsúfolásig megtöltötték a 

nagytermet. A rossznyelvek a már említett 1970-es Starobinski-kötet felmelegítésének tartották a munkát, gyorsan hozzá kell 

azonban tenni, hogy igaztalanul, mert Szabolcsi lényegesen nagyobb anyagot (és nem csak a magyar vonatkozásokkal történt 
kiegészítés értendő ide) dolgozott fel. 

  művész fantázia egyéb 

Szabolcsi 242 133 32 
Starobinski 93 45 8 
Csibra 32 40 4 

A Szabolcsi-könyv valamennyi művészeti ágat bevonta a vizsgálati körbe, míg a másik két kötet csak az irodalommal[41] 

(ill. Csibra értelemszerűleg csak a XX. századi magyar költészettel) foglalkozik. A könyv fő mondanivalóját és anyagát a cím 
tökéletesen reprezentálja. 

Némelykor úgy érezheti az olvasó, hogy felszínesen kerülnek elő meglehetősen jelentéktelen vagy a témához csak 

erőltetetten köthető alakok. A megemlített 242 művész közül 150-nek a neve mindössze egyszer fordul elő (Starobinskinál 

66-nak), ezek az utalások műveltségfitogtatásnak tekinthetők. Természetesen, minél többször szerepel egy név, annál 
részletesebben foglalkoznak velük a szerzők. A húsz leggyakrabban szereplő művész a következő: 

Művészek előfordulási száma 

Szabolcsinál   Starobinskinál 

9 Fellini, Federico 1 

http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100207_eloadas_4C7B#_ftn37
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100207_eloadas_4C7B#_ftn38
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100207_eloadas_4C7B#_ftn39
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100207_eloadas_4C7B#_ftn40
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100207_eloadas_4C7B#_ftn41


10 Apollinaire, Guillaume 9 
10 Klee, Paul 1 
10 Nezval, Vitezlav   
11 Chagall, 1 
11 Léger, Fernand   
11 Somlyó György   
13 Rouault, Georges 19 
14 Blok, Alekszandr   
14 Chaplin, Charlie 2 
15 Goncourt testvérek 2 
16 Shakespeare 8 
17 Baudelaire 26 
17 Laforgue, Jules 1 
17 Mann, Thomas   
17 Verlaine 1 
19 Karinthy Frigyes   
34 Watteau, Antoine 2 
38 Kafka, Franz   
51 Picasso, Pablo 18 

4.3.1.1. Határelmosás 

Csibra egyszerűen semmi különbséget nem tesz a színház és a cirkusz között, ez már kis könyvének címéből is kitűnik. 

Referenciaanyagának egy része (Eliade, Jung, Pessoa) is holmi miszticizmus iránti vonzalomról tanúskodik, de az 

elméletalkotási szárnyalásai aztán túllépik a megengedhetőség határait: „A kör (circus) alakú centrális tér, a porond a 

leképezett élettér, a világ teljessége. Maga a teremtett világ, mivel a kör a pont – Isten – ideális kiterjedése”. Végül (de még 

a bevezető tanulmány elején) a szerző műfaji váltást hajt végre, a fegyelmezett tudományos diskurzust felcseréli a 

bohózatokban kiválóan alkalmazható zagyvasággal: „a legmegdöbbentőbb élményben az részesül, aki (mint az artista) a feje 

tetejére áll, s a fordított irányba szegezett tekintetével megfordítja a látottakat. Ez a látvány teszi, hogy a fizikai valóság erői 

is viszonylagossá válnak, a gravitáció felfelé hat, ahelyett, hogy lefelé hatna, és a mutatványt nézők úgy érzik, hogy az ő 
fejükbe tolult a vér. Ugyanígy gondolataik is kifordított gondolatok. Ez a legvallásosabb pozitúra”[42]. 

Szabolcsi Miklós természetesen nem rugaszkodik el a szolid filológiai módszeresség talajáról, de a határokat ő is 

egybemossa. Nem szabadna a maszkokat, a hegedűst és a bohócot egy kalap alá venni, és olyan szétfolyó, definiálatlan 

mondatokat papírra vetni, mint „a clownt nagy, mindent átfogó mítosszá C. G. Jung változtatja...  így nő Jungnál a Harlekin 
az Örökbe, a Mítoszba”.[43] 

4.3.1.2. Cirkuszi események 

Az itt vizsgált jelenség részben összefügg az előző pontban tárgyaltakkal. Fő feladatának Szabolcsi a bohóc-művész 

sorsazonosság motívumának felfejtését tette meg. Azt azonban legalább egy rövid deskriptív utalással rögzíteni kellett volna, 

hogy a clown, vagyis a bohóc végső soron mégiscsak cirkuszi figura, amely figurának funkciója, helye, szerepe van egy adott 

műsorfajtában. A bohócmetafora denotátuma egyáltalán nem kerül szóba, tényleges cirkuszi események egyik könyvben sem 

kerülnek elő (Csibrának az imént idézett kopfstandjába csak valami kvázi-absztrakcióként lehetne valamelyes értelmet 

projektálni).  Ennek megfelelően cirkuszi artisták neve csak egészen esetlegesen került az anyagba: Szabolcsinál az 

előforduló 407 névből mindösszesen 5, Csibránál a 76-ból csak 2. Az alacsony előfordulási arány magyarázatához meg 

kellene vizsgálni a cirkusznak sajátos névhasználati szokásait is. Azt a szokást, hogy nem indviduális, hanem 

csoportmegnevezéseket alkalmaznak, valamint a commedia dell'artéból ismert tipi fissihez hasonló névhasználatot (a 
cirkusztörténet tucatnyi „Herkules”-t ismer) stb. 

A második táblázatból különösen szembetűnő két művész nevének indokolatlanul nagyszámú előfordulása, mindketten külön 

fejezetként szerepelnek Szabolcsi könyvében: Shakespeare és Franz Kafka, az utóbbi két fejezetben is. Shakespeare-re 

vonatkozóan a legfontosabb ellenvetés az lehet, hogy tárgyszerűen az égvilágon semmi köze nincs a cirkuszhoz, Hamlet, 
mint clown (igaz, hogy más szerzőknél is visszatérően) egyszerűen erőltetett párhuzam. 

Ami Kafkát illeti, a róla szóló első fejezet a Természetszínház címet viseli, és az Amerikával foglalkozik, a másik fejezet 

pedig Kafka utolsó novelláskötetét, az Ein Hungerkünstlert elemzi. E kötet négy írásából háromban visszatér a cirkusz-

motívum, és magától értetődik, kézenfekvő a művészsors parabolájaként értelmezni az írásokat. Mégis elhibázottnak tartom 

nem annyira a felvetést, hanem a gondolat rövidre zárását: az embernek olyan érzése támad, mintha Az átváltozás c. 
novellának valaki zoológiai vagy etológiai vonatkozásokat akarna tulajdonítani. 

4.3.1.3.  A bohóc átszellemültsége 
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A bohócot, azzal, hogy kiemeli a többi cirkuszi artista közül, Szabolcsi központi szereplőnek teszi meg, és ezzel jelentőségét 

ab ovo túldimenzionálja. De fontosabb itt megint a körülhatárolatlanság, hogy ti. a színpadi bohóc-figurák fordulnak elő a 

legnagyobb számban (pl. Falstaff is). Itt is az tapasztalható, hogy minél átszellemültebb és szomorúbb a figura, annál többet 

lehet róla beszélni. Problémás a számszaki pontosság megadása a névváltozatok nagy száma pl. Arlecchino, Arlequin, 

Harlequin stb, ill. a nagybetűvel írt köznevek (Bohóc, Paprikajancsi) és egyéb jelölésváltozatok miatt. A tendencia azonban 

egyértelmű: minél átszellemültebb és szomorúbb a figura, annál nagyobb az előfordulási száma. 

A magyar cirkuszi szaknyelvben a „clown”-szó nem egyenértékű a „bohóc” gyűjtőfogalommal. A „clown” meghatározott 

jelmezt (fehér arc, cukorsüveg sapka, térdig érő flitteres-fényes bricsesz-nadrágos kezeslábasszerűség) és tulajdonságokat 

(tudálékosság, kényeskedés, hatalmaskodás) feltételez. A tipikus bohócot „august”-nak mondja a szaknyelv. A két kifejezést 

nem lehet felcserélni (de természetesen mindkettőt lehet „bohóc”-nak nevezni). Vannak színháztörténészek, akik 

megpróbálják egy elfogadható fejlődésvonalba rendezni a különböző komikus alakokat, én ezen kísérletek adatokkal történt 

alátámasztottságát nem érzem meggyőzőnek[44]. Az viszont biztos, hogy Arlecchino élettelibb figura, mint Pierrot vagy 
Giles[45]. 

Szabolcsinál egyetlen alkalommal szerepel az „Augustin” szó, a „clown” nyolcszor. August nélkül nincsen cirkusz, a clown 

viszont nem feltétlenül szerepel minden műsorban; a Pioerrot-k és Giles-ek pedig kimondottan színházi figurák. A 
leggyakrabban szereplő nevek Szabolcsinál a következők: 

Gilles 17 
Hamlet 19 
Harlekin 79 
Pierró 105 

Még szembeszökőbb ez a tendencia Csibra Zsuzsannánál, ahol is a legtöbbet emlegetett (20) „bohóc” nem más, mint 

Orpheus. 

Összefoglalva: a szükségszerűen polgári beállítottságú kutatók megengedhetetlen egyszerűsítéssel igyekeznek összemosni a 

cirkusz és a színház közti különbségeket, és túlhangsúlyozzák a bohóc alakjának jelentőségét azzal, hogy a cirkuszműsor 

szövegösszefüggéséből kiemelten, elkülönítve elemzik a figurát. Ezzel az eljárással a cirkusznak, mint kulturális 

intézménynek látszólag olyan intellektuális értéket tulajdonítanak, amilyennel az ténylegesen nem rendelkezik. Ezen 
önbecsapó kísérletek nem hitelesíthetők, a cirkuszi kommunikáció egyik lényegi tulajdonsága az antiintellekuális értékrend. 

4.4. Kommunikációelmélet 

Kétségtelen, hogy a cirkuszi előadás eseményét kommunikációs aktusnak lehet és kell tekinteni. A sport[46] és más, a 

mindennapi élettől kevéssé eltávolodott tevékenységek[47] vizsgálatakor egyre gyakrabban merül fel a kommunikációelmélet 
nézőpontjának, szemléleti alapállásának és értelmezési módszereinek alkalmazhatósága. 

Ez a tudományszak Magyarországon az 1970-es években jelent meg. Mint Pallasz Athéné, teljes fegyverzettel pattant ki 

Buda Béla fejéből az első szöveggyűjtemény[48], amelynek anyagát egybevetvén a legutóbbi angol nyelvű kézikönyvek 

tematikájával, kiviláglik, hogy ez a munka a mai napig érvényesen mutatta be a kutatás főáramát képviselő csomópontokat. 
Hasonlóan időtállónak bizonyult a Horányi Özséb szerkesztette Kommunikáció 1-2[49] c. kötet is. 

Ha madártávlatból vetjük első pillantásunkat a kommunikációelméletre[50], hétféle hagyományban 32 elméletet találunk.  

Egyik jobb, mint a másik. Többségük olyannyira ígéretesnek tűnik, hogy érdemes lenne valamennyit kipróbálni az adott 

kutatási témára vonatkoztatva. Ám ezek az elméletek egy olyan tengelyen helyezhetők el, melynek egyik végpontján a 

nagyon megbízható de semmitmondó, a másikon pedig a nagyon érdekes, de annál kevésbé okadatolt vizsgálatok 

helyezkednek el. Az elméleti fogódzókat és a referenciaterületet tekintve a szociológiai és pszichológiai mellett két fő áramlat 

látszik kirajzolódni: az egyik a szociobiológia (evolúciós pszichológia? humánetológia?), a másik pedig a kulturális 

antropológia (etnológia? folklór?) talaján áll, ill. arrafelé orientálódik. A vizsgálat alá vont jelenség maga határozza meg, 

hogy melyik oldalra kell, hogy kibillenjen a mérleg nyelve, a cirkusz esetében, és a nemverbális kommunikáció szerepét 
kiemelve a kettő metszéspontján egyensúlyozhatunk. 

Szinte magától értetődik, hogy nincsenek közvetlenül a cirkuszra vonatkozó vizsgálatok[51]. Ez alól egyedüli kivétel egy 

utalás az okos lóra. Knapp egy tanulmányában[52] azt meséli el, hogy a kluge Hans nevű ló a század elején a közönség által 

felvett testtartások alapján jött volna rá arra, hogy mikor kell abbahagynia a kopogásokat (és ezzel azt a látszatot keltette, 
mintha számolni tudna). Merlin Donald szintén tesz említést erről az esetről[53]. 

Ez a momentum természetesen nem bír különösebb jelentőséggel, ám szolgálhat némi tanulsággal, ha figyelmet fordítunk az 

adott szakmának az ügyre vonatkozó megnyilatkozására is. Elképzelhető, hogy a század elején a közönség sokkal 

látványosabb testi jelzésekkel fejezte ki érdeklődését és izgalmát. Lehetséges ugyanis, hogy akkoriban még az ilyen 
események érdeklődést és izgalmat váltottak ki. 
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Az viszont több mint valószínű, hogy a cirkuszszakmában nem akad ember, aki a Knapp-féle magyarázatot elfogadná. Éppen 

azért nem, mert a szakemberek tapasztalatból tudják, milyen – tehát az embertől eltérően – intelligens állat a ló, nehéz 

elképzelni, hogy valaha kiderülhetett volna ez a hiperérzékenység, hiszen az idomár soha nem fordult volna oda Hanshoz egy 

olyan kérdéssel, hogy „mennyi 3+4”. A cirkuszi Ockham-borotvája csak jól felépített trükköket feltételez, nem valami 

átláthatatlan rendszert. Ezt az álláspontot képviselte a kortárs vélekedés is, hiszen a szakfolyóiratban megjelent cikkek[54] 

ügyes reklámfogásnak minősítették a vonatkozó „tudományos” kísérleteket. 

4.4.1. Divatjelenség 

Az elmúlt évtizedben nemcsak néhány hiteles, nagy tudású kutató foglalkozott a témával, de úgy általában is divatba jött a 

kommunikáció. Főiskolák, tanszékek alakulnak, és jó üzlet a menedzserek trenírozása. Az utóbbi években magyarul 

megjelent kötetek színvonala vegyes képet mutat, némelyike minősíthetetlenül silány, a nagyobbik része gyakorlati igényeket 

elégít ki: hogyan legyünk sikeresek. Az egyik ilyen remek kis könyvecske[55] beszámol arról, hogy szemináriumaik milyen 

eredményesen működnek, hogy kiindulásul 2500 tárgyalási szituációt vettek  videóra elemzés céljából stb. Vagyis az 

üzletemberek köréből kerül ki a legfontosabb célközönség. Idesorolhatunk néhány, a kultúraközi szempontokat is figyelembe 

vevő, pl. turisztikai kiadványt[56] is. 

Egy másik lehetséges fogyasztói réteget jelent a gyerekek, ill. szüleik csoportja. Sorozat készült a serdülőknek[57], fényképes 

album jelent meg[58] szülők részére, egészségügyi füzetecskék stb. A legegyszerűbben hozzáférhető internetes honlapok is a 

szituációk uralásának a technikáját, az önkontroll készségeit propagálják (pl. Designed Thinking).  Ha harminc évvel ezelőtt a 

pszichoanalízis volt, ma a kommunikációs tréning mondható a legfelkapottabb mentálhigiénés eljárásnak. 

Akár a jó szándékú segítő szakmákat, akár a gátlástalan sikerlovagokat nézzük, az alapkérdés ugyanaz: ezek a tréningek eo 

ipso csak látszateredményeket hozhatnak. A paradoxon lényege abban a képtelen bíztatásban fogalmazódik meg, hogy 

„tudatosan légy spontán!” A sikeres üzletember vagy politikus a kommunikációs készsége birtokában egyre arrogánsabbá 

válhat, és ha nem tud tényleges értéket felmutatni, bizonyára sokan képesek lesznek dekódolni viselkedése rejtett 
inkongruenciáját . 

A segítő szakmákban dolgozók esetében még összetettebb a kép. Ők abból élnek, hogy vannak rászorultnak minősített 

emberek. Minél több a segítő, annál több lesz a sérült (ld. gyógyszeripar). A fejlett világban, az Európai Unióban ebbe a 

szakmába is hatalmas összegeket pumpálnak. Természetesen e foglalkozás arisztokráciája ugyancsak nagy pénzeket szakít, 
de az egyszerű közkatonák is a polgári lét kényelmét és biztonságát élvezik. 

Ők azonban valami többlet erkölcsi súlyt is vindikálnak maguknak, az altruizmus és önfeláldozás pózában a mártírium 

glóriájával. Nem vonható kétségbe a jó szándékuk, ám ideológiai hatalmuk mögött a saját értékrend jól működő 

érdekérvényesítése rejlik: én vagyok a felsőbbrendű, én tudom, hogy ki szorul segítségre, és én tudom, sőt jelölöm ki, hogy 

mi az érték, amivel a páciens vagy kliens életét teljessé lehet varázsolni. 

Az érték pedig átszellemültséget feltételez. A hazai nonverbális pszichoterápia egyik vezető személyisége, Bagdy Emőke így 

foglalja össze a terápia lényegét: „a kommunikáció korrekciójára és tökéletesítésére törekszünk, a mozgásos önkifejezés 

eszközrendszerének bevonása és fejlesztése útján”[59], de saját módszerét az antropozófiához kötve aztán szelleme elszárnyal 

a rózsaszín-lila ködösítés fellegeibe:  „az ember a makrokozmosz leképeződése, mikrokozmikus valóság, olyan lényeg 

hordozója, amely elsődlegesen szellemi természetű... Ahogy az érzékek az érzőtesten át érzeteket juttatnak az érzőlélekhez, 
ugyanúgy juttat a szellem  – az intuíció képessége révén –  intuíciókat a »szellem-lélekhez«"[60]. 

A kommunikáció mozgásos önkifejezésének lehetőségét kizárólag a cirkusz adja meg. Ha McLuhan nevezetes állítását 

vesszük, hogy a csatorna maga az üzenet, akkor a közvetlen testi kommunikáció csak itt valósul meg a hétköznapihoz képest 

több oktávot átfogva és gazdagabb eszközrendszerrel. A táncban, a színházban van mi mögé rejtőznie az előadónak, nem 

maga magát feltárva, hanem a koreográfia, a mondott szöveg közvetítésével nyilatkozik meg. A cirkuszélmény lényege 

éppen a közvetlenségnek az élvezete. A cirkusz nem feltételez valamely szellemiséget, amelyet majd kívülről fog a 
közönségbe plántálni. Csak annyit feltételez, hogy örömteli és élvezetes lehet két (vagy sok) ember találkozása. 

A cirkuszi „mentálhigiénés terápia” során nem próbálnak szellemi vagy bármilyen értékeket rátukmálni a kliensekre, hiszen 

ezzel már azt sugalmaznák, hogy jelenleg nem rendelkeznek ilyenekkel. A cirkusz bárkit egyenrangú partnerének tekint, még 

a gyerekeket is. Egy szép megemlékezés[61] az öreg Barokaldi Papáról azt emelte ki, hogy ő tanította meg a kicsiket nevetni, 

és ő volt az első ember, aki meghajolt előttük. A cirkuszi kommunikációs aktus nemverbális elemeit egy későbbi fejezetben 

fogom részletesen elemezni, előbb azonban meg kell ismernünk azt az elméletet, melyet a cirkusztudomány megalapozójának 
kell tekinteni. 

4.4.2. Bouissac 

A cirkuszkutatás alapító atyája Paul Bouissac. Vannak munkatársai és tanítványai, létezik Bouissac Fond stb. Akár azt is 

mondhatnánk, hogy személye révén a tudományra jellemző intézményesültség fokára tudta felküzdeni magát ez a téma is. Ha 
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ezt mondanánk, akkor azonban szemet kellene hunynunk néhány apró, de annál jelentősebb tény fölött.  Ezek sorában vezető 

helyre kívánkozik a tömbösödés hiánya. Bouissac érdeklődési köre nagyon széles, az pedig nem derült ki számomra, hogy 
vannak-e igazi vitapartnerei ebben a speciális témában. 

Egy korábbi helyen volt már szó arról, hogy a cirkuszszakmának nincs értelmisége. A vonatkozó könyvek információit nagy 

óvatossággal kell kezelni, de Bouissac írásaiból kiderül, hogy alaposan ismeri a cirkuszi valóságot is, nemcsak annak 

irodalmát. Összefoglaló könyve előszavában beszámol arról, hogy 1964 és 1966 között vezetett egy saját alapítású kísérleti 

cirkuszt. Az internetre felvitt életrajzában ez az adat hiányzik, csak a tudományos karrierjéről számol be. Nem kétséges, hogy 

a mester annak rendje-módja szerint bejárta a tudományos szamárlétrát. A Sorbonne-on végezte tanulmányait: francia 

irodalmat, általános pszichológiát, klasszika filológiát tanult, 1970-ben szemiotikából doktorált. Mára a torontoi egyetem 
„Professor Emeritus”-a[62]. 

Ugyancsak az interneten található egy publikációs listája, melyen 2001-ig 126 tanulmánya vagy könyve van feltüntetve, 

valamint egy másik jegyzék, mely 224 tételben sorolja fel Bouissac előadásait (Public Lectures, Seminars and Participation in 

Scholarly Meetings). Húsz körül van azoknak a periodikáknak a száma, melyekben publikált, elsősorban  antropológiai, 

nyelvészeti folyóiratokban. A Popular Culture-ban csak egy, a Semioticában viszont tucatnyi írása jelent meg. Munkáinak 

döntő többsége a cirkusszal, ezen belül pedig a bohóc szerepével foglalkozik. Úgy tűnik, hogy a kulturális antropológiától 

indulva, Bouissac egyre inkább az evolúciós pszichológia bűvkörébe került. Az általa főszerkesztett Encyclopedia of 

Semiotics c. kötet 300 címszavából (eddig) mindössze egy került fel a hálóra, az pedig a Biosemiotics. A különböző linkek 
rendre a MEMekhez, Dawkinshoz és az evolúciós elméletekhez vezetnek. 

A cirkuszkutatás további serdülése, gyarapodása szempontjából Bouissac érdeklődési köre súlypontjának eltolódása szomorú 

következményekkel jár. Abból a kilenc tanulmányából, amit az interneten sikerült megtalálnom, hétben egyáltalán szó sem 

esik a cirkuszról. Ami pedig ennél is komolyabban elgondolkoztató, az az említett Encyclopediának egy óriási hiátusa. A 

könyv 300 címszava közt megtalálhatni a cartoon és a cinema értelmező leírását, de hiába keressük a circusét. Sajnos ez csak 

azt jelentheti, hogy nem sikerült egy olyan elméleti relevanciával bíró, kellően alátámasztott fejezetté összeérlelnie eddigi 
eredményeit, hogy azt egy ilyen összefoglalásban publikálásra érdemesítette volna. 

4.4.2.1. Circus and Culture  

Bouissac Cirkusz és kultúra c. könyvében egy rövidebb, problémafelvető és egy hosszabb, magyarázó-elméleti tanulmány 

után a következő számzsánereket veti alá részletes elemzésnek: az akrobata-, a lószám (két fejezetben is), a zsonglőr és 

bűvész, az oroszlán- és állatszámok, valamint a bohócok produkciója. A záró fejezet a cirkuszplakátokkal foglalkozik. 

Elengedhetetlennek tűnik az első két fejezet részletes ismertetése. 

A Bevezetésben Bouissac leszögezi, hogy a cirkusz megítélése ellentmondásos, hiszen érzelmes művészeti témaként elnyeri 

ugyan a művelt, iskolázott rétegek figyelmét is, de az értelmiség jellemzően előítélettel, jó esetben fenntartásokkal fogadja a 

valóságban sikeresen megjelenő produkciókat, azokat mint alacsonyrendű szórakozási formát el- és megvetik. Úgy tűnik, 
mintha mesterkéletlensége miatt alkalmatlan lenne a cirkusz a magasabb esztétikai értékek képviseletére. 

A cirkusz válságának sommás kikiáltása helyett Bouissac érdemesnek tartja distinkcionálni a szervezeti keret, ill. annak 

átrendeződése, valamint a kulturális intézmény konstans elemei között. Abból indul ki, hogy szerte a világon nemcsak 

gyerekek, hanem felnőttek sokasága nézi nap mint nap a cirkuszi előadásokat. A tömeges látogatottság persze nem adja 

bizonyítékát egy intézmény kulturális fontosságának, azt a strukturalista elemzési mód alkalmazásával gondolja Bouissac 

kimutathatni. Lévi-Strauss nyomán[63] a kultúrára jellemző patternizált cserék és interakciók egyikeként, mint kódot, 

jelképesen szólva, mint nyelvet kívánja elemezni a cirkuszi előadást. A cirkuszszámot és -műsort egy audiovizuális 

üzenetnek gondolja, ennek az üzenetnek a megértését a közönség tapssal vagy egyéb módon jelzi. Ez a folyamat csak azért 
játszódhat le, mert létezik egy kód, melynek birtokában van mind az előadó, mind pedig a közönség. 

Az artisták bárhol a világon, az adott ország nyelvének vagy kultúrájának ismerete nélkül is bemutathatják a számukat. Ebből 

nem következik ugyan a cirkuszkód egyetemessége, bizonyos közös jegyek megléte azonban mindenképpen. A tartalmi 

kérdést illetően Bouissac nem elégszik meg azzal, hogy ez egy ősi hagyomány jelentés nélküli maradványa lenne. Azt a 

véleményt osztja, mely szerint nagyon pontos jelentése van: a szellemi javak megfricskázása („to content ourselves with a 

passive enjoyment is to insult our intelligence”[64]). 

A cirkusz társadalmi státusza különös; izgalmasnak találják, megörvendezteti az embert, ugyanakkor lekicsinylő kacagást is 

kivált. A „micsoda cirkusz”-féle kitételek miatt a cirkuszt egy metakulturális kódnak gondolja Bouissac, melyben a kulturális 

környezet teljessége megjelenik a különböző ellentétes kategóriát szimbolizáló konkrét jelekben. „A circus performance 

tends to represent the totality of our popular system of the world, i.e., it actualizes in one way or another all the fundamental 

categories through which we perceive our universe as a meaningful system”[65]. 

A cirkuszi előadás azonban nemcsak egyszerű leképezése a környező kultúrának, hanem itt az összeegyeztethetőség 

törvényei transzformáltak vagy akár fordítottak is lehetnek. Az elefánt telefonál, a bohóc össze nem illő viselkedést produkál, 

még az egyensúly alapvető törvényei is megkérdőjeleződnek. A cirkusz olymértékű szabadsággal kezeli a kulturális 
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rendszert, hogy azt az adott kultúra alól felszabadított, általános emberi természet demonstrációjának lehet felfogni. A 

cirkuszi tradíció a kulturális transzformáció törvényeinek készlete. A viselkedési szabályok áthágása következményeinek 

enyhítéséül a transzformációt rituális módon mutatják be. Az etnológiából ismert fogalom, a mítoszok profanizálása 

magyarázza a cirkusz ambivalens megítélését. „It is a kind of mirror in which the culture is reflected, condensed and at the 
same time transcended; perhaps the circus seems to stand outside the culture only because it is at its very center”[66]. 

Bouissac A cirkusz mint többcsatornás nyelv[67]c. fejezetben fejti ki azt a központi gondolatsort, amelyre az elemzést építi. 

A cirkusz legfontosabb fizikai alapeleme a középen fekvő[68], elkerített kör alakú terület, a manézs, melyet a közönség 

számára különböző számú üléssor vesz körül. Ettől az elkerített résztől egy összekötő (befutó) vezet a függöny mögötti, a 

közönségtől elzárt területre. Ez az alapstruktúra nem változik, akár kőépületben, akár sátorban, akár szabadtéren tartják az 

előadást. A közönség által fizetett belépti díj fejében egy előkészített rend alapján meghatározott műsort mutatnak be a 

porondon. A hagyományos cirkuszi előadás akrobatákat, bohócokat és idomított állatokat tartalmaz, melyeket speciális zene- 

és fényhatások kísérnek. Az e definíciónak megfelelő jelenség igen széles földrajzi térségben felfedezhető, és legalább 2500 
éve létezik. 

Általánosan elfogadott, hogy az ún. modern cirkusz 1770-ben született, mikor Astley, a műlovar, lovagló porondot alapított 

Londonban. De az akrobatika, állatidomítás és bohózat nem egy csapásra született meg a XVIII. század végén. Amikor a 

modern történészek a római cirkuszt vizsgálják, általában a kortárs cirkuszhoz képest inkább annak különbségeit, mintsem 

hasonlóságait szokták kiemelni. Befolyásolva a keresztény hagyományoktól, a történészek alábecsülik a római műsorok 

technikai ügyességét, és a véres oldalát hangsúlyozzák. Különböző nagyságú társulatok – csavargó zsonglőrök vagy kóklerek 

– megélhetését biztosította az akrobatika, bűvészet és/vagy az idomított állatok kiállítása. A rómaiak „circulator”-oknak 

hívták őket. Az ikonográfiában nagy anyag van róluk, és a szónokok, költők, történészek és filozófusok nagyszámban utalnak 

rájuk. 

Bouissac a Római Birodalom amfiteátrumaiban játszott műsorokról szóló jelentős forrásanyagra támaszkodva mutatja be, 

hogy a közönség nagyon kedvelte az akrobatákat, idomított állatokat és bohócokat. Nagyon sok állatszám volt: vadállatok, 

medvék labdáztak, emberi ruhába öltöztetették őket, elefántok csoportja táncolt, hangszereken játszottak stb. A 

legszenzációsabb mutatvány a kötélen táncoló elefánt volt. Látható tehát, hogy mennyire figyelemreméltóan maradandó és 

állandó jelenség a cirkuszi produkció. A szemiotikai tanulmányozás első lépése a cirkusz konstansainak és változóinak 

elkülönítése. A cirkusztörténészekkel ellentétben, akik általában a változókat vizsgálják, Bouissac a konstans jegyeket 

elemzi, melyek egy sajátos természetű nyelv összetevőinek tűnnek. A szemiotikai elemzéshez el kell különíteni az egyéni 
számoknak és a műsornak, vagyis a különböző számok kombinációjának a szintjét. 

A cirkuszi előadás nem a számok találomra sorba rakott halmaza. A cirkuszigazgató feladata a műsor összeállítása. A 

program egész struktúrájának szem előtt tartásával határozza meg a sorrendet, a tradíció által közvetített, tudattalan 

törvényeket követve. Ha egy vagy több számot hirtelen ki kell hagyni, vagy ha egy új szám bekerül, a műsort rögtön át kell 

rendezni. A változtatás okáról nehezen tudnának számot adni, indoklásul olyan fogalmakat emlegetnének, mint „egyensúly”, 
„szimmetria” vagy „ismétlés”. 

A cirkuszi előadásokat irányító alapvető törvények meghatározásához a számok szigorú elemzése alapján kialakított 

tipológiával lehet eljutni. Hatását tekintve, az artistaszám egy kommunikációs aktus, melyet Bouissac Roman Jakobson 
sémája szerint elemez. 

–      Az adó egy akrobata, bohóc vagy idomár az állataival. Az adó lehet hasonló előadók csoportja vagy az előadók három 

típusának kombinációja. 

–      Az üzenet mindaz, amit az artisták előadnak. 

–      A vevő vagy címzett a közönség, amely követi és megérti azt, ami a manézsban lejátszódik, és méltánylásának 

különböző jeleit adja. 

–      Amennyiben az üzenetet veszik és megfelelően dekódolják; ez a folyamat magában foglalja a következő faktorokat: egy 

kontextus – a szám része egy bizonyos előadásnak, mely egy intézmény (a cirkusz) keretein belül zajlik, és ez az intézmény 
része bizonyos társadalmaknak 

–      egy kontaktus – az artista figyel arra, hogy kapcsolatot alakítson ki maga és  a közönség között olymódon, hogy 
világosan tagolja a számot, és viselkedési módjával méltányolja a közönség reakcióit vagyis a feed-backet; 

–      egy kód – ez következik az első három elemből. Egy értelemmel bíró üzenet előfeltételezi azt, hogy az adó és a vevő 
osztozik bizonyos törvények rendszerének ismeretében. E törvények típusa: X kontextusban Y jelképezi Z-t. 
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A központi kérdés, hogy milyen üzenetet és hogyan közvetít a cirkuszi szám. Más szavakkal, hogy mik a morfológiai és 

szemantikai összetevői. Először azt kell észrevenni, hogy ez egy multiszenzorális üzenet, vizuális, auditív, szaglási és kisebb 
mértékben tapintási érzetekkel. Az utóbbi két csatorna nem olyan könnyen megfigyelhető, szerepük esetleges. 

Ha továbbmegyünk egy szám, mondjuk akrobata szám elemzésében, úgy találjuk, hogy alkotórészeinek hét különböző eleme 

vagy osztálya van. Ezek az összetevők a szubkódok, melyek együttese az artistaszám üzenetének kódját alkotja, de a 

környező kultúrát figyelembe véve ezeknek az alkotórészeknek mindegyike maga is kód (azaz öltözködés, zene), mely az 

általunk „cirkusz”-nak nevezett nyelv kódját alkotja. 

A következő szubkódokat lehet elkülöníteni: 

–      nyelvi üzenetek (egy írott a plakáton és/vagy a műsorfüzetben; valamint egy szóbeli: a konferansz); 

–      az előadó viselkedésmódja – amint bemegy a manézsba, a szám alatt a trükkök között, és ahogyan kimegy; 

–      az előadó kosztümje, melyet néhány lehetséges változat közül választott ki; 

–      az előadó kellékei és azok díszítésének stílusa; 

–      az előadónak a számban bemutatott szakmai produkciója; 

–      a zene, melyet a szám kíséretéül játszanak; 

–      a világítási effektusok. 

Ez a hét alkotórész minden számban megtalálható, bár fontosságuk számonként változik. Hogy a kép teljes legyen, a hét 
elemhez még két lehetséges tényezőt hozzá kell számítani: 

–                                                    nyelvi viselkedés - a bohócszámoknál; 

–                                                    állattani összetevők - az állatszámoknál. 

Azonos típusba tartozó számok közül néhánynak a megfigyelése és összehasonlítása (mondjuk egy szóló trapézszámé) 

mutatja, hogy egy szám összeállításakor az artista a sok lehetőség között bizonyos választásokat tesz. Ezt lehet a 

paradigmatikai aspektusnak nevezni, azaz választás a rendelkezésre álló tételek közül az alkotórészek hét kategóriájának 
mindegyikében. 

Bouissac a Saussure-i terminológiát felhasználva a valamennyi szubkódon belüli választások eredményét parolenak nevezi, 

melynek opponense a langue, a kód vagy rendszer. A cirkusz tehát olyan rendszer, amely különböző üzeneteket teremt mind 

az egyedi számok, mind pedig a műsor egészének szintjén. Az artista a számja összeállításakor nem vaktában válogatja össze 

a részeket egy mindenfélét tartalmazó készletből. Egy rendszerrel van dolga. Az első választás befolyásolja a többit, és így 

tovább. Adva a választások rögzített számát, kitűnne, hogy miután a kezdő választást megtették, kikalkulálható annak 

valószínűsége, hogy ezt követően egy bizonyos választás előfordulhat-e. A szubkódok tartalma variábilis, de a kombináció 

módja az, ami a cirkuszi szám sajátságát adja. Például a római időkben a vadállat idomítója gyakran Herkulesnek vagy 

Orpheusnak öltözött, ahhoz a stílushoz alkalmazkodva, ahogyan az állatokkal bánt. Ugyanez a kontraszt valósul meg a 

modern időkben egy katonai egyenruha és egy „indiai fakír” kosztümje között. Ugyanazok a törvények munkálkodtak, 

amikor egy tógát viselő medvét mutattak be Rómában, mint napjainkban, amikor egy medve keménykalapot és szmokingot 
visel. 

Külön kiemeli Bouissac a technikai újdonságok cirkuszi felhasználásának jelentőségét. A számoknak pl. egy új típusa tűnt fel 

a bicikli megjelenésekor. Ebben a számban fellelhető a lovas- és a trapézszámokat irányító törvények keveréke, mivel a 
bicikli a lóhoz hasonlóan mozog, és vannak a trapézzal is közös tulajdonságai. 

A cirkuszi szám tehát mint kommunikációs aktus egy minimum hét szubkódból felépített komplex rendszer bizonyos elemeit 

használja fel, melyeket legalább három érzékszerven keresztül közvetít. Bouissac e modell értelmezéséhez négy alapkérdést 

lát megválaszolandónak. 1. Milyen szintaktikai kapcsolat van a különböző szubkódok között; milyen a hierarchikus 

elrendeződésük?  2. Kielégíti-e ez a nyelv a „kettős tagolás” elvét? 3. Hogyan kell ennek a nyelvnek „jelentését” és 

szintaktikai struktúráját interpretálni? Még specifikusabban; van-e egy adott számnak narratív struktúrája? Tekinthető-e a 

narratív struktúra nem-nyelvi szövegnek? 4. Milyen kapcsolat áll fenn a cirkusz és a társadalom között nem szociológiai, 

hanem szemantikai szinten? 



Az elemek egymásra következésének időrendi sorrendje nem igazán releváns a szemiotikai hierarchiát tekintve. Úgy tűnik, 

hogy a szubkódok hierarchiája meghatározásának egyetlen alkalmazható módja a valamennyi szubkódon belüli lehetséges 

variáció analízise, és annak meghatározása, hogy mely variációk változtatják meg a szám jelentését. Például egy számban, 

amely egy egyéni akrobatikus viselkedést tartalmaz, a szám dekódolásakor az artista életben maradásának típusát az általa 

viselt kosztüm fogja eldönteni: ha csavargónak van öltözve, az életben maradás a véletlennek köszönhető; ha az artista 

csillogó kosztümben van, az életben maradást biológiai kiválóságaként értelmezik. Az akrobatikus mutatvány technikai része 

mindkét esetben alapvetően azonos, az első esetben mégis kacagást, a másodikban pedig lélegzet-visszafojtást és csodálatot 
vált ki. 

Bouissac a bevett gyakorlatnak megfelelően egy nyelvészeti modellt kölcsönvéve, „kettős tagolás”-únak (ezt a kettős tagolást 

Martinet pl. a közlekedési lámpák rendszerétől elvitatja) feltételezi  a cirkuszi kommunikációs aktust. E munkahipotézissel 

problémákat lehet megfogalmazni, és kipróbálni a lehetséges megoldásokat. Vagyis anélkül, hogy megpróbálnánk a 

fonémáknak és morfémáknak pontos megfelelőit megtalálni a cirkuszban, a szubkódok elemei között kapcsolatot 

fedezhetünk fel, ez lenne Martinet első szintjének analógja, és a jelentéssel bíró egységek vagy egységsorozatok azok, 

melyek a cirkusz-nyelvnek a morfematikus szintjét alkotják. Ezáltal közelebb kerülünk a szubkódok hierarchiájának 

meghatározásához. 

Nézzünk egy példát. A szék kultúránk bútorrendszerének fontos eleme. Nyilvánvaló funkciója van gyakorlati szinten, és 

stílusbeli funkciója a szociális és esztétikai szinten. Amint a cirkusz kölcsönveszi a széket, az rögtön elveszti egyértelmű 

jelentését (mely az összefutó kulturális funkciókhoz kötődik). Különböző kombinációkban használható, valamennyiben más 

funkcióval, és ezáltal különböző jelentéseket vesz fel (egy oroszlánszelídítő kezében fegyver, egy bohóc kezében hangszerré 

vagy kaján kívánsággal felruházott élő tárggyá válhat, egy zsonglőr kezében egy nehezen kezelhető tárgy, az ekvilibristának, 

ha rááll egy zavaró és kizökkentő elem, amikor széknek mutatják, funkcionálhat humanizáló tényezőként, amennyiben egy ló 
vagy medve ül rá). 

Ekképpen, ha egy tárgyat, ez esetben egy széket a cirkuszban használnak, megszűnik saját jelentésének teljességét hordozni. 

Kibernetikai szakkifejezéssel: különböző rendszerek formálódásában vesz részt, néha mint irritáció, néha mint a kontroll 

eszköze. Mindazonáltal soha nincs teljesen szétválasztva a kulturális funkciójától, mivel a közönség nem kerülheti el az ilyen 

mindennapi tárgyak azonosítását. Ugyanez a kapcsolat látható a zoológia szintjén, a lovat például a fennálló állattani 

rendszerből (ahol is „háziállat”) kivonják, hogy többértékű elemmé váljon, mely különböző kombinációba lép: lehet 
alkalmatlan mozgó talaj (a zsoké számoknál), „szuperember”, aki bolonddá teszi idomítóját stb. 

A cirkuszi tradíció nem számok sorozata, melyeket kisebb, a kultúrára jellemző változtatásokkal generációról generációra 

lemásolnak, hanem a nyelv kettős tagolásának köszönhetően előírások sorozata, mely az artistaprodukciók végtelen számát 

generálja. Teljesen valószínű, hogy a cirkusz történetében soha nem fordult elő két azonos szám vagy műsor. Ha bármelyek 

azonosak lettek volna, szándékosan lettek volna azok. 

Ahogy egy szám kibontakozik, olyan előrehaladó állapotokat azonosíthatunk, melyek erősen emlékeztetnek a népmesékben 
előforduló, egymás után következő transzformációkra. 

Utolsó problémaként Bouissac a cirkusznak és társadalomnak egymáshoz való viszonyát veti fel. A cirkuszszámok és a 

népmesék között azonosságok fedezhetők fel. Már a római társadalomban is szoros kapcsolat volt a cirkuszi számok és a 

forgalomban levő mitológia között éppen úgy, ahogy napjainkban aktívan részt vesz Tarzan, King Kong és Batman a cirkuszi 

előadásokban. Indokolt hát feltételezni, hogy egy bizonyos szociokulturális rendszer és annak cirkusza meghatározottan 

kapcsolódik össze. A kettő közti releváns különbségek nem fedezhetők fel az egyes szubkódok szintjén, melyek a cirkusz 

egyes manifesztációjában izolálhatók, hanem a szubkódok kombinációjában fedezhetők fel. Mivel sok társdalomban nincsen 

cirkusz, míg másokban viszont van, Bouissac szisztematikus összefüggést feltételez a cirkusz megléte és a társadalmi 
struktúra bizonyos típusa között. 

  

A fentiekben részletesen felvázoltam azt az elméleti keretet, amelyhez kapcsolódni lehet. Néhány kérdésben nem értek egyet 
Bouissackal (pl. a római cirkuszt én a sport előzményének tekintem), és nem minden gondolatmenetét tudom követni. 

Az a gyanúm, hogy a saját maga megfogalmazta négy alapkérdésnek nem mindegyikét válaszolta meg. Feltételezése a kettős 

tagolás meglétéről kellően alátámasztottnak tűnik, de éppen a legegyszerűbb állítások értelmezésével, mint „X kontextusban 

Y jelképezi Z-t” adódnak a legsúlyosabb problémák, melyek megoldásához nem adta meg sem a tipikus példákat, sem azt, 
hogy a tipologizáláshoz mely adattömeg és hogyan lenne számba vehető (egy mosoly nem jelképez, hanem kifejez). 

Két gondolatkörben látok lehetőséget a felvázolt elmélethez kapcsolódni: 

1. Bouissac terminológiáját használva, a cirkusz kódjának és szubkódjainak elkülönítésével sikerülhet oly módon értelmezni 

a tradicionális cirkuszi eseményt, mint az utóbbi két-három évtizedben létrejött új jelenség, a művészcirkusz antagonistáját. 



Ki lehet mutatni, hogy abban nem a cirkusz, hanem egy másik, a mozgásszínház kódja manifesztálódik. Dolgozatom 

legfontosabb fejezetében a mosolyt mint a tradicionális cirkusz testnyelvi szubkódjának egyik meghatározó (ez esetben 
elkülönítő) elemét fogom ebből a szempontból elemezni. 

2. Bouissac másik fontos megállapítása – melyhez kapcsolódni tudok – az, hogy bizonyos szociokulturális rendszer és annak 

cirkusza meghatározottan kapcsolódik össze, még általánosabban, hogy szisztematikus összefüggés van a cirkusz megléte és a 

társadalmi struktúra bizonyos típusa között. Elképzelésem szerint a magyar cirkusz specialitása elhelyezhető a tradicionális 

kódrendszerben a szokásos univerzáliák felmutatásával. viszont a legutóbbi fejleményeket, az újcirkusz műsorait elemezve 

kimutatható, hogy ezt az új konstellációt nem lehet elhelyezni a tradicionális cirkusz kódrendszerében, az egy alapvetően más 
alakulat. 

4.4.3. Szubkódok 

Bouissac a cirkuszszámok elemzése során azt a legáltalánosabb kommunikációs modellt alkalmazza, mely hat összetevőt 

sorol fel: adó, vevő, üzenet, kontextus, kontaktus és kód. Az utóbbi végső soron az értelmezés kulcsát adja, ennek elemei 

részletesen tárgyalandók. A szubkódokra vonatkozó, Bouissac által megadott sorrendet (nyelvi üzenet, viselkedés, kosztüm, 

kellékek, produkció, zene, világítás) nagyjából követem, de a viselkedésmódot (2.) és a trükksort (5.) a nemverbális 

kommunikáció gondolatkörében utolsóként – kiemelkedő fontossága miatt – részletesen tárgyalom. Buda Béla 

könyvének[69] felépítését követve fogom összefoglalni azokat a  mozzanatokat, amelyek a produkció értelmezése 
szempontjából fontosnak látszanak. 

4.4.3.1. Nyelvi üzenetek 

A legtöbb, és a fogalmi nyelv számára legkönnyebben hozzáférhető ismeretanyagot természetszerűleg ebben a fejezetben 

lehet számba venni. A nyelvi üzenetek vizsgálatából az derül ki, hogy azok tartalmi-információs része kevéssé fontos, a 

szövegben sok a redundancia és blabla jellegű közlemény. 

4.4.3.1.1. A plakátok 

Általában a plakát az az írott vagy grafikai üzenetforma, amellyel a cirkuszba látogatandó közönség először találkozik. 

Néhány nappal a cirkusz megérkezése előtt még a legkisebb komédiás cirkuszoknál is megindul az ún. előreklám, kirakják a 

tablókat. A legnagyobb cirkuszok egész stábot alkalmaznak erre a célra, mert a siker szempontjából a legfontosabbnak 

minden cirkuszigazgató a reklámot tartja, hogy szem előtt legyenek, hogy – mindegy, milyen formában, miért, hogyan, de – 
beszéljenek a cirkuszról. 

Tudomásom szerint még nem született meg a magyar reklámtörténet összefoglaló kézikönyve, de ha egy ilyen elkészül, 

akkor abban minden bizonnyal külön fejezetekben kell szerepelniük a cirkuszi plakátoknak. Ha logikusan végiggondoljuk a 

kérdést, szinte törvényszerűnek kell mondani, hogy a cirkuszok úttörői kellett legyenek a plakátmegrendelőknek, a 

figyelemfelkeltés leghatékonyabb eszköze ugyanis a szokatlan, a nem mindennapi. Egy kereskedő a termékét megörökítendő, 

általában olyasmit tud csak felkínálni, amit napra nap lát az ember. Önmagában egy szellemi termék letéteményese, mondjuk 

egy könyv vagy akár egy ember sem kelti fel az érdeklődést. Ha egymás mellé rakjuk Kertész Imre és Kovács János képét, 

amint a társadalmilag meghatározó tevékenységüket, vagyis munkájukat végzik, egyáltalán nem fog kitűnni, hogy utóbbi a 
bérszámfejtési munkákat, előbbi pedig a csodát műveli. Mindketten ülnek, tollal a kezükben. 

A színész is csak áll, mint bárki más. Az akrobata akrobatasága azonban magáért beszél. Azt érdemes lerajzolni, mert embert 

fejen állni, ágyúból kilőni stb. nem mindennap láthatunk. Napjaink művészcirkuszát kivéve, a cirkuszok definíció szerinti 

természetes kísérője az állat, a középkori menazsériák, vagyis utazó állatkertek összeolvadtak a cirkuszokkal. Az egzotikus 

állatok megint csak ábrázolásra érdemesek, hiszen ezek szokatlansága szintén figyelemfelkeltő. Néhány nyugat-európai és 

egyesült államokbeli könyvtár jelentős grafikai cirkuszplakát-gyűjteménnyel rendelkezik. Ezek a plakátok igen festőiek és 

színesek, kordokumentumként elemezhetők, még az Artistaképző Intézet könyvtára is rendelkezik két olyan nagyméretű 

albummal, melyeket ezekből a plakátokból állítottak össze. A Magyarországon található falragaszok ugyanazokat a jegyeket 

mutatják fel, mint bármely más országéi. 

A magyar reklám történetének megírásakor egészen bizonyosan külön alfejezetet kell nyitni a Barnum cirkusz hazai 

vendégszereplésének. Korábban már részletesen tárgyaltuk a humbug-királynak a korát száz évvel megelőző 

reklámhadjáratát, gigant-posztereit, és persze presztízs-romboló hatását. Az 1901 utáni cirkuszplakátokon – mintegy 
elhatárolódásként – megjelenik és vissza-visszatér az a formula, hogy „nem szokásom a Barnum-féle nagy reklám”. 

Az ilyen kivételes eseményt leszámítva, a normális cirkuszplakát-nyomtatás történetében a leglényegesebb változásnak az 

tűnik, hogy a szövegek mennyisége lecsökkent. Manapság a nagyméretű plakátokon és tablókon csak grafika, szöveg 

egyáltalán nem található. A kisméretű szórólapok, ill. sleifnik is csak a legfontosabb információkat (az előadások helye és 

kezdési időpontja, a fellépések időtartama) közlik. Mint láttuk, száz évvel ezelőtt még számos információt tartalmaztak a 

cirkuszplakátok, az ország peremvidékein nagyon gyakoriak voltak a két- vagy akár háromnyelvű falragaszok. Bennük az 
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igazgató személyes kapcsolat felvétele céljából fordult a közönséghez: „M.t. műpártoló közönség! Abban a reményben 

kezdem meg előadásaimat, hogy Nagybánya város közönségének minél kellemesebb estélyeket szerezhessek és jótállok, hogy 

itt ily előkelő magyar lovarda társulat még nem volt. A nagyérdemű közönség hazafias pártfogását kérve, maradok tisztelettel 
Schmiedt M. igazgató és tulajdonos.”[70] 

A játszás helyének és idejének, a helyáraknak feltüntetése után általában közölték a társulati tagok és a lovak számát, 

felsorolták az egyéb állatokat. Rendszerint ezután következett, hogy a cirkusz hány személyre, milyen kényelmesen, 

elegánsan, fűtéssel, vízhatlan ponyvával, fényes világítással rendeztetett be. Megemlítették a zenekart, esetleg a karmestert 

név szerint is. Megjelölték a műsor jellegét (High Life, Parforce, Sport vagy egyszerűen csak Ünnepi díszelőadás, esetleg 

Jutalomjáték) és összetevőit: műlovaglás, lóidomítás, groteszk-, parforce-, voltige-lovaglás, magas iskola, gimnasztika, 

equilibrisztika, zsonglőr, atlétika, balett, táncok stb. A műsor legkiemelkedőbb számainak felsorolásában rendszerint az 

egész műsor szerepelt. 

Az alapinformációk mellett a legspeciálisabb közlemények is előfordulhattak: a cirkuszigazgató lovaglási oktatást, ill. 

lóidomítást vállal, lemészárolni való lovak vétetnek, ill. majmok eladók; délelőtt a próbákat 50, az istállókat 20 fill. ellenében 

lehet megtekinteni stb.[71] „Minden előadást a városban kivonuló díszlovas menet fogja a n.é. közönség becses tudomására 

hozni.”[72] Cirkusz-varieték esetében érezték gyakran szükségesnek közölni a következőket: „Erkölcsi tekintetben szigorú 

elővigyázat van. Amely előadáson gyermekek meg nem jelenhetnek, az külön lesz hirdetve”.[73] Bizonyos közlések konkrét 

eseményekhez kötődtek: „Nagyérdemű Közönség! Becses tudomására adom miután az estéli tűzvész az előadásnak közbejött, 

jegyeket a mai előadásra érvényesítjük.”[74] „Nagyérdemű Közönség! Abból kifolyólag, hogy a pénteki hirdetményeken 

kitűzött új művész föl nem lépett, megjegyzem, hogy egy közönséges csalónak lettem áldozata...”[75]:, „nagyon kérjük a 

jószívű n.é. közönséget, kegyeskedjék mai és holnapi előadásunkat minél tömegesebben felkeresni, a melynek jövedelme a 

meggyilkolt igazgató 10 szegény árvájának a felsegítésére szolgál.”[76] 

Az ilyen egyedi közlések mellett minden cirkusznak volt egy állandó ajánló szövege. Ez lehetett egészen egyszerű rövid 

kérés: „a nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri Tisztelettel: Gazdag cirkuszigazgató”.[77] Általában azonban 

hivatkoztak a kiváló művészekre: „a nagyérdemű közönséget különösen figyelmeztetjük, miszerint társulatunkat ne tessék 

vándorkomédiásokkal összehasonlítani, miután mi csak művészeket szerződtetünk, kik a maguk nemükben valódi művészek, s 

Európa legnagyobb városaiban és a legfényesebb mulatókban működtek.”[78] A legtipikusabb plakát szövege valahogy így 

hangzott: „Nagyérdemű Közönség! Miután nem kíméltem költséget és fáradságot, hogy 25 tagból álló társulatomba a 

legkiválóbb művészi erőket nyerjem meg, bátor vagyok szíves pártfogás s számos látogatásért esedezni, biztosítva, hogy a 
t.cz. közönség is élvezetes estékben részesülend. Mély tisztelettel Lódi Ernő igazgató.”[79] 

4.4.3.1.2. A műsorlapok 

A legkorábbi fennmaradt ilyen nyomtatványok egyetlen, félbehajtható, az A4-es méretnél általában valamivel kisebb lapon 

sorolták fel a műsor számainak rendjét. Ezek szövege naponta változott. E gyakorlatnak a magyarázata kapcsán ki kell térni 

egy cirkusztörténeti sajátságra, melyet akár az előző fejezetben is érinthettem volna. Már a XIX. század első felének 

plakátjain is előfordult az a gyakorlat, hogy nagyméretű betűvel szedték az egyfelvonásosnak nevezett (legalábbis a két 

világháború között ez volt a szóhasználat) záró darabok címét. E darabokra a hangzó szövegek tárgyalása kapcsán még vissza 
fogok térni, előbb azonban beszélni kell egy, a maitól eltérő cirkusztörténeti gyakorlatról. 

A második világháborúig bezárólag a cirkuszok a repertoárszínházakhoz részben hasonló műsortervet követtek. A közönség 

naponta új előadást láthatott, a műsort változatosan állították össze. A változatosság több szempontból értendő: az artisták 

naponta ténylegesen más és más műsorszámmal léptek fel, emellett feltételezhető a számon belüli változtatgatás is, illetve 

hogy nagyjából ugyanazt a trükksort más köntösben adták elő, s a produkciót más címmel látták el. A számok sorrendjét is 

változtatták, és záradékul naponta új némajátékot vagy beszédes jelenetet mutattak be, a társulatoknak akár féltucatnyi 

pantomimjük is lehetett. Ehhez társult még a vendégfellépés intézménye, vagyis a nagyvárosokba néhány napra szerződtettek 

egy-egy világszámot. 

A századfordulón alakult ki a XX. sz. tipikus vegyes cirkuszműsora, melynek jellegzetessége az artista teljes szakosodása 

egy, legfeljebb két produkcióra, és a műsornak az a felépítési gyakorlata, hogy az igazgató a szezon elején megvásárolja az 

egyes számokat, s az ezekből összeállított produkciósor gyakorlatilag változatlanul fut le estéről estére, hónapról hónapra. A 

váltás annál hamarabb zajlott le, minél nagyobb volt a cirkusz. A legnagyobbak, a Barnum (1901) és a Charles-Krone (1912) 

már gyakorlatilag a mai műsorfajtával dolgozott magyarországi turnéján, a fővárosi nagy cirkuszban nagyjából a Beketow 

(1904-1928) korszakban zajlott le ez a folyamat. A kiskomédiás családi cirkuszokban azonban mai nap is legalább 3-4 
számban közreműködnek a tagok. 

Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárában őrzött műsorlapok- és füzetek magától értetődően szórványpéldányoknak 

tekintendők, esetleges, hogy miért és hogyan kerültek be egyes darabok az állományba. Itt is vannak korszakok, melyekből 

csak egy-két lap maradt fenn, vannak korszakok, melyekből néhány tucat. Az 1919-es év azonban egészen egyedülálló helyet 

foglal el a fennmaradt hatalmas példányszámával: 

115 db duplum 
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19 db év nélkül 
37 db április 
53 db május 
3 db június 
29 db július 
8 db augusztus 

A Tanácsköztársaság idején szemmel láthatólag elég jól működött a kötelespéldány beszolgáltatásának fegyelme. Itt már nem 

szerepel ZÁRADÉKUL bemutatott egyfelvonásos, a műsor összetétele és sorrendje pedig szinte semmit nem változott. 
Találomra ki lehet ragadni bármelyik példát: 

Beketow Népcirkusz   Tel. 107-46 

Igazgatók: Beketow és Könyöt. 

Kezdete d.u. 3 órakor  

Ára 60 fillér  

[Két oldalt vertikálisan:]  

A számok közti szüneteket Zoli és Jimi, törpe bohócok töltik be. 

Műsorváltoztatás jogát fentartja magának az  igazgatóság 

Naponta két előadás 

d.u. 3 órakor, este 6 órakor 

Pannonia-Nyomda Budapest 

MŰSOR 

Pénteken, 1919. julius hó 25-én  

I. rész 

Proletár-induló Cirkusz-zenekar 
Beketow Mátyás igazgató szabadon idomított lovakkal 
Gallay és Ernő bohóc és Auguszt 
Gautier Lulu nyugati lovasjelenet 
Regia k.a. a zeneértő paripával 
Gautier Henrik magas iskolalovar 
Morton, az orvosi talány 30 percig a föld alatt élve eltemetve 
Ben Aben akrobata-csoport 
Taccianu, a közismert és kedvelt nőimitátor 
Marietta k.a.  műlovarnő 
Schenk, a suggeráló Fenomén 
II. rész 

Getele 

10 perc SZÜNET 

légtornászok 
Lili Jongleur lovon 
Fiedler a beszélő babáival 
Gerard és Kenedy bohóc és Auguszt 
Könyöt Sándor igazgató idomított elefánt és ponny lovaival 
Tom és Jack  excentrikusok 
Adolf 4 ponny szabad idomítása 

A legtraumatikusabb politikai változások sem hagynak mély nyomot a programokon. A Tanácsköztársaság bukását is 

mindössze két apróság (alig észrevehetően, de mégis sokatmondóan) jelzi: az átmenetileg felvett „Népcirkusz” nevet 



elhagyták, valamint augusztus 1-én még a Proletár-indulót, 2-án viszont már a szokásos egyszerű, csupasz Indulót tüntették 

fel első számként (akár az is feltehető, hogy ugyanaz a mű hangzott el). 

4.4.3.1.3. A műsorfüzetek 

Manapság nem egyetlen lap, hanem műsorfüzet szolgál a közönség tájékoztatásául. Lehet olcsóbb vagy drágább kiállítású, 

kisebb vagy nagyobb terjedelmű. Országonként változik, hogy mekkora nagyságú cirkusz az, amelyik megengedheti 

magának a nyomtatott műsorfüzet luxusát. Ma már sehol a világon nincs naponta változó műsor, a szezon elején megfelelő 
példányszámban nyomtatják ki a szükséges mennyiségű műsorfüzetet. 

A szocialista korszakban Magyarországon a kis cirkuszoknak általában egy félbehajtott A5-ös lapjuk, a nagycirkuszoknak 
műsorfüzetük volt. 

Manapság a kiskomédiás családi cirkuszokban egyáltalán nem, a Magyar Nemzeti Cirkuszban (MNC) nagyon szép kiállítású, 

a műsor számairól színes fotókat közlő műsorfüzetet árusítanak. Ennek első két lapja archív fényképeket, a tulajdonos 
cirkuszdinasztia történetéből néhány adatot és a család turnéinak kronológiáját közli. 

A Fővárosi Nagycirkusz (FNC) műsorfüzete általában egy rövid köszöntőt, a műsorrendet és a számokról egy-egy színes 

fényképet tartalmaz (meg általában egy Coca Cola vagy egyéb reklám képet/logót). A szöveg itt is semmitmondó és korrekt. 
Bármelyiket fel lehet hozni példaként[80]. 

Tisztelettel köszöntjük a Fővárosi Nagycirkusz Kedves Közönségét! 

Minden alkalommal arra törekedtünk, hogy a lehető legváltozatosabb műsorral szórakoztassuk Önöket. Az ÁLLATI SHOW 

című műsorunk SHOW a javából, a cirkusz DARIX TOGNI művészi műsora dél-olasz temperamentumával, szellemes 
rögtönzéseivel, felejthetetlen ünneppé varázsolja előadásunkat. 

A TOGNI család az egyik legrégibb művészdinasztia Olaszországban CORRADO és DAVIO sokoldalúságáról 

meggyőződhetnek, hiszen kiváló bohócok, remek állatidomárok és bravúros légtornászként repülnek a kupolában. 

Számunkra az lenne a legnagyobb öröm, ha műsorunk elnyerné az Önök tetszését, és ajánlanák azt barátaiknak és 
ismerőseiknek. 

Előre is köszönjük. 

Az elkövetkezendő órákhoz kellemes szórakozást kívánunk 

Livio Togni, a Darix Togni cirkusz igazgatója  

Kristóf István, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója 

A 2006-os év nyári előadásainak műsorfüzetében a következő köszöntő szöveg szerepel[81]: Tisztelettel köszöntöm a 

Fővárosi Nagycirkuszba ellátogató Kedves Közönséget! Minden alkalommal arra törekedtünk, hogy a lehető 

legszínvonalasabb műsorral szórakoztassuk Önöket. Nagysikerű európai turné során sikerült Budapestre leszerződtetni a 

világhírű olasz Medrano Cirkusz társulatát. Fellépő művészeinknek, munkatársaimnak és nekem is a legnagyobb öröm az 

lenne, ha műsorunk elnyerné az Önök tetszését és barátaik, ismerőseik körében továbbajánlanák. Előre is köszönöm. Az 

elkövetkezendő órákhoz kellemes szórakozást kívánok! Kristóf István, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója 

4.4.3.1.4. Műsorcímek 

A színházaktól eltérően, cirkuszoknál nem a darab, vagyis itt a műsor címe, hanem a cirkusz neve a legfőbb információs 

támpont. A XX. század második felében az utazócirkuszok műsorának nincs külön címe, ez alól csak néhány kivétel akadt, 

az elmúlt években (pl. Időutazás) vélhetőleg a külföldi művészcirkuszok példájára, melyeknél hasonlóan álomszerű címekkel 
találkozni (A szivárvány alatt, Quidam stb.). 

A Fővárosi Nagycirkusz (akkor Wulff Cirkusz) 1889-es alapításától kezdve bizonyos korszakokban nem, a XX. század 

második felében azonban gyakorlatilag mindig adtak valamilyen címet a műsornak. Az új épület megnyitásától kezdődő 

időszakról van egy teljes lista, amely tanúsítja, hogy 1971 és 2000 között 100 műsor futott le. Ezek a címek mindösszesen 

341 szót tartalmaznak (beleértve a névelőket is). Kilencszer fordul elő a „porond” és negyvennyolcszor a „cirkusz” kifejezés, 

vagyis a címeknek több mint a fele redundáns, hiszen azt magától is tudhatja a kedves néző, hogy hol van. 20 esetben 

szerepel valamely város vagy országnév, jelezvén a társulat nemzetiségét. A harminc év alatt háromszor fordult elő visszatérő  
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cím (Cirkusz szárazon és vízen; Ujjé a ligetben; Újra itthon), a Gála négyszer, Moszkva pedig hatszor szerepel ebben a 

listában. Csak pozitív hangulatú címek fordulnak elő, némelyik csacska kínrímmel vagy alliterációval (Bolond porond; 

Parádé a porondon; Szia, szia, Szaurusz!), a címek kilenc százalékában van felkiáltójel, mely szintén a hangulati-érzelmi 

elem hangsúlyozását szolgálja. Az tehát újfent megállapítható, hogy a nyelvi üzenetek ezen fajtájában sem a fogalmi elem 
játssza a fontosabb szerepet. 

4.4.3.1.5. Verbális közlések 

A verbális közlések tartalmi igénytelensége a korábbiakhoz képest is szembetűnő. A szövegek zömét a műsorvezető mondja 

el. Archív felvételek ugyan csak a huszadik század utolsó negyedétől tanúskodnak a szövegekről, az adatközlők néhány 

utalása (pl. olyan rímekre mint Krézli-prézli) azt jelzi, hogy e szövegek szellemiérték-tartalma változatlan. Természetesen a 

Fővárosi Nagycirkusz a legkulturáltabb ebből a szempontból is, itt nyelvhelyességi problémával soha nem találkoztam (de az 

utazócirkuszoknál bizony előfordulnak még olyan tipikus hibák is, mint a „láthassuk” kijelentő mondatban vagy az -e 
kérdőszónak a tagadószó mögé illesztése). 

A szöveg tartalmilag a végsőkig egyszerű és redundáns, gyakorlatilag arra szorítkozik, hogy a történendőket felsorolja. Két 

egymást követő év azonos időszaka műsorának prológja szolgálhat tipikus példaként: „Ünnepi jókedvvel köszöntök 

mindenkit, felnőttet, gyermeket, remélem, nem felejtek ki senkit. Ünnepi hangulat, nos nem túlzás ez kérem, hisz a mai napon 

nagyon nagy örömben van részem. Szóvivője leszek egy igazi cirkuszi shownak, ígérem, nem leszek elrontója semmiféle 

jónak. Ünnepelt sztárjai a cirkuszvilágnak, mind-mind magyar, kiket ma itt látnak. Nem is olyan régen Párizs, London, New 

York közönsége tapsolt nekik a porondon, de most hazajöttek, hogy Önök is lássák a cirkusz igazi varázsát. Ámul majd 

mindenki, kacagnak a bohócon, miközben fent táncolnak a dróton. Fellépnek majd ügyes akrobaták, lovak, tigrisek, lesz 

szépség, bátorság és erő, komolyan mondom, kedves nézőink, ez a műsor biztos nyerő. Tapsoljon hát mindenki, hiszen nekünk 
ez a mámor, jó szórakozást kíván a műsor házigazdája, Ócsai Gábor.”[82] 

„Cirkuszi mókával, jókedvvel köszöntök mindenkit, megnevettetjük ma Önöket, ígérem, nem felejtünk ki senkit. Nevess 

velünk! Nos, ez mai műsorunk címe, biztos vagyok benne, hogy így is lesz ez mindenki örömére. Kacagnak majd a bohócon, 

miközben ámulnak, mi minden történik a porondon. Felcsattan a taps a vakmerő akrobaták láttán, és Önök jókat derülnek 

majd a csetlő botló majmok produkcióján. Kacagjon hát mindenki, hiszen nekünk ez a mámor. Jó szórakozást kíván Önöknek 

a műsor házigazdája, Ócsai Gábor.”[83] (Két évvel később Fáy Miklós egy ÉS-cikkben[84] megjegyzi, hogy a konferanszié 
megint a „mámor” szóra rímelteti a nevét.) 

Nem érdemes kitérni azokra a fogalmi képtelenségekre, melyek a szövegbeli „miközben” határozószó használatát jellemzik: 

kacagás közben ámulni vagy a magasdrótosért lélegzetvisszafojtani egyszerűen kivitelezhetetlen feladat. A lényeg éppen az, 

hogy ennek a szövegnek a lételeme a szellemi igénytelenség. Egyáltalán nem fontos, hogy mit mond a konferanszié. Nem a 

tartalmi elem, hanem az érzelmi-hangulati hatás számít, az, hogy  milyen kedves egyszerűséggel, charmosan adja elő ezeket a 

bugyutaságokat. Rögzített szövegek ezek, nem improvizációk, előadásról előadásra ugyanúgy hangzanak el. Az 

improvizációnak csak valamely váratlan esemény alkalmával van helye. 

A szocialista korszakban rendezők, dramaturgok, forgatókönyvírók álltak állami alkalmazásban, de akkor sem voltak 

tartalmasabbak a prológok, legfeljebb valamivel dagályosabban követték a privát ízlést, és gyakrabban végződtek azzal a 

mondattal, hogy „szabad a porond, kezdődjék a játék!” Ennek a hagyományos műsorkezdési formulának az alkalmazása az 
elmúlt évtizedekben töretlenül élt tovább az utazócirkuszoknál. 

A hangerősség, hanghordozás, hanglejtés, külön részletes vizsgálatot érdemelne, itt csak azt a benyomásomat tudom közölni, 

hogy úgy tűnik, egyre visszafogottabbá, az emblematikus „vásári kikiáltó” jegyeket egyre kevésbé felmutatóvá válik a 

konferansziék intonációja. 

Külön kellene beszélni továbbá a bohóctréfákról is, ám ez a téma nemhogy az egész könyv terjedelmét igényelné,  de 

könyvtárnyi irodalmat kitesz. Itt megint csak a szövegek háttérbe szorulását kell kiemelni. A második világháború előtt a 

komédiás cirkuszokban, hogy a kis társulat tagjai az egyik számról a másikra át tudjanak öltözni, a bohócok előadásonként 

akár tízszer is bementek ún. „reprízni”-t csinálni, vagyis egy rövid szöveges tréfát adtak elő. A XX. század közepétől a reprízt 

inkább az ún. passzás váltotta fel, amely szintén a két számot összekötő rövid bohócjelenet, de inkább ügyességi elemeket 

tartalmaz, pl. drótszám után a földre lefektetett kötélen ügyetlenkedik, zsonglőr után tányérokat tör össze a bohóc stb. Az 
egyfelvonásosok közül a „beszédes jelenet”-ekben hosszabb szövegek voltak, ám az entrékre kevés szöveg a jellemző. 

Az OSZK Plakáttárában fennmaradt néhány dalszöveg az eredeti Jancsi-bohóc műsorából (ld. Függelék). Ezek nagyjából 

ugyanazokat a jegyeket mutatják, mint a mai Sas József-féle dalok. Különösen a nagyobb cirkuszoknál, ahol is nemzetközi 

műsorokat szerződtetnek, a bohócok szövegmondásához szinte kötelezően hozzátartozik az idegenszerű akcentus. Az olasz 

Villand testvérekről pl., akik Magyarországon alapítottak nagycirkuszt a XX. század elején, külön kiemelték, hogy ők 

Beketow bohócaiként az első fellépéseiktől kezdve magyarul beszéltek[85] (értsd: nem németül, hiszen akkoriban zajlott az 

egyetemista ifjúság zajos tüntetéssorozata azért, hogy a mulatókban, orfeumokban is térjenek át a magyar nyelv 
használatára). 
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Némely bohócnak van saját mániákusan ismételgetett, mintegy védjegyként használt mondata. Ilyen volt Grocknál a Nit 

möööglich!,  Charlie Rivelnél az Akrobat – schööön!, Gerardnál a Kicsuda muga? Az idősebbek közül sokan emlékezhetnek 

rá, szlogenné vált Rajkintól a Válámi ván, de nem áz igázi; és valószínűnek tartom, hogy Magyarországon még hosszú ideig 

mindenki pontosan tudja majd, hogy egy zenebohócra (Eötvös Gábor) utal a sajátságosan hangsúlyozott Van másiiiik! 
mondat. 

A hagyományos cirkuszban a bemondó a számokat általában csoportnéven konferálja fel, a szereplőket nagyon ritkán 

mutatják be teljes nevükön, általában az X-csoport vagy a duo Y-ként jelentik be őket, esetleg keresztnéven (a személyiség 

tehát háttérben marad). A slussztrükk előtt előfordulhat egy néhányszavas figyelemfelkeltő szöveg. Szám közben a 

bűvésznél, ill. erőművésznél fordulhat elő magyarázó, hosszabb szöveg. Külön számzsáner volt a hasbeszélő, mely a 

legutóbbi cirkuszfesztiválig kiveszett őslénynek tűnt. Talán még az olyan egyedi jelenségnek az újraéledésére is lehet 

számítani, mint a fejszámoló-művészé. 

4.4.3.1.6. A szaknyelv 

Ennek megléte vagy hiánya természetesen egyáltalán nem befolyásolja közvetlenül a produkciók befogadását és 

értelmezését, ennyiben tehát ez az alfejezet kitérőnek számít a gondolatmenetünkben. Ám mindenképpen érdemes vetnünk 

egy pillantást erre a területre, mert az előforduló speciális jelenségek gazdagsága, az elkülönült szaknyelv utalhat a 
hivatástudat, a szakmai identitás erősségére. 

Elsődleges feladat a meglévő szókincs összegyűjtése. A mellékletben közlöm azt a jegyzéket, amelyet az Artistaképző 

Intézetben állítottunk össze, és hosszabban elidőzünk majd a mozdulatok fogalmi-nyelvi formába öntésének nehézségeinél, 
mert itt érzékeltethetőnek remélem a szellemiség és a testiség két világának ütköztetésének nehézségeit. 

Vannak emberek, akik a testükkel dolgoznak, és vannak, akik a fejükkel. Egy Arany János szókincse, egy Wittgenstein 

fogalmi pontossága a benne rejlő szellemi erőfeszítésekről tanúskodik. A táncosok és artisták egy reziduális 

problémamegoldási rendszerben dolgoznak, melynek működési elvét a legtalálóbban az a szarkasztikus-csipkelődő szólás 

jelzi, miszerint a táncos a lábfejével gondolkozik. Az izomagyú untermann tapasztalatvilága reálisabb testérzet-
impulzustömeggel bír még a legszofisztikáltabb észjárások útjait bejárt szobatudósnál is. 

Amikor az Artistaképzőben az egyes tantárgyak szakmódszertanának kidolgozásán fáradozunk, akkor olyan mentális 

alakulatok eljegecesedett maradványaira bukkanunk, amelyek a verbalitást megelőző állapotokra utalnak. A legegyszerűbb 

mozdulatok fogalmi nyelvre történő átírása is óriási kihívás, a trükkök szavakba foglalása egészen életidegen műveletnek 
tűnik. Egy elviselhetetlenül bárgyú bükkfanyelvet kell kialakítani a szakmódszertan megírásához. 

A közeg egészséges ellenállásának tűnik az, hogy ez a szakma a legutóbbi időkig sem lépett az írásbeliség útjára. Tudjuk, 

hogy a tánc esetében sem sikerült egy használható lejegyzési formát létrehozni, pedig ma már, hála a számítógépnek, játszi 

könnyedséggel lehetne ontani még a Laban-Kunst-féle táncírás betűiként szolgáló megszámlálhatatlanul sok kis téglalapsort 

is. Ám jelei sem mutatkoznak annak, hogy ez a segédeszköz valamikor a zenei kottához hasonló, általánosan elterjedt 

kommunikációs formává válna. A tánc ráadásul az artistaprodukciókhoz képest egy jól körülhatárolt lépésanyaggal 
rendelkező rendszer, a cirkuszelőadás lényegi sajátsága azonban a megjelenhető produkciók korlátozatlansága. 

Az ember két nyelvet beszél. Az egyik a fogalmi, de a másik, az alapvető az, amit a testünkkel beszélünk. Ennek a nyelvnek a 

nyelvjárásait[86], frazeológiáját, szofisztikált fogalmazásmódját is csak a gyakorlatban lehet elsajátítani. A cirkusz (és a tánc) 

egy olyan kulturális képződmény, amely csak ezen az elsődleges, nemverbális nyelven kommunikál a közönségével. Míg a 

balett hajszálfinoman cizellált érzelmi tartalmak kifejezésére specializálódott, addig a cirkusz a végletes túlzások felmutatását 

adja. Míg a táncban szenvedélyek szólalnak meg (nem szerelmi pas de deux például alig-alig elképzelhető), addig a 
tradicionális cirkusz az egyszerű élet- és funkcióöröm  felmutatója. 

4.4.3.2. A kosztüm 

A cirkuszszám szubkódjai valamilyen egységes képbe rendeződnek, az egyik elem választása meghatározza a többit, az 

előállt komplexum egésze adja meg az értelmezési keretet. A hagyományok és a természetesség harmóniája szabják meg, 

hogy melyik zsánerhez melyik stílus választható. A kardbalansz, az ekvilibrista, a kontorzionista választhat egzotikus vagy 

reneszánszos körítést, de nem egy dinamikus szám. És viszont, az ugródeszka-akrobata csoport tagjai viselhetnek valamely 

stilizált népviseletet, lábtrikót, csizmát, de nem frakkot és nagyestélyit (és mindenképpen pergő, temperamentumos zenét kell 
kíséretül választaniuk). 

A köznapi életben a viselet (ide sorolható a smink, jelvény stb.) a kommunikációs szignálok sorába tartozik. Egyik fontos 

feladata, hogy az interakció beállításához szükséges támpontokat megadja. A történelmi változások nyomán a társadalmi 

osztályhelyzet és réteg-hovatartozás egyre kevésbé szembeötlő módon mutatkozik meg. A „kis fekete ruci” meg a farmer, 

mintha a demokratizálódási folyamat mutatója lenne. Ezeken az öltözékeken is meglátszik persze, hogy a Dior divatháznál 
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csináltatták vagy a kínai-piacon vásárolták-e őket, de az eltérés semmiképpen sem olyan szembeötlő mint egy földesúr és 

jobbágya esetében volt. 

Vannak azután olyan viseletek, amelyek egy-egy foglalkozáshoz köthetők, mintegy mesterségük címere. Ezek különböző 

mértékben emblematikusak, a két végpontot a hétköznapihoz képest kiáltó (pl. űrhajós), ill. a nüansznyi eltérések (pl. egy 

banki alkalmazott) foglalnak helyet. Egy szakma markáns eltérését jelzi, ha munkaruháját egy álarcosbálon jelmeznek lehet 

minősíteni. Ha valaki cirkuszi akrobatának vagy bohócnak öltözik, az bátran számíthat rá, hogy ruhája emblematikus jegyeit 

mindenki fel fogja ismerni. 

A munkaruha viselőjének a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyére a megmutatkozó státusz-szimbólum jelleg utal. A 

kiszolgáltatottság és kiváltságosság állapotát jól tükrözi, hogy az adott csoportban a munkához vagy a szabadidős 

tevékenységhez kell-e kiöltözni. A menedzserek kötelező öltöny-nyakkendője a munkájukon keresztül saját személyük 

fontosságát, megbecsültségét is jelzi, ők a szabadidős tevékenységhez bújnak farmerba, dzsogingba, míg egy szobafestő vagy 

állatgondozó az ünnepi alkalmakra tartogatja öltönyét. A ruhák viselési módja pedig további információkkal szolgál: a 

tűsarkú cipőben való „szép” járást külön be kell gyakorolni, az új öltönyben feszenghet az ember, és a legelegánsabb modell 

is állhat valakin úgy, mint tehénen a gatya. 

Az artista legfontosabb ruhadarabja a kosztümje, ebből arra következtethetnénk, hogy a legkiváltságosabb réteghez tartoznak. 

Ez részben igaz is, hiszen alig találhatni még olyan csoportot, amelyik tagjainak kötött munkaideje napi átlagban kétszer tíz 

perc lenne. Ám az artista megélhetésének biztosításához sok más egyéb között az is szervesen hozzátartozik, hogy maga 

gondoskodjon a megfelelő ruházatáról (rekvizitjéről, zenéjéről, koreográfiájáról). A színházban van jelmeztervező, a cirkuszi 
kosztümöt az artista maga készít(tet)i el. 

A cirkuszi ténykedés pragmatizmusa mögött szigorú szükségszerűségek rejlenek. A ruhának rugalmasnak kell lennie, nem 

csúszhat (vagy adott esetben nem tapadhat), nem zavarhatja a kilátást, nem gabalyodhat bele a rekvizitbe stb. Meg kell 

gondolni, hogy mely helyre és milyen díszítést varrhat az ember. Ha a combtájék érintkezik a melltájékkal, a kosztüm flitterje 

beleakadhat a neccharisnyába: ha a neccharisnya kiszakad, azt meg lehet varrni (de ha túl sok rajta a stoppolás, sok ezer 

forintért kell újat venni). Egy szem flitter nem olyan nagy veszteség, de ha véletlenül az untermann szemében landol, az 

esetleg komoly következményekkel járhat. Egy sor meghatározó fontosságú körülményt kell szem előtt tartani az olyan 
kérdésekkel kapcsolatos döntéseknél, mint árfekvés, anyag, szín, stílus, szabásminta, díszítés és hasonlók kiválasztása. 

A korábbi időszakokról kevés használható információ áll rendelkezésünkre, nagyobb számban fénykép csak a XX. század 

elejéről maradt fenn. Ezek természetesen nem mutatnak színt, megállapítható viszont, hogy általában világos színű és 

gyakran valamilyen fényes anyagot használtak. A női artistatrikón kevés flitter, viszont sok húzás, masni és szalag volt, 

trikóharisnyát hordtak. Lovarnőket gyakran elegáns utcai öltözetben fényképeztek le. A férfiakon gyakori a meztelen 

felsőtest, illetve birkózótrikó. A különféle nemzeti táncokat természetesen a megfelelő stilizált viseletben adták elő. Egyes 

jelenetek, mint a „tengerész a viharban”, „a kertésznő lóháton” szintén jelmezszerű kosztümöt sejtetnek. A kontorzionistáknál 

többször előfordult fényes pikkelyes krokodil-, illetve kígyójelmez. 

A számzsáner, vagyis a bemutatott trükksor bizonyos mértékig meghatározza, hogy mely stíluskészlet (a kosztüm jellege) áll 

az artista rendelkezésére. Első lépésben itt is regisztrálni és osztályozni kell az előforduló eseteket. Vannak divatjelenségek, a 

korízlés meghatározza a viseletet, ebből következik az is, hogy a legtöbb fénykép elkészítésének időpontja a stílusjegyek 

alapján nagyjából beazonosítható még olyan jelmezszerű kosztümöknél is, mint pl. a gladiátor vagy a balerina. Ám itt is 

adódik egy sor kérdés, melyeket érdemes lenne részletes vizsgálat tárgyává tenni, hogy a férfiak öltözéke miért tűnik kevésbé 

változékonynak mint a nőké, hogy mely országok népviselete, milyen számzsánerben hajlamos sikeressé válni. Az olyan 

együttjárások, mint késdobáló-cowboy, tempozsonglőr-spanyol, óriáskígyó-egzotikus a köztudati képek jellegzetességeire 
építenek és azokat erősítik meg. 

A cirkuszi előadás során leggyakrabban megjelenő ruhadarab az uniform. Az artistaszámok csak néhány esetben 

alkalmazzák, tipikusan a műszaki személyzet, a zenekar, esetleg a konferanszié jelenik meg a katonai egyenruhának ebben a 

fantázia szülte változatában. A cirkusz gazdagságát jelzi ennek megléte, nálunk csak a két legjelentősebb üzlet engedheti meg 

magának ezt a luxust (FNC, MNC). Kosztümként ló- vagy vadállatidomárok ölthetik magukra, tengerésztiszti egyenruha 
fóka- vagy jegesmedveszámnál jöhet szóba. Az uniform a katonasággal régen volt kapcsolatok emlékeként maradt fenn. 

Külön hangsúlyt kap, hogy egy-egy számon belül a ruhák egyformasága a csoportidentitásról tanúskodik. A tradicionális 

cirkusz kosztümjeit az élénk és/vagy pasztell színek, a fényes, finom tapintású anyagok, a csillogó arany és ezüst díszítések 

jellemzik. A szimmetria-aszimmetria alkalmazására bizonyos kiegyensúlyozottság jellemző, ha pl. a trikó egyujjas, azt a 

díszítés ellentétes irányú vonalvezetése kompenzálja. A férfias-nőies jelleg általában erős hangsúlyt kap. Végezetül itt kell 

említést tenni magáról az emberi testről is. Ennek izomzata egyértelműen közli a legfontosabb paramétereket. Előfordulnak 

kivételek, de jellemzően az akrobaták atlétikus testfelépítésűek. Mindenki igyekszik megtalálni azt a kosztümöt, amelyik a 
munkára alkalmas, és ugyanakkor alakjának legelőnyösebb vonásait emeli ki. 

A valamirevaló artista előadás előtt a legnagyobb gondossággal készíti ki magát: lefürdik (végigmosdik), kisminkel (a férfi is 

feltesz egy kis púdert, hogy az arca ne tűnjön sápadtnak az erős fényben, ill. hogy ne csillogjon az izzadságtól), átöltözik, 



megfésülködik. A nők frizuráját rögzíteni kell, hogy az ne bomoljon szét, mindezek az előkészületek hajlamosak ritualizált 

formát ölteni. A befutóban, hátul a függöny mögött minden cirkusznál van egy tükör, amelyben a manézsba lépés előtti 
utolsó pillanatokban az ember még ellenőrizheti a sminkjét és frizuráját (utóbbit a szél a lakókocsiból jövet összekócolhatta). 

4.4.3.3. A rekvizit 

Elöljáróban ki kellene térni az artistaszám, ill. a műsor tágabb tárgyi környezetére, a cirkusz topográfiájára. Mivel azonban a 

manézs elhelyezkedése lényeges proxemikai kérdéseket vet fel, erről majd egy későbbi fejezetben fogok részletesebben 

beszélni. Mindenképpen idekívánkozik azonban annak a ténynek a megemlítése, hogy a kevés szimbólumok egyike, a 
nemzeti lobogó minden cirkuszsátor masztjának (főárbóc) a tetején kötelező jelleggel ott lengedez[87]. 

A zászló időnként az artistaprodukciókon belül is megjelenik, a 4 Dunai lovaszsonglőr számának slussztrükkje az volt, hogy 

a magyarkosztümbe öltözött artista a körbe vágtázó ló hátán állva egy hatalmas piros-fehér-zöld zászlót lengetett-lobogtatott. 

Nagyon mozgalmas és látványos volt a kép önmagában is, de bizonyos, hogy pl. az 1965-ös erdélyi turné során ez a rekvizit 

nem bot és rongydarab minőségében váltotta ki minden előadás alkalmával a szűnni nem akaró ovációt. Az akkoriban igen 

népszerű Tenkes Kapitány c. tévéfilmsorozat nyitó zenéje kísérte a jelenetet, és ez a körülmény megint a lovassággal-

katonasággal kapcsolatos konnotációk felmerülésének valószínűségét tételezi. 

Első ránézésre a legtöbb rekvizit valamely gyerekjáték továbbfejlesztett változatának tűnik (a hintának a trapéz, a libikókának 

az ugródeszka). Ókori ábrázolások tanúskodnak labdazsonglőr, kötéltáncos, vertikális kötél, „római” gyűrű és egyéb 

produkciókról, reneszánsz festményeken gólyalábakon járás, karikajáték és hasonlók találhatók. A távol-keleti artisták 

hagyományos eszközeikkel szintén több száz éve kerültek Európába. A kapcsolatok és egymásra hatások nincsenek 

felkutatva, a trapéz az egyedüli eszköz, amely megjelenésének pontos dátumáról minden átfogó cirkusztörténeti könyv 

beszámol[88]. 

A cirkuszi előadás egyik legfontosabb jellemzője az, hogy a hétköznapi környezet bármely tárgyát kölcsönvéve, azt az 

eredeti funkciójától függetlenül tudja felhasználni a játékaihoz, a technikai újdonságokat a lehető leggyorsabban beépíti 
műsorába; a közönség figyelmének felkeltéséhez nagymértékben innovatívnak kell lennie. 

Egy tanulmányában Bouissac[89] a bicikliről mutatja ki, hogy az cirkuszi rekvizitként a lónak és a trapéznak egyes 

tulajdonságait ötvözi magába. Emellé a funkcionális leírás mellé kívánkozik a magyar történeti kiegészítő. A XIX. sz. végén 

még csak a cirkuszi akrobaták használták ezt a technikai újdonságot, és egyáltalán nem volt biztos, hogy valamikor ebből 

elfogadott közlekedési eszköz válik. Ennek a pionír időszaknak szemléletes leírását találhatni Tersánszky egyik kedves 

regényében. „Inkább csak akrobaták alatt szerepeltek arénában komolyan mint mutatványok, egyébként senki sem gondolt 

arra, hogy ilyen gépszörnyetegből valaha rendes közlekedési eszköz válhassék”[90]. Pár évvel később, a XX. század elején, a 

kontraszt még nagyobbá vált, amikor a cirkuszban megjelent az életveszélyes szenzációszám, a „looping”, vagyis az igen 

magas és meredek rámpán erősen felgyorsult biciklivel  végrehajtott szaltó. 

Mint láttuk, száz évvel ezelőtt a cirkusz a különböző sportágak megszületésénél bábáskodott, mintegy ideálként szolgált, 

majd pedig a helyzet megfordult. Mára a sportszergyártás hatalmas üzletága újabb és újabb eszközökkel rukkol elő, ezeknek 

egy részét az artisták átveszik. A sport lényege az összemérhetőség, a szabályok és előírások pontos rögzítése a használt 

eszközök tekintetében (is), az artista viszont saját céljaihoz, az egyéni elképzeléseihez válogatja meg és készít(tet)i el a 

rekviziteket. A tipikus cirkuszszám (itt a később tárgyalandó varietészám antagonistájaként) rekvizitjét szigorú fizikai 

törvényszerűségeket figyelembe véve kell megtervezni és kiviteleztetni, az a nagy erőhatásnak kitéve sem dőlhet össze, 

szilárdnak kell lennie stb. 

Csak mindezeknek a praktikus követelményeknek megfelelve, másodlagosan jelenik meg a díszítés, ill. a stílus 

kialakításának kérdése. Napjaink tipikus rekvizitje egy speciális mozdulatsor kivitelezésének funkcionális szempontból 

legoptimálisabban megfelelő, a mindennapi gyakorlattól teljesen elszakadt, absztrakt tárgy. Előfordult már a XIX/XX. század 

fordulója tájékán is nikkelezett állvány, létra, trapéz stb., de a legtöbb fénykép az akkori köznapi használati tárgyak 

alkalmazásáról tanúskodik. A kiskutyák pl. egyenként egy-egy széken helyezkedtek el (ma kifejezetten erre a célra kialakított 

nagyobb állványon vannak kialakítva az ülőfelületek). A szalonzsonglőr buzogány helyett (bizonyára fából készített) 
üvegekkel dolgozott, gyakoriak voltak a színpadi környezetbe helyezett számok, étterem, konyha stb. díszletekkel. 

Egy-egy nemzeti jelleg a rekvizitekben is megmutatkozhat, a „cowboyos” számokban a megfelelő ruha mellett az eszközök 

gyalult fából készülhetnek, a western filmek kocsmájának csapóajtójával, az „oroszos” számoknál gyakran színes 
művirágdíszt, stilizált hagymakupolás rekviziteket találni, „keleties” díszítést kap az óriáskígyók ládája stb. 

4.4.3.4. A zene 

A jellegzetes cirkuszi zenét alapvetően a hangszerelés szabja meg, melyben a rézfúvós hangszerek dominálnak. Itt megint 

utalni kell a katonasággal-lovassággal való eredeti összefonódottságra, a mai tűzoltózenekar indulói egy az egyben átvihetők 

a cirkuszba. Amíg csak léteztek magyar társulatoknak külföldi fellépései, a finálé után mindig is felcsendült Berlioz Rákóczi 
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indulója. A dobpergés, vagyis a virbli azt az asszociációs sort hivatott elindítani a nézőben, hogy a salto mortálénak akár a 

kivégzéshez hasonlatos kifejlete is elképzelhető vagy várható. Itt kell szót ejteni a csöndről, mely a felkonferált, külön 
kiemelt nagy trükk csúcspontján bírhat intenzív hangulatkeltő erővel. 

A XX. sz. elején a legkedveltebb cirkuszi zenék közé tartozott[91]: Auber, Offenbach és Suppé nyitányai, Meyerbeer 

Koronázási indulója, a Tannhäuserből a Vendégek Wartburgba vonulása, a Straussok keringői és polkái, katonai indulók, 

valamint a házi zenekar karmesterének darabjai. A mai slágerek között is szépszámmal találhatni klasszikusokat, Ravel 

Bolerója, a Carmenből több szám is, a Walpurgis éj Gounoud Faustjából, Hacsaturján Kardtánca a Gajanéból, ill. a 

Spartacus c. balett nagyjelenete, az Aida Bevonulási indulója és talán a leggyakrabban Johann Strauss Radetzky marsa 

csendül fel a cirkuszban. Ennek a zenedarabnak népszerűségét jelzi, hogy hagyományosan ezt játsszák el legutolsó kötelező 
ráadásként minden évben a bécsi újévi koncerten, a tévénézők millióinak nagy élvezetére. 

Az eddigiekben tárgyalt stílusok mindegyikéhez jellemzően a legpopulárisabb, legbeváltabb slágert választja az artista. Az 

oroszos számnál minden bizonnyal lesz „Csicsornya” és „Kalinka”; a cowboyosnál a „János bácsi a csatában” meg a 

„Handzsup serif” és változatlanul hangzott el a megfelelő magyarnóta-egyveleg az ugródeszkaszámhoz közel negyven éven 

keresztül (mely ma is ugyanolyan élvezetes lenne, ha még létezne ilyen szám). 

A különösebb stílusjegyet fel nem mutató számok esetében a legcélszerűbb az örökzöldek alkalmazása. Egy-két lépéssel a 

legdivatosabb zenék után kullognak, hiszen időbe telik, míg kiderül, hogy valóban világslágerről van-e szó. Egy-egy szám 

aztán a legújabb popzenét is alkalmazza, a harlemi fekete fiataloktól inspirált ugrálókötélnél vagy valamilyen motoros 

számnál a legújabb rapet nyomathatják őrült hangerővel (azt a pár percet ki lehet bírni). 

A zenekari szignál, a tus és a tapszene, amely a szám végén hangzik fel, erősen agitatív erővel bír. Az elektromos 

hanghordozók általános elterjedtsége következtében a cirkuszi zene egyrészt profibb és standard hangzású lett, másrészt 

elsivárodott, mert az élő zene ízét és hangulatát a legtökéletesebb CD minősége sem helyettesítheti. Ma Magyarországon csak 
az FNC és az MNC képes megfizetni egy élő zenekar alkalmazását. 

Napjainkra szerte a világon a tradicionális század eleji cirkusz emblémájává lett Fucik: A gladiátorok bevonulása c. indulója, 
valamint a szívszorítóan megható kiskomédiáé a Fellini-filmekből ismert nosztalgikus Nino Rota-slágerek. 

4.4.3.5. A világítás 

A világításról a cirkusztörténet adataiból alig lehet megtudni valamit. Nagyjából egyenletes fény mellett mehetett le az egész 

előadás gázlámpák, majd villanyvilágítás mellett. A reflektor megjelenésével egy időben a színes fény hangulatvilágítását is 

alkalmazhatták. Az infra, a szaggatott fény, a computervezérelt mozgó alakzatokat kirajzoló ún. intelligens lámpák, a 
színházi profizmus csak a legutóbbi évtizedek fejleménye. 

A kőépület egyik nagy előnye, hogy itt lehetőség van a teljes sötétség mesterséges előállítására. A legfrenetikusabb hatások 

egyikét a lámpák hirtelen kihunyása adja, ilyenkor a gyerekek nagy intenzitással kezdenek sikoltozni, fütyülni és dübörögni. 

A másik izgalmas világítási eszköz az élő láng még akkor is, ha csak mécses, fáklya vagy kandeláber szolgál a 

meggyújtására, de igazán borzongatóvá olyankor válik, ha valamely produkció szerves részeként alkalmazzák, az oroszlán 

ugorja át a tűzkarikát, a lábzsonglőr egy egyenlőszárú, a végein lángoló nagy keresztet forgat, a kések nyelét meggyújtva 
dobálják körbe az asszisztensnőt, a zsonglőr három vagy öt fáklyát dobál stb. 

Az utazócirkuszoknál, ahol a ponyván átdereng a külső fény, az ilyen jelenetek kevésbé érvényesülnek.  A kiscirkuszok 

világítása a masztokra szerelt 4-8 egyenletes fényű nagyobb rögzített lámpa, a jobbaknál elölről esetleg két reflektor is 
kísérheti a fontos szereplőket. 

4.4.3.6. A trükk 

A bemutatott trükksor mintegy genetikai meghatározottságú. Ez legkézenfekvőbben az állatszámok esetében mutatható ki (a 

fóka soha nem ugrik át tűzkarikán, az oroszlán nem egyensúlyozhat labdát), de lényegi különbség az akrobatikus 

artistaprodukciókban sincs, szinte mindegy, hogy dupla vagy tripla-e az a szaltó, ill. 7 vagy 11 karikát dobálnak-e, a bohóc 
pedig megmarad a Darwin-Ekman felsorolta alapérzelmeknél, a testközeli poénoknál. 

Amennyire rekonstruálni lehet, a cirkuszi produkciók lényegileg nem változtak az elmúlt száz évben, a tornyok közt 

kifeszített kötélen táncoló akrobata vagy a repülő emberek halálugrása ugyanazt a borzongást váltotta ki a közönségből, mint 

a mai triplaszaltó. A bohóctréfák egy része a commedia dell'arte idejéig nyúlik vissza, az állatidomítás technikája sem túl 

sokat változott. A zenei kíséret, a kosztüm ugyanúgy a divatot követte, és a gázlámpák idejében fényes díszkivilágításnak 
számított az elektromos árammal működtetett néhány villanykörte. 

Az artistaszámok zsánerekbe történő besorolása a trükkök alapján történik. Az eddig tárgyalt szubkódok elemeiből történő 

választások alapvető meghatározója, tehát a cirkuszi munka differentia specificája a trükksor, ennek rendelődik alá, ehhez 
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igazodik a stílus. Lehet egészen elvontan fogalmazni: „a mozdulat és tárgya egy olyan érték természetes anyagát alkotja, 

amelynek csak a varieté (vagy a cirkusz) jóvoltából sikerült színpadra jutnia, és amely nem más, mint a Munka”[92]. 

A trükk egy speciális mozdulatsor, melynek elvégzése után az artista komplamál (a kiállás tölti be azt a szerepet, amely a 

színházban a meghajlás) vagyis jelzi a közönségnek, hogy most tapsolni kell. A bevezetőben már ejtettem szót róla, de itt is 

le kell szögezni, hogy a szakmában csakis a „trükk” kifejezés használatos, minden lehetséges szinonima menthetetlenül 

privátnak tűnik, a szakmabéliek számára a „mutatvány”, a „produkció”, a „kunszt” pejoratív felhangokat hordoz, az „elem”-

nek sportbeli, a tornászok közt használt másik szónak, a „figurá”-nak pedig szexuális konnotációi vannak. 

Lehet, hogy egy-egy trükk mozdulatsora az élet más területén is előfordul, mondjuk a tornasport vagy az állatkerti munka egy 

elemeként, ám a legkülönfélébb sokaságuknak meghatározott hagyomány alapján történő, szerves egésszé felépített  egysége 
csak a cirkuszban jelenik meg. 

A trükkök számbavételéhez, osztályozásához deskriptív-fogalmi distinkciókat felmutató nyelvi eszközök szükségesek, ez 

végső soron szakmai kérdés. A szakkönyvek és azok tagolásának alapos tanulmányozása után csak ugyanoda jut az ember, 

mint az Ablak - Zsiráf c. gyereklexikon felütésével: „a cirkuszban csodálkozunk és nevetünk. Légtornászok hintáznak a 

magasban, a porondon szelídített medve táncol, csimpánzok bicikliznek, és közben a bohóc mókázik”. Vagyis a cirkuszban 
artisták, állatidomárok és bohócok dolgoznak, azaz[93]: A + Á + B = C 

Egy korábbi fejezetben láttuk, hogy legnagyobbrészt a bohóc figurája nyeri el a művészet és egyéb szellemi javak 

letéteményeseinek figyelmét. Ez a tendencia rajzolódik ki egy előtanulmány interjúiból[94] is, de az is felsejlik, hogy 

mennyire fontos az a háttér, amely a bohóc produkcióinak hatékonyságát biztosítja. Három írótól egy-egy rövid részlet jól 
összefoglalja nézeteik fontosabb elemeit. 

Esterházy Péter: ”az artista az eget ostromolja, aki elszakad a földtől, blöffszerűen azt lehet mondani, hogy az a Fausti 

lázadás.... de az nem vonz engem annyira, mert az nagyon a tudáson alapul, a tudás birtoklásán. A bohóc nekem azért 

rokonszenvesebb mint szabadság-kép, mert az nem-tudásból van (már nem úgy értem, hogy szakmai nemtudásból, hanem), 
nem győzelemből van, hanem vereségből. A vereséget fordítja, ha nem is győzelemmé, de szabadsággá”. 

Konrád György: ”a lehetetlent kísérti meg a cirkusz. Voltaképpen legtöbbször azt látom, hogy van a gravitáció 

könyörtelensége és a cirkuszosok a gravitációval szembeszegülnek, úgy tesznek, mintha az rájuk nem vonatkoznék. És egy 

darabig úgy néz ki, mintha nekik nem is lenne súlyuk vagy nem esnének le. És tényleg nem estek le, lejönnek. Fölmenni a 

magasba, kísérteni a magasságot...” 

Eörsi István: „hihetetlenül nagy véleménnyel vagyok a cirkuszról, mint kifejezési formáról, a bohócról mint bölcsről és 

kritikusról... a fantasztikus artistamutatványokat mindig nagyon csodáltam, és a benne rejlő fegyelmet és játékosságot. És a 

játékosság mögött az életveszélyt, ha úgy tetszik. Szóval annak komoly alapja van. Ennek a mély komolyságát nagyon 
tiszteltem”. 

A félrevezető következtetések levonásának elkerülése végett ki kell térnem arra, hogy mindhárman a gyerekkori emlékeik 

alapján rajzolták meg ezeket az erősen idealizált képeket. Cirkuszba nem járnak, és ami valós tapasztalatokat szereztek, azok 
inkább negatív, mint pozitív hangulatként maradtak meg bennük. 

A cirkuszi számzsánerek három kategóriája minden megközelítésben kirajzolódik, és az is látható, hogy a bohóc 

mindenképpen kilóg a sorból; míg az artista és az idomár trükkökből rakja össze a számát, addig a bohóc hétköznapi 

viselkedési elemekből építkezik. A bohócok jelentős hányada semmilyen akrobatikus mutatványt nem ad elő, legfeljebb 
trombitál, beszél meg elesik. 

A három zsánercsoport alapján történt besorolást egy másik szempontrendszer szerinti osztályozással kell kiegészíteni ahhoz, 

hogy ráláthassunk a cirkusz legfőbb jellegzetességeire. A varieté[95] az a szórakoztató intézmény, amelytől a cirkuszt ily 

módon el kell határolni. A szakmán belül használatos az a kifejezés, hogy „varietészám”. Azok a kísérleteim, hogy ennek 

antagonistájaként megpróbáljam definiáltatni a „cirkuszszám” fogalmát, mindig éles ellenállásba ütköztek. Ennek oka az, 

hogy a varieté nagyobb presztízsnek örvend, ott dolgozni konszolidált körülményeket jelent, a polgári ízléshez való 

alkalmazkodó-készség bizonyítékát. A cirkuszosok egy részének kisebbrendűségi érzése magyarázza, hogy miért tiltakoznak 
az artistaszámok (és ezen keresztül az artisták) ilyen jellegű besorolása ellen. 

A varietében nagyobb gázsik vannak, a varietéartisták iskolai végzettsége vélhetőleg magasabb az átlagnál, elegánsabban 

öltözködnek (nincs építés-bontás). Minden szempontból ők jelentik az úri osztályt ebben a szakmában. Ambivalencia, a 

megbecsülés-lebecsülés keveréke érződik kölcsönösen mindkét fél részéről. Igaz, hogy a varietészám is dolgozhat cirkuszban 

és viszont, ám az arányok magán a műsoron belül, ill. az artista-pályafutás előadásainak mennyiségében bizonyára jól 

mérhető.  Egy perzsszám szerződéseinek legfeljebb 10-20%-át adja a varieté, míg viszont a  sztárzsonglőrök, mint Rastelli 
vagy Gato szinte csak varietében dolgoztak. 
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A cirkuszszám definiálásához egy három részből álló kísérletet végeztem el. Néhány cirkuszos „öreg róká”-nak először azt a 

kérdést tettem fel: „Mi a cirkuszszám jellemzője?” A válaszok nagyjából így hangzottak: „Nehéz ezt megmondani, hiszen a 

zsonglőr is dolgozik cirkuszban, és vannak olyan nagy varieték, ahol még egy fliegende (lengőtrapéz-csoport) is fel tud 

szerelni, de úgy általánosságban a helyigény határozza meg, mert tipikusan a levegő-, a vadállat- és a lószámok nem férnek 
el a színpadon”. 

A kísérlet második felében egy 84 artistaszámot tartalmazó listát[96] kézbe adva kértem meg az adatközlőimet, hogy *-gal 

jelöljék, mely számokat tekinthetjük varietészámnak. A kísérlet harmadik része az volt, hogy megkértem adatközlőimet, 

sorolják fel azokat a számzsánereket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek egy cirkuszműsor összeállításához. Az 

eredmény: zárásnak kell egy nagy akrobata-csoport vagy valami attrakció, kell legalább egy-két levegőszám, vadállat- ill. 
lószám, és feltétlenül kellenek bohócok. 

Összefoglalva tehát azt lehet mondani, hogy a cirkuszműsort a nagy rekvizitek, költséges állatok és a veszély momentuma 

különbözteti meg a varietétől, pontosabban, mint láttuk ezek előfordulási aránya. Az átlagos nagyságú vagy kisebb 

varietékben táncos(nő)k és énekesek bizonyosan megtalálhatók, a cirkuszban ritkán, másrészt pedig az átlagos cirkuszokban 

is előfordulhat ének, tánc, de a műsor elengedhetetlen elemei viszont a nagyobb rekvizitek, az állatok és a veszély. Valóban, 

a legócskább kis komédiás cirkuszban is mindenképpen lesz legalább egy késdobáló, aki hibázhat, lesz egy magasegykerekű, 
amelyről leesve megütheti, vagy a három fáklyával zsonglőrözve megégetheti magát az artista. 

Bálint Mihálynak a borzongások és regressziókról írott, korábban már idézett tanulmányában sok, praktikusan jól 

hasznosítható gondolatot találni a cirkuszi események elemzéséhez (izommegfeszítések, a kapaszkodás jelentősége stb.). 

Fontosabb azonban, hogy elméletében központi helyen, mintegy a filobatizmus prototípusaként tárgyalja az akrobaták 

tevékenységét, és külön figyelmet szentel a képességek kialakulási és fejlesztési folyamatának. „Az összes tevékenység és 

attitűd  –az aktív szeretet, önmagunk legyőzése és a szublimáció – előfeltételezik azoknak a személyes képességeknek a 

megszerzését, amelyek kölcsönösen magas szintű valóságvizsgálatot, valamint elkerülhetetlen, folyamatos és kutató önkritikát 

jelentenek. Az erősen filobatikus helyzetekben ez a sohasem lankadó önvizsgálat szó szerint létfontosságú, mivel a hibákért 

járó büntetés súlyos sérülést, vagy magát a halált is jelentheti. Bármilyen „téves mozdulat” még kevésbé szigorú feltételek 

mellett is rettenetes következményekkel járhat. Ez a személyes képesség a filobatizmus lényege: nincs filobatizmus készségek 

nélkül. A filobata végső célja a feladat tökéletes, a képességei biztosította lehető legnagyobb könnyedséggel történő, 

erőfeszítésektől mentes elsajátítása.”[97] 

A valóságvizsgálat és önkritika kiemelése összecseng Piaget elméletének azzal a momentumával, amely szerint a gyereknek 

a világgal való ismerkedése során az akkomodációnak és asszimilációnak kell valamilyen egyensúlyba jutnia. Azt gondolom, 

hogy a cirkuszi trükkök a másfél-kétéves korig uralkodó, a szimbólumalkotást megelőző érzékszervi-mozgásos játékok 

továbbfejlesztett változatai: „ezt a játékmódot még nem a tárgya, hanem a működésnek, a funkciónak az öröme teszi 

játékká”[98].  

A gyerek döbbenetes gyorsasággal fejlődik ebben az időszakban, nagyon gyorsan megtanulja mindazt, amit szülei tudnak. 

Állni, járni, egy tárgyat megfogni, tartani, feldobni, elkapni stb. Egy ponton eljutunk az általánosan elfogadott szintre; a 

gyerek ügyesnek érezheti magát, mert fel tud dobni és elkapni egy labdát. De miért csak egyet? Miért nem kettőt, hármat, 

négyet.... nyolcat stb. A cirkuszi szocializáció a funkcióörömöt folyamatosan biztosítja azzal, hogy a gyerek képességeinek 
megadja az átlagon túli továbbtanulási lehetőséget. 

A protestáns etika, a „rossz közérzet a kultúrában” a szocializációs folyamat során interiorizálódik. Csíkszentmihályi 

Mihálynak gyerekkorában azt szokta volt mondani az édesapja, hogy „ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy 

együtt”[99]. A cirkuszi valóság e puritanizmussal ellentétes: a trükkök begyakorlása komoly, felelősségteljes munka, de 
ugyanakkor nagyon élvezetes játék is. 

4.4.3.7. A nonverbális kommunikáció 

Egy korábbi fejezetben azt állítottam, hogy a kommunikáció mozgásos önkifejezésének lehetőségét kizárólag a cirkusz adja 

meg, hogy egyedül itt valósul meg a közvetlen emberi kommunikáció a hétköznapinál nagyságrendekkel gazdagabb 
eszközrendszerrel. 

Úgy képzelem, hogy csak azért képes hatni a cirkuszi előadás gyakorlatilag minden társadalmi réteg és a kisgyerekek 

körében is, mert ez a verbálisnál ősibb kommunikációs formának egy, a mai körülményekhez igazított változata; vagyis a 

mozdulatok kommunikációja, amely értelemszerűleg nem-fogalmi nyelven történik. Ha a szimbólumalkotás a legfontosabb 

élettevékenységek során nem játszik szerepet, akkor feltehető egy másfajta intelligenciának, egyrészt a mozgásos és 

emocionális, másrészt a szociális intelligenciának a fejlettsége (természetesen megfelelően gazdag ingerkörnyezet és 

képességfejlesztés esetében). 

A preverbális nyelv legújabban a neodarwinista elméletek érdeklődésének gyújtópontjába került. Nem gondolom, hogy a 

cirkuszi tapasztalatban vegytisztán jelennének meg az ősi kommunikációs jelenségek, ma már mind beleszületünk a 

nyelvhasználatba. Az azonban bizonyos, hogy a természetes életforma, a munkatevékenység jellege alapvetően befolyásolja a 
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kognitív struktúrákat, és a cirkuszkultúra, a cirkuszos életvilág megőrzött magában olyan reziduális vonásokat, amilyeneket a 

modern civilizációban másutt már nem találhatunk meg. 

Merlin Donald azt mondja, hogy „az emberi nem egyedisége nem annyira a nyelvben rejlik, mint inkább a gyors kulturális 

változásra való képességünkben”[100]. Elmélete szerint az emberi gondolkodás a főemlős epizodikus kultúrájától két 

fejlődési fokon, a mimetikus és a mitikus kultúra átmenetén keresztül jutott el a mai civilizációhoz, melynek meghatározója, 
hogy az elméleti tudásanyag külső szimbolikus tárakban objektiválódik. 

Ami mindennapi életünket, hétköznapi tevékenységeinket illeti, valamennyien az epizodikus kultúra talaján állunk, melyben 

a nyelv nélküli intelligencia is kimagasló szerepet játszik. Ezek a tapasztalatok valóságosak, tudottak, megerősítettek. A 

mitikus kultúra a realitások talajáról történő elrugaszkodást jelenti, ennek megfelelően a tényei nem vérre menőek, tehát 

hisszük is őket meg nem is. A kettő közötti hiányzó láncszemnek Donald a mimézist tételezi. Úgy gondolom, hogy kihagy 

egy azt is megelőző mozzanatot, az önkifejezés igényét, vagyis az önmutogatást. Minden gyerek meghatározó létszükséglete 

az, hogy nézzék őt. Óriási energiákat köt le és szabadít fel az a motiváció, hogy felkeltsük és megtartsuk mások, különösen 

bizonyos kiemelt fontosságú célszemélyek figyelmét („szeretném, hogyha szeretnének” – Ady megfogalmazásában). 

Messze hiányos ahhoz a felkészültségem, hogy antropológiai, humánetológiai kérdésekben releváns elméletek alkotására 

érezném magamat kompetensnek. De ha én sem, akkor vajon ki fogja felhívni a figyelmet arra, hogy a cirkusz létezik, és nem 

a színház az első olyan intézmény, melyet ebben az összefüggésben vizsgálni kell[101]?! Miért ne lehetne például az egyedi 

cirkuszi produkciókat, vagyis trükköket viselkedési mutánsnak feltételezni? Bizonyára szakszerűtlen a felvetésem, 

mindazonáltal esetleg gyümölcsöző lehet annak kifejtése, hogy miért. 

A fenti ingatag gondolatmenetek után a továbbiakban szigorúan a tárgynál fogok maradni. Hangsúlyozni kell, hogy 

könyvemnek nem lehet célja a teljes körű feltárás, hanem csak a releváns szempontokat akarom felkutatni a további 

empirikus vizsgálatok  megtervezéséhez. A fejezetben végig Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció 

szabályszerűségei[102] c. könyvének gondolatmenetét követem olymódon, hogy fő fejezetei sorrendjében tárgyalom a 
vonatkozó cirkuszi jelenségeket. 

Az emberi magatartás társadalmi normákat követ, a szerepek öt taxonómiai csoportba oszthatók. 

–                A pervazív szerepek (nem, kor) minden egyéb szerepre befolyással vannak. A cirkuszi produkcióban a 

maszkulinitás és feminitás nagyon erős hangsúlyt kap, de nem pusztán jelzésszerűen, hanem a munkamegosztás 

meghatározójaként is. Az erőt ténylegesen prezentálja az untermann, a női kecses mozdulatok pedig jól begyakorolt rutinból 

erednek. Az életkor bizonyos mértékig mediatizált, vagyis a kamaszok és kamaszlányok életkori csoportjukhoz képest korán 

produkálják a felnőttes viselkedésfajtákat, és az idős emberek az öltözék, smink, fiatalos mozgás miatt sokszor több évtizedet 
is letagadhatnak tényleges korukból. 

–                A családi szerep a személyiség alapvető jellemzője, és a cirkuszban fokozott fontossággal bír. Elsősorban azért, 

mert a munkatevékenységet leggyakrabban ilyen egységekben mutatják be. Egy, az 1970-es évek közepéről megmaradt 

kimutatás szerint a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalatnál szerződésben volt 27 duett számból 25-öt férj-feleség mutatott be, 

és a foglalkoztatott artisták kb. 3/4 részének voltak rokoni kapcsolatai  a szakmán belül. A családi kapcsolatoknak másik 

vetülete az, hogy az elsődleges szocializáció és a másodlagos szocializáció fontosabbik része ebben a közegben zajlik le, 

tehát a gyerekeket nem adják be bölcsödébe, óvodába, az iskola pedig nem meghatározó a jövő felépítése szempontjából. 

Érdekes jelenség, hogy a társulatban együtt dolgozók köre egyfajta kvázi-családi státusznak megfelelő szerepkört tölt be, 

mivel a lakó- és munkahely egybeesik, a cirkusz egy félig zárt közösségnek tekintendő. A közvetlen partnerek egy 

lakókocsiban laknak (nemegyszer akár párkapcsolaton kívül különböző neműek is), gyakorlatilag minden idejüket együtt 

töltik, a munkakapcsolat pedig természetesen maximális bizalomra épül. Lehetnek egészséges, jó nagy veszekedések stb. 

–                A foglalkozási szerep az artisták esetében semmiképpen nem nevezhető felszínesnek vagy szituatívnak, hanem a 

hivatásszerű foglalkozásokhoz hasonlóan csaknem pervazív. Olyannyira, hogy Goffman[103] a stigmatizáltak körébe sorolja 
az artistákat. 

Érdekes szempont lehet az artista szereprendszerében, hogy a legfontosabb társadalmi, vagyis a foglalkozási státuszában az 

interakció másik résztvevőjével, a nézővel csak „passzazsér”, vagyis átmeneti szereprelációba kerül. Rejthet magában valami 
romantikus feszültséget az, ha kész vagyok a testi épségemet kockáztatni egy teljesen felszínes kapcsolat kedvéért. 

–                A privátszféra szerepeinek a kulturális hagyomány ad konszenzuális bázist. Ennek a szereprelációnak alapos 

vizsgálatát kell a továbbiakban elvégezni, mert az eddig tárgyaltakból is felsejlik, hogy a polgári létnek ez a szelete csak 

csökevényes formában alakult ki a cirkusznál. 
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Ha tehát továbbmegyünk a cirkuszi szám kommunikációs csatornáinak vizsgálatában, megerősítést nyer az a korábban már 

tárgyalt tény, hogy a fogalmi nyelv és a verbális kommunikáció egyrészt csekély, másrészt pedig lényegtelen szerepet tölt be 

a cirkuszműsorban, ezért a verbális csatornával és a nem verbális csatornák közül a vokális kommunikációval nem 
foglalkozom, ill. a kulturális szignálokról egy korábbi fejezetben, a kosztümök kapcsán már tettem említést. 

Elöljáróban arra az általános tendenciára kell felhívni a figyelmet, hogy az intézményesített társadalmi szocializációban, az 

iskolai munkában a fogalmi rendszerek elsődlegessége miatt a nem verbális jelzések produkciójával és dekódolásával nem 

foglalkoznak, ezek a készségek nemhogy fejlődnének, hanem szinte elcsökevényesednek. Ugyanakkor a valós 
élethelyzetekben fontosságuk egyre nő. 

4.4.3.7.1.  Mimikai kommunikáció 

Darwin[104] szerint nyolc, Ekman[105] szerint hét érzelem tükröződik az arcon: öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, 

harag, undor, érdeklődés. Az indulatok és az emóciók nem elkülöníthetők ebben az állandóan aktív közlési formában. Az 

alapkifejezések biológiailag programozottak (kivéve az érdeklődést). Nagyon sokat vizsgálják az érzelmek elfedésének a 

jelenségét (poker face). A cirkuszi „ragasztott” mosolyt[106] tekinthetjük egyfajta pókerarcnak, álcának, mely elrejti a valós 

érzelmeket. 

Kevés a valószínűsége annak, hogy a legmegbízhatóbb és legvalidabb laboratóriumi és/vagy számítógépes kísérletekkel akár 

csak egy jottányit is közelebb lehetne jutni Mona Lisa arckifejezésének dekódolásához vagy ahhoz az élményhez, amit 

Balázs Béla írt le: „felejthetetlen benyomást tett rám egyszer egy indián színésznő arcjátéka, aki halott gyermekét 
kétségbeesett szomorúsággal, mosolyogva gyászolta”[107]. 

A mosoly biológiai meghatározottságú, a vakon született gyerekek is a megfelelő időben produkálják, számos fajtája van, 

alapvetően a játékarcot, és a behódolási kifejezést szokták elkülöníteni egymástól. A kutatások egyik alapkérdése az, hogy 

hogyan lehet az emóciók őszinteségét detektálni.„Humans are particularly good at distinguishing authentic from inauthentic 

smiles, as the external eye muscle  involved in the so-colled Duchenne smile typical of genuine happiness is not under 
voluntary control .”[108] 

Tehát egyetlen izom felelős azért, hogy az igaz boldogság felkerüljön az ember arcára. Az interakciók során jórészt 

tudatosítás nélkül, spontán dekódoljuk az arckifejezéseket is, ám soha nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban helyesen 

értelmezzük-e azokat. A cirkuszi előadásban vannak olyan pillanatok, amelyekben nagyjából biztosra mehetünk. Minden 

okunk megvan azt feltételezni, hogy boldog az az artista, aki éppen most épített le egy nagyon veszélyes trükköt, és örömmel 
fogadja a közönség tapsait. 

Ám a ragasztott mosolynak szintén megvan a pozitív üzenete: „mosolyogj a világra, visszamosolyog rád!” – volt a gyűlölet 

ellen indított egyik kampánynak a szlogenje a közelmúltban. Behaviorista kísérletekkel sikerült kimutatni, hogy a hangulatot 

meghatározza a mechanikusan felvett arckifejezés is (egy vizsgálat során ceruzát kellett a szájában tartania a kísérleti 

alanynak, és ettől szórakoztatóbbnak találta a látott filmet). 

A mosoly az artistáknál munkaköri kötelességnek számít. Az Artistaképző Intézet egyik tanára a vizsga előtti próbák 

valamelyikén azt kiabálta a növendéknek: „nem érdekel, ha sírsz, akkor is mosolyogj!” Ez a kislány a megaláztatás miatt 

pityeredett el, mert „huszonötödször” küldték vissza, hogy végre kezdje el zenére a dolgát. Az adatközlőimnél is előfordul ez 

a momentum: „anyuka szokott elől állni a cirkuszban, mikor előadást tartottunk, a manézsban mikor voltunk, mindig 

ránkintett, hogy mosolyogjatok! Nyilván ezért vagyok én is olyan mosolygós a mai napig. Én nem tudok róla, mert anyuka 

annyira belénk nevelte, hogy mosolyogni kell a manézsban, ami ma nagyon nagy hiány. Amikor megyek a metrón, látom 

szemben az embereket, hogy milyen morc képeket vágnak. Hát ez borzasztó. Egy mosolygós embert ha lát, szinte felüdül az 
ember.”[109] 

Álljon itt mégy egy előfordulás: „nemegyszer hallottam anyámtól, hogy fáj, kislányom? Akkor mosolyogj![110] – és ez nem 
holmi lelki nyavalygásra, hanem konkrét testi fájdalmakra vonatkozott. 

Az ezredfordulón a legutóbbi fejlemények, a művészcirkusz produkcióinak elemzése azt mutatja, hogy az európai, 

gleichschlichtolt polgári-értelmiségi értékrend hatalomátvétele során két elem kiűzetésével szűnik meg a tradicionális cirkusz 
lényege: le kell mondani az állatszámok és a cirkuszi mosoly öröméről. 

4.4.3.7.2.  Kommunikáció a tekintet révén 

Az emberben külön csatornának vehető, már a magasabb rendű állatfajoknál is megvan. Lehetséges ilyen kommunikáció állat 

és ember között. A visszajelentés visszajelentéseként megkönnyíti a szituáció feletti kontrollt. A tekintetnek szignál értelme 

van, de előfordul emblematikus jelleggel is (merev ránézés valamire), és nagyrészt normatív szabályozás alatt áll. A pupilla 
kitágulása ijedtséget, meglepetést vagy izgalmat jelezhet, a rátekintés mennyisége a szimpátia kifejeződése. 
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A cirkuszi kommunikáció ebből a szempontból természetesen aszimmetriát mutat, hiszen az artistát adott esetben több ezer 

ember hosszasan nézi, és osztozik meg az ő tekintetén. Ugyanakkor ezen a csatornán jelenik meg leghatásosabban a szociális 

facilitáció. A fókuszálatlan nézést be kell gyakorolni. Ha a cirkuszgyerekek arról faggatják a felnőtteket, hogy nem fognak-e 

izgulni annyi ember előtt majdan a manézsban, akkor egyrészt azzal nyugtatják meg őket, hogy a közönség tagjait 

elszemélytelenítik (ugyan már, azok csak káposztafejek), másrészt megmutatják nekik, elpróbáltatják velük, hogy hogyan kell 

fókuszálatlanul, kicsivel a homlok fölé nézni. Ez működik. Valószínű, hogy ennek a tréningnek is szerepe van a mosoly 
„ragasztott”-ságának kialakulásában. 

4.4.3.7.3.  Mozgásos kommunikációs csatornák 

Ide tartozik a gesztus, a testtartás, a proxemika és a kinezika. 

A gesztusokat a fej, a kéz és a karok akár tudatos, akár öntudatlan, de mindenképpen értelemteli mozgása hozza létre. Egy 

részük egyezményes jel, embléma. A cirkuszi gesztusoknál ki kell emelni a mozdulatok nagyívű hangsúlyozottságát. A 

gesztusokat valahol a testtartási és a kinezikus jelenségek közötti határterületen kell elhelyezni, azoktól nehezen 
elkülöníthetők. 

A poszturális kommunikáció egyrészt normatív mintákat követ, másrészt tudattalanul kialakított. Az állatvilágban is fontos 

szerepet játszik, pl. az agresszív viselkedés kommunikációjában „a domináns, fenyegető állatok gyakran élnek az ún. 

imponáló póz rituális fegyverével”[111]. Ennek komplementer változatát pedig, a behódolási pózt állítólag a budapesti 

állatkert oroszlánketrecében is bemutatta Konrad Lorenz, hogy demonstrálja elmélete helyességét. Újabban ismeretterjesztő 

filmeken látható, hogy a gorillák között milyen szubmissziv magatartást mutatnak alárendeltségüket jelezvén az ember-
turisták. 

A poszturális kommunikációnak a cirkuszban is nagy szerepe van. Ahogy én a vadállatidomárokat ismerem, ők legfeljebb 

nagyon jó pénzért lennének hajlandók megismételni Lorenz produkcióját, mert az állatok természetét szeretik alaposan 

kiismerni, mielőtt közelebbi kapcsolatra lépnek velük. Amikor pedig ezt megteszik, akkor mindenképpen az a-hím státuszát 
kell maguknak kiverekedniük, elsősorban a poszturális és a tekintettel történő kommunikáció útján. 

Az akrobaták nagyívű mozdulataikat imponáló testtartással mutatják be. A társadalmi életben az uralkodó osztályok ún. 
nyilvános reprezentációs pózainak sajátságait igyekeznek felmutatni több-kevesebb sikerrel. A mosoly itt is, ott is kötelező. 

A térközszabályozásra vonatkozó klasszikus vizsgálatokat és felosztást E. T. Hall[112] végezte el. A szabványmanézs 13m 

átmérőjű, ebből automatikusan következik, hogy ha az artista nagyjából a kör közepén helyezkedik el, a nyilvános 

eseményekhez sorolódik a produkció. Ami viszont az artisták cselekvéseit illeti, ott már felmerülhet egy különös momentum, 

az irritálóan túlzott intimitás. Nagyon kevés olyan élethelyzet adódik, amelyben megengedett a testi érintés, nagyobb 

testfelület érintkezése. Természetes módon ilyen csak a szexuális aktus, ill. a birkózás esetében áll elő. Egyéb alkalmakkor 

(pl. orvosi vizsgálat, zsúfolt jármű) külön jelzésekkel kell közölni, hogy nem teljes személyiségünkkel veszünk részt az 

interakcióban. 

A manézs kör alaprajzából sokféle kommunikációs sajátosság következik. Ez a legősibb és spontán legautomatikusabban 

kialakuló térforma. Itt a dobozszínházhoz képest egyfajta kiszolgáltatottság jellemzi az artistát, nincs kulissza, ahová vissza 

lehetne vonulni, nem lehet lecövekelni, bizonyos mértékig folyamatos körbefordulás szükséges. A harmadik dimenzió 

közvetlen felhasználása kultúránkban jószerivel csak a cirkuszban, a légtornászok produkcióiban valósul meg. 

Külön kell beszélni a gitter (körketrec) technikai újításáról. A XIX.-XX. század fordulóján vezették be, addig egy három 

oldalán ráccsal ellátott állatkocsit toltak be a manézs közepére, ott egészen kezdetleges produkciókat lehetett csak bemutatni. 

Az operáns kondicionáláson, a bizalomteli kommunikáción alapuló ún. szelíd idomításhoz szükség volt arra, hogy az idomár 

ne feltétlen kényszerüljön az állat személyes terébe, hiszen egyébként az állat kitér az ember útjából. A körketrec 

megoldásával kiküszöbölték a sarokba szorítottság érzésének megjelenési lehetőségét (ez a szókép szép példa a nyelvi 
plaszticitás valóságtartalmának elcsípéséhez). 

A kinezika megalapítója, Birdwhistell hitt abban (már úgy tűnik, indokolatlanul), hogy az összes előfordulható interakció 

kinémáinak és kinemorfémáinak feltérképezésével a nyelvészetihez hasonló szabályszerűségeket lehet megállapítani a 

tesnyelvi kommunikációban. Elméleti problémát jelent az a tény, hogy a testi kommunikáció nem digitális, hanem analógiás 

kód, és nincs logikus szintaxisa. Ez is egyik oka lehet annak, hogy a kivitelezést és értelmezést egyaránt csak szituatív 

módon, gyakorlással lehet elsajátítani. Azt gondolom, hogy azért kell a gyermeki szocializáció fontos részének tekinteni a 
cirkuszlátogatást, mert ott kinagyítva, eltúlozva, bizonyos mértékig egyértelműsítve jelennek meg ezek a  készségek. 

4.5. A magyar specialitások 

A magyar kultúra nagy alkotásait a világ országaiban még a legműveltebb kevesek közül is csak egészen kevesen ismerik és 

értik.  Bizonyosak lehetünk azonban abban, hogy szerte a világon emberek millióinak szívében-fejében élnek sok-sok magyar 
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artistaszám örömteli perceinek emléknyomai, még ha tudattalanul és elmosódottan is. A cirkusz egyik hozadéka éppen az, 

hogy képes lehet a különböző nemzetekről, embercsoportokról kialakult pozitív előítéletek megerősítésére (a gengszter, a 

punk is képes olyan dolgokat produkálni, hogy elfogadjuk őt ügyessége, csibészsége miatt). Hogyan él tehát a magyarság-
tudat a populáris kultúra egy sajátos szeletében? 

Az Internationale Artisten Revue című szaklap egyik 1895-ös[113] vezércikke Ungarische Spezialitäten címmel elsőként a 

magyar szubretteket említi, másodikként a cigányzenét, harmadikként pedig a látványos színpadi rendezés készségét. 

Cirkuszról nem esik szó, mert ebben az időszakban specialitásként már és még éppen nincsen említésre méltóan kimagasló 

teljesítmény. Érdemes azonban a jellegzetességek sorából kiemelni az elementáris temperamentumot, amely a későbbiekben 
az adott (mai értelemben vett) artistaszámokban találja meg a legadekvátabb formáját. 

Mint már beszéltünk róla, a trükksor határozza meg az előadás módjának összes többi szubkódját, a szám felépítése során a 

kosztümnek, zenének, fénynek, kísérő mozdulatoknak ehhez kell alkalmazkodnia. Az artista egy stíluskészletből választhat. 

Vannak egészen kötött számok: a késdobáló és a mesterlövész szinte kivétel nélkül cowboynak van öltözve. A klizsnik 

(jógához hasonló pózokat mutat be) majdnem mindig turbánban és bugyogóban dolgozik[114], az arabugrók afrikai 

elemekkel díszített ruhákat viselnek. [115] Mi tehát a magyarok specialitása? 

Két meghatározó számzsánert lehet kifejezetten magyar specialitásként azonosítani, melyekről az összefoglaló egyetemes 

cirkusztörténeti szakkönyvek is rendre említést tesznek. Mindkettő műsorzáró attrakciónak számító csoportmunka, 

melyekben dinamikus nagy ugrásokat is bemutatnak: az egyik a lovasakrobatika vagy zsoké(szám), a másik az ugródeszka 

vagy schleuderbrett. 

4.5.1. Lovas produkciók 

Talán a középkori magyarok nyilainak atavisztikus emléknyomai is hozzájárultak a magyar lovascsoportok kivételes 

sikereihez. A XX. század első évtizedeiben két ilyen akrobatacsoport (Károly és Könyöt) is stilizált magyar kosztümben 

dolgozott szenzációszámként Nyugat-Európa és az USA vezető cirkuszaiban. A lovas hagyományok a XIX. század közepére 

nyúlnak vissza, amikor is az ún. „Csikós posta”, más források szerint „Magyar posta” Londonban meg Párizsban a 

legnagyobb reklámot és reputációt érdemlő produkciónak számított néhány szezon erejéig. Az 1960-as évek közepétől 

kezdődő három évtizedben aztán a lovasakrobatikának egy újabb virágzása következett, több műsorzáró magyar csoport 

működött ekkoriban (Picard, Donnert), közülük a legsikeresebb a Richter család volt, akik a világ vezető cirkuszainál 

dolgozva keresték meg azt a sztárgázsit, amelynek köszönhetően a Magyar Nemzeti Cirkuszt utóbb (1995-ben) meg tudták 
alapítani. 

A Richter csoport 1974-ben, a legelső Monte Carlo-i fesztiválon nyerte el az ezüst bohóc nagydíjat. Richter József életútjának 

értékét nem lehet túlbecsülni: nemcsak mint kiváló artista, hanem a rendszerváltás után a Magyar Nemzeti Cirkusz 

tulajdonos-igazgatójaként a tradicionális cirkusz legtiszteletreméltóbb, európai színvonalat képviselő eredményeit tudja 

itthon felmutatni, és a következő generációknak továbbadni. Fia ugyanis, Richter Flórián 2004-ben ugyancsak Monte Carlo-i 

ezüst bohócot nyert, és bár az a beállítás a fesztivál zsűrijének ízléséhez alkalmazkodva egyfajta hollywoodi romantikus 
mesevilágot jelenített meg, de az itthoni szezonokban azóta is a hagyományos magyar felállású nagy csoporttal dolgoznak. 

4.5.2. Ugródeszka csoport 

Úgy az 1930-as évektől kezdődően több mint fél évszázadon keresztül élte virágkorát a másik tipikusan magyar 

specialitásként számon tartott attrakció, az ugródeszkacsoport. Az első világháborút megelőzően a Göndör-család Edmondo-

csoport néven még szeriőz, társasági öltözékben mutatta be a számát, de már a két világháború között áttértek a magyar 

kosztümre. A Hortobágyi csoport az 1930-as évektől egészen a 70-es évekig dolgozott, a Váradiék, a Lukácsék, a Kisfaludi, a 

Halassi és még néhányan úgy 1960-tól kezdődően két-három évtizeden keresztül is kimagasló teljesítményt nyújtottak ezzel a 
számzsánerrel. 

Ma egyetlen nagy magyar ugródeszkacsoport sincs, a 80-as évektől kezdődően mexikóiak, balkániak és oroszok sajátították 

ki ezt a számzsánert. Az ezredfordulón egy golyó-deszka kombináció még összeállt magyaros kosztümben és zenére (Sallai 

jr.), de nem bizonyult életképesnek, néhány év után feloszlott. Vannak próbálkozások legfeljebb kettő-hat fős felállásban, 

ezek azonban nem stilizált nemzeti viseletben dolgoznak. A minta elvileg bárhol és bármikor követhető lenne. Ausztráliában 

például egy komédiás (Stardust) cirkusz ezredfordulós műsoraiban az előadás záró számaként magyaros kosztümben, Brahms 

zenéjére mutatott be az ausztrál család  egy (szakmailag gyenge) ugródeszkaszámot. 

A szubkódok főbb jellemzőit a közismertség okán röviden tárgyalom, a trükksornál pedig a legfontosabb elemeket veszem 

számba, és a két zsáner eltérő elemeit összevontan tárgyalom, feltételezhetően az értelmezés nem jelenthet gondot. 

4.5.3. E produkciók szubkódjai 
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A XX. század második felére a stilizált női magyarkosztüm sokfodros szoknyácskája alól kilátszik a bugyi, a férfiak 

lábtrikóján a combrész első fele és a bolerószerű mellényke dús sújtásozással díszes, és természetesen a lányok ruhája is 

kivarrt. Maga a trikó általában mélykék, bordó vagy sötétzöld, mely erős kontrasztul szolgál a ragyogó fehér bő ingujjhoz ill. 
buggyos pruszlikhoz. Az akrobatacsizma mindig fehér. 

A zenei összeállításban természetesen a rézfúvósok dominálnak. Rendszerint a Berlioz-féle Rákóczi induló első néhány 

ütemének felhangzása után robban be a csoport a manézsba, és egy nagyon friss, ugyanakkor melodikus mű-, ill. 

népdalegyveleg dobja fel a hangulatot. Volt olyan összeállítás, amelyet több évtizeden keresztül változatlan sikerrel 

használtak. A hanghatások közé tartozik a füttyögés és rikoltozás is. A slussztrükköt néhány másodperces csend előzi meg, 

egyre erősödő dobpergés kíséri, majd követi a tapszene. A bekonferáláson kívül ez alkalommal képzelhető el egyedüliként 
még a mutatvány nehézségére utaló valamely szöveges közlés is. 

A gesztusnyelv legfőbb összetevője minden mozgás és mozdulat lendületes kivitelezése. Kevés tánclépést illesztenek be 

többé-kevésbé összehangolt formában, és mindig lenthangsúlyosan. Jellegzetes mozdulatsor a lányoknál: csípőre tett kéz, 

gyakorlatilag egyhelyben történő ritmuskövetés (a felsőtest szinkron mozgásával kísért „riszálás”); a férfiaknál: gyakran egy 

kisebb körző mozdulat kíséretében végzik a karemelést, hogy az ingujjat hátravetve az ne akadályozza a mozgásukat. 

Magáért beszél a mutatványnak koncentrált kivitelezése valamennyi csoporttag részéről, ahogyan pl. a nyomók rohannak a 

forgót követve, hogy odaérjenek tusírozni, ha esetleg lejön a trükk. A komplamentek alkalmával szinte kötelező a 

szimmetrikus térforma kialakítása, a forgó elől, esetleg a pisznire (a manézst elkerítő kördobogó) ugrik fel. 

Ezek a csoportok ún. akrobata-fény, vagyis a cirkusz felső részét erősen megvilágító tiszta fehér fény mellett dolgoznak a 

vállba érkezések pontos észlelése miatt. A legfőbb rekvizit a deszka, ill. deszkák és a piedesztál, melyről a nyomók ugranak 

rá a deszkára az obermann indításához. Elengedhetetlen kiegészítőnek nevezhetjük a manézson végigfutó filcszőnyeget. Ez a 

számzsáner természetesen planson dolgozik, és a legérzékenyebb a talaj egyenetlenségeire, tehát egy ferde manézst biztosító 

placcon bizony érkezéskor az akrobaták csákánnyal és egyéb szerszámokkal egyengetik ki a kritikus területet. 

Végezetül álljon itt egy részletesebb leírása a két számzsáner lehetséges trükksorának. 

–                A zsokéban 5-7 személy vesz részt, meg 1-3 hidegvérű (pl. muraközi), nyugodt ügetésű  ló. A szám első része 

voltizsálás, melyet sokszor a lányok mutatnak be: zászló (féltérden, az egyik kezét előrenyújtva megy egy kört), olló (ülésben 

lábcsere), majd állásban pálca- vagy karikaugrások, stb. Következhetnek a komolyabb ugrások, mint flikflakk, aráber, szaltó, 

esetleg közben egy fejenállás (az untermann fején áll az obermann; a vállbaállásnál nagyságrendekkel nehezebb trükk). 

Másik lehetőség ebben a kategóriában a Richterék specialitása volt, mely a legnagyobb egyetemes cirkusztörténeti 

összefoglaló könyvekben is rendre szerepel, a kopfaufkopf (fejállás fejen). Külön résznek lehet tekinteni a leglátványosabb 

ugrásokat: a lóról lóra, ill. vállból átszaltókat. A szám záró részében jönnek az egyenkénti, majd együttes ülve- és 

állvaugrások (melyek alkalmával, ha van komis, az utolsóként a menetiránynak háttal, a többieknek szembefordulva érkezik), 

és de capóként jöhet a vágtában történő körbenyargalás, amikor is az artista a kezében tartott hatalmas nemzetiszínű zászlót 

lengeti néhány körön keresztül. 

–                Az ugródeszka csoport fórmunkája knót („gólyavisziafiát”) dobásokból, fuszszaltókból, visszaszaltókból és 

hasonló rekvizit nélküli ugrásokból, ugrássorozatokból áll. Ezután következnek a deszkáról indított és vállba, különböző 

magasságú emberoszlopra (koloni) érkező legkülönbözőbb szaltók, ill. ugrásvariációk. A klasszikus magyar csoport 

valamennyi trükkét vállba fogta, ez a változat igényli a legnagyobb precizitást, összehangoltságot (szemben a bálára történő 
érkezéssel – melyre viszont akár 4-5 fordulatot megtéve érkezhetnek). 

A nagy csoportok összetartása jószerivel csak a családi kötelékek alapján lehetséges, ugyanakkor az is szinte törvényszerű, 

hogy külső személyt is kell bevonni valamelyik szerepkörbe. Talán a legnagyobb teljesítménynek a sok ember összetartása 

számít. Ha gondol egyet valamelyik tag, egyszerűen kilép vagy átáll egy másik számba. A Váradi-csoport iskolapéldája volt a 

szerves építkezésnek. Az ötvenes évek végén három testvér dolgozott (akkor még matrózkosztümben), a hatvanas évek 
közepétől pedig már a feleségekkel, gyerekekkel elérték az optimális, 8 fős csoportnagyságot. 

Meg kell jegyezni, hogy az ún. kisdeszka-duett szintén magyar specialitásként vált nagyon népszerűvé, és itt a hosszú ideig 

tartó együttlét sokkal egyszerűbben volt biztosított a házasság köteléke révén. A 2 Morvai az 1940-es évektől, a 2 Kristóf 

pedig a 60-asoktól kezdődően dolgozott a legmagasabb szakmai színvonalon ebben a kategóriában. 

Magától értetődik, hogy egy átfogó cirkusztörténeti monográfiában részletesen kellene tárgyalni  valamennyi nagy 

számzsánert, de ennek a könyvnek a célja csak az elméleti keretek számbavétele és a legjellemzőbb sajátosságok 
felvonultatása volt. 

Ugyancsak külön kötetben kellene megrajzolni a cirkuszos életvilág szociológiáját, szociográfiáját, ám a meglévő anyagok és 

dokumentumok feldolgozatlansága miatt erre a munkára már végképp nem vállalkozhatok. Szeretném azonban minél több 

olvasónak és kutatónak az érdeklődését felkelteni, ezért a következő fejezetben saját tapasztalataim és az orális archívum 

interjúi alapján mintegy anekdotikus formában felvillantom a legfontosabb élethelyzetek és -körülmények egy-egy 
mozzanatát. 
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--- 5. Záradékul: Az életforma >>> 

Ha bináris oppozíciókban kellene elhelyeznünk a cirkuszt, akkor a szegények, a zárt kommunikációs kódot használók, az 

iskolázatlanok, a kiszolgáltatottak, a megalázottak, de meg nem szomorítottak világába utalhatnánk ezt a kulturális alakulatot. 

Egyik nagyregényében olyasmit mond Thomas Mann, hogy megszületik NN, aki történetesen könyvelő lesz, majd meghal 

egy könyvelő, aki történetesen NN volt. Vajon mik lehetnek a cirkuszos életforma legfőbb jellemzői, amelyek meghatározzák 
az artista uralkodó személyiségjegyeit? 

A cirkusz sok vonatkozásban a preindusztriális társadalom jellegzetességeit mutatja: a munkamegosztás nem és életkor, 

illetve testi felépítés szerint történik. A lakó- és munkahely egybeesik, a közös élettér tagolatlan. Nincs határozott cezúra a 

pihenő- és a munkaidő közt. A tevékenységekben nem különül el élesen a magánszféra. A gyerekek szocializációja kevéssé 

intézményesített formában történik. A természeti erőknek való kiszolgáltatottságot hozza a „nomadizálás”, a fizikai 
teljesítmény. 

A magyar és a nemzetközi artistatársadalomban természetesen mindenféle nagy eltérések vannak pl. az anyagi helyzetet és a 

mozgástér nagyságát, de főleg az egyéni karakterek sokaságát tekintve. Ha a közös cirkuszi ethosz lényegén töprengek, ilyen-

olyan történetek jutnak eszembe. Elsőként előjön az az asszonyka, aki másfél éven belül veszítette el anyját, apját, férjét és 

húgát, a fia persze külföldön dolgozott. Ekkoriban úgy fogalmazott, hogy már régen nem élne, ha a Tánti nem viszi ki a 
szezonra: „kisminkelni, rendbe hozni magad, mosolyogni! A kurva életbe!” Aztán télen megint jön a pszichiátria. 

Erős emberek. A cirkusznál természetes, hogy betegen, lázasan is le kell dolgozni. Mindenkinek vannak ilyen anekdotái. 

Például a Gaonas csoport forgója, a „repülő ember” egy motorbaleset után még három napig dolgozott, mire rászánta magát, 

hogy elmenjen az orvoshoz. Naná, hogy el volt törve a válla. Erős asszony volt az az idomárnő, akinek a szombat délelőtti 

előadáson a medve leharapta a hüvelykujját. A délutáni előadás idején amputálták a csonkot, az esti előadáson már dolgoztak. 
Szülés vagy operáció után pár nappal… 

Akárhány apró momentumot kiemelhetünk, melyek összefüggései a privát életétől eltérnek. Nézzük az alkoholt! Az országos 

hírnévnek örvendő popzenész saját tapasztalatai alapján ezt mesélte: „a cirkusz olyan hely, ahol a késdobáló a lányába vágja 

a kést, és a légtornász, ha berúgott, másnap lezuhan”. Arra az ellenvetésre, hogy a légtornász nem iszik, ezt válaszolta: „de 

hiszen együtt rúgtunk be!”. Ugye nem lehet általánosítani, hogy az orvos, a kefekötő vagy az artista iszik-e inkább. De 
szakmán belül nyilván valószínűbb a bohóc esetében, mint a légtornászéban. 

„És én akkor megfogadtam, hogy soha többet. Az előadás előtt soha, de még előadás után sem, ha nincs benne az a minimum 

16 óra. Nem szoktam én inni, csak hát azért ebben a szakmában az is ivás, ha mondjuk megiszol egy 1/2 liter bort vagy egy 

litert. Nem kell túlzásba vinni, hogy egy balanszot, egy balanszmunkát megzavarjon. Másnap. A másnaposság még 
rosszabb.”[1]  

Ha az alábbiakban négy csomópont köré rendezem a leginkább figyelemre érdemesnek vélt momentumokat, akkor azt kell 

előrebocsátanom, hogy ezek szervesen egymásba olvadtan alkotnak tömböt. És általánosítottan, ideáltípusokról beszélek az 
élet sokszínű gazdagságát még csak meg sem közelítve. 

5.1. A szocializáció 

Egy fejlődéslélektan tudóst arról kérdeztem, miként tudnám rögzíteni a Bellucci Cirkusz kétéves sztárjának az 

elefántszámban mutatott viselkedés-repertoárját. A tanszékvezető asszony első reakciója: ha rajta állna, betiltatná ezt a 

tevékenységet, mert egy kétéves gyerek nincs abban a helyzetben, hogy felelősen dönthetne arról, vajon kívánja-e produkálni 

magát az elefánt ormányában.  Megrökönyödtem: vajon a privát világban a kétéves gyerek megalapozott döntése alapján 

adják le őt a szülei kora reggel a bölcsödébe, és mennek érte késődélután?! 

A korábbiakból kitűnt, hogy a felnőtt artisták munkája olyan képességekre épít, amelyeket a kontextuális kultúrában az 

emberek kétéves kor körül megszűnnek továbbfejleszteni. A legtöbb ember megelégszik azzal, hogy tud járni a lábain. De 

miért nem tanulnak meg kézen járni? Előre irányba sok ember le tud hajolni a talajig. És hátrafelé? A korai motorikus 

játéktevékenységek továbbfejleszthetők, és a funkcióöröm változatlanul önjutalmazó marad, ha a gyerek elé állított mérce 

megfelelő szintre van beállítva. Ráadásul a próba meg a munka végső soron felelősségteljes, komoly és élvezetes játék, 
melyben a szociális facilitációnak óriási szerepe van. 

A cirkuszos gyerek nem jár bölcsődébe, óvodába (iskolába se szívesen), nem egy óvó néni és harminc saját évjáratából való 

gyerek társaságában, hanem korcsoport szerint vegyes, a nembeli megoszlást illetően pedig kb. 2/3-1/3 arányban a férfiak 

többségét képviselő környezetben válogathatja össze a számára vonzó viselkedési mintákat. A szüleinek és a nagyobb 
gyerekeknek minden tevékenységét folyamatosan figyelemmel tudja kísérni, velük mindenféle szituációban azonosulni tud. 

http://mcteka.shp.hu/hpc/hpc_member.php?azonosito=mcteka&oldalkod=100208_zaradekul_3lwA
http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100208_zaradekul_3lwA#_ftn1


A fejlődéslélektan kiemelt jelentőséget tulajdonít neki, és az individuum érett személyiséggé válásához elengedhetetlenül 

szükségesnek tartja a kamaszkori érzelmi viharokat. A biológiai és társadalmi érettség aszinkronitásából következő „ki 

vagyok én?”, „mi lesz belőlem?” vad tépelődései lennének a meghatározók ebben az időszakban. A cirkuszos gyerekek 

esetében ezek a kérdések nem merülnek fel. A jól szocializált tinédzser ebben a szakmában teljes értékű, felelősségteljes 

felnőtt munkát végez. És olyan kommunikációs készséggel rendelkezhet, mint a privát életben a felnőttek sem. Legalább 

többtucat, de persze inkább több száz vagy ezer ember elé bemenni a manézsba, hogy tetszést arass, a legtöbb esetben 
elsajátíttatja a szükséges kommunikációs készségeket. 

A mozdulatok hitelesítését pedig a megélt sikerek és persze az elkerülhetetlen negatív tapasztalatok adják. A hibás mozdulat 
következményeként bekövetkező sokkos állapotok, a premier előtti remegés, egy apró momentum beláthatatlan hatásai. 

5.2. A család 

Az elsődleges szocializáció gyakorlatilag teljes egészében a családon belül zajlik, ennek konzervatív szereprelációi 

meghatározzák az alapértékeket. Általánosságban a bevett, fájdalmak árán, de elfogadott kettős erkölcsről lehet beszélni. A 

fiúk csajoznak, a lányok férjhez akarnak menni. A férjek félrelépése bocsánatos bűn, az asszonyoktól az esetleg fellobbanó 

plátói érzelmek leküzdését várják. 

A plebejus nyilvánosság nemcsak verbálisan, a pletyka és kibeszélés fegyverével működik, hanem a köznapihoz képest 

jobban benyomul az intim szférába is. Ahogy egy adatközlőm fogalmazott: „olyanabb, mint egy falu. Itt azt is tudod, mikor 

szereti a feleségét, mert olyankor mozog a kocsija”. A testiséggel kapcsolatos attitűdök alapját a munkatárgyi funkció jelöli 
ki. Ha egy lánynak tusírozol, adódhat úgy, hogy bármely testtájékát el kell kapnod, csak le ne essen. 

A csoportok beszélgetéseinek tárgyát, történetmesélések, családi históriák, a köznapi élettel kapcsolatos okoskodások teszik 

ki. Egyszerű történetek és élethelyzetek, amelyeken lehet nevetni vagy lehet sírni. Ha megint csupa sár minden, ha rosszul 

ment le a meló, akkor lehet veszekedni, elcsattanhat a pofon is. Nagyobb veréseket általában munkával kapcsolatos 

mulasztások miatt kapnak a gyerekek. A házastársi kapcsolat legkiélezettebb helyzetei közé tartoznak a munkával, próbával 
kapcsolatos veszekedések, hiszen itt komoly indulatok szabadulnak fel. 

A produkció végső soron professzionális flörtölést foglal magában, melynek kispolgári semlegesítését legplasztikusabban 

Várnai Zseni (aki gyerekkorában egy ideig dolgozott varietében, azután pedig lokálban is) érzékelteti. „Az igazi artistanők 

trikót viseltek a Colosseumban, és a legtöbbje családjával együtt szerepelt. Mutatványuk előtt kötögettek, vagy horgoltak a 

színfalak mögött. Mikor pedig levették csillogó színpadi ruhájukat, olyanok voltak, mint akármelyik egyszerű családanya. De 
ezek a mulatóbeli nők másképpen festettek…”[2] 

A tényleges munka, tehát a szám minden átszellemültséget nélkülöző szent rítus, és ennek kiterjesztéseként olvad egybe a 

vallás meg a babona. A háború előtt a rendesebb cirkuszos családok vasárnap szépen kiöltöztek és úgy vonultak a 

templomba. A szocialista korszakban ez a szokás megszűnt. „ – A vallásod előírásait tartod-e? – Igen, római katolikus. – 

Mikor gyóntál utoljára? – Amikor férjhez mentem [közel ötven éve] és gyerekkoromban. Elvittek bennünket a templomba, a 

paphoz, és akkor anyuka vett nekünk szép ruhát, amiben kellett gyónni. Meg áldoztunk is. Templomban. Egyetlen egyszer, és 

másodszor, amikor férjhez mentem. – Vasárnaponként jársz templomba? – Nem. Most nem. Lánykoromban igen. – 

Asszonykorodban? – Akkor már nem. Valahogy el voltam foglalva, a gyerek született, utazások. – Esti imádat elmondtad 

minden este? – Amikor lány voltam igen, de ahogy asszony lettem, már nem.”[3] 

„Nem jártam templomba. Néha mikor falun voltunk a cirkusszal, akkor vasárnap az ottani barátnőim, akiket épp az iskolában 

megismertem, hívtak, hogy gyere el vasárnap délelőtt a templomba, lementem és 5 perc múlva ki kellett jöjjek, mert a 

tömjénfüsttől rosszul lettem.”[4] És ugyanezzel az adatközlővel készült interjú részlete: „– Babonás vagy-e? – Nem jellemző. 

– Lekopogod azért? – Azt igen. – És azért jó utat nem kívánsz? – Nem, inkább, ha elmennek »sok szart nektek« meg »kéz és 
lábtörést.«”  

5.3. Munka 

Az bizonyos, hogy a biologizmus, a fiziológiai beidegződések szintjén zajlik le egy trükknek a végrehajtása. A munkavégzés 

tudatállapotában az ösztönös vezérlés legmagasabb rendű parancsa a trükk végrehajtásáé. Ezt az automatizmust akár 
módosult tudatállapotnak is nevezhetjük. 

Az „igazi” artisták mindent a munkának rendelnek alá. Volt olyan adatközlőm[5], aki elmondta, hogy már egy órával az 

előadás megkezdése előtt egyetlen szót sem szóltak egymáshoz a férjével, és a fiuk már egészen kicsi korától kezdve 

tiszteletben tartotta ezt a szokást. Ám a teljesítménnyel kapcsolatos maximalizmus mégsem jellemző; a „quite a good” artista 

a jó artista. Ugyanez az adatközlő azt is elmesélte, hogy bár a próbán megvolt nekik a másfélszaltó, de az előadásba nem 

tették be, mert elég csak egy rossz érkezés, egy bokaficam, és oda a szezonjuk. 
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A legtöbb számzsánerben elég a napi egy órás próba, de ha már áll a szám, a szezonban általában még az sem szükséges, 

olyankor gázsiért próbál az ember. Nem vagyunk örömartisták, az ember azért dolgozik, hogy a lehető legtöbb pénzt keresse. 

A teljesítmény értéke egyértelműen mérhető: aki a jó helyeken, jó gázsiért dolgozik, az a jó artista. A trükköket, a szezonokat 
egyszerűen túl kell élni. 

5.4. Utazás 

Bourdieu, B. Bernstein, Peter Willis stb. munkáira utalva azt lehet mondani, hogy az artista az alsóbb néposztályba tartozók 

életvilágába nő bele, azok az ismérvek azonban, amelyek a zárt kommunikációs stratégiák sajátosságai, csak részben 

érvényesek az esetükben. Az utazás, a gyakori helyváltoztatás, az állandóan változó környezet, tömegesen megjelenő új arcok 

és kulturális szokások hatékony alkalmazkodási készséget fejlesztenek ki, ill. igényelnek. 

A társulat zártsága is az utazásokból ered, és ugyanez okból kézenfekvő az átlagosnál nagyobb alkalmazkodási készséget 

feltételezni. A helykihasználás területén, de úgy általában is rákényszerülnek a praktikus megoldásokra és 

gondolkodásmódra. A gyerekek iskolaváltásainak száma rendszerint százas nagyságrendben mozog. A nagycsaládok tagjai, 
ill. a felnőtt gyerekek hónapokra távol vannak egymástól. 

Az utazások gyakorisága indokolja a kommunikációs csatornák legoptimálisabb kialakítását. A mobiltelefon-használat 

például nagyon gyorsan teljes körűvé vált, mert ennek közvetlen hasznossága jól belátható volt mindenki számára. A mobilon 

keresztül a világháló is elérhető, ám ennek elterjedése kifejezetten lassú ütemben halad, annak ellenére, hogy egy réteg 

különösebb gond nélkül megengedhetné magának a legdrágább notebookok megvásárlását is. Tudomásom szerint csak annak 
a néhány artistának van számítógépe, aki viszont már honlappal is rendelkezik, ill. tervezi annak elkészíttetését. 

 

 

[1] Or.Arch. 1997.06.18. 

[2] Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1974  175.o. 

[3] Or. Arch. 1997.06.29 

[4] Or.Arch.1997. 08. 14. 

[5] Orális Archívum 1997. 08. 14. 
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--- 6. Epilógus: Az újcirkusz>>> 

Mint láttuk, a modern cirkusz tradicionális produkciói, sem a trükkök, sem az előadásmódjuk vagy stílusuk tekintetében nem 

mutatnak lényegi változást az évszázadok során. A mutatványok a mindenkori slágerszerűség köntösében mutatják fel a 

viselkedési mutánsokat. Mondhatni genetikai meghatározottság alapján szerveződnek ezek a játékok: a fóka soha nem fog 

tűzkarikán átugrani vagy az oroszlán strandlabdát egyensúlyozni, az akrobata testfelépítése jelöli ki szerepkörét, az ízületek 
azt, hogy ugrókötélnek használhassuk a saját karjainkat. 

A biologizmusig egyszerű nyelvet használ a cirkusz, amelyet képes megérteni az ötéves proli gyerek, és kizárólag ugyanazon 

az egyetlen adekvát módon értelmezheti a látottakat a filozófiaprofesszor is. A porondon az evolúciós pszichológia 

paramétereivel összhangban kell a nőnek nőiesnek, a férfinak férfiasnak lennie, és persze ügyesnek, erősnek, bátornak, 

csillogónak. A világ teljességét reprezentálandó, megjelennek a kontrasztok is a bohóc szerepviselkedésében, ill. nagyon 
jellegzetes kommunikációs határátlépésként az állatszámok esetén. 

Egészen a XX. század utolsó negyedéig lehetett egyazon kategóriába sorolni valamennyi cirkuszi előadást, a különbségek 

nem voltak meghatározók. Folyamatát tekintve a mindenkori technikai újítások (kerékpár, motor, tissue[1]) a kreatív 

ötletekhez idomulva beépültek a mutatványokba, melyek a hétköznapi tapasztalatokhoz képest kivételes mozgalmasságot, 
„szédületes” élményt nyújtottak. 

A közönség azt kapta, amire befizetett, néhány krajcárért vagy pár pengőért kb. egy-két órás felhőtlen szórakozást. A 

műsorok minőségi eltérése elsősorban a financiális lehetőségekből adódott (üzletnagyság, a kiállítás gazdagsága, szakmai 
kvalitás). 

Szakmán belül közismert és világos volt annak a módja, hogy hogyan érhető el a felemelkedés egy kiskomédiából a világ 

legtekintélyesebb cirkuszába. A lehetőség megvalósulása a szerencsén, tehetségen, rátermettségen, agilitáson, szorgalmon, 

„brahin”[2] és egyéb emberi kvalitásokon múlott. Szép és még szebb, ügyes és még ügyesebb, káprázatos és még 
káprázatosabb, egyszóval egyre művészibb produkciókat igyekeztek bemutatni. 

A cirkusz mindig művészetként igyekezett eladni magát, és az akadémikus művészetekből át is vett bizonyos elemeket a tánc, 

zene, viselet, a design területén. Megvoltak a közvetítő csatornák pl. kiöregedett tánc- és zenetanárok személyében, színészek 
átjárása és egyéb formákban. 

A művészet a cirkuszos számára a gazdag rokon, akivel szemben nagyon ambivalens érzéseket táplálunk. Tán csodáljuk, 

ámde nem szeretjük. Nem értjük. Valami úri huncutság, a jóllakottak passziója. Alkalmazkodni kell hozzá, mert ezzel a 

mázzal lehet eladni a saját szolgáltatásunkat. Valahol a lelkünk mélyén megvetjük és csodáljuk is őket, mert nagyon könnyen 
keresik a pénzt. 

Hiszen nem is tudnak semmit. Semmi olyat, amit mi ne tudnánk. Mi is eljátsszuk a színészi szerepet, táncolunk, ha kell, 

énekelünk. Az öregapám megfogta az ecsetet, és a minta nyomán ugyanolyan három gráciát tudott a lakókocsi oldalfalára 
festeni, mint maga Boticelli. Hogy volt valami kis eltérés? Ugyan, kérem! Ki veszi azt észre?! 

Szamárkottából[3] is el lehet játszani az Aida Bevonulási indulóját trombitán. Ez semmi. Az igazi munka az, hogy 

einhandban, a lábra szerelt cintányérral vert ütem szerint is meg tudjam csinálni ugyanezt. Akaraterővel mindent ki lehet 

gyúrni. A cirkusznak megnyugtató, bizalomgerjesztő, áttekinthető, kispolgári értékvilága van. 

A cirkuszigazgató nem mondja azt, mint a művész, hogy „uraim, egészen másképpen kellene élni”. Mindenkit csak annyiban 

akar befolyásolni, hogy vásároljon egy jegyet, mindössze annyit akar, hogy ő maga jó sok pénzt keressen. E cél elérése 

érdekében úgy állítja össze a műsorát,  hogy az minél nagyobb számban vonzza a közönséget, tehát minél több embernek 
tessék. 

Ez a pragmatikus beállítottság optimalizált hatékonyságra törekszik, tehát a civilizált országokban egyfajta barométer, amely 

a legkülönbözőbb rétegek ízlésvilágának változásait jelzi a közös nevező felmutatásával. Egy szóval sem mondja a 

cirkuszigazgató, hogy bárkinél is okosabb (ezt persze, mint minden ember, ő is tudja magáról a bajsza alatt mosolyogva), 

senkit nem akar meggyőzni az igazáról, nincsenek politikai vagy más ideológiai nézetei, csak azt lesi, hogy mivel lehet a 
legjobban keresni. Azzal, ami sokaknak tetszik. 

Egészen a XX. század második feléig jól működött a művészet iránytűje, amely megadta a követendő mintákat. Ekkor 

azonban alapvetően változott meg a helyzet. Adornótól tudjuk, hogy Auschwitz után a művészet már nem lehet szép vagy 

heroikus. Ma nem az a dolga, hogy harmóniájával gyönyörködtessen, hanem az, hogy a világ szörnyűségeivel szembesítsen. 
A tömegek természetszerűleg nem kérnek ebből a szörnyűségből, van őnekik elég bajuk. 
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És itt, ezen a ponton következik be egy eddig nem volt konfrontáció cirkusz és a művészetközvetítők között. Az értelmiség 

mindig is szkeptikusan és lekezelte a cirkuszt a művészkedési orientációi miatt. Jó okuk volt erre, hiszen nagyon pontosan 

érzékelhető a befogadás folyamatának, az élmény minőségének különbözősége a kétféle kulturális termék fogyasztása 

esetében. Az előbbi nyitott, az utóbbi zárt kódot használ. A művész a világot akarja megérteni, az artista a maga kicsi 

világára vonatkoztatja a kérdéseit. A művész egyre nagyobb, más és más felületekkel érintkezik, az artista összehoz egy 

számot, és azt monomániásan ismételgeti előadásról előadásra, évről évre, évtizedre. 

Az egyik szellemi és lelki problémákkal bajlódik – és műélvezetet ad, a másik konkrét testérzetekkel – és valóságos örömet 

nyújt. Eltérő társadalmi funkciót elégítenek ki, eltérő célközönségnek, ki-ki a maga törvényei szerint. A legutóbbi időkig 

ilyen egyszerű volt a képlet. Csakhogy a posztmodern stádiumába lépve a felső középosztály polgári értelmisége elirigyelte a 

szegény ember olcsó kacatját, most már azt is a befolyása alá vonta, megszületett az új- vagy más szóval művészcirkusz 

(Cirque du Soleil, Cirkus Cirkör). 

Mit irigyelt az értelmiség a tömegízlést kiszolgáló cirkuszostól? Valami anakronisztikusan naiv világszemléletet, amely a 

XVIII.-XIX századból maradt meg egy maroknyi ember életében. A természetközeli, az iskoláztatás Prokrutész-ágyába be 

nem gyömöszölhető, egyszerű, szublimálatlan, kemény és örömteli világukat. Hogy vállalják gyermeki énjüket, mint ma már 
kevesen. És mi az, amit az értelmiség leginkább elviselhetetlennek tart a tradicionális cirkuszban? Nagyjából ugyanez. 

A kritikusok és esztéták kizárólag szuperlatívuszokban írnak a cirkusz megújulásáról, úgy látják, hogy a frakkos-strasszos 

attrakció-automaták silányságát felváltotta egy kivételesen gazdag közlésforma. Az én álláspontom szerint nem reformációról 

van itt szó, hanem kolonializációról, végső soron kisajátításról és ellehetetlenítésről. 

A véleményformálók belülről rohasztják szét a cirkuszt, mert az artisták kénytelenek követni a trendit, bármennyire is utálják. 

Ám készségüket igencsak megnöveli az a tény, hogy ily módon egy csomó pénzt, időt, energiát, fáradságot spórolhatnak 

meg. Nem kell vagyonokat költeni strasszra, nem kell erőlködni a pozitív kapcsolattartáson, csak úgy kell tenni, mintha 

szenvednének. A műsorok pedig egyre vontatottabbak, groteszkebbek és mosolytalanok lesznek, és az állatszámok lassan 
teljesen kiszorulnak a cirkuszi repertoárból. 

Az alábbiakban két pontba sűrítve támasztom alá azt az állításomat, hogy az újcirkusz nem jogosult e név használatára, ez 

egy teljesen eltérő alakulat, nem cirkuszt, hanem mozgásszínházat művelnek. Mindenekelőtt az alapdefinícióhoz érdemes 
visszanyúlni. Érvényes-e náluk a régi képlet, az 

Akrobata + Állatidomár + Bohóc = Cirkusz? 

Nem érvényes, az újcirkusz kitessékelte szereplői sorából az állatokat. 1980-ban elsőként a Hassani Cirkusznak juttatott 

komoly szubvenciót az RSPCA[4] azért, hogy ne alkalmazzon állatokat a műsorában. Az ezredfordulón a legtöbb angol 
cirkusz, meg jó néhányan a kontinensen is, a plakátjain öles betűkkel hirdeti, hogy előadásában nem szerepelnek állatok. 

Az igazgatónak ez persze tripla haszon, mert a pénzbeli juttatáson túl megszabadul az állattartástól, az egyik 

legfelelősségteljesebb, legmacerásabb tevékenységtől. Ráadásul sokkal jobb placcokat kapnak meg, mert a magisztrátusok 
engedélykiadási rendszerét nagyban befolyásolja az „állatkínzások” ellen jól megszervezett kampányok eredményessége. 

Farizeus módon érvényesül itt a polgári ízlésterror. A művelt népesség valóban viszolyogtatónak találja a szaltózó pudlikat és 

karikázó medvéket[5]. A gyerekeknek viszont ők a kedvenceik. Minél kisebbek, annál valószínűbben lesz az első kérdésük a 

cirkuszpénztárnál az, hogy milyen állatok szerepelnek a műsorban. Nem hiszem el, hogy csak az állatok természetes igényeit 
és személyiségi jogait védik az aktivisták. 

Ugyan mit számít az a néhány tucat példány, akik valóban aberált életformában, de a lehetőségek szerint a lehető legjobb 

kondícióban és gondoskodó érzelmi környezetben élnek. Azt gondolom, hogy mélyebb és tudattalan mozgatók állhatnak az 

ellenállás mögött. Talán félelem a pszichoanalitikusok által idnek nevezett valamitől, talán attól, hogy nehezebb lesz 

kultúrlényt faragni a gyerekből, ha annyira azonosul azokkal a kedves jószágokkal. Félelem a bennünk rejlő természettől, 

természetességtől. 

A másik legfontosabb különbség a közvetlen emberi kommunikáció jellegében van. A színházban a szereplők úgy adják elő 

játékukat, mintha a közönség ott sem lenne, nem is létezne, tárggyá nyilvánítják őt. A nézőnek magára maradottan, támpont 

nélkül kell kezdenie valamit a látottakkal. A hagyományos cirkuszban viszont folyton rám mosolyognak, kacérkodnak velem, 

megnevettetnek, mindig pontosan tudhatom, hogy hogyan kell reagálnom: visszamosolyogni, lélegzetet visszafojtani, 

nevetni, ámulni és tapsolni. Folyamatosan kommunikálni. A szellemiség magaslatait választó individuum maga van nagyon. 
A gyerek és az alsóbb néposztályok tagjai nem. 

Az újcirkusz előadásai gyönyörű intellektuális élményt adnak, de csak a megfelelően képzett, a művészeti formanyelvet 

ismerő befogadók tudják dekódolni az üzenetét. Közönsége a középosztály, a nézőtéren alig akad gyerek, azok is 
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nagyobbacskák. Az önző MÉM-ek evolúciója is a törzsfejlődés útját követi az egyed fenotípusának kialakulása során. Ha 

elsorvasztjuk az alapformákat, csak valami klónszerű pótlék marad. Az a gyerek, akit a mi civilizációnkban nem visznek el 
cirkuszba, hiányos világképet fog kialakítani magának. Ha a hagyományos helyett művészcirkuszba viszik őt, akkor hamisat. 

 

 

[1] A legújabb levegőszámfajta, melynek eddigi magyar fordítása „függöny”. 

[2] Mersz, bátorság, felelősségvállalás 

[3] A hangjegyek helyén annak az újnak a száma áll, amelyiknek le kell nyomnia a billentyűt. 

[4] Az angol állatvédők. Bolton, Reg: New Circus Calouste Gulbenkian Foundation London, 1987  10.o. 

[5] Peer Krisztián ÉS-beli cikkére utalok itt. Élet és irodalom 2001. 04. 13. 
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--- 7. Függelék >>> 

7.1. A Beketow cirkusz leltára[1] 

Leltár 

Felvétetett 1907 márczius hó 1-én az állatkert területén álló czirkuszról és hozzátartozó épületekről a jelenlegi állapotában. 

Műlovarda 

1444.50 m2 alapterületű vasszerkezetű csarnok 12 oldalú középső-rész körül húzódó alacsonyabb folyosóval, hullám lemez 

oldal falakkal, köröskörül 1.00 mtr. magas falazott lábazattal ez utóbbi körül horgany lemezzel fedve. A tető borítás deszka, 
kátrány lemez fedéssel. A főépülethez hozzáépítve a bejárat egyik oldalán a pénztár, a másik oldalán buffet helyiségekkel. 

Az épületen a főbejárat fölött és a pénztár ablakok felett védtető van, szegély csatornával és csak az utóbbi bír lefolyó csővel. 

A pénztár ablakok előtt vaskorlát van. Az egész épület belseje légszesz és villany vezetékkel felszerelve. Négy oldalon külső 
kettős vaslépcső feljárat, palló fokokkal, vaskorláttal és fakézléczcczel, -melyek 2-2 emelet sorra vezetnek. 

Minden egyes lépcsőnél a bejárat mellett 1-1 lámpa ház izzólámpa foglalattal van elhelyezve. 

Az épület külső hullámlemez falában vannak 1 drb. kétszárnyú főbejárati kapu a felső fele üvegezve, hullám lemezből, 
kilincscsel és zárral. Fölötte egy lófej, horganyból öntve. 

A hátsó kijáratnál egy háromszárnyú hullám lemez vaskapu, a középső szárny keskenyebb, kilincses zárral, felette egy 
izzólámpa foglalat és egy bedeszkázott nyílás. 

Ugyanezen oldalon az eresz alatt egy kétszárnyú deszkakapu kilincs és zár nélkül. 

19 drb. egyszárnyú csupán külső vasablak, ellensúlylyal az ablak fölfelé nyitható.- 

3 drb. kétszárnyú hullámlemez vasajtó kilincscsel és zárral, 

8 drb. egyszárnyú hullámlemezvasajtó kilincscsel és zárral, a lépcső bejáróknál.- 

4 drb. a lépcsőfeljáratoknál lévő oldalokon az illető oldal teljes hosszában szegély csatorna, lefolyó csővel. 

24 drb. egyszárnyú magas oldal világító vasablak. 

Belső helyiségek 

A középső lovagló körönd körül futó deszkajárda szalmazsákkal fedve, 2 drb. kétszárnyú nyíló résszel. Az egész lovagló tér 

alatt 2.00 méter szélességben 3.00 méter mély beton vízmedencze megy keresztül, jelenleg fapallóval lefödve, egészben 
kihúzható. 

Nézőtér 

260 drb. fölhajtható nádfonású és bársonnyal átvont ülőke. Egy sor páholyrekeszték köröskörül, összesen 40 rekesztékkel, 

deszkahát elő és válaszfalakkal szövettel áthúzva, felső élek bársonynyal. A páholyok mögött egy sor tribün ülés, körülfutó 

pad és hátfal, szövettel egyoldalt áthúzva. 5 sor ülőpad, az utolsó sor támla deszkával, a padok és támla szövettel átvonva. 5 

sor ugyanolyan pad, de áthuzat nélkül, az utolsó sor mögött egy meszelt deszkakerítés, a karzat előtt (karzati mellvéd). A 

karzat körülfut puhafa padlóval, ugyan ilyen burkolattal ellátva az összes többi ülőhelyek is. Négy drb. vasszerkezetű lépcső 
deszka fokokkal és bársonynyal borított fa kézléczekkel a páholyokhoz.- 

Kettőnél szőnyegszorító vasak. 

Négy drb. falépcső vas vázon mázolt deszkafalak között, az I-ső helyre vezet. 

Négy drb. csillár, egyenkint 50 drb. izzólámpa foglalattal.- 
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Hat drb. köralakú szellőző nyílás, villanyhozzávezetéssel, 2 drb. tábla 3-3 kapcsolóval és ólom biztosítékkal.- 

A bejárat felett és a zene emelvény körül 3 oldal szövettel burkolva, a bejáratnál 3 és a zeneemelvénynél 1 oldal arany rojtos 

trapériával. 

A zeneemelvény felett deszka szerkezetű szellőző, 3 deszka ajtóval. - 8 drb. zsinóron lógó izzólámpa foglalat, 3 kapcsolóval. 

A bejárati előtér 

Két oldalt kárpitozott deszkaablak. 

Egy drb. plüss függöny, két részben. 

2 drb. egyszárnyú hullám lemez vasajtó csak zárral, 4 drb. 3 ágú légszesz falikar, és 2 drb. 3 ágú villany falikar. 

Egy drb. öntött vaskorlát a pénztár ablak előtt. 

1 drb. tűzjelző állomás. 

Két drb. kiemelhető vaskorlát rögzítő vaskarral. 

Puhafa padló. 

Buffet 

5 drb. egyszárnyú csupán külső vasablak. 

1 drb. egyszárnyú deszkaajtó kilincscsel és zárral. 

Három oldala deszkafal, a padló puhafa. 

Pénztár 

Négy oldalt tapétázott deszkafal, 1 drb. egyszárnyú deszkaajtó kilincscsel és zárral. 

Egy drb. egyszárnyú lefelé nyíló csak külső ablak. 

3 drb. egyszárnyú vasablak,- 3 drb. forgó villany falikar. - 2 drb. dobogó. Három oldalt körülfutó deszkaasztal, 4 drb. 
zárható fiókkal. Deszkapadló. 

Szabóműhely 

1 drb. egyszárnyú deszkaajtó, 2 drb. egyszárnyú vasablak, deszkapadló. 

Öltöző a szabóműhely mellett: 

1 drb. egyszárnyú vasajtó, 1 drb. kis vasablak. 

1 drb. 2 ágú villanyfalikar. Puhafapadló. 

1 drb. kapcsoló. 

Raktár 

Puhafa padló, 1 drb. zsinóron lógó izzólámpa, 1 kapcsoló.- 

Öltöző folyósó 



1 drb. kis és 1 drb. nagy kapcsoló, 3 drb. zsinóron lógó villanylámpa. 

Egyik oldalon (a raktár és egy nagy öltöző felől) deszkafal bádog borítással. 

A folyosó mindkét végén 1-1 drb. kétszárnyú toló vasajtó. 

Öltözők a páholyok alatt összesen 8 drb. 

1-1 drb. egyszárnyú vasajtóval, illetve 2 drb. izzólámpa foglalattal 1-1 kapcsolóval. Két öltözőben (vaslemezzel borított 
deszkafalakkal), 1-1 egyszárnyú deszkaajtóval, 2-2 villany lámpa, 1-1 kapcsolóval. 

Az összes öltözőkben puhafapadló.- 

7.2. Kivonat Beketow bérleti szerződéséből[2] 

1) Beketow Mátyás az épületet 1908 máj. végéig áthelyezteti, csatornával, víz- és villanyvezetékkel, kerítéssel látja el 120000 
K építési költséggel, valamint felszereltet a saját tulajdonát képező 380 db csapószéket és ülőpadot. 

2) B.M. az építési vállalkozóval kötött szerződéseket bemutatja, vitás kérdésekben végérvényesen a mérnöki hivatal dönt. Ha 

a munkálatok kevesebb mint 120000 K-ba kerülnének, a különbözet a fővárost illeti meg, a túlkiadások a bérlőt terhelik. Az 

épület ellenszolgáltatás nélkül a főváros tulajdonába és birtokába megy át. 

3) Ha a bérlő kötelezettségeinek pontosan meg nem felel, az 50000 K bánatpénzt, a bérleti jogát elveszti, a költségekhez 

hozzájárul. Ha kötelezettségeinek eleget tesz, 1908. jan. 1-től 1912. dec. végéig bérbekapja az 1725   80/100 négyszögöl 
területű ingatlant. 

4) Az évi bér 18.000 K minden év aug. 15-én egy összegben esedékes. Bérmérséklés elemi csapás (kivéve tűz) esetén sincs. 

5) Bérlő a bérlet tárgyát kizárólag cirkusz előadások tartására használhatja, azokat viszont legalább 4 hónapon át  köteles 

megtartani. Az iránt, hogy a bérlő az egész bérleti idő alatt tarthat-e cirkuszelőadásokat, a bérbeadó felelősséget nem vállal. 
A tanácsa másnak nem engedélyez cirkuszi előadásokat tartani az állatkert területén. 

6) Az előadások megkezdéséhez a bérlő köteles a hatósági engedélyeket beszerezni, ha nem tudja, akkor is kötelezi őt a jelen 

szerződés. 

7) A bérlő köteles a hivatalos szabályokat betartani, az előírandó átalakításokat stb. elvégeztetni. A tetőzetre 20 mázsánál 

nagyobb súly nem helyezhető. 

8) A bérlő köteles az épületet jó karban és tisztán, valamint állandó felügyelet alatt tartani, az istállókat és árnyékszéket 
fertőtleníteni; 

9) A tűzrendőri hatóságok előírásait betartani, ezek elmulasztásáért kártérítéssel tartozik. 

10) A főváros az épületet állagának hiányaiból származható károkért sem tartozik felelősséggel és a bérlő a bérbeadó ellen 
semmiféle címen sem léphet fel kártérítési igénnyel. 

11) A bérlő minden okozott kárért kártérítéssel tartozik. 

12) A bérlő a kivetendő díjakat (kivéve házbéradó) köteles fizetni (víz, világítás, kéményseprés stb.) 

13) A bérbeadó köt biztosítást, a bérlő annak összegét 3 napon belül köteles befizetni. Tűzkár esetén a város veszi fel a 
biztosítási összeget, az újjáépítésre fordítja. A kiesett előadások arányában csökkentett bért kell fizetni. 

14) Az 50000 K bánatpénzből átvételkor 40000 K visszafizetendő. A 10000 K szerződési biztosíték a szerződésből eredő 

bármely városi követelés önhatalmú kielégítésére szolgál. A bérlő egyéb vagyonával is felelős, a leapadt biztosítékot 8 napon 
belül tartozik kiegészíteni.. Kamatot a főváros nem fizet. 

15) A főváros követeléseit közigazgatási úton behajthatja. 
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16) A tanács bírságoló határozata elleni jogorvoslatokról a bérlő lemond. 

17) A bérlő átalakítást csak  a főváros  előzetes engedélyével végezhet. Minden építkezés, átalakítás, berendezés stb. a 

főváros tulajdonába megy át. 

18) A bérlő a büfét használhatja, sört, bort, hűsítő italokat, süteményeket, cukorkát, sonkás zsemlét, virslit, felvágott hideg 

ételeket, – az előadások tartamán kívül csupán  a cirkusz személyzete részére – meleg ételeket árusíthat, 

19) csak elsőrendű előadásokat tarthat, 

20) de egész éven át. 

21) A szerződés másra át nem ruházható, de legfeljebb évi 6 hónapra előzetes engedéllyel albérletbe adható a cirkusz. A 

bérlő ekkor is saját személyében felelős a kötelezettségekért. 

22)  A bérlőt felmondási jog meg nem illeti. A bérbeadó azonban a szerződést 1910. dec. végéig az utolsó két évre, vagy 

1911. dec. végéig az utolsó évre felmondhatja. Ily felmondás esetén azonban   tartozik a bérlőnek a 120000 K építési költség 
annyi egyötödét megtéríteni, ahány év az öt évi bérleti időből hátra van még. 

23) Ha bérlő vét vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát elveszti, a szerződés azonnal hatályát veszti. 

24) A bérlő köteles állandóan fenntartani a tanács használatára két díjtalan elsőrendű páholyt. 

25) A jogügylet bélyegét és illetékeit a bérlő fizeti. 

26) Per esetére a sommás eljárás s a felperes által választható bármely budapesti királyi járásbiróság illetékessége köttetik 
ki, oly esetben pedig amidón a törvény szerint sommás eljárásnak helye nincs, a budapesti kir. törvényszék lesz illetékes. 

7.3. A legnagyobb cirkuszok főbb adatai 

Barnum & Bailey „a világ legnagyobb látványossága” az IAR-ben 1892-től minden alkalommal meghirdette tartózkodási 

helyét. Az 1899-1902 közti európai turnéja során a monarchiát a következő sorrendben járta be: Bécs 1901. 01. 01. – 1901. 

04. 01., Magyarország 1901. 04. 20. – 1901. 06. 01., Csehország 1901. 06. 20. -1901. 07. 10., majd Németországba 1901. 08. 

01. – 1901. 10. 20. A 30 budapesti előadás után a következőképpen hirdette beutazni az országot 

Székesfehérvár 04. 22. 
Pécs 04. 23. 
Eszék 04. 24. 
Újvidék 04. 25. 
Zombor 04. 26. 
Szabadka 04. 27-28. 
H.M.Vásárhely 04. 29. 
Szeged 04. 30. – 05. 01. 
Nagy-Becskerek 05. 02. 
Nagy-Kikinda 05. 03. 
Temesvár 05. 04-05. 
Arad 05. 06. 
Békés-Csaba 05. 07. 
Mező-túr 05. 08. 
Karczag 05. 09. 
Nagyvárad 05. 10. 
Debreczen 05. 11-12. 
Nyíregyháza 05. 13. 
Kassa 05. 14. 
Miskolcz 05. 05. 
Eger 05. 16. 
Szolnok 05. 17. 
Kecskemét 05. 18-19. 
Félegyháza 05. 20. 
Czegléd 05. 21. 



M. Beketow, a magyar cirkusztörténet egyik kiemelkedő alakja, a fővárosi cirkusz legszámottevőbb igazgatója. Neve az IAR-

nek ebben a rovatában (Lüttichben) 1901. 09. 10-én tűnik fel, ettől kezdve minden alkalommal hirdetett. Az útvonalát európai 

világvárosok adták Skandináviától Franciaországig, Londontól Bukarestig. Úgy tűnik, 1905-ben volt gazdasági ereje csúcsán, 

ekkor három társulatot működtetett (Bp, Kopenhága, Nápoly). 1904-től minden nyáron Budapesten dolgozott, 1910-től egész 
évi tartózkodási helyként adta meg a fővárost. 

Buffalo Bill's Wild West Csak 1906-tól vannak adataim (1906. 07. 01. – 1906. 09. 20.). Magyarországon 1906. 07. 01. – 

1906. 07. 20. közt tartózkodott, Ausztriából (1906. 08. 01. – 1906. 08. 20.) Németországba távozott. 

Carré A holland királyi cirkusz 1892-től három év (1898, 1899, 1912) kivételével rendszeresen közölte tartózkodási helyét. 

Angol és német világvárosokat, BENELUX nagyvárosokat, Christianiát és két vendégszereplése alkalmával, 1900-ban és 
1902-ben Budapestet tartalmazza a lista. 

Fekete Edie 1901-től 1914-ig folyamatosan közölték a tartózkodási helyét. 1910-ig Magyarország nagyvárosaiban utazott, 

majd kétéves afrikai vendégszereplése után 1912-ben Németországban turnézott, 1913-14-ben pedig francia helységekben 

szerepelt. A következő elnevezések alatt is dolgozott: E. F. Cirque Franco-Hongois (1911. 09. 20.), majd E.F. Afrik. Circus 

(1913. 06. 20.) 

Henry 1892-től teljes rendszerességgel közölte tartózkodási helyét. Ausztria-Magyarországon utazott, ahonnan 

Németországba, Romániába tett kirándulásokat. A magyarországi előfordulások: 1893, 1896, 1898, 1901, 1903, 1910. 

Karoly A kiváló magyar lovas artistaprodukció tagjainak cirkuszi vállalkozásáról keveset tudni: Magyarországon 1896 és 
1898-ban, majd 1909-ben Hollandiában tűntek fel. 

Kludsky (Karl) 1905-től rendszeresen közölték a menazséria-cirkusz tartózkodási helyét. A monarchiában, Németországban 

és Olaszországban dolgozott. 1907 elején tartózkodott Magyarországon, de június 20-án már Wiener- Neustadt a játszási 
helye. 

Anton Kratejl 1892-94 és 1901-14 közti adatai ismeretesek. A fő játszási helye Románia mellett Németország és a Balkán 
volt. Magyarországon 1901-1906 közt minden évben megfordult, majd 1907-ben és 1913-ban. 

Albert Salamonsky 1892-től 1908-ig teljes adatsorral hirdetett. Moszkvában volt állandó cirkusza, néhány orosz nagyváros 

mellett Stockholmban lépett fel és 1893-ban a budapesti városi cirkuszt bérelte. 

Sidoli Cesar a legnagyobb román cirkusz vezetője volt. Teljes adatsorral rendelkezünk, mely szerint hazáján kívül 

Németország, Olaszország, Svájc volt a fő működési területe. 1903-ben bérelte a fővárosi cirkuszépületet, és 1892, 1897, 
1905-ben járt még Magyarországon. 

Strasburger 1908-14 között teljes adatsort közölt, előtte az 1892-es évben Svájcban működött egy S. és Kossmeyer cirkusz. 
A német tulajdonos 1908-ban, 1911-ben utazott Magyarországon. 

Gebr. Villand Az olasz testvérpár sokáig magyar cirkuszoknál dolgozott bohócként. 1907-ben saját vállalkozásukat is itt 

indították útnak. 1914-ig rendszeresen közölték tartózkodási helyüket. A monarchián kívül főleg Olaszországban utaztak; 

szófiai és tuniszi vendégszereplés is bekerült a mintába. 

A Circus Viktor 1901 és 1907 közt adta meg a tartózkodási helyét. Túlnyomóan Magyarországon játszottak, a monarchián 

kívül olasz útjai is voltak. 

Edward Wulff 1892-1907 közt teljes rendszerességgel közölte tartózkodási helyét. A német nagyvárosok mellett Stockholm, 

Brüsszel és Bern került be a mintába. Az 1890-es évek közepén rendszeresen váltogatva, nyáron Budapesten, télen pedig 
Londonban dolgozott. 

7.4. Circus Wulff[3]: Az  elrabolt menyasszony 

Regényes ballet-némajáték 6 képben a magyar népéletből 

A legújabb és legérdekesebb, a mi eddigelé cirkuszban a lóidomítás terén látható volt:  

A leányrabló üldözése és a menyasszony megszabadítása, Wulff Ede igazgató által a legnagyobb fáradsággal külön e czélra 

idomított búvár-lovakkal. A színen 5 méter mélységű vízzel telt árok látható, mely végighúzódik az egész manézs hosszán.. 
Ezen árkon úsznak át az összes lovak lovasaikkal. 

http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100210_fuggelek_bWZx#_ftn3


Az elrabolt menyasszony. Regényes ballet-némajáték a magyar népéletből, 6 képben. 

Szerzette és színre alkalmazta Wulff Ede, igazgató. 

Betanította Mazzantini Lajos udvari balletmester. A zenét összeállította Ehrhorn H. zeneigazgató. Jelmezek, díszletek és 
felszerelések Baruch H. és Tsa berlini czégtől valók. 

Személyek. 

M. Erzsébet grófnő, B. László gróf menyasszonya. 

M. Mária grófnő, a menyasszony anyja. 

M. Tamás gróf, Erzsébet grófnő atyja. 

B. Claudius gróf, a jövendőbeli após. 

B. László gróf, Erzsébet grófnő vőlegénye. 

N. István gróf, a vetélytárs. 

Sylvio, czigányvajda. 

Egy öreg czigány. 

Mágnások, apródok, huszárok, megyei urak, doktorok, párbajsegédek, szolgák, czigányok, betyárok, pórok és pórnők. 

Tánczok: 

I. Csürdengelő. II.Palotás. III.Czigánytáncz. IV.Rókatáncz. 

Képek: 

I. kép: A gróf kastélyának kertjében. 

II. kép: A párbaj. 

III. kép: A csárdánál. 

IV. kép: Lakodalom és Erzsébet grófnő elrablása. 

V. kép:  Czigánytanya. 

VI. kép: Az üldözés, végtableau. 

Az elrabolt menyasszony 

Regényes némajáték a magyar népéletből. 

I. kép.  

A manézs Tamás gróf kastélyának a kertjét ábrázolja Csongrád megyében, a Tisza mellett. Erzsébet grófnő menyegzője előtti 

nap van. Pórok és Pórnők foglalatoskodnak az urasági kertnek lombokkal való földíszítésével. Jobbágyok érkeznek 

virágcsokrokkal és üdvözlik az ifjú menyasszony-grófnőt, a ki szívesen fogadja üdvözletüket. Bort hozat nekik, megvendégeli 

őket, azok isznak vígan, felköszöntik az ifjú párt, majd tánczra perdülnek és mulatnak, míg a grófnő jelt nem ad a táncz 
bevégzésére. A pórok üdvözlik újra az ifjú párt és elhagyják a kertet. 



Erzsébet grófnő egyedül marad a kertben és szétnéz, hogy minden rendben van-e. Egy virágágy előtt megáll, szakít egy 

százszorszépet és szirmait tépdesve, nézi, hogy vajjon igazán szereti-e vőlegénye. E közben István gróf észrevétlenül 

belopódzik a kertbe és sóvárgó szemekkel nézi a grófnőt. István gróf titkon már régóta imádja a grófnőt, de eddig még nem 

adott kifejezést ezen érzelmének:, most megragadja az alkalmat, annál is inkább, mivel László gróf vadászatra ment. A 

grófnő önkéntelenül arra az oldalra fordul, a honnan István gróf őt már régebb idő óta szemléli. Meglepetésében elejti a 

virágot és gyors léptekkel siet kifelé a kertből; István gróf azonban, a ki ezt észreveszi, elébe lép.  

A grófnő fenyegetőleg emeli fel kezét, jelezve István grófnak, hogy ne háborgassa őt, távozzék útjából, István gróf erre azt 

válaszolja, hogy már régóta és kimondhatatlanul szereti és a grófnő keze után nyúl. A grófnő azonban már messziről 

megpillantja közeledő vőlegényét, elébe siet és abban a pillanatban, a mint a kerítéshez ér, az utána siető István gróffal 

együtt, belép a kertbe László gróf, két barátja kíséretében. Erzsébet grófnő elmondja, hogyan viselkedett István gróf, a ki 

rendkívül meg van lepetve a vőlegény hirtelen megjelenésén. 

László gróf odalép István gróf elé, néhány pillanatig villámló szemekkel méri végig, azután arczul üti. István gróf roppant 

dühbe jön, bosszút esküszik és elhagyja a kertet. László gróf menyasszonyát csitítgatva, tovább sétálgat a kertben. Pár 

perczczel rá két párbajsegéd jelenik meg a kertben és László gróf után kérdezősködnek. László grófnak ott időző két barátja 

fogadja őket és miután megtudják, hogy István gróf részére jöttek lovagias elégtételt kérni, kicserélik névjegyeiket és a 
legközelebbi órára kitűzik a párbajt. 

A párbajsegédek eltávoznak. 

Vége az 1. képnek. 

II. kép 

A szín egy erdő tisztását ábrázolja. Egy oldalról László gróf érkezik két segédjével és az orvossal, a másik oldalon István gróf 
jelenik meg segédeivel. A négy segéd előlép és felolvassa a párbaj-szabályokat. 

Az ellenfelek felállanak és az adott jelre hevesen összecsapnak. László gróf megsebesíti István gróf jobb karját, mire az leejti 
a kardot. A segédek hozzásietnek, az orvos is odafut és bekötözi sebét. 

László gróf segédei kíséretében elhagyja a színhelyet. 

István gróf a fájdalomtól és haragtól fölizgatva, arra kéri kísérőit, hogy hagyják őt magára, mire segédei és az orvos 
eltávoznak. 

Magányában István gróf újra a bosszúra gondol és elhatározza, hogy Erzsébet grófnőt minden áron hatalmába keríti. 

Közben a nap is leáldozott, alkonyodik, majd éjjelre fordul az idő és kibukkan a holdvilág. 

Messziről éles füttyök hasítják át a levegőt, jelezve a betyárok közeledtét. István gróf hirtelen egy vén fa mögé búvik. 

Hat lovas betyár vágtat, mint a villám a manézsen át. Utánuk egy egész czigánykaraván vonul, vajdájuk vezérlete alatt. 

Mikor a karaván is elvonult, előlép rejtekhelyéből István gróf és gúnyosan mosolyog, mert bosszúterve készen van már. Elsiet 

a karaván után. 

Vége a II. képnek. 

III. kép. 

Pusztát ábrázol a szín. Egyik oldalon a csárda nyitott ivója látható, a második oldalon a csárda kútja hosszú itató-vályúval. 

A hold halványan bevilágítja a képet. Négy leány lép ki a csárdából és a távolba nézve, várják a vendégeket. Egyszerre hat 

fütty hangzik és mindjárt utána hat betyár robog be lóháton. Leszállanak a lóról, a kantárszárat a ló nyakába vetve, 

szabadjára eresztik azokat, ők maguk pedig beülnek az ivóba és borozni kezdenek. Oda telepszenek a leányok is az asztalhoz 

és vígan enyelegnek a betyárokkal. Csakhamar előkerül egy szál muzsikus-czigány is, a ki elhúzza előbb a betyárvezér kedves 

nótáját, azután rágyújt egy friss ropogós csárdásra. Javában húzza, mikor egyszerre csak megjelenik István gróf. A betyárok 

felugrálnak, puskát ragadnak és István gróf mellének szegzik. István gróf mosolyogva szól hozzájok: "Legyetek nyugodtak, 

nem akarok ártani nektek, sőt inkább használni; busás jövedelemre számíthattok tőlem." Meglepődötten kérdik a betyárok, 

hogy mit kíván tőlük?„Azt kívánom – feleli István gróf –, hogy raboljátok el a menyasszony Erzsébet grófnőt; ha sikerül, egy 

zacskó arany lesz a jutalmatok.” 



A betyárok jó ideig tanácskoznak, alaposan meghányják-vetik a dolgot, azután odalép a vezér István grófhoz és megkérdi, 

hová vigyék a grófnőt?! 

Mosolyogva válaszol István gróf: „Hozzátok a leányt a legközelebbi czigánytanyára, ott megkapjátok jutalmatokat.” 

A muzsikus czigány, a ki fültanúja volt az egész beszélgetésnek, elhatározza, hogy ebből jó hasznot húz magának és feltűnés 

nélkül eltávozik.  

A terv készen van, az alku meg van kötve. A betyárok fizetnek, elbúcsúznak a csaplárostól és a leányától, azután lóra kapnak 
és elvágtatnak. 

Vége a III. képnek 

IV. kép. 

A kastély díszterme látható. A betyárok egy oldalajtón belopóznak a terembe, hárman közülök elrejtőznek a padok alá, 

hárman pedig besurrannak a belső termekbe. A főlépcsőn két oldalt grófi szolgák állanak sorfalat, megérkeznek a czigány-

zenészek, majd a vendégek is kezdenek jönni és lassan-lassan megtelik az egész terem lakodalmas néppel. Végre megjelenik 

az ifjú pár, követve a szülőktől, nyoszolyó-lányoktól és az előkelő násznéptől. Menyasszony és vőlegény éppen azon a helyen 

ülnek le, a hol a betyárok vannak elrejtőzve. 

Megadják a jelt a tánczra. A mágnások tánczra kérik föl a hölgyeket és előbb egy "palotást", azután egy friss csárdást járnak. 

Egyszerre erős füstszag kezd terjedni a teremben, a mely a főbejáratból ered. A vendégsereg kellemetlenül meglepődve 

odasiet, a vőlegény is elhagyja néhány pillanatra menyasszonyát; ezt az alkalmat felhasználják a rablók, kibújnak 

rejtekökből, megragadják a menyasszonyt és a terem másik oldalán megszöknek vele. A vőlegény visszatér, keresi 

menyasszonyát, de legnagyobb megütközésére, nem találja sehol. A szék mellett azonban, a hol a menyasszony ült, találnak 

egy övet, a melyet egy rabló veszített el. Ez megmagyaráz mindent; nyilvánvaló dolog, hogy elrabolták a menyasszonyt. A 

vőlegény és a násznép hamarosan a rablók üldözésére indulnak. 

Vége a IV. képnek  

V.  kép. 

A pusztán egy czigánytábor látható. Sátrak vannak felütve és csoportokba verődve tanyázik a czigánynép. Egy kocsin az 

elrabolt menyasszony látható, mellette áll István gróf és éppen kifizeti a két betyárnak, a kik a menyasszonyt hozták, a kikötött 

jutalmat, mire azok eltávoznak. A menyasszonyt leveszik a kocsiról, István gróf odalép hozzá és újra bevallja iránta érzett 
mély szerelmét:, kinyilvánítja, hogy kész őt a czigányoktól megszabadítani, ha viszontszereti őt. 

A grófnő azonban nem hallgatja meg István grófot és kijelenti, hogy inkább meghal, mintsem hogy az övé legyen. István gróf 

erre fülébe súg valamit a czigányvajdának, mire az beviteti a grófnőt a sátorba, a hol átöltöztetik,  mint czigányasszont:, 
ugyanazon idő alatt István gróf is czigányruhát Ölt. Az átöltözés ideje alatt 

a czigányok egy tánczot lejtenek. Táncz után László grófnak egy öreg szolgája érkezik a czigánytáborba, hogy az elrabolt 

menyasszony után kutasson. A czigányok azonban látják, hogy a szolga roppant együgyű mindenféle tréfát űznek vele; végre 

egy medvével annyira megijesztik, hogy elszalad a táborból. Megjelenik azután az elrabolt grófnő czigányöltözetben, barnára 

festett arczczal. nyugodtan viselkedik, nem sír már, de gondolatai mindig azon járnak, hogy mi módon tudna megszabadulni 
a czigányoktól. 

Egyszerre bevágtatnak a táborba a mágnások, élükön László gróffal és átkutatják az egész tábort, de a grófnőt nem ismerik 
meg, annyira megváltoztatta a czigányöltözet és a barna szín, azonkívül szigorú őrizet alatt is van. 

Hiábavaló fáradság után eltávoznak a mágnások. Legnyugszik a nap is, leszáll az est és a holdvilág bevilágítja a 

czigánytanyát. 

A vajda intésére egyszerre lenyugszik az egész czigánysereg. 

A grófnő mellé őrt állítanak és pedig a vajda parancsára István grófot. A grófnő több czigányasszony társaságában van, nem 

messze tőlük István gróf leheveredik. A grófnő is lenyugszik és úgy tesz, mintha aludna. Minden elcsöndesedik. Csak István 

gróf emeli föl néha a fejét, hogy nem készül-e szökni a grófnő. Miután azonban látja, hogy a grófnő alszik, ő maga is álomba 



szenderül. Egy czigány van csak ébren, a muzsikus, a melyik  a csárdabeli beszélgetést kihallgatta. Most elérkezettnek látja 

az időt, hogy a grófnőt megszabadítsa. 

Óvatosan fölemeli a fejét, szétnéz és midőn látja, hogy mindenki alszik, odacsúszik  a grófnőhöz és halkan megszólítja. 

Csodálkozva kérdi a grófnő, hogy mit akar tőle. „Ha pénzed van, mondja a czigány, megszabadítalak.” „Nincs pénzem!” 

feleli a grófnő. Erre a czigány készül helyére visszamenni. Közben eszébe jut a grófnőnek, hogy van még egy arany 

nyakláncza, visszahívja tehát a czigányt és azt kínálja oda megszabadításáért. A czigány elveszi a lánczot és int, hogy várjon 

egy kissé. Kis vártatva visszatér egy szürke lóval. A grófnő megörül és rögtön föl akar szállni, a czigány azonban körülköti 

előbb a ló patáit, hogy ne dobogjanak nagyon a lépései. Ezután száll föl a grófnő és gyorsan elvágtat. Abban a pillanatban 

fölébred István gróf, észreveszi a szökést és borzasztó kiabálásaira egyszerre talpon van az egész czigánykaraván és vad 

ordítozással a szökevény menyasszony üldözésére sietnek. A visszamaradott asszony- és gyerek-népség a sátrak fölszedésével 

foglalatoskodik. Egyszerre lódobogás hallatszik, a mágnások közelednek vágtatva, a czigányasszonyok nem tudnak hova 

lenni félelmükben, ott hagyják holmijukat, egy kocsi éppen az út közepén keresztül állítva marad. A mágnások keresztül 

ugratnak a kocsin és miután mindnyájan elvonultak, visszajönnek a czigányasszonyok, összeszedik a holmijukat és 
eltávoznak. A manézs üresen marad egy pár pillanatig. 

A grófnő megjelenik lóháton, de lova annyira ki van merülve a fáradságtól, hogy összeesik. Hiába igyekszik a grófnő lábra 
állítani, nem bírja, ő maga is teljesen el van fáradva és ájultan rogy a lova mellé. 

Megérkeznek a czigányok, élükön István gróffal és végre megtalálják a szökevény grófnőt. A czigányok elvezetik a lovat, 

István gróf fölkapja Erzsébet grófnőt a saját lovára és mivel már hallatszik a mágnások lovainak dobogása, elvágtat vele. A 

manézsen a lovascsapatok által felriasztott barmok száguldanak át, utánok vágtatnak a mágnások, élükön László gróffal és 
végre két kocsiban az örömszülők. 

Vége az V. képnek 

VI. kép. 

A manézsen a Tisza folyik keresztül. Czigányok lovastól együtt beugranak a folyamba és átúsznak a másik partra. Mágnások 

lóháton üldözik a czigányokat. István gróf, nyergében Erzsébet grófnővel, szintén  a folyamba ugrik; László gróf is beugrik a 

folyamba és utánuk úszik. Az örömapák kocsin érkeznek és a partról befordulnak a vízbe, a kocsi sértetlen marad. A vad, 

gyors hajsza ismétlődik. Az ismétlésnél István gróf gyalog jön az elrabolt menyasszonynyal, átúszik vele a folyamon, a parton 

azonban kitépi magát a grófnő István gróf karjaiból és menekül vissza a másik partra. István gróf utána ugrik, de abban a 

pillanatban megérkezik László gróf és halálra sebzi István grófot. A menyasszony meg van mentve. A manézs megtelik a 
győzelmes csapattal. 

Záró-tableau. 

7.5. Jancsi bohóc műsora. Kuplék[4] 

7.5.1. Mit szeretek én...! 

Népdal paródia. Szövegét írta: Gergely Rezső. 

Szeretem az autotaxit látni, 

De jó volna benne kocsikázni. 

De mert nincsen húsz vasnál több pénzem, 

Az autóból – csak a szag jut nékem. 

Szeretem én a sajtot is szörnyen, 

De vigyázok, mert megárthat könnyen. 

Hogy a gyomrom el ne rontsam tőle, 

Csak a lukat eszem meg belőle. 
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Szeretem én borzasztón a táncot, 

De táncmesterhez én mégsem járok. 

Ingyen járok magam gyakorolni, 

Trafik elé bagóért táncolni. 

Szeretem én a lovat a turfon. 

Fő, hogy a ló jó formával fusson, 

Mert amely ló nem fut jó formával, 

Viszontlátom szaftban, vagy tormával. 

Szeretnék száz liter tejet Pesten, 

Megfürdetném benne gyenge testem 

S ha kijönnék, így hajtnék szívből: 

Hála Isten, kinn vagyok a vízből. 

Szeretem én a háborút mégis, 

Olyan szép volt már az elején is. 

A folytatás, az még szebb volt benne, 

Legszebb mégis csak a vége lenne! 

7.5.2. Olasz ballada. 

Szövegét írta Székely Armand. 

Signore briganti, Cadorna, 

Ha az arcodon bőr még volna,  

Szégyelnéd a smuzó és smonzo, 

Retirálnál weit vom Isonzo. 

Tutti quanti allo schochero, 

Polenta zabáló bóchero, 

La bella canto adagio, 

Durazzo, Valona adio! 

D'Anunzio tu mi quadrato, 

Polákio volt a te táto, 

Krepiro mint poco banbino, 



Tu et asinaro Sonnino, 

Salandra la grandio tróger, 

Bali Mihály kötelin lóg er, 

Tu Emanuele Vittoro, 

Tutti quanti legyetek kaporo. 

Roma, Venezia, Florenza, 

Illo tutto sempre betronza, 

Talján az enged már pepita, 

Hátrafelé sült el a petipa. 

D'Anunzio brach du di bánó, 

Hozzá a nyakad is álánó, 

Itália, te már perdutto, 

Salami, Salamucci kaputto. 

Triente, Oslavija, Riva, 

Fucscs italiano offenziva, 

Honvédo cantare tu ácsi, 

Adtak pofonok picsi-pácsi, 

Alpini, karabiniére, 

Üti-veri, ott, ahol éri, 

Avanti Signore niente, 

Schneidio e krio entente. 

7.5.3. Sír a kislány...  

Szövegét írta Gergely Rezső. 

Sír a kis lány, ez már régi nóta, 

Megváltozott a világ azóta. 

Ki ma nem sír, de nevetve áll itt, 

Biztos, hogy a hadseregnek szállít. 

Sír a talján, fogytán a maroni, 

Nincs parmezán, nincsen makaroni. 



Nincsen semmi mit rabolni vágyott, 

Magyar baka a tyúkszemére hágott. 

Sír a román az ántántnak alja, 

Magát már csak áldozatnak vallja, 

Ha magyart lát elbújik a gyáva, 

Ijedtében Beszarábiába. 

Sír egy kis lány, krumplit akart venni, 

De hogy annak sorba kellett menni, 

Így, mire ő sorba került kérem, 

A szegényke nagymama lett éppen. 

Sír egy veréb az Erzsébettéren, 

Egy szamárfogat megy arra éppen, 

Odaszáll a veréb s csipdes már is, 

Hogyha nincs ló, hát jó a szamár is. 

Öt a király, akik azon sírnak, 

Trónjuk fuccs lett, semmivel sem bírnak, 

Mind az öt most csak arra vágyik, 

Angol Gyuri se bírja sokáig. 

7.5.4.. Nem bánom én... 

Zenéje: Ányos Lacitól. Szövegét írta: Gergely Rezső. 

Nem bánom én, hogy mi fog történni, 

Nem bánom én ki miből fog élni, 

Nem bánom, ha Zsoffr elmegy hordárnak 

És pájesze nő az orosz cárnak. 

Nem törődöm én a más ember sorával, 

Nem törődöm én a Petár lukas bocskorával, 

Csak azzal törődöm, hogy már végre 

Lesz-e egyszer béke. 

Nem bánom, ha füle van a falnak, 



Ha a villamoson a nők csalnak, 

Nem bánom én, hogyha a kolbász ló 

S nem leplez le senkit Fényes László. 

Nem törődöm száll-e vagy esik  a rente,  

Nem törődöm akárhogy is henceg az entente, 

Csak azzal törődöm, hogy már végre  

Lesz-e egyszer béke. 

Nem bánom én, ha háborúskodnak 

S az osztozkodásnál pofozkodnak, 

Nem bánom, ha a ló zongorázik 

És a füstölt hering korcsolyázik. 

Nem törődöm horgolt vagy kötött a zokni, 

Poincaré hazugságról le tud-e majd szokni, 

Csak azzal törődöm, hogy már végre 

Lesz-e egyszer béke. 

Nem bánom én, hogy hány muszkát fognak 

S hány tyúkszeme van a Bruszilovnak, 

Nem bánom, a marhát kell-e sózni 

S hogy Nikita tud-e jól bagózni. 

Nem törődöm van-e jobb magyar Tiszánál 

És lesz-e majd karácsonyja a Chewra Kadischá-nál, 

Csak azzal törődöm, hogy már végre 

Lesz-e egyszer béke. 

7.5.5. Megy a gőzös!... 

Népdal paródia. Szövegét írta: Gergely Rezső. 

Megy a gőzös, megy a gőzös Debrecenbe, 

Erről egy pár strófa jut most az eszembe:? 

Ki kíváncsi a szerzőre 

Kisétálhat hozzá a Lipótmezőre. 



Megfürödtem múltkor én a Balatonban 

És nem tudtam, hogy a ruhám hova dobjam; 

De egy nagy hal úszott ottan, 

Egy fogas volt s ruhám arra akasztottam. 

Sorozásnál rosszat tett egy doktor bácsi, 

Be is vonult egy pár évre Illavázni; 

És otthon az ajtajára 

Azt írta ki „sorozások miatt zárva”. 

Egy életunt készült az öngyilkosságra, 

S hogy a villamos elgázolja azt várta; 

A sínek közt végig is nyúlt, 

De amíg egy villamos jött – éhen pusztult. 

Tíz forintért húst vettem egy hentes boltba, 

A hentes egy villamosjegybe pakolta; 

Otthon búsan észrevettem 

Lukas volt a jegy és a húst – elvesztettem. 

A román király, mint egy árnyék fut előre, 

Árnyékkirályt csinált Mackensen belőle:, 

S míg a sorsa jobb nem lészen, 

Trónszék helyett az árnyékban ül egy széken. 

7.5.6. A peches Jancsi 

Couplet. Szövegét írta: Gergely Rezső. Énekli a Beketow-cirkuszban: Jancsi 

Nagyon peches ember vagyok, 

A pechtől szinte ragadok, 

Mindenben pechem van nékem, 

Hallgassák meg, elmesélem. 

Az enyves hátnál levettek, 

No ilyen képet még nem ettek, 

Nem tudtam, hogy amit láttam, 



Arcom volt-e vagy a hátam. 

Az automata buffében 

Füstölt kolbászt kértem lében, 

De mialatt terítettek, 

A kolbászok nyerítettek. 

A kis fiam a múlt héten 

Egy vízviccet csinált vélem, 

A vicc ártott a ruhámnak, 

Pucerájba került másnap. 

Az állatkertbe kimentem, 

A majom-házat kerestem, 

Azt mondták, hogy ott van balra, 

Csakhogy már el van foglalva. 

Az ékszereket imádom, 

Tudja ezt a kedves párom, 

S névnapomra a múlt héten 

Két tyúkszem-gyűrűt vett nékem. 

Nőm vélem autón kirándult  

S a bűztől feje megfájdult, 

S bár a hibás az autó volt, 

Azért mégis mindent rámtolt. 

Billiardoztam e héten, 

De itt is pechem volt nékem, 

Golyó helyett pincért löktem 

S a bal szemét kiütöttem. 

Még egy remek strófám volna, 

Annak mindenki tapsolna, 

De hát ilyen az én pechem, 

Épp ma otthon felejtettem. 



7.5.7. Mindent pótolok én. 

Népdal-paródia. Szövegét írta Gergely R. 

Én bizony nem panaszkodom kérem, 

Semmi dolog nem hiányzik nékem; 

Mert amit nem kapok az üzletben, 

Mással pótlom én a legkönnyebben. 

Ha nincs borom vendéget kínálni, 

Gondot nékem az nem fog csinálni; 

Jóltartom őt: tejjel, vajjal, zsírral, 

S leitatom itatós papírral. 

Ha nincs gyümölcs és a fiam kérne, 

A pótlás nem kerül nehézségbe; 

Fügét mutatok neki helyébe, 

S egy barackot nyomok a fejébe. 

Nagyon tüzelt az Entente nem régen, 

De megvertük s lehűlt tőle szépen; 

Én a lehűlést máskép csinálom, 

Kormin-citrom fröccsöt iszom nyáron. 

Ma nősültem, jaj de nagyon bánom, 

Egész Pesten nem akad lakásom; 

Pótlakásul beköltöztünk máma, 

Egy kiadó szemetes ládába. 

Van már pót-zsír, pót-tea, pót-kávém, 

Van pót-spenót és pót-kalarábém, 

Mindezekért egy hála imára 

Elmegyek én a pótimaházba. 

7.5.8. Miért van minden úgy!!! 

Azon törtem a fejem az egész elmúlt évben, 

Mért van minden úgy, ahogy van és mért nincs másképpen; 



És mert tudom, hogy más ember is kíváncsi rája, 

Majd elfogom énekelni, egy pár szép strófába. 

A Kanári azért sárga, mert nem festik zöldre, 

A törött bors azért törött, mivel meg van törve; 

A gázlámpa azért villan, mert a villany gázol, 

A szén-jegy meg azért van, hogy befűtsed, ha fázol. 

A ló nem hord nadrágot, azért nincs nadrág-gombja, 

Az akácfa azért nyílik, mert nincsen más gondja; 

A csukának nincsen szárnya, azért nem tud szállni, 

Vácon sem kell mindig ülni, lehet ottan állni. 

A polost sem pusztítják már többé Zacherlinnal. 

Megetetik pesti hatósági margarinnal; 

A lóversenyt sem hívják majd eztán lóversenynek, 

Mert oda nem lovak, hanem csak szamarak mennek. 

Az új felöltő azért új, mivel még nem régi, 

A schólet meg azért kóscher, mivel hogy nem tréfli; 

Aki fázik, kezét fújja, mert nem fújhat nótát, 

Én meg azért hagyom abba, mert nem tudok több strófát. 

7.5.9. A bús Pierrot dala 

Írta: Waldemar Psylander. Magyarra fordította Radó István 

I. 

Csendül a csengő, a hárfa peng, 

Mint egy király a clown megjelent! 

Birodalma a szürke porond, 

Dalolj, dalolj..... szegény bolond! 

II. 

Kedvesed, rútul ha elhagyott, 

Mondd csak, Bajazzo, miért siratod? 

Szóljon az ének és tűnjön a gond, 



Dalolj, dalolj ... szegény bolond! 

III. 

Hogy ha a szívedet tőr üti át, 

Síró ajakkal kacagj tovább! 

Te, kit a sorsod kínpadra vont, 

Dalolj, dalolj ..... szegény bolond! 

IV. 

És ha elér a Kaszás Nagy Úr, 

Megfagy az ének és pattan a húr! 

Tűnik a vígság, foszlik a kóc, 

Te csak dalol.... szegény bohóc! 

7.5.10. Mikor lesz béke? 

Népdal-paródia . - Írta: Gergely R. 

Más kérdést ma sehol sem hallani: 

Meddig fog a háború tartani? 

Mindenkinek ez jár a fejébe, 

De csak én tudom, hogy mikor lesz béke. 

Ha kuruttyolni fognak a verebek, 

A csehek nem lesznek szemtelenek, 

Ha szivart kapsz pénzért a tőzsdébe, 

Akkor lesz a háborúnak vége. 

Ha a hadiszállítók spórolnak 

A konfliskocsisok kezet csókolnak, 

S száz korona elég egy ebédre, 

Akkor lesz a háborúnak vége. 

Ha papírtalp nélkül fogsz cipőt kapni, 

A Feld-színházban jegyért pénzt kell adni, 

S a munkapárt is feloszlik végre, 

Akkor lesz a háborúnak vége. 



Ha a Duna nyáron be lesz fagyva 

És a Tisza nem lesz olyan zagyva, 

A tyúk nem tojik, csak tojásszelvényre, 

Akkor lesz a háborúnak vége. 

Ha a tehénből kapucínert fejnek,  

Tízfillér lesz literje a tejnek, 

Ha Anglia esze megjön végre, 

Akkor lesz a háborúnak vége. 

7.6. Szakkifejezések 

abfalt Trapézon bemutatott egyszerű trükk, amelynek során az artista ülésből hátraveti magát úgy, hogy bokáját a 

trapéz szárába beakasztva tartja meg testét lefelé lógva. 
ajer(bah) Hátraszaltó előrehaladással. 
antipód Lábzsonglőr. 
akrobata-csoport Rendszerint schleuderbrett számra használt kifejezés. 
állvaugrás Az artista a talajról, nekifutással a vágtázó ló hátára ugrik fel, úgy, hogy állásba érkezzen. 
apparát Nagyméretű artistarekvizit, vagyis kellék. 
aráber Parterugrás, melynek két fajtája van. A sima arábert általában férfiak mutatják be, krupírozott oldalszaltó. 

A női aráber kéz-nélküli rundátszerű ugrás. 
aréna Sátortető nélküli cirkusz. 
asszisztál Rekvizitet kézbead, elvesz, kisegít. 
asszisztens A számban kisegítő szerepet játszó személy. 
aufreizer A handvoltizsban előforduló trükk. Kiinduló helyzete az, hogy az untermann az obermannt, aki krupírozott 

testhelyzetben van, szétterpesztett lábai közt tartja, majd innen felrántja handstandba. 
auguszt Bohócfigura. 
aussetzer Akrobatikus számokban előforduló trükk. A hármas koloni mittlimannjának kiugrásával egyidejűleg az 

obermann szaltót indit, majd az untermann vállába érkezik. 
ausztehende Furcsa testhelyzetből indított szaltó, a dobó mittlimann az elindításkor mellmagasságban összekulcsolt 

kézzel indítja az obermannt. 
avizo Hirdetőtábla hátul a befutóban. 
azsino A lovak térdre ereszkedése. 
bála A talajra érkezés erőhatását tompító igen  vastag szőnyeghez hasonlatos eszköz. 
balansz Egyensúly. 
balkni Libikókaszerű nagy aparát levegőszám bemutatására. 
bambusz A különféle perzseket a korai időszakokban bambuszból készíthették. 
barrier Akadály, melyet állatokkal ugratnak át. 
bógni Kaucsuktrükk, melyet a köznyelvben hídnak neveznek. 
brücke 1) a fliegende aparát azon része, amelyről elindulnak illetve ahová érkeznek a forgók. 2) Excentrik trükk: 

három ember fekvésből úgy áll fel, hogy a középső az egyik szélső vállába kerül. 
building Sportcsarnok, melyben a nagy amerikai cirkuszok többsége dolgozik. 
cangi (cangepíz) Rendszerint bőrből készített rekvizit, melyet az artista a szájába vesz, és kaucsukhandstandban csak ennek 

segítségével tartja meg saját testét, illetve levegőszámoknál akár a fogó, akár az obermann, akár mindkettő 

szájában a test(ek) megtartására szolgál, sokszor valamely forgatásnál. 
caroussel 1.) Eredetileg lovas körjáték, 2.) körhinta, 3.) mai jelentésében számzsáner, illetve motorral meghajtott 

nagy aparát. 
chapiteau Cirkuszsátor. 
cikk-cakk handstand. Kaucsuktrükk, olyan bógnis handstand, melyben a test bokánál, térdnél, csípőnél és vállnál 

megtörik. 
cinzga Olyan gyors előrebógni, melynél a végtagok váltott tempóban érnek földet. 
clown A fehérarcú bohóc figurája. 
dámfóder Olyan fóder, melynek indítása kétlábról történik, tehát az ugró a kezére már egy ívelt ugrással érkezik. 
deszka Am. ugródeszka. 
diabolo Kínai eredetű zsonglőreszköz. Játék a zsinóron rángatott és feldobott orsóval. 
distanc Távolság. 
dreimann(hoch) Három emberből álló koloni, illetve két emberre fel szaltó. 
duett Két artista által bemutatott szám. 



dupla Kettős (szaltó stb.). 
dzsigit Számzsáner: kozák, örmény vagy hasonló népviseletbe öltözött artisták dinamikus, akrobatikus 

mutatványai a vágtató ló hátán. 
einarming Egykarú lógás, melyben a testet a hát mögött behajlított egyik kar tartja úgy, hogy a test ívet ír le. 
einfach Egyszerű trükk, rendszerint krupírszaltó. 
einhand Kézállás egy kézen. 
ekvilibrisztika Egyensúlyozás. 
entré Teljesértékű bohócszám, melynek során a manézsban csak a bohócok dolgoznak. 
excentrik Komikus, akrobatikus számzsáner. 
fanger A levegőszámok fogó embere. 
fazád Díszes főbejárat. 
finálé Az összes artista bevonulása műsor végén. 
flasnicug Csigasor. 
fliegende Eredetileg „fliegende Menschen”, repülő emberek. Lengőtrapéz csoportszám. 
flikkflakk Parterugrás, hátra átfordulás lábról lábra, a kezeknek a föld érintésével. 
flokk Nagy vaskaró, melyet kötelek rögzítése céljából vernek be a földbe. 
foder Kézenátfordulás. 
fórmunka Bemelegítő jellegű trükkök a szám elején. 
földgömb (Globus) Kb 70-90 cm átmérőjű golyó, melyen egyensúlyozni lehet. Előfordult, hogy a golyó „magától” ment fel 

egy ferde (csigavonalú) pályán, és a végén előbújt belőle az artista. 
franciahandstand Kézben oly módon tartott handstand, hogy mindkét test azonos irányba néz. 
freiheit Lovak szabadidomítása. 
freikopfstand Fejállás elengedett kézzel. 
fuszarbeit Ld. antipód. 
fuszszaltó Egyfajta dobott szaltó. 
fuszvoltizs Olyan, ma már ritka számzsáner, melyben az egész szám során gyakorlatilag az ikária egyszerűbb trükkjeit 

variálják. 
fuxolás Kötél vagy drótkötél végének szakszerű visszafonása. 
gitter A manézsban a vadállatszámokhoz felállított körketrec. 
glattnisprung Nyújtott testű egyenes felugrás. 
gradin A közönség részére felállított tribün a nézőtéren. 
handaufhand Duett számzsáner. Lassú trükkök sora oly módon, hogy a kézben (esetleg fejen vagy lábon) tartott 

handstanddal az untermann különböző fordulatokat, kifordulásokat és egyéb mozdulatokat végez. 
handstand Kézállás. 
handvoltizs Számzsáner: dinamikus trükkök sora, melynek kiindulása rendszerint kézben tartott handstand. Duett 

esetében deszkával, csoport esetében knótmunkával is szokták kombinálni. 
hengeperzs A kupolába felszerelt rúd, illetve az ezen bemutatott számzsáner. 
hochschule Magasiskola. A ló lovasával a hátán zenére „táncol”. 
hypodrom Lovarda. 
hocho/ol A ló hátsó lábára emelkedése. 
ikária A lábzsonglőrhöz hasonló akrobatikus csoportszám. 
illuzionista Bűvész, aki a nagyillúzió számzsánerében dolgozik, tehát nagy rekvizitekkel és egy vagy több 

asszisztenssel. 
kabolo Az untermann-nak fekvő helyzetben történő egyfajta fordulata olymódon, hogy partnerét mindvégig a 

kezében tartja. 
kappelmeister Karmester. 
karabiner Biztonsági fémkapocs. 
kaszkádli Műesés komis, illetve bohóc-számokban. 
kaucsuk Számzsáner, a hajlékonyságra épülő lassú mozdulatok sora. 
kínai hajmutatvány Az artistanőt a hajánál fogva húzzák fel a magasba. 
kígyóember Ld. kaucsuk vagy klizsnik. 
klecni Az ekvilibrista fából készült tégla alakú rekvizitje. 
klizsnig Eredetileg a számzsáner feltalálójának neve. Ma: a kaucsuk ellentétje, itt a hajlékonyság jóga-pózokhoz 

hasonló trükkökben, angolspárgában jelenik meg. 
klocc Nagyméretű ék a lakókocsi kerekének stabilizálására. 
knót Két untermannak „gólya viszi a fiát”-módra összekulcsolt kezeire álló obermann-nak feldobása a levegőbe. 
koloni Emberoszlop: több ember egymás vállába állva helyezkedik el. 
komis Am. komikus. 
konferansz A számok előtt bemondott szöveg. 
komplament A.m. bók: az artista megköszöni a tapsot, éspedig általában ún. kiállással, nem pedig meghajlással. 
konferanszié Bemondó. 
kontrabahr Keresztrúd bizonyos levegőszám aparátoknál. 
kopfaufkopf Az obermann az untermann fején áll fejen. 
kopfring Gyűrű alakú kis rekvizit fejálláshoz. 
kopfstand Fejállás. 
korbett Gyors bicskával testhelyzet-változtatás kézről lábra vagy lábról kézre. 
kosztüm Az artisták öltözéke munka közben. A jelmeztől eltérően nem kötődik szerepjátszáshoz. 



kozsinett A fussarbeit és ikária azon rekvizitje, melybe az artista belefekszik. Használatos lehet egyéb zsánereknél is 

(pl. ekvilibrisztika, létra). 
knie Fejjel lefelé történő lógás, melynek során a testet a behajlított térdnél tartja a trapéz. 
krupier Zsugor testhelyzet. 
kvatapol A felszerelés azon része, mely a chapiteau meghatározott körívének kitámasztására szolgál. 
kver (handstand) Olyan kézállás, amelynél a két kézfej egymás fölött helyezkedik el. 
londzs Biztosítókötél. 
looping Egy magas pálya tetejéről olymódon siklik le az artista a biciklivel (vagy autóval), hogy a végéről 

elrepülve szaltót ír le a levegőben. 
luftbalett Számzsáner vertikális kötélen. 
manézs Porond. 
maszt A chapiteaut tartó főárboc. 
melange Vegyes, tehát különböző zsánerekbe sorolható trükkökből álló szám. 
menazséria Utazó állatkert. 
nyomó Az akrobata csoportban az az artista, aki a deszkára ugorva felrepíti a deszka másik oldaláról induló forgót. 
nyújtó Tornaszer, egy vízszintesen rögzített rúd. 
obermann A felső ember, akit tartanak, ill. dobálnak. 
oferál Szerződésszerzés céljából ajánlkozó anyagot küld. 
orcseszter Zenekari emelvény. 
ovzsé Ld. Brücke 1) 
pacc Rontás, hibázás. 
parádé 1) Reklám célú felvonulás a helység utcáin. 2) Kikiáltó jelleggel ízelítő a műsorból. 3) Az összes artista 

bevonulása a manézsba a műsor elején. 
parter Összetett szavak előtagjaként a trükk vagy zsáner földön történő bemutatását jelenti (pl. parterfliegende). 
pas de deux Egy férfi és egy nő balettos emeléseket mutat be, míg alattuk két ló lassú tempóban rója a köröket. 
passzázs A számok be- és kirekvizitálása alatt bemutatott rövid bohóctréfa. 
perzs Függőleges helyzetben tartott bambusz- vagy acélrúd, melynek tetején dolgozik az obermann. 
piedesztál Állvány, melyre az artista feláll (majd leugrik róla). 
piszni A manézst a nézőtértől elkerítő alacsony dobogó. 
plans Deszka, melyet a manézsba helyeznek, hogy kiküszöböljék a talaj egyenetlenségeit. 
posztamens Állvány, melyen az állatok helyezkednek el. 
propeller Levegőszámoknál rendszerint slussztrükk, melynek során a fogó az obermannt addig forgatja, míg 

vízszintes helyzetbe nem kerül. 
pusni Tollszerű disz a lovak fején (ill. ehhez hasonló tárgyak, melyeket az egykerekűn karikázva szedegetnek fel 

a földről). 
racsni Golyóscsapágyas forgórész. 
rekk Nyújtó. 
rekvizit Artistakellék. 
resesőr Műsorvezető (a színházi ügyelő szerepét tölti be, de a közönség előtt is megjelenik). 
rudstangli Kb. 3 méter hosszú rudak, melyek vízszintesen támasztják meg a chapiteau külső kerületét. 
ruf Előadás előtti hangverseny a cirkusz előtt a nézők becsalogatása céljából. 
rundát Rendszerint ugrássort indító ugrás. Gyors cigánykerékként indít, félfordulat után a menetiránynak háttal, 

kétlábra érkezik. 
sárivári Több zsáner elemeinek keveréke. 
schleuderbrett (Libikókaszerű) ugródeszka. 
sekni Egyfajta (fémből készült, patkó alakú) csavaros rögzítő. 
slappdrót Laza drótkötél, mely oldalirányba kileng. 
slussztrükk A szám utolsó, rendszerint legnehezebb trükkje. 
spalcetta Lendületes indítás parterugrásoknál („lép-sasszé”). 
spec Amerikában a szünetzáró, nagy felvonulásszerű szám minden artista részvételével. 
spicclógás A lábfej behajlításával a lefelé függő testet csak a rüszt tartja a trapézon. 
strabátni Rekvizit: kb. 80 cm hosszú lámpabél végeit összevarrják, az így nyert gyűrűt körbevattázzák és bársonnyal 

bevonják. Különböző testhelyzetekben ebben megkapaszkodva lóg az artista (kéz-, láb-, nyak-). 
stucni Támaszték. 
schwungseil Lengőkötél, levegőszámzsáner. 
szaltó Eredetileg „salto mortale", halálugrás. 
szemafor Számzsáner, ill. a balknihoz hasonló elven működő, de a földön rögzített és nagyobb aparát. 
straguzálás Flikkflakk előrehaladással. 
székpiramida Egymásra helyezett székek tetején történő egyensúlyozás. 
szóló Egyetlen artista által bemutatott szám. 
szuplé Nyújtott testű szaltó. 
tendem Szaltó az ugródeszkáról úgy, hogy ketten forognak, mégpedig egymás nyakában ülve. 
tentel Sátorrögzítő kötelet megfeszít. 
tierschau A cirkusz állatainak megtekintése. 
tissue A luftbalett egyik variációjának tekinthető levegőszám, eddigi magyar fordítása: függöny. 
trambulin Gumiasztal vagy dobbantó. 
tranka Henger alakú lábzsonglőr-eszköz. 



trio Három artista által bemutatott szám. 
tripla Hármas (szaltó). 
trükk Mutatvány, elem. 
tunel Fémrácsból készült alacsony alagút, melyen keresztül a vadállatok a kocsiból a gitterbe jutnak. 
tusíroz Elhárítja a balesetet, vagyis odaáll a trükk alá, hogy ha az „lejön”, elkapja az artisták (tornásznyelven: 

asszisztál). 
untermann Tartóember. 
Ülveugrás Az artista a talajról, nekifutással a vágtázó ló hátára ugrik fel, úgy, hogy ülésbe  érkezzen. 
vállbaállás Az obermann az untermann vállába áll. 
viermann(hoch) Négy emberből álló koloni, ill. három emberre felszaltó. 
voltizs 1) Lovastorna. 2) Összetett szavak utótagjaként egyfajta akrobatika. 
zégli Rögzítő feszítőkötél. 
zicc Levegőszámzsáner ill. rekvizit. A fogó egy fém keretbe beakasztott lábbal lóg. 
zsáner Az a kategória, amibe a hasonló trükksorokat bemutató számokat besorolják. 
zsoké Lovasakrobata-csoportszám. 
zsonglőr „Dobáló” számzsáner, ill. artista. 

  

7.7. Kiegészítés az IAR-útirányokhoz 

A manuális és digitális listák többszöri egybevetése dacára „Az Internationale Artisten Revue (IAR) cirkuszi útirányai 1891-

1914”[5] c. forrásközlésbõl az alábbi nevek kimaradtak. A táblázat első oszlopában az IAR megjelenésének dátuma szerepel: 

az első két karakter az évszám utolsó két számjegye (95=1895; 03=1903). A második oszlopban a magyar vagy „U” jelzéssel 

magyarnak feltüntetett helységek szerepelnek, általában az eredeti formában (Raab-Győr). A cirkuszok ABC-rendben követik 

egymást, de a névvariációk nincsenek feltüntetve. 

A teljes lista megtalálható a  www.cirkuszkutato.hu honlapon. 

DITTON 

050710-

051220 
U 

050420 Csáktornya 
050501 ” 
060710 Maros-Ludas 
060720 ” 
060801 Topánfalva 
060810 Abrudbánya 
060820 Déva 
060901 ” 
060910 Szászrégen 
060920 Nagy-Szeben 
061001 ” 
061010 Szászmegyer 
061020-

061220 
Szászmegyer 

060101-

060420 
U 

070110 Szászmegyer 
070120 ” 
070201-

070410 
Segesvár 

070420 Székely-Udvarhely 
070501-

070520 
Brassó 

070601 Csik-Gyémes 
070610 Gy.-Szt-Miklós 
070620 Ditró 
070701 Szász-Régen 
070710-

070801 
Torda 

070810 Abrudbánya 
070820 ” 
070901 Piski 

http://mcteka.shp.hu/hpc/web.php?a=mcteka&o=100210_fuggelek_bWZx#_ftn5


070910 ” 
070920 Lubény 
071001 Anina 
071010 ” 
071020-

080601 
Nagy-Szeben 

080610 Csikszereda 
080620 ” 
080701 Gyergyó-Szt-Miklós 
080710-

090501 
Székely-Udvarhely 

FISCHL/FLORA 

050920 Resica 
051001 ” 
051020-

051220 
U 

050810 Módos 
050820 Csákovár 
050901 Versec 
060101-

060210 
U 

060220-

060320 
Temesvár 

060401 Német-Bogsán 
060410 ” 
060420 Resica 
060501 ” 
060601 Versec 
060610 ” 
060620 Déva 
060701 ” 
060710 Szászváros 
060720 Gyulafehérvár 
060801 Nagy-Enyed 
060810-

061001 
Marosvásárhely 

061010-

061101 
Balázsfalva 

061110-

070501 
U 

070510 Szász-Sebes 
070520-

070620 
N-Szeben 

070701-

070720 
Deés 

070801-

070901 
Zilah 

070910-

071001 
Margitta 

071010 U 
071020 Nagyvárad 
071101 Kis-Kun-Félegyháza 
071110   
071120-

071220 
Újvidék 

080110 Csáktornya 
080120 ” 
080220 Marcali 
080301 Székesfehérvár 
080310 U 
080320 ” 
090720 Nagybecskerek 
090801 Szeged 
090810 ” 



090820 Pécs 
090901 ” 
090910 Csáktornya 
090920 Czelldömölk 
091001 Győr 
091010 Komárom 
091020-

100320 
Bp 

100401 Komárom 
100410 Győr 

GEORGIS/ SPORT 

060410 Gyöngyös 
060420 Jászberény 
060501 Jászberény 
060510 Cegléd 
060520 ” 
060601 Arad 
060610 ” 

KILLIANY’S 

040510 Zsolna 
040520 Trencsén 
040601 ” 
040610-

040710 
Győr 

040720-

040810 
Pozsony 

040820-

040910 
Sopron 

040920 Szombathely 
041001-

041101 
Kaposvár 

040501 Zsolna 
050301-

050410 
Bp 

050420 Keszthely 
050501 ” 
050510 Pápa 
050520 ” 
050601-

050620 
Pozsony 

050701-

050801 
Győr 

050810 Tata-Tóváros 
050820 Esztergom 
050901 Vác 
050910 Erzsébetfalva 
050920-

051020 
Kecskemét 

051101-

051220 
Bp. 

060501 Kecskemét 
060510 ” 
060520 Félegyháza 
060601 ” 
060610 Szentes 
060620 Hódmezővásárhely 
060701-

060720 
Orosháza 

060801 Mezőtúr 
060810 ” 
060820-

060920 
Békéscsaba 



061001-

061020 
Békésgyula 

060101-

060310 
Bp. 

070320 Bp. 
070401 Békés-Gyula 
070410   
070420 Nagy-Szalonta 
070501 ” 
070510-

070601 
Nagyvárad 

070610 Békés-Gyula 
070620 Békés-Csaba 
070701-

070810 
Szolnok 

070820 Nagy-Kőrös 
070901-

071001 
Kecskemét 

071010-

080420 
Hódmezővásárhely 

080501 Szentes 
080510 ” 
080520-

080610 
Szeged 

080620 Baja 
080701 Zombor 
080710 ” 
080720 Újvidék 
080801 ” 
080810-

080901 
Zimony 

081001 Temes-Kubin 
081010 ” 
081020-

090420 
Fehértemplom 

090501 Versec 
090510 ” 
090520 Temesvár 
090601 ” 
090610 Lugos 
090620 Déva 
090701-

090720 
Nagyszeben 

090801 Medgyes 
090810 Segesvár 
090820 Erzsébetfalva 
090901 ” 
090920 Dés 
091001-

091020 
U 

100301-

100410 
Szamosújhát 

100420 Dés 
100501 Beszterce 
100510 Zilah 
100520 ” 
100601 Nagykároly 
100610 ” 
100620 Szilágysomlyó 
100701 Karcag 
100710 ” 
100720 Kisújszállás 
100801-

100820 
Törökszentmiklós 

100901 Szolnok 
100910 ” 
100920 Békéscsaba 



101001 ” 
101010 Békésgyula 
101020 ” 
110320-

110410 
Békés-Gyula 

110420-

110520 
Hódmezővásárhely 

110601 Szeged 
110610 ” 
110620 Nagykikinda 
110701-

111020 
U 

111101 Szászváros 
111110-

121101 
U 

121110-

130401 
Kaposvár 

130410 Szigetvár 
130420 Nagykanizsa 
130501 ” 
130510-

130601 
Pécs 

130610 Szabadka 
130620 Zenta 
130701-

130720 
Szeged 

130801 Békésgyula 
130810 ” 
130820-

130910 
Mezőtúr 

130920 Abony 
131001-

140401 
Hatvan 

140410 Jászberény 
140420 ” 
140501 Szentes 
140510 Orosháza 
140520 Békéscsaba 
140601 ” 
140610 Szeged 
140620 ” 
140701 Nagykikinda 
140710 Makó 
140720 ” 
140801 Nagyszentmiklós 

KISS 

120510-

120601 
Késmárk 

120610 Rózsahegy 
120620 Zsolna 
120701 ” 
120710 Kis Trencsén 
120720 ” 
120801 Kis Vágújhely 
120810 Nagyszombat 
120820 ” 
120901 Komárom 
120910-

121001 
Győr 

121010 Tatatóváros 
121020 Felső-Galla 
121101 ” 
121110-

121201 
Bicske 



121210 Bp. 
121220 ” 
120320-

120410 
Eperjes 

130101-

130310 
Bp. 

130320 Vác 
130401 Balassagyarmat 
130410 Fülek 
130420 Salgótarján 
130501 Rimaszombat 
130510 Rozsnyó 
130520 Miskolc 
130601 Szerencs 
130610 Sátoraljaújhely 
130620 Beregszász 
130701 Nagyszöllős 
130710 Huszt 
130720 ” 
130801 Mátészalka 
130810 Nyírbátor 
130820 Nagykálló 
130901-

131101 
Kisvárda 

KREMBSER 

970610-971010 Bp 
071120-071220 Bp 
070701 Mohács 
070710 Siklós 
070720 Szigetvár 
070801 ” 
070810 Tapolca 
070820 Pápa 
070901 ” 
070910 Esztergom 
070920-071010 Bp 
071020 Vác 
071101 ” 
071110-080320 Bp 

LÓDI 

950901-951220 Grosswardien 
960110-960601 Apatin (U) 
960610 Nagy-Szt.-Miklós 
960620 ” 
960710-991110 U 
991120-000501 Apatin 
000620-010601 Baja 
011020 Barcs 
011110 Apatin 
011120-011220 U 
011010 Barcs 
020201-020120 U 
030610 Verbász 
030620 ” 
031210-040720 Bács-Almás 
040801-051101 Zsablya 

MAJDIK 

070720-071210 U 



MARTINI 

011110 Versecz 
011120-

020420 
U 

050201 Hajdu-Hadház 
050210 ” 

MERKL 

080701-

080720 
Hódság 

080801-

080820 
Bácsalmás 

080901 Jánoshalma 
080910   
080920 Sükösd 
081001 Báttaszék 
081010 Szegszárd 
081020 ” 
081101-

090310 
Tolna 

090320 U 
090401-

090510 
Tolna 

090520 Devecser 
090601 Tapolca 
090610 Zala-Szt-Grót 
090620-

090720 
Német-Újvár 

090801090901 U 
090910 Tab 
090920 Dombovár 
091001 ” 
091010-

100410 
Szigetvár 

100420-

100620 
Dárda 

100701-

100820 
U 

Moldován 

090210-

090310 
Cséb 

091220 Zombor 
100110 Ó-kér 
100120 ” 
100201 Nagybecskerek 

NACHTWALLER 

040901-

041001 
Bp. 

041010-

041101 
Újpest 

041110-

050320 
Bp. 

050401 Soroksár 
050410 ” 
050420-

050520 
Bp. 

050601 U 
050610 Félegyháza 



050620 ” 
050701 U 
050710 Szeged 
050720 Nagy-Kikinda 

NAGY 

911124-920108 U 
921120 Bp. 
921201 ” 
921220 Kis Czell 
921101 U 
921110 ” 
921210 Bp. 
921020 U 
930120 Kis-Czell 
930201 ” 
930210-930310 U 
930320 Beled 
930401 ” 
010601-010710 Dombovár 
021001 Zala-Egerszeg 
021010 ” 
021020-021220 U 
020920 Zala-Egerszeg 
030120-030210 U 
030710-030801 S.-A.-Ujhely 
030810 Rozsnyó 
030820 ” 
030901 Liptó-Szt.-Miklós 
030910-031110 Liptó-Rózsahegy 
031120-040520 U 
040601 Hajdu-Böszörmény 
040610 ” 
040620-040810 Rimaszombat 
040901-040920 Eperjes 
041001 Ungvár 
041010 ” 
041020 Füzesgyarmat 
041101 Mezőtúr 
041110 ” 
041120-050320 Hódmezővásárhely 
050401 Szolnok 
050410 ” 
050420 Jász-Apáti 
050501 ” 
050510-050601 Gyöngyös 
050610 Kassa 
050620 ” 
050701-050801 Munkács 
050920 Nagykőrös 
051001 ” 
051010-051101 Zenta 
051110-051201 Magyar-Kanizsa 
051210-060301 U 
060310-060401 Hórgas 
060410 N-Szt-Miklós 
060420 ” 
060501 Békés-Gyula 
060510 ” 
060520 Lippa 
060601 Déva 
060701 Lupény 
060710 N-Lupény 
060820 Nagybecskerek 
060901 Perjános 



060910 Tótkomlós 
060920 ” 
061001 Szarvas 
061010 Békés-Szarvas 
061020 Abád-Szalók 
061101 Tiszafüred 
061110 ” 
061120-070420 Hódmezővásárhely 
070501 Kis-Várda 
070510 Beregszász 
070520 S-A-Ujhely 
070601 ” 
070610 Kassa 
070620 Lőcse 
070701 Késmárk 
070710 Eperjes 
070720 Szepsi 
070801 Miskolc 
070810 ” 
070820 Karcag 
070901 ” 
070910 Gyoma 
070920 Berettyó-Újfalu 
071001 Érmihályfalva 
071010 ” 
071020-071110 Tasnád 
071120-071220 Nádudvar 
080110-080920 U 
081001 Túrkeve 
081101-090410 U 
090420-090510 Karcag 
090520 Félegyháza 
090601 Kecskemét 
090610 ” 
090620 Kalocsa 
090701 Dunaföldvár 
090710 Székesfehérvár 
090720 ” 
090801 Pápa 
090810 ” 
090820 Nagyatád 
090920 Marosvásárhely 
091001 Zombor 
091010 ” 
091020 Új-Verbász 
091101-091120 Ó-Becse 
091201-100110 Péterréve 
100120-100220 U 
100301 Péterréve 
100310 Péterréve 
100320 Ada 
100401 Nagyszentmiklós 
100410 Zsombolya 
100420 Arad 
100501 ” 
100510 Lippa 
100520 Déva 
100601 ” 
100610 Brád 
100620 Belényes 
100701 ” 
100710 Nagyvárad 
100720 Nyíregyháza 
100801 Hajdúböszörmény 
100810 Gyöngyös 
100820 ” 
100901 Balassagyarmat 



100910 Esztergom 
100920 ” 
101001 Lengyeltóti 
101010 Szigetvár 
101020-101110 U 
101120 Dombovár 
101201 Báttaszék 
101210 ” 
101220-110320 Bácsalmás 
110401 Mohács 
110410-110501 Szegszárd 
110510 Kalocsa 
110520 Halas 
110601 Topolya 
110610 Ada 
110620 ” 
110701 Törökbecse 
110710 Resica 
110720 ” 
110820 Orsova 
110901 Búziásfürdő 
110910 ” 
110920 Vinga 
111001 Túrkeve 
111010 ” 
111020 Püspükladány 
111101 ” 
111110 Érmihályfalva 
111120 ” 
111201-111220 U 
120101-120120 Érmihályfalva 
120201-120220 U 
120301-120501 Érmihályfalva 
120510 Tasnád 
120520 Szilágysomlyó 
120601 Nagykároly 
120610 Nagyszöllős 
120620 Beregszász 
120701 Ungvár 
120710 ” 
120720 Sátoraljaújhely 
120801 Tokaj 
120810 ” 
120820 Hajdúnánás 
120901 Hajdúböszörmény 
120910 Szeghalom 
120920 ” 
121001 Békéscsaba 
121010-121101 Belényes 
121110 Komádi 
121120-

0130401 
Érmihályfalva 

130410-130501 Nagyléta 
130510 Békésgyula 
130520 ” 
130601 Kisjenő 
130610 Hajdúszoboszló 
130620 Biharnagybajom 
130701 Hajdúböszörmény 
130710 Miskolc 
130720 ” 
130801 Abaújszántó 
130810 Tokaj 
130820 ” 
130901 Hajdúnánás 
130910 Hajdúdorog 
130920 Újfehértó 



131001 Kaba 
131010 ” 
131020 Nádudvar 
131101 Derecske 
131110-131220 Hajdúszoboszló 
130801 Mezőtúr 
130810 ” 
130820 Zólyom 
130901 Körmöcbánya 
130910-131001 Aranyosmarót 
131010 Zsarnóca 
131020-131220 Baja 
130310 Baja 
130320 ” 
130401 Nagyszentmiklós 
130410 ” 
130420 Hódmezővásárhely 
130501 Békéscsaba 
130510 Mezőtúr 
130520 ” 
130601 Kecskemét 
130610 ” 
130620 Nagykőrös 
130701 ” 
130710 Salgótarján 
130720 ” 
140101-140401 Hajdúszoboszló 
140410 Hajdúböszörmény 
140420 Berettyóújfalu 
140501 Mezőtelegd 
140510 ” 
140520 U 
140601 ” 
140610 Dés 
140620 Naszád 
140701 U 
140710 Beszterce 
140720 ” 
140801 Szilágycseh 
140101-140310 Baja Wq 
140320 Bátaszék 
140401 Szigetvár 
140410 Barcs 
140420 Barcs 
140501 Zombor 
140510 Kula 
140520 Újvidék 
140601 ” 
140610 Pancsova 
140620 ” 
140701 Fehértemplom 
140710 Anina 
140720 Resicabánya 
140801 Petrozsény 

Napoli 

011020 Versecz 
011110-020201 U 

PAVEY 

060510-060601 Kaposvár 
060610 Eszék 
060620   



060701 U 

Rafael 

110720-

120101 
Oest-U 

130720-

130810 
U /zZt Tourné in 

130820 Csorna 
130901-

131010 
Nezsider 

131020-

131110 
Liptószentmiklós 

131120 Krompach 
131201-

140610 
Korompa 

SALAMONSKI 

930501-

930820 
Bp 

930920 Bp & Riga 

SÁRI 

980601 Debreczin 

7.8. Források, irodalom és rövidítések jegyzéke 

7.8.1. Források 

  

  

Barokaldi József urnak Emlék Album Szerk.: Horváth Gyula 1906. jún. 26   
Bizottmányi és tanácsi előterjesztés a városligeti állatkert területén létesítendő cirkusz ügyében In: Fővárosi 

Közlöny 1908. jan. 17. 93-97. o. 
  

Budapest Főváros Levéltár IV 1407 Tanácsi iratok BFL 
A Budapesti Artista Egyesület alapszabályai Budapest 1899. Löw ny.   
Buffalo Bill’s Wild West h.é.n.   
A középiskolai Tanáregyesület budapesti körének kérvénye a városliget ligetjellegének visszaállítása iránt 

1897. május 5. In: Források Budapest történetéhez II. 1873-1919 Budapest 1971 
  

Lovagjáték a Hunyadiak korából a Klotild-Szeretetház javára tartják a Tattersallban 1902 május 16-án és 17-

én Franklin-Társulat nyomdája é.n. 
  

A Magyarországi Artista Egyesület alapszabályai Budapest 1907. Löbl   
[Magyar Varieté- és Cirkuszigazgatók Szövetsége Magyarországi Artista Egyesület:] Kollektív szerződés, 

amely a Magyar Varieté- és Cirkuszigazgatók Szövetsége Budapest és a Magyarországi Aritsta Egyesület 

Budapest között jött létre Budapest [1923] 

  

Magyar Országos Levéltár Tárgymutatók 1890-1914   
Műsorfüzetek Országos Széchenyi Könyvtár PlT 
Plakátok Országos Széchenyi Könyvtár SztT 
[Roóz Rezső:] Tingli-tangli az „Upor”-ban Budapest 1908   
A világ legnagyobb és legérdekesebb mulatóhelye Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványossága 

/Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár B 791/2/1899 
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7.8.3. Lexikonok 

  

  

Artisten Lexikon Düsseldorf 1891   
Budapest Enciklopédia Corvina 1970   
Esztétikai Kislexikon Kossuth 1979   
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7.8.4. Szaksajtó 

  

  

Artista Közlöny 1909. I. évf. 1.-3. sz.   
Artista Világ 1902. II. évf. 9.sz.   
Budapester Universum 1890/1891   
Internationale Artisten Revue 1891-1914   
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--- Ajánló >>> 

[Ajánló szöveg a könyv hátsó borítóján] 

A tradicionális cirkusz lényege a közvetlen, örömteljes emberi kommunikáció legprimerebb formája, a beszéd előtti testi 

kifejezésmód érvényesülése a hagyományos és újdonságnak számító szenzációkat felvonultató műsorban, éspedig mind a 

produkció, mind az életforma nyújtotta tényleges rizikó vállalása mellett. 

Ez az a kulturális alakulat, amelyet a legzseniálisabb művészek mellett a gyerekek és a szegénységben élő iskolázatlan 

tömegek is érteni, értékelni tudnak. És ez az a kulturális intézmény, amelyet a ma érvényes kultúrpolitika a tűrés és tiltás 
határára, egyszóval halálra ítélt (állami támogatást gyakorlatilag csak a Fővárosi Nagycirkusz kap). 

H. Orlóci Edit szerint a cirkusz történeti fenomenológiájának a nemzet-karakterisztika egyik elemeként be kell épülnie a 

kulturális önképünket alakító panteonba. A szerző tudományos képzettsége mellett teljes cirkuszszakmai kompetenciával 

rendelkezik, ugyanis pályafutását artistaként kezdte (perzs-obermann), több mint húsz éve az Állami Artistaképző Intézet 
szaktanára, nem utolsó sorban pedig a fel- és lemenői szintén „komédiások” legalább 150 éve. 
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