
Óegyiptomi, asszír, babiloni, kínai és indiai 
domborművek vallanak arról, milyen régi a cirkusz. 
Fennmaradt például a fáraók korából egy kőbe 
vésett plakát, amely a majomszínház előadását 
hirdette. A kis majmokat felöltöztették, és így 
mutatták be produkcióikat a fáraó udvarában. 

Plutarkhosz, a híres görög történetíró 
tüzes karikákon átugráló, falábakon sétálgató 
artistákról számolt be, akiket utazásai során 
láthatott. Teljes, több számból álló cirkuszi 
műsorokat az egykori görög és latin városokban 
rendeztek először. Az i. e. előtti 5. században 
már csaknem mindennaposak voltak a cirkuszi 
események. A császár-kori Rómában, a Circus 
Maximusban véres állatviadalokkal és a 
gladiátorok élet-halálra menő küzdelmével 
találkozhattak a nézők. A Colosseum (ejtsd: 
kolosszeum) felépítése után lovas és 
kocsiversenyekkel szórakoztatták a népet.  
A császárság a hatalmi politika eszközévé tette a 
cirkuszi játékokat. Juvenalis római költő kijelentése, 
a „Panem et circenses” (ejtsd: pánem et circenzész, 
azt jelenti: kenyeret és cirkuszi játékokat) 
szállóigévé lett. Azt fogalmazta meg, hogy a népet 
gabonával és szórakoztatással lehet megvásárolni. 
A császárok a cirkuszi látványosságokkal akarták 
lekötni a városi csőcselék figyelmét, hogy ne 
forduljanak a hatalom ellen. A nép elvárta, hogy a 
császár ne csak megrendezze a cirkuszi játékokat, 
hanem lelkesedjen is értük. A kegyetlen Néró 
császár azért is volt olyan népszerű Rómában, mert 
rajongott a játékokért, a nézőkkel együtt izgult, 
üvöltözött a viadalok alatt, gyakran a porondra is 
berohant, hogy beálljon a birkózók közé.
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A középkorban komédiások tarka csoportja 
vándorolt ponyvás szekéren Európa országútjain. 
Igricek (hivatásos énekmondók), artisták, 
bohócok szórakoztatták a vásári sokadalmat.  
A bohóc figurája a karneválok idején lett 
népszerű. Ezek a színes ruhába öltözött, maszkot 
viselő vándorszínészek a karneváli mulatozás 
idején felhatalmazást kaptak, hogy büntetlenül 
kimondjanak olyasmit is, amiről még a királyok 
vagy papok is hallgattak, sőt, gúnyolódhattak 
emberi gyarlóságaikon. 

Középkori magyar emlékek tanúskodnak arról, 
hogy őseink is hódoltak a cirkusznak. A 9. századi 
Lehel kürtjének csontfaragványai ügyességi 
játékokat örökítettek meg. Az Árpádházi királyok 
udvarában egymásnak adták a kilincset az igricek, 
jövendőmondók, zenészek, és megjelentek az 
udvari bolondok. Olvashatsz róluk a Mátyás királyról 
szóló mesékben. 

A 19. század első felében Pesten, a belváros 
közkedvelt helyein vándor mutatványosok 
állították fel deszkából készített bódéikat vagy 
sátraikat. Különösen heti és országos vásárok 
idején volt nagy a forgalmuk. Egymást érték a 
képmutogatók produkciói (ezeken egy összefüggő 
esemény képsorait felmutatva tanulságos 
történeteket mondtak vagy énekeltek el), az 
állatidomárok, tűznyelők és kötéltáncosok. 
Népszerű volt a lovas akrobatika, a társulatok 
lovardának vagy műlovar társulatnak nevezték 
magukat. Pesten is volt majom- és kutyaszínház. 
Kezdetben a külföldi társulatok és művészek 
aratták a legnagyobb sikereket. Ilyen volt Blondin 
(ejtsd: blondan), a híres francia artista, aki a 
Városligetben kötéljáró mutatványaival ejtette 

ámulatba a közönséget. Arról volt nevezetes, hogy 
egy kötélen átkelt a Niagara vízesés felett.

A mutatványos produkciók egyre népszerűbbek 
lettek, de a társulatok fokozatosan kiszorultak a 
belvárosból, mert az üresen maradt területeket 
beépítették. A cirkuszosoknak új területet jelölt ki a 
főváros, az akkori Városerdőbe költöztek, ahol nagy 
mutatványos telepet hoztak létre. Tódult hozzájuk a 
közönség. A telepet Vurstlinak nevezték el a pestiek. 
Némely vélekedés szerint a ligeti lacikonyhák 
közkedvelt eledeléről, a tormás virsliről kapta 
nevét. A Vurstlit elsősorban a felnőttek látogatták, 
főként a szegényebb gyári munkások, cselédlányok, 
iparosok, bár a gyerekek számára is nyújtott 
szórakozást. Várta őket a ringlispíl (körhinta) 
falovacskáival, és Paprika Jancsi bohóc, akit később 
Vitéz László követett. A mutatványosok közül 
kiemelkedett Barrocaldi (ejtsd: bárrokáldi), egy olasz 
bohóccsalád tagja, aki itt alapította meg híressé vált 
cirkuszát. Csacsival járta a várost, úgy toborozta 
a közönségét. Gyorsan híres lett, a Városliget 
királyaként emlegették. Felépítette a Néparénát, 
ahol 71 fős társulatot tartott fent, műlovarokkal, 
állatidomárokkal, bohócokkal, légtornászokkal. A 
produkciók látványosak és izgalmasak voltak, de a 
társulat túl sokba került, így csődbe mentek. 

Közben a magyar cirkuszművészek is felnőttek 
a nagy elődökhöz, sokan külföldi tapasztalatokat 
szereztek. A 19. század végén felépült a Fővárosi 
Nagycirkusz elődje, amely a tulajdonosok 
változását követve Wulff, Beketow és Fényes 
Cirkuszként írta be nevét a cirkusztörténelembe. 
A ma is működő Fővárosi Nagycirkusz 1971-ben 
nyitotta meg kapuit közönsége előtt.
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