
Tóvay Nagy Péter

Adalékok a századforduló cirkusztörténetéhez
Az A rtis ta  V ilág, A rtista -L ap  és az A rtis ta  K özlöny 

cikkei alapján1 2

A20. SZÁZAD ELEJÉN megjelenő artistalapok érdekes és fontos forrásai a 
századforduló művelődéstörténeti kutatásának. Az orgánumok szá

mos információval szolgálnak a cirkusztörténet számára is. Az egykori cirkuszi 
élet rekonstruálása mellett a folyóiratok hiteles adatokkal szolgálnak arra vo

natkozóan is, hogy az adott időszakban hol, mikor és milyen cirkuszok ven
dégszerepeitek. A közlések azonban meglehetősen tömörek, lajstromszerűek, 
ezért az egyes cirkuszok programjára vonatkozóan alig vagy egyáltalán nem 
tartalmaznak adatokat. Jelen kutatás keretében az Országos Széchényi Könyv
tárban fellelhető három artista folyóirat példányainak teljes anyagának átvizs
gálását végeztem el. Ebben a tanulmányban a korabeli cirkuszi élettel kapcso
latos, a folyóiratokból módszeresen kigyűjtött információkat közlöm.

A vizsgált folyóiratok közül elsőként az 1902-ben debütáló, Székely 
Armand szerkesztésében megjelenő Artista Világ nyitotta meg a sort, amely a 
„Mulatók Lapja. Varieté, Orfeum Cirkusz és Mutatványos vállalatok Közlönye” 
alcímet viselte.' A folyóiratból főként a korszak városligeti szórakoztató életé
ről nyerhetünk információkat. Az egyik számban a Városligetben működő cél- 
lövöldésekről olvashatunk. A felsorolásban Pöltl Károly, Scháfftner István, 
Kühn Antal neve szerepelt. Ez utóbbiról a cikk szerzője azt is megjegyezte,

1 Ezúton szeretnék köszönetét mondani a M a g ya r C irkvszfih im eli á  E lw é k ti K u ta tó  A la p ít

v á n y n a k  és elnökének, Dr. H. OrlócL Editnek, akiknek a támogatása nélkül nem  valósul
hatott volna meg a kutatás.

2 OSZK jelzete: FM 3/6605, Az őrzött példányok időszakossága: 2. évf. 9. sz. (1902). A meg
jelenés gyakorisága: havonta háromszor (5-én, 15-én, 25-én), Szerkesztőség: V. Budapest 
Zoltán utca 11., nyomda: Neutvald Illés nyomdája. V ili. kér Üllői u. 48. Megjegyzés: Szé
kely Armand 1919-ben a kommún küldötteként Tapolcán a T a fm á za i ÍMpoh cenzoraként 
tevékenykedett.
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hogy „gyönyörűen berendezett és több száz alakból álló lövöldéi” voltak, ahol a 
szórakozni vágyók bádogoroszlánokra és medvékre lőhettek. A századfordulós 
Városligetben természetesen körhinták is működtek, amelyek tulajdonosai 
Scháfftner István, Kühn Antal és Kreincz Károly voltak. Egyébként Kreincz 
területén egyaránt megtalálható volt Klósz Janka nemzeti hajóhintája, „tíz 
fényes kiállítású szalon-hintaja”, valamint a biciklisnő automata, a Paprikajancsi 
színház, és a nyomó-, húzó-, emelő- és pofozógép. Nagy hírnévnek örvendett 
özvegy Fényes Mártonná plasztikonja és anatómiai múzeuma is. A városligeti 
és környéki vendéglátóipari egységekről szintén részletes listát közölt a cikk 
szerzője.3

A lap Borowski cirkuszának egyik külföldi turnéjáról is részletesen tudósí
tott. Eszerint „Borovszki cirkusza” Szibériában, az épülő szibériai vasút men
tén turnézott, és egészen Vlagyivosztokig jutott el. Ott hajóra szállt a társulat, 
majd a Fülöp-szigeteken folytatta a turnéját. Hatalmas sikert arattak, állítólag 
már az első estén mintegy hatezer dollár bevétele volt a cirkusznak. Manila 
után a turné következő, tervezett állomásai Hongkong és Sanghai voltak. Az 
ismertető azzal zárult, hogy a cirkusz júniusban ismét Vlagyivosztokban ven
dégszerepei majd.1

Az Artista Világ a mulatók, orfeumok, kávéházak programját is rendszere
sen ismertette (Wekerle kávéház, Tátra mulató, Mandl varieté-kávészínház, 
Folies caprise, Fővárosi Orfeum, Magyar műszálkor, Varieté színház, Nyári 
népszínház, Szondy mulató, Stefánia mulató, Operaház, Nemzeti Színház, 
Népszínház, Vígszínház).

A szaklap folyamatosan közölte a cirkuszok turnéjának állomáshelyeit is. 
Az adatokat a következő táblázatban összegeztem:’1

3 Artista Világ, 2. (1902) 9. sz. 3-4. A vendéglők lajstorma: Márth Károly Vaudeville kávéhá
za, a Fővárosi Kioszk, a Gruber kioszk. A liget körül, a Hermina úton szintén sok vendég
lő volt: Stern-féle Pannónia kert, Freund-kert, Reklám-kert, Zöld vadászhoz címzett kert, 
Hungária kert. Az állatkert területén Wampetics Ferenc vendéglője működött. Megjegy
zés: Az idézett szövegeket betűhíven közlöm.

4 Árlista Világ, 2. (1902) 9. sz. 4.
5 Artista Világ, 2. (1902) 9. sz. 6. A belga Carré cirkusz 1856-ban Budapesten vendégszere

peit. 1892-től folyamatosan fellép angol, német, benelux nagyvárosokban. Budapesten 
1900-ban és 1902-ben turnézott. HlíSNÉ, 1989. 167.; SZEKERES é. n. 26, Az olasz CinLselli 
cirkusz 1868-ban lépett fel Budapesten és műsorukról Réthy Lajos a következő véleményt 
közölte a Vasárnapi Újságban: „CiniseUi a Lövölde léten állította fel. sátrát, mely valamivel 
egyszerűbb mint. Renzé. CiniseUi ruhája magyaros akrobatikus mutatványai nagyon látványosak, 
lovakkal és lovak nélkül egyaránt. A műsorban kínai erőmű vészek adnak elő különleges mutatvá
nyokat, kitűnnek, számukkal az idomított kutyák. CmisdlinM dolgozik a vakmerő magyar műlovar:
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Cirkusz Város Időpont
Antoni Magyarország 1902. 09.
Barnum és Bailey6 Párizs 1902. 09.
Busch Berlin 1902. 09.
Barokaldi Budapest 1902. 09.
Beketow Drezda 1902. 09.
Ciniselli Szentpétervár 1902. 09.
Carré Amszterdam 1902. 09.
Henri- Ratibor 1902. 09.
Krembaer Altona 1902. 09.
Kratejl Antal Nagy Lévárd 1902. 09.

Dubszky Ferenc, aki szállókat produkál a vágtató ló hálán. ” A műsor a régi hagyományt folytat
ta, azaz három elemre (állatok, akrobatái;, bohócok) koncentrált. Vő. SZEKERES, é. n. 26-28. 
Henry cirkusza 1892-től rendszeresen Ausztria-Magyarországban, Németországban, Ro
mániában szerepelt. Hazánkban a következő években lépett fel: 1893, 1896, 1898, 1901, 
1903, 1910. A magyar Károly cirkuszi vállakózása főként a lovas artistaprodukciókra kon
centrált. 1896-ban, 1898-ban hazánkban, 1909-ben Hollandiában turnézott. Vö. H usnÉ, 
1989.167-168.
Albert Salamonsky Moszkvában rendelkezett állandó cirkusszal. Világhírű társulatával 
orosz nagyvárosokban, és Stockholmban lépett fel 1892 és 1908 között. Salamonsky 
1893-ban Budapesten turnézott, ahol társulatával Wulíf pesti cirkuszát bérelte ki, a VII. 
kerületi Csömöry úton pedig hatalmas Hippodromot nyitott, H. ORLÓCZI, 2002. 94-95.; 
HUSNÉ, 1989.168-169.
Sidoli Cesar az egyik legnagyobb román cirkuszi társulat volt. Fő működési területe hazá
ján kívül Németország, Olaszország, Svájc volt. Hazánkban 1892-ben, 1897-ben, 1905-ben 
járt. 1903-ban a fővárosi cirkuszépületet bérelte ki. HlJSNÉ, 1989. 169.
Anton Kratejl 1892-1914 közötti időszakban Romániában, Németországban és a Balká
non dolgozott. Magyarországon 1901-1906 között rendszeresen megfordult, 1907-ben, 
1913 szintéit szerepelt. HUSNÉ, 1989.168.
Martini cirkusza a varieté-cirkusz típusát képviselte, amelyben az állatszátnok háttérbe 
szorultak és a zeneszámok, a „balettkar” került előtérbe. A cirkusz eleganciáját hangsú
lyozták és sok High-Life előadást hirdettek. Ugyanezt a típust képviselte a Claire Laforte 
cirkusz is. Egyébként a Martini, a Claire Laforte és az Enders cirkuszok csak városokban 
léptek fel, A Wilson főként az ország északi részén, a Felvidéken tevékenykedett, de min
den évben télen Budapesten és Debrecenben szerepelt. H. ORLÓCZI, 2002. 98.; 100-101. 

6 A Barnum és Bailey cirkusz amerikai látványosság volt, amely több jellegzetességében  
eltért az európai cirkuszoktól. A magát a „világ legnagyobb látványossága” szlogennel 
hirdető cirkusz 1899-1902 között európai turnén volt és 1901-ben Budapesten és 
mintegy 24 magyar városban is vendégszerepeit. Vö. H, ORLÓCZI, 2002. 102-104 .
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Cirkusz Város Időpont
Károly M, Lódl Ernő 
társulatai

Magyarország 1902. 09.

Nouveau Cirque 
(igazgató: Houche H.)

Párizs 1902. 09.

Rasmussen Koppenhága 1902. 09.
Salamonski Moszkva 1902. 09.
Schumann Albert Berlin 1902. 09.
Sidoli Cesar Milano 1902. 09.
Viktor Floridsdorf Bécs 1902. 09.
Wilson Debrecen 1902. 09.
Wulff Ede7 Brüsszel 1902. 09.
Martini Magyarország 1902. 09.

Az 1904-ben, Fürst Bernát szerkesztésében napvilágot látó német nyelvű 
Artistenblatt mindig a „Circus und dérén AufenthaU” címszó alatt közölte a cirku
szok turnéinak állomásait, amelyeket a következő táblázatban foglaltam 
össze:8

7 Wulff Ede 1851-ben Utrechtben vagy Passauba.ii született, apja Lorenz Wulff már híres 
lovászmester és cirkusztulajdonos volt. A társulat állandó bázisa Mühlhausen volt, ahon
nan többször európai turnéra indultak. 1888-ban Wulff Ede hazánkban is vendégszere
peit. 1889-ben szerződést kötött a fővárossal egy állandó cirkuszépület felépítéséről. A 
korabeli gyakori tűzesetek elkerülése miatt Wulff az építkezésnél vasvázas szerkezetet al
kalmazott. Az Állatkert területén álló épület befogadóképessége 2290 fő  volt. A premiert 
1891-ben tartották, ahol a műsor fő  attrakciója a műlovaglás, a vizijáték és a némajáték 
(Pl. A gigerli lakodalma) volt. Wulff honosította meg ismét hazánkban a cirkuszi birkózó 
versenyek szokását is (Masson, Robinetti, Boyer erőművészek). Wulff műsora európai vi
szonylatokba is kiemelkedő volt. Pantomimjaiban mintegy 300 statisztát alkalmazott, va
lamint 100 tagú balettkarral dolgozott és állandóan 86 lovat tartott. Wulff 1892-ig vala
mint 1894-1896 között tartott előadásokat, majd a cirkuszát eladta. Vő, H usnÉ, 1989. 
66-77.; Szekeres, 1966.15-16.

8 A Lódi cirkusz kizárólag Erdélyben turnézott, A társulat szamosújvári plakátszövege pél
dául így hangzott: „N agyérdem ű Közönség! M iu tá n  nem  kíméltein költséget és fáradságo t, hogy 25  
tagból álló társu latom ba a  legkiválóbb m ű vészi műket nyeljem  meg, bátor vagyok szíves pártfogás s 
szám os látogatáséit, esedezni, biztosítva, hogy a  l. ez. Közönség is  élvezetes estékben, lészesü lm d . M ély 
tisztelettel Lórii E rn ő  igazgató. ”Vö. H. ORLÓCZl, 2002. 100.; 117. Megjegyzés: A folyóirat kö
vetkező számaiban nem találtam „Circus und dérén Aufenthalt” címszót: A rlislenblatl, 1. 
(1904) 4., 7., 10., 11. sz.
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Cirkusz Város Megjelenés
Barokaldi Budapest 1904. 02. 19. (2. sz.)
Enders Temesvár 1904. 02. 19. (2. sz.)
Laforte Claire, Hódmezővásár- 1904. 02. 19. (2. sz.)
Cirkusz Varieté hely
Lódi Bács-Almás 1904. 02. 19. (2. sz.)
Barokaldi Budapest 1904. 03. 04. (3. sz.)
Enders Temesvár 1904. 03.04. {3. sz.)
Laforte, Claire, Hódmezővásár- 1904. 03. 04. (3. sz.)
Cirkusz Varieté hely
Lódi Bács-Almás 1904. 03. 04. (3. sz.)
Barokaldi Budapest 1904. 04. 04. (5. sz.)
Enders Temesvár 1904. 04. 04. (5. sz.)
Laforte Claire, Zenta 1904. 04. 04. (5. sz.)
Cirkusz Varieté
Lódi Bács-Almás 1904. 04. 04. (5, sz.)
Barokaldi Budapest 1904. 04. 19. (6. sz.)
Enders Temesvár 1904. 04.19. (6. sz.)
Laforte Claire, Zenta 1904. 04. 19. (6. sz.)
Cirkusz Varieté
Lódi Bács-Almás 1904. 04. 19. (6. sz.)
Barokaldi Budapest 1904. 05. 19. (8. sz.)
M. Beketow Budapest 1904. 05. 19. (8. sz.)
Enders Székesfehérvár 1904. 05. 19. (8. sz.)
Lódi Bács-Almás 1904. 05. 19. (8. sz.)
Laforte Szeded 1904. 05. 19. (8. sz.)
Barokaldi Budapest 1904. 06. 04. (9. sz.)
M. Beketow Budapest 1904. 06. 04. (9. sz.)
Enders Győr 1904. 06. 04. (9. sz.)
Lódi Bács-Almás 1904. 06. 04. (9. sz.)
Laforte Temesvár 1904. 06. 04. (9. sz.)
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A Székely Dávid szerkesztésében, hangzatos alcímmel (,A varieté, orfeum, 
cirkusz, mutatványos vállalatok és a zenészek közlönye. A Budapesti Artista- 
Egyesület hivatalos lapja.”) megjelenő társlap az Artista-Lap volt. A folyóirat 
cirkusszal kapcsolatos információkat főleg a „Hírek mindenfelől” rovatban 
szerepeltetett.^

A lap a Beketow cirkuszról a következő információt közölte: „A Beketow cir
kusz Budapesten. Ez az európai hírnevű cirkusz, amely jelenleg Becsben az egykori 
Renz-féle cirkusz helységében folytatja nagysikerű előadásait április 30-ától kezdve a fő
városban fogja attrahdóit bemutatni. A műlovarda 200 személyből, álló társulata a 
királynak is különös kegyét élvezi, mi kétségtelen nagy kitüntetés, mellyel a monárkiánk- 
ban megfordult társaságok egyike sem dicsekedhetik. A király ugyanis, aki már harminc 
esztendeje árkust nem látogatott meg, Beketow cirkuszát háromszor tüntette ki látoga
tásával, legutóbb múlt hó 21-én, amidőn Mária Valéria főhercegnő, valamint Ferenc 
Szalvátor főherceg is családjával kitünően mulatott a cirkuszban. ”w Az esemény 
előzményeként érdemes megjegyezni, hogy az uralkodó 1902-ben már két 
alkalommal is megnézte Beketow műsorát, amely a cirkuszigazgató számára 
igazi jó reklámot jelentett.

A lap más cirkusztársulatról is tudósított: „Megkezdődött a vándorélet. Az 
elmúlt héten Weisz Lajos és Váradi Pál (Göre Gáborj társulata Nagyváradra, Tauber 9 10

9 OSZK jelzet: FM 3/8606. Az őrzött példányok időszakossága: 1. évf. 1. sz. (1904. febr.)- 
1. évf. 11. sz. (1904. júl. 4.) Az Artístenblau társlapja. Megjelenés gyakorisága: havonta 
kétszer (4-én és 19-én). Szerkesztőség: Budapest, VI. öj-utcza 38. Tel: 71-52. Előfizetési 
adatok: 8 korona/év, 4 korona/félév, 2 korona/negyedév, 40 fillér/szám. A példányo
kon oldalszám nem szerepel, ezért a hivatkozásban a saját számozásomat adtam meg. 
Vö. VOIT, 2000. 32-33.

10 Artista-Lap, 1. (1904) 3. sz. 2. Az 1860-ban vagy 1867-ben született, orosz származású Be
ketow (Biketow) Mátyás kezdetben bohócként szerepelt Hagenbecknél, de 1895-ben 
már saját cirkusza volt. 1899-ban Franciaországban, 1901-ben Bécsben turnézott. 1904- 
1919 közötti időszakban Beketow a Wulff-féle cirkuszépületet (Városi Cirkusz) bérelte 
ki. 1904. évi budapesti premierje nagy sikert aratott. A későbbiekben, egészen az első vi
lágháború kitöréséig a Wulff-társulathoz hasonló műsorstruktúrát alkalmazott, azaz fő 
ként tovasszámokra fókuszált, de szerepeltetett egyéb produkciókat is (birkózás, revü- 
tánc, cowboy mutatványok). Műsoraiban a legnagyobb artistákat szerződtette (pl. Tóm  
Belling fia, A. Schneider kerékpáros halálugrása, Cesare Fontaira), de itt lépett fel a hí
res magyar bohóc, Jancsi bohóc (Morgenroth Károly) is. 1905-ben volt gazdasági erejé
nek a csúcsán, mert ekkor három társulatot működtetett (Budapest, Koppenhága, Ná
poly). A téli szezon alatt általában külföldön turnézott (Bécs, London, Koppenhága). 
Beketow 1910-től magyar állampolgár lett, házasságaiból (nejei: H elene Gérard, majd 
Klein Valentiné) több gyermek született. Sándor nevű fia később cirkuszigazgatóként, 
lányai Paula és Gréte műlovarnőkként tevékenykedtek. HUSNF., 1989. 77-87.; 166-167.; 
Szekeres, 1966.19-25.
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Miksa társulata pedig Pápám utazott. ”u Az olasz Barokaldi társulatáról a 
következőt írta: „A Barokaldi cirkusz számos újdonságot, fog érádén bemutatni. 
Elsőrendű attrakciók szerződtetésével igyekszik a régi jó hírét még jobban emelni. rJZ A 
folyóirat „Személyi, hírek” rovatában a következő hír jelent meg: „Albinojf Gyula 
díjbirkozót, a Budapesti Tornaklub trénerjét, a Németországba utazó Cirkus Viktor 
igazgatósága e hó második felétől kezdődően szerződtette. Ugyanebben a rovatban 
látott napvilágot az az újság is, miszerint „Rúzsán Ede magyar »Auguszt«-ot Fekete 
Ede cirkuszigazgató az egész idényre szerződtette. ”11 12 13 14

A lap 1904. évi májusi száma új címlappal jelent meg, amelyen többek 
között a háttérben baloldalon a cirkuszt képviselő műlovarnő produkciója

11 uo.
12 Uo. Az olasz Barokaldi József állítólag 1864-ben a világhírű kötéltáncos Blondin partne

reként került Pestre. (Más adatok szerint viszont 1876-ban érkezett hazánkba a Suhr-cir- 
kusszal.) A Barokaldi-cirkusz már 1871-ben a Városligetben vagy ahogyan akkor nevezték a 
„Városerdőben” vendégszerepelt. Barokaldi a cirkuszt nejével, Barokaldi Franciskával és 
fiával, Barokaldi Györggyel irányította, Műsorának egyik kiválósága az egyik unoka, 
Kornelie Barokaldi lovasszáma volt. A produkciók jellegzetességeit jól mutatja az a tény 
is, hogy míg egy átlagos cirkuszműsor általában 15 számból állt, addig Barokaldiéknál 
30-40 számot tartalmazott. Vő. HUSNÉ, 1989. 60-66. A cirkusz jelentőségét Szekeres így 
értékelte: „Barokaldi- aki korábban Blondin asszisztense volt- egy alkalommal a kötélről 
leesve, lábát törte- a Városligetben állandó jellegű ponyva és deszkasátort állított fel. A 
Barokaldi-cirkusz nem versenyezhetett a nagy, fényes külföldi műsorokkal, előadása sze
gényes, igénytelen volt. Éppen ezért, hogy mégis közönséget hódítson, előadásait rend
szerint délután mutatta be, mikor más cirkuszok nem játszottak, a műsor pedig főképpen 
kis állatszámokból (kutya, csacsi, póniló, zebra, majom stb.) közepes magyar artistaszá
mokból és sok bohocjátékból á llt [ ...]  Barokaldi jelentősége -  túl azon,hogy a főváros 
egyik első m eghonosodott cirkuszát alapította, az is,hogy a műsoraiban módja volt az 
akkor zöm ében közepes vagy az alatt szereplő magyar artistáknak közönség elé kerülni, 
erősödni, fejlődni. [...] Barokaldi nevelte az első magyar bohóc generációt.” Vö. SZEKE
RES, é. n. 24.; 30. Egy másik helyen pedig: Barokaldi cirkusza, deszkasátra volt „a Pesten 
állandóan megtelepedett artista porond őse.” Vő. SZEKERES, 1966. 10. Később Barokaldi 
Józsefet bízta meg a fővárosi tanács a koronázási jubileum városmajori népünnepély szó
rakoztató látványosságának megrendezésével is. Vö. H. ORI.ÓCZI, 2002. 92. Egyébként a 
létesítmény különféle elnevezések alatt (Nép-aréna, Jaucsi-aréna) egészen 1938-ig léte
zett. Szekeres, 1966.10.

13 Artista-Lap, 1. (1904) 3.sz. 3.
14 Artista-Lap, 1. (1904) 4. sz. 3. Fekete társulata 1901—1914-ig magyarországi nagyvárosok

ban turnézott, majd 1910-1912 között Afrikába utazott. 1912-ben Németországban, 
1913-ban, 1914-ben Franciaországban turnézott. A társulat a cirkuszok azon különleges 
kategóriájába tartozott, amely a nevében is hordozta a sport kifejezést: Fekete Ede első  
Universal Sport Cirkusza. Az ún. Sport-cirkuszok műsorában a testügyességi számok, a 
birkózás különösen fontos szereppel bírt. Vö. H. ORI.ÓCZI, 2002. 95.; 97.; HuSNÉ, 1989. 
167.
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volt látható.líi A társulatok életéről szóló szórványos hírek megjelentetése is 
folytatódott: az egyik híradás az Aradon működő Laforte cirkuszról így 
tudósított: „Claire Laforte erőmutatványai és magyar Auguszták. ”15 16 17 18 19 Az Artista-Lap 
júniusi számában a „Személyi hírek” rovatban pedig a következő hír jelent meg: 
„Veres Sándor igazgató Nagyváradon. Állandó szép látogatásnak örvend.” A lap 
júliusi számában, a „Hírek” rovatban, a következőkről tudósított: „Bácskai Ma
riska nagyon szép síkénél működött mint igazgatónő Nagyváradon. Múlt hó végén 
fejezte be az első turnust, fulius elején új társulattal ismét megkezdi az előadásokat.,d

Az adatok jól kiegészítik, bővítik a társulatok 1904. évi tevékenységéről kö
zölt fentebbi információkat, valamint egy cirkusz esetében új, a kutatás előtt 
eddig nem ismert információt is tartalmaz. A szakirodalom szerint a Weisz 
cirkusz első előfordulási adata 1905. Az Artista-Lap közlése alapján azonban 
elmondható, hogy a cirkusz már korábban 1904-ben járt Magyarországon.u>

Cirkusz Város időpont
Beketow Budapest 1904. 03. 04. (3, sz.) Megjegyzés: a

cirkusz április 30-án tervezett 
fellépni Budapesten._____________

Weisz Lajos, Váradi Pál 
(Göre Gábor)

Nagyvárad 1904. 03. 04. (3. sz.)

Tauber Miksa Pápa 1904. 03. 04. (3. sz.)
Barokaldi - 1904. 03. 04. (3. sz.)
Laforte Arad 1904. 05. 19. (8. szám)
Veres Sándor Nagyvárad 1904. 06. 19.
Bácskai Mariska Nagyvárad 1904. 07. 04.

15 AiiisUi-L/ip, 1. (1904) 8. sz. 1. BrandlJ. György rajza.
16 Artista-Lap, 1. (1904) 8. sz. 3.
17 Artista-Lap, 1. (1904) 10. sz. 2,
18 Aitisla-IjUp, 1. (1904) 11. sz. 2.
19 A táblázatokban szereplő cirkuszok a korábbi és későbbi időszakokban is turnéztak Ma

gyarországon: Claire-Laforte 1903-1911 között 210-szer, Carré 1900-1902 között 17-szcr, 
Ciniscüi 1905-ben 17-szer, Károly M, 1895-1902 között 50-szer, Kartejl Anton jr. 1900- 
1913 között 168-szor, Enders 1913-ban 134-szer, Martini 1901-1905 között 16-szor, Lódi 
1895-1902 között 239-szer, Salamonski 1893-ban 13-szor, Sidoli Cesar 1892-1905 között 
33-szor, Wilson 1902-1908 között 201-szer, Weisz 1905-ben kétszer jártak hazánkban. 
Vö. H. ORLÓCZi, 2002. 90.; 119-123.
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Végezetül az Artista-Lapban az Artista Egyesület belháborúiról is részlete
sen olvashatunk.20 Az egyik számban arról tudósítottak, hogy 1904. április 1- 
jén a Budapesti Artista Egyesületből kivált 110 fő, és a Wekerle kávéházban 
megalapította a Budapesti Artista Páholy elnevezésű szervezetet. A szervezet 
tisztségviselőinek névsora a következő volt: Wertheimer Lajos (elnök), Baro- 
kaldi György (alelnök), Bekásyjenő (titkár), Franki Oszkár (pénztáros), Bet- 
telheim Lipót (ellenőr), GerőJózsef (jegyző), Weisz Ignác (gazda).21 22 Termé
szetesen az ellenreakció sem maradt el. A Budapesti Artista Egyesület addigi 
elnöke, Steiner Nándor helyére a Fővárosi Orfeum télikertjében új tisztségvi
selőket választottak, amelyek névsora a következő: Ribner Miksa (elnök), Bau- 
mann Károly és Werner Manó (alelnök).

Az 1909-ben Erdélyi Emil szerkesztésében megjelenő Artista Közlöny egyes 
számaiban már jóval ritkábban szerepeltek a korabeli cirkuszra vonatkozó 
adatok." A „Cirkusz, Orfeum, Varieté és Cabaret Szaklap” alcímet viselő orgánum 
inkább a mulatók programjának közlésére szakosodott, amelyek listája a kö
vetkező volt: Fővárosi Orfeum, Folles Caprice, Steinhardt Mulató, Meteor, 
Wertheimer Mulató, Vasvári Mulató, Budapest Mulató, Royal Orfeum, Royal 
Cabaret, Nagy Endre Kabarét, Bonnbonniere Kabarét, Casino de Paris, Tátra 
mulató, Vasvári Mulató, Otthon Mulató (Szabadka), Royal Cabaret (Debre
cen), Uranus mozgószínház (Debrecen), Korona Mulató (Nagytúrád), Minta 
Mulató (Petrozsény), Varieté Bristol (Lemberg). A lap hasábjairól -  többek 
között -  értesülhetünk arról is, hogy 1909-ben a Magyar Artista Egyesület 
elnöke „Rótt Sándor, VI. Mozsár u 9. ” volt. Ekkoriban az egyesület a következő 
cím alatt működött: „VI. Ó utca u 41”23

20 Hazánkban 1895-ben jött létre Tischgesellschaft Artist néven az artistákat tömörítő első 
szervezet, amely elnöke Sokk Emil ném et származású, pesti komikus volt. A korszak saj
tóját a németnyelvű Internacionale Arústen Reme (I, A. R.) képviselte. 1896-ban jött 
létre a Vulkán egyesület (Humanitaere Artisten Tischgesellschaft Vulcan), amelynek 
már jelvénye is volt. A Pf'eiiler Mór komikus elnöklete alatt működő’ szervezet fő  tevé
kenysége a szegény artistagyerekek megsegítése volt, érdekvédelmi feladatokat nem lá
tott el. 1897-ben megalakult A Budapesti Artista Egyesület, amely első elnöke Leitner 
Henrik, a Folies Caprice mulató igazgatója volt. A század utolsó éveiben avatták fel az 
egyesület zászlaját. 1906-ban a szervezet nevét Magyar Artista Egyesületre (M.A. E.) vál
toztatták. Vö. Szekeres é. n. 31-34.

21 Artista-Lap, 1, (1904) 5. sz. 1-2.
22 OSZK jelzet: FM 3/7189. Az Őrzött példányok időszakossága: 1. évf. 1. sz. (1909. okt. 31.) 

1. évf. 3. sz, (1909. nov. 13.). Megjelenés gyakorisága: hetente (szombatonként) Szer
kesztőség címe: Budapest VIII. Bezerédy u 8 .1. II.

23 Artista Közlöny, 1. (1909) 1. sz. 8-9.
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A lap egy következő számában az 1909. október 26-án Brémában meg
tartott artista gyűlésről olvasható beszámoló, amelyben a cirkuszi dolgozók 
helyzetéről is megemlékeztek: „Általános a panasz, hogy nevezetesen a kisebb czir- 
kuszokban az artisták a legszívtelenebbül kihasználtatnak és rabszolgákép bánnak ve
lük. Amellett a jutalékok kiosztásánál folytonos sértésekben van részük. "2I

A vizsgák lapok közlései újabb adatokkal támasztják alá a századfordulós 
Magyarország virágzó cirkuszi életét. Korszakunkban a cirkusz még széles ré
tegekhez szólt, és a modern korral ellentétben még nem vált kizárólagos gyer
mekműfajjá. Sőt a cirkuszok műsorai, a korszak szokásának megfelelően, gya
korta előkelő közönséget (uralkodók, arisztokraták) is vonzottak. A cirkuszos 
szakma képviselői élénk egyesületi életet folytattak. Az 1890-es években meg
született a magyar szaksajtó, és az első szakmai egyesületek is megalakultak.

1889-ben, a fővárosi tanács április 24-i közgyűlésének jóváhagyásával, 
Wulff Ede megnyitotta az első korszerű berendezésekkel felszerelt cirkusz
épületét a Városligetben. Az utazócirkuszok száma is folyamatosan növeke
dett. A forrásokból megállapítható, hogy a vándortársulatok szinte az egész 
ország területét behálózták, a magyar társulatok mellett rendszeresen külföldi 
társulatok is vendégszerepeitek hazánkban. Orlóczi Edit számításai szerint 
hazánkban az utazócirkuszok száma a világháborúig folyamatosan emel
kedett: 1892-ben 10, 1901-ben 16, 1906-ban 30, 1911-ben 46, 191S-ban 52 
cirkusz fordult meg az országban.2r> A korszak a magyar cirkusz fénykora volt. 24 25

24 Artista Közlöny, 1. (1909) 2. sz. 5. (november 6.)
25 H. O rlóczi, 2002.99.

308



A  felhasznált irodalom jegyzéke

BUDAI
1985 Budai József: A cirkuszművészet rövid története. Budapest, 1985.

H. Orlóczi
2002 H. Orlóczi Edit: Utazócirkuszok a 20. század elején. In: Győri Tanul

mányok, 2002/26. (A 2001. április 29-30. között megrendezett 
Homo ludens konferencia előadásai.)

HUSNÉ
1989 Husné Orlóczi Edit: A cirkusz Magyarországon. 1989. (Bölcsészdoktori 

disszertáció, Kézirat)

SZEKERES
1966 Szekeres József: A Fővárosi nagycirkusz története. Budapest, Színháztu

dományi Intézet, 1966. (Színháztörténeti Könyvtár 19.)
é. n. Szekeres József: A magyarországi artisták és cirkuszok története. Buda

pest, é. n.

Szekeres- S zilágyi
1979 Szekeres József-Szilágyi György: Circus. Fejezetek a magyar árkuszmüvé- 

szet történetéből. Budapest, 1979.

VOIT
2000 Voit Krisztina: A budapesti sajtó adattára. 1873-1950. Budapest, Argu

mentum, 2000.

309


